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Stimsonas atsako į
Maskvos priekaištus

Valstybės sekretorius pareiškia, kad viena 
valstybė turinti teisę Įspėti kitą valsty
bę vengti karo

Valstybės ketančius savo poli
tikoje atitinkamai elgtis.

Valstybės sekretorius taipjau 
griežtai nugina sovietų prie
kaištą, busiu Jungtinės Valsty
bės žinojusios, kad tarp sovie
tų Busijos ir Mandžurijos at
stovų jau buvę vedamos tai-' 
kos p^rtraktacijos. Valstybės ■ 
departamentas, sako Stimso
nas, dar tik praeitą šeštadienį 
gavęs iš savo konsulo Harbi- Į 
ne žinią, jogei sovietai tęsia

I Atlantic and uacifio Photo]

Mongolų kareiviai Bargoj, kur dabar bolševikai pešasi su kinais

WASHINGTONAS,* gruod. 5. 
— Viešame 'pranešima valsty
bės sekretorius Stimsonas grie
žtai nugina Maskvos priekdl- 
štų, busią Jungtinių Valstybių 
padarytas priminimas Sovietų 
Bosijai ir Kinijai, kad jos yra 
pasirašiusios Kelloggo taikos 
paktų ir kad dėlto savo ginčą 
Mandžurijoje išlygintų taikos 
keliu, esąs “nedraugingas žing
snis.”

Savo pranešime Stimsonas
sako, kad kiekviena valstybė
turinli teisę priminti kitai val
stybei jos pareigų pasaulio tai
kos išlaikyme. Jungtinės Val
stybės laikančios Įvairių valsty
bių pasirašytą Paryžiuje taikos 
paktą kaip tokį valstybių pasi
žadėjimų, kuris visai modifi
kuojąs pasaulio nusistatymų 
taikos reikalu, ir Jungtinės

Litvinovas atsikerta' Italijos karalius ap- 
imperialistams lankė papą

Lietuvos Naujienos

Sovietų komisaras prikiša A- 
merikai ir kitoms valstybėms 
jų elgesį Pietų Amerikoj ir 
Kinuose * 4

1 ’f i r* "*

MASKVA, gruod. 5. — Sa
vo kalboj, kurią jis pasakė ko
munistų partijos centralinio 
vykdomojo komiteto mitingi*, 
Maksimas Litvinovas, veikian
tysis sovietų užsienio reikalų 
komisaras, pareiškė, kad, gir
di, Jungtinės Valstybės, Fran- 
cija ir Anglija daug geriau pa
darytų, jei jos pasižiūrėtų kų 
pačios beveikiančios Pietų A- 
merikoje, kų jų karo laivų da
rą Kinų vandenyse ir jų ar
mijos kolonijų kraštuose, ne
kaip maišydamosios į rusų-ki- 
nų ginčų Mandžurijoje savo 
priminimais sovietams ir ki
nams Kelloggo pakto.
Litvinovas pabrėžė, kad Jung

tinių Valstybių ir kitų kraštų 
pareiškimus Busi j ai sovietų 
vyriausybė laikanti nepateisina
mu kišimusi į Busijos reika
lus.

Keturi latviu komunis
tai nuteisti kalėti

RYGA, Latvija. — Valmie- 
roje pasibaigė septyniolikos ko
munistų byla. Kaltinamųjų, ke
turi — T. Pahrups, J. Pab- 
rups, Natalija Kraulius ir E. 
\Vhitols — nubausti sunkiųjų 
darbų kalėjimu nuo 4 iki 2 
metų. Likusieji trylika ištei
sinti.

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

Iš dalies debesiuota; nedi
delė temperatūros atmaina;
lengvi ir vidutiniai, daugiau
siai vakarų ir žiemių vakarų 
vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
minimom 260, maksimom 450 I 
F.

Šiandie saulė teka 7:03. lei-į 
džiasi 4:19. Menuo leidžiasi į 
9:02 vakaro.

toliau bombardavimo operaci
jas Mandžurijoje, arti Buke- 
tu, ir kad jokių ženklų nėra, 
idant karo žygiai urnai pasi
liautų.

Pagaliau Stimsonas pasakė, 
kad tą dalykų Jungtinių Val
stybių vyriausybė laikanti baigr 
tą ir nieko daugiau nebeke- 
tanti daryti.

Pirmas susitikimas tarp Italų 
karalių ir katalikų bažnyčios 
galvos Vatikane

ROMA, Italija, gruod. 5. — 
Karalius Viktoras Emanuelis ir 
karalienė Elena, aukštų valdi
ninkų lydimi, šiandie padarė 
vizitų papai Pijui XI. Papa pri
ėmė karalių ir karalienę savo 
sosto salėj. Jie buvo ten vie
ni trys: durys buvo uždarytos 
ir sergimos, taip kad kų jie 
kalbėjos, nežinoma.

(Nuo laiko, kai vienas da
bartinio papos Pijaus XI pra
nokėjų, jo vienavardis Pijus 
IX, prarado savo pasaulinę val
stybę, tai dar pirmą kartą ka
talikų bažnyčios galva susitin
ka su Italijos karalium. Dabar, 
mat, Italijos diktatoriaus Mus- 
solini dėka, papos atgavo vėl 
savo “pasaulinę valstybę,” nors 
ta valstybė tėra tik Vatikano 
rūmai, daržas ir keletas kitų 
trobesių.)

Kautynės tarp komunis
tų ir policijos Varšuvoj;

1 užmuštas
VARŠUVA, gruod. 5. — Po

licijai bandant išsklaidyti ko
munistų surengtą demonstraci
ją Varšuvds gatvėse, įvyko su
sikirtimų. Vienas komunistas 
buvo užmuštas, keletas kitų 

sužeisti.

6 asmens žuvo farmos 
namų gaisre

ALFRED, Ontario, Kanada, 
gruod. 5. — Gaisre, kuris ne
toli nuo čia sunaikino farme- 
rio Paulo Sauve namus, žuvo 
pats šeimininkas ir jo penki 
vaikai. Jo žmona iš antro auk
što išmetė pro langų ant snie
go savo mėnesio senumo kū
dikį, paskui pati iššoko lau
kan.

Ispanija paskelbė 350 Bedarbis nuodijos
milionų vidaus paskolą milwaukee, wis„ gruod.

—--------- 15. Per tris mėnesius nega-
MADRIDAS, gruod. 5. — lėdamas gauti darbo ir susi- 

Karalius Alfonsas pasirašė de- sielojęs, kad savo šeim&i nega- 
kretą, kuriuo paskelbiama 353 Ii parūpinti duonos, Stanley 
milionų pesetų (19 milionų do- Sliga priėmė nuodų. Jis tapo 
Ivriu) vidaus paskola iš 6 nuoš. nugabentas į ligoninę. Dakta- 
užsienių skoloms atmokėti. ui tikis, kad jis dar pasveiks.

Kinai ketina steng
tis dėl taikos su so

vietų Rusija
ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 

5. — Tautinė Kinų vyriausy
bė paskelbė, kad ji darysian
ti visa, idant ginčas su sovie
tų Rusija dėl Rytų Kinų gele
žinkelio Mandžurijoje butų tai
kos keliu išlygintas. Per visų 
dabartinio ginčo su sovietais 
laiką tautinė Kinų vyriausybė 
laikiusis taikingo nusistatymo, 
susilaikydama nuo visokių prie
šingų karo veiksmų, ir rūpinu
sis lik apsigynimu.

Prisipažino išžudęs 
visą šeimyną

Sakosi šeimininkė norėjus jį 
nunuodyti, kad gautų jo pi
nigus

LO!S ANGELES, Cal., gruod. 
5. Policija suėmė vienų jau
nų, farmos darbininką, Arman- 
do Boltaresų, 24 metų amžiaus, 
kaltinama dėl išžudymo visos 
Alvarezo Garcios penkių narių 
šeimynos.

Suimtasis pagaliau prisipa
žino tų baisią piktadarybę pa
pildęs.

Boltarės pasipasakojo polici
jai taip: Jis gyvenęs pas Gar
dus’ kaip “burdingierius”. Jis 
turėjęs merginą, Doloresą Gui- 
chiprą, meksikietę, su kuria 
mylėjęsis. Bet jo šeimininkė, 
Mrs. Garda, įsigeidus jųdvie
jų meilę suardyti. Ji prikal
binus jį išsiimti $1,400, kuriuos 
jis turėjęs pasidėjęs banke. Po 
to jis supratęs, kad ji norinti 
j j nunuodyti, kad galėtų jo pi
nigus pasilaikyti. Tada jis 
ėmęs kirvį ir užmušęs šeimi
ninkę, jos jaunų sūnų ir dvi 
mažas dukteris, o vėliau nušo
vęs ir jos vyra Armandą Gar
dą.

f

Japonu laivas sudužo; 7 
žuvo, 17 pasigenda

...J r. ■ -■■■

TOKIO, Japonija, gruod. 5. 
— (rauta pranešimas, kad ne
toli nuo Kelungo, Formosoj, su
dužo japonų prekybos laivas 
Bujun Maru. Septyni įgulos 
žmonės prigėrė, o septynioli
kos kitų pasigendama.

Haiti dėl streiko pa
skelbtas karo stovis

FORT-AU-PRINCE, Haiti, 
gruod. 5. — Čia kilo muitinės 
tarnautojų streikas, prie kurio 
iš dalies prisidėjo ir finansų 
patarėjo raštinės tarnautojai. 
Del tos priežasties Jungtinių 
Valstybių laivyno komanda pa
skelbė Haiti karo padėti. Po
ra amerikiečių buvo streikinin
kų apkulti.

Sprogimo pašte 4 as
mens užmušti, 50 

sužalotų 
. f , ----->;

PITTSBURGH, Pa., gruod. 
5. -— Munballe, Pittsburgo prie
miesty, šiandie įvyko pašto ofi
se baisus sprogimas, kurio tro
besys buvo suardytas, keturi as
mens užmušti ir daugiau kaip 
penkiasdešimt sužaloti, kai ku
rie jų turbūt mirtinai.

Sprogimas Įvyko lygiai* tuo 
metu, kai pro šalį trobesio ėjo 
tramvajus. Keletas pasažierių 
buvo taipjau sužaloti lekiančių 
tramvajaus stiklų.

Anglijoj siautė smar
kios audros; trys žve

jai žuvo 
__________________<•

LONDONAS, gruod. 5. — 
Praeitų naktį britų saloje' siau
tė smarkios audros, kai ku
riose vietose padariusios daug 
žalos. Airijos pakraštėse per 
audrą paskendo vienas žvejų 
laivas, ir trys žmonės prigėrė.-

Butas priėmė mokesnių 
sumažinimo bilių |

* WASHINGTONAS,' gruod. 5.
— Atstovų butas šiandie 218 
balsų prieš 17 priėmė bilių, ku
riuo mokesniai sumažinami 160 
milionų dolerių.

Kilius pasiųstas senatui.

Du Italų armijos lakū
nai užsimušė

CENTOCĘLLE, Italija, gr. 
5. — Dviem Italijos armijos 
aeroplanam susidūrus ore, 1500 
pėdų aukštumoj, užsimušė la
kūnai Romagnoli ir Susini.

Šalnos Floridoj padarė 
žalos daržams

JACKSONVILLE, Fla., gr. 
5. -y- Užėjusios stiprios šalnos 
šiaurinėse ir centralinėse Flo
ridos dalyse padarė stambios 
žalos daržams.

LISABONAS, Portugalija, 
gruod. 5. — Portugalija nuta
rė atstfigli santykius su Mek- 
si ka.

Britų lordai peikia 
vyriausybę už san

tykius su Rusija
LONDONAS, gruod. 5. — 

Britų lordų butas 43 balsais 
prieš 21 priėmė žinomo kon
servatorių lordo Birkenheado 
pasiūlymą papeikti vyriausybę 
už diplomatinių santykių at
naujinimą su sovietų Rusija.

Birkenheado nuomone, diplo
matinių santykių atsteigimas 
šiuo tarpu esąs nepageidauja
mas. Jis bandė pašiepti užsie
nio reikalų ministerį Hander- 
soną už tai, kad pastarasis bol
ševikus pavadino “musų drau
gai rusai”, nežiūrint, kad jie 
patys skelbiasi aitriais britų 
priešais.

Lordas Thompsonas gynė 
vyriausybę, pareikšdamas, kad 
esą dn svarbiausi dalykai, dėl 
kurių santykiai turi būt at- 
steigti, būtent, taika ir preky
ba. Tikros taikos niekados ne
galėsią būt, kol Rusija busian
ti izoliuota nuo Europos val
stybių šeimynos.

Atsakydamas į argumentus, 
kad prekyba tai*]) Jungtinių 

Valstybių ir Busijos padidėjus, 
nežiūrint, kad tarp jųdviejų 
jokių diplomatinių santykių nė
ra, lordas Thompsonas pasa
kė:

“Neužmirškite, kad tuo tar
pu, kai mes eikvojome 500 mi
lionų dolerių rusams kovoti, 
Jungtinės Valstybės išleido da
gi didesnę sumą rusams šelp
ti.”

---------- :----------------- /

Moteriškė didelio api
plėšimo dalyvė

BOSTON, Mass., gruod. 5. 
— Du ginkluoti plėšikai, vy
ras ir moteris, puolė čia Ju
liaus Prince’o graznų krautu
vę ir paspruko su apie $60,- 
000 vertės deimantų ir . kilų 
brangmenų, o taipjau stambia 
suma pinigų.

Guatemalos ugniakal 
nis vėl veikia

GUATIEMALOS MIESTAS, 
gruod. 5. — Santa Maria vul
kanas ėmė iš naujo veikti ir 
mesti lavą. Išsiveržimus lydi' 
požeminiai trenksmai.

APIPLĖŠĖ BANKĄ

BELLE PLA1N, Minu., gr. [ 
5. — Du jauni banditai puolė 
čia First National bankų ir pa-į 
beg o automobiliu su tarp $5,- 
000 ir $6,000.

------r..

ATĖNAI, Graikija, gruod. 5. 
— Pa t rase šiandie buvo jaus
lus žemes drebėjimas.

Valsčiaus turtą svetimi 
žmonės valdo

YLAKIAI. — Ylakių valsčiui 
priklauso buvusis grudų mūri
nis sandėlis. Valsčius ji buvo 
išnuomavęs Ūkininkų sąjungai, 
bet be nuomos. Dabar tų san
dėlį iš Uk. s-gos nuomuoja 
Latvijos pilietis, kuris moka 
Uk. s-gai po 200 lt. Tų pinigų 
valsčiaus valdyba negauna. Pi
liečiai stebisi, kad iš visuome
nės turto savininkas, valsčius, 
nieko neturi, o naudojasi paša
lines organizacijos.

Plečkaitininkų įstatymo 
pakeitimas

KAUNAS. — Paskutiniame 
“Vyr. žinių” n-ry yra įdėtas 
plečkaitininkų įstatymo pakei
timas, pagal kurį plečkaitinin
kų veikimo dalyviai gali būti 
atiduodami Kariuomenės teis
mui. Anksčiau jų bylos eida
vo tik karo lauko teismui.

Siaurina Universitetą
KAUNAS. — Prezidento ak

tu pakeisti Universiteto medi
cinos fak. etatai ta prasme, kad 
panaikinami veterinarijos sky
riaus mokomojo personalo eta
tai, tarnai palieka. Pakeitimas 
veikia nuo lapkričio 1 d.

I

Kinai atmetė sutar
ties su sovietais 

sąlygas 
»

MUKDENAS, Mandžurija, 
gruod. 5. - Mandžurijos vy
riausybė šiandie visai atsisa
ko priimti padarytos su sovie
tais Ni'kolske-Usurijske preli
minarinės sutarties sąlygas.

Kinų atstovas Tsui Yungsen 
bus pasiųstas atgal į Habarov- 
ska pranešti rusams, kad Man
džurija reikalauja, idant pre
liminarinė sutartis butų peržiū
rėta.

McManus išteisintas
NiEW YORiKAS, gruod. 5. 

— Teismas išteisino George 
McManusą, žinomą gemblerį, 
kuris buvo kaltinamas dėl nu
žudymo paskilbusio milionin- 
ko gemblerio Arnoldo Both- 
steino.

Kalėdų Dovana
per

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Šiauliuose prasidėjo už
puolimai ir plėšimai

ŠIAULIAI. — Vienas Guber
nijos sklypininkų, p. Klusas, 
nusivedęs karvę į' Šiaulius par
davė. Kiek jis gavo nežinia, 
bet jau beveik visa savaitė, 
kaip jis namo negrįžta. Tuo
met namiškiai susirūpino ir pra
dėjo tėvo ieškoti. Beieškant 
Gubernijos laukuose rado vie
ną Šiaulių miesto vežiką visai 
be sąmonės, primuštą, kuris 
parvežtas į ligoninę pradfjo 
atsipeikioti ir pasakoti, kad ko
ki tai nepažįstami važiavę su 
juo, jį primušę ir jo arklį at
ėmę. Kas toliau Įvyko nežinąs. 
Kiti pasakoja, kad p. Kiušas 

(pardavęs karvę traktieriuje su 
nepažįstamais gėręs ir paskui 
su vežiku, kartu su nepažįsta
mais kur tai nuvažiavęs. Bet 
sunūs Kiušo pasakoja, kad jo 
tėvas niekuomet negerdavęs. 
Dabar eina tardymas ir ieško
jimas.

*
Atėmė pinigus

Nepersenai Gubernijos lau
kuose, netoli stoties, nežinomi 
plėšikai apipuolę' vienų mote
riškę atėmė pinigus. Dabar prie 
Gubernijos stoties dežuruoja 
policininkas.

Klaipėdiečiai statys 
“Tautos namą”

-KLAIPĖDA. — Sąryšy su 
Vytauto Didžiojo jubiliejum, 
komiteto yra sumanyta pasta
tyti “Tautos namų”, kuris bu
tų Klaipėdos krašto muziejum. 
Pradėti nuo Naujų metų aukų 
rinkimą lapais ir per paštinin
kus, surengti ateinančių vasa
rą “Vasaros šventę” ir tuo pa
čiu laiku surengti aukų rin
kimą dėžutėmis, palaikyti nuo
lat tamprų kontaktų su vy
riausiuoju Vytauto Didžiojo 
komitetu ir papildyti Klaipėdos 
komitetų atstovais nuo žydų ir 
vokiečių visuomenės.

Laukiama amnestija
KAUNAS. Lapkričio 23 

d. kariuomenės šventės proga 
busianti paskelbta amnestija, 
kuri paliesianti ir karo komen
dantų uždėtas administracines 
bausmes.
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Penktadienis, gruod. 6, 1929

Įvairenybės Ądatomis ligą vare

Medžiai nykštukai ikų auginimo srity. Nc^s euro
piečio akimis žiūrint, toks nykš- 

[“T.”] Japonai yra dideli j tukų medžių auginimas yra tik- 
gamtos mėgėjai. Beveik kiek- ras augalų kankinimas, bet pa- 
vienas japonas turi savo “so- j skutimais metais ir Europoj šie 
dą”, kurs dažnai gali būti ne- japonų atvežamieji gaminiai 

turi didelio pasisekimo. Japo
nai sodininkai stengiasi pritai
kyti didžiulius lauko medžius 
savo miniatiūriškiems sodams

didesnis už rašomąjį stalą. Bet 
ir tokiam “sode” japonas sten
giasi Įtaisyti viską, kas randa
ma dideliuose soduose ir par
kuose. Japono dviejų kvadrati-jir kambariams. Gėlių puoduose
nių metrų sode rasi fontanus, jie augina nykštukus klevus, 
tyenkinius su aukso žuvelėmis, j pušis, vyšnias ir kitus me- 

Tie medžiai nyKštukai 
yra visai pana-

L v viiix iiii uo ou aunov /jui v vivnuo, 

apžėlusias samanomis uolas ir džius', 
medžius. Bet kadangi visam to- savo pavidalu 
kio “sodo” plote netilptų net šus Į tikruosius medžius, bet jų 
vienas normalaus didumo me- Į aukštis nėra didesnis kaip met- 
dis, tai japonas yra priverstas j ras- Japonai sodininkai turi to- 
viską mažinti, tenkintis auga-’kių nykštukų medžių Įžymaus 
lais nykštukais, kad gautų pil-' senumo. Jų “soduos” galima 
ną tikro sodo vaizdą. | rasti nykštukų pušų, klevų 40,

Ir iš tikrųjų japonai yra tik- jj 50 metų ir net 100 metų sęnu- 
ri menininkai medžių nykštu- ■ mo-

Kad sumažintų medžio augi- 
I mą, japonai naudojasi įvairiais 
i budais. Pasodinę diegą į puodelį, 
jie stengiasi ji laistyti tik tiek, 
kad augalas neišdžiutų. žemė 

i duodama labai nemaistinga. Be 
1 to, apipiaustomi nereikalingi la
pai, ūgiai. Šakas palenkia že- 

I myn, kad maisto pristatymas iš 
i šaknį* butų sukliudytas. Puo- 
! das, kuriam vargšas medelis so
dinamas’, yra ne molinis, bet iš 
farforo, kad pro sienas neįeitų 

i žemėn oras. Tuo budu, laistoma 
žemė ima rūgti, o medelio šak
nys — sirgti. Visos šios prie
monės tikrai apsirgdina mede
lį, kurs pradeda skursti ir su- 

i stoja augęs. Tada japonas ma- 
1 no, kad jo darbas jam gersi pa- 
' vyko: jo “sode” auga tikri “me
džiai”, muša tokio pat menko 
didumo fontanai, stovi sama
notos dviejų sprindžių aukštu- 

1 mo uolos. Patenkintas stovi 
“sodo” šeimininkas ir gėrisi 
nykstu taškos gamtos vaizdais, 
kurie jam sukelia iliuziją milži
niškų sodų ir parkų, kuriuos jis, 

i vargšas, tik iš tolo mato...

į Daugpilio ligoninę atvyko 
lenkų prieglaudos 17 metų au
klėtinė Kaskovąka, kup nusi
skundė dideliu kojos skaudė
jimu. Kadąugi iš viršaus jokių 
ligos žymių i tebuvo pastebėta, 
koja buvo peršviesta rentge
no aparatu ir pade buvo ras
ta kelios tamsios dėmės. Da
rant toj vietoj operaciją iš ko
jos buvo išimtos šešids siuva
mos adatos. Ligone iš karto 
nenorėjo prisipažinti, kokiu 
budu jos pateko į padą, bet, 
spiriama, vėliau pareiškė, kad 
adatas jai įleidusi viena “ste
bukladarė” gydytoja, kuri ti
kinusi, kad jos ligą iš kojos 
tuoj išvarysiančios.

ir net gulėti. Niekas jų dėl to 
nebaudžia, nes anglų parkai 
yra skirti žmonių poilsiui.

Svetimšalius stebina raudo
nai dažytos laiškų dėžutės, 
dažniausiai šaligatvio vidury 
pastatytos. Paštui užsidarius, 
žmonės labai dažnai savo siun- 
t i uitis padeda ant laiškų dėžu
čių. Juos paštininkai surenka 
ir išsiuntinėja kur reikia.

Kad apsunkintų plėšikų Įsi
veržimą, Anglijos valstybės 
banko rūmai visai neturi lan- 
gy-

Raudonai dažo nagus

RAMOVA
THEATRE

35tb and Halsted Streets

Pėtnyčioj ir Subatoj 
Gruodžio 6 ir 7

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Darkened 
Rooms” 

misteriška meilės drama
dalyvaujant 

Evely ir Braut.
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Paskutinis epizodas 
“King of Kongo”
Kalbanti .komedija
Kalbančios žinios

Didžiausias Pasirinkimas
Kalėdinių Prezentų
STARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, KALENDORIAIS,

galima gauti šiuos:
VYRAMS:

6. Cigarnvčios
7. Pypkės
8. Plunksnakočiai
9. Kolionikai

10. Rėmai Paveikslams

Iš gitariniu daiktų “Lietuvos” Knygyne
MOTERIMS:

2. Branzalietai
3.

i4. Auskarai 
A grafos

; Taipgi kitų smulkiu dalykėlių gintariniu
X ’-'Il *r ne ^intai'lnių.

I ^■Lietuvos saldainius-kendes galite gauti 
I. ^^■gražiausiose dėžutėse tinkamose teikimui 
f j kalėdiniu dovanų bei šiaip pasipirkimui.

Gintaro Karoliai, Gintaro 
Branzalietai, Gintaro 

Aukskarai
Kalėdinių atviručių su pasvei

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

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

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

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

Gyvenantiems toliau nuo Chi- 
cagos siunčiam gintarų ir kny
gų kataloga kalėdiniu prezentų 
pasirinkimui. Gyvenantieji Chi- 
cagoje ir artimose Chicagos 
apielinkėse nuoširdžiai kviečia
nti atsilankyti asmeniškai tiks
lesniam pasirinkimui įvairiau
sių kalėdinių prekių. Lauksime.

Musų sankrova atidara iki 
Kalėdų kasdie nuo 9 vai. ryto 
iki H vai. vakaro, Ncdčldieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.

Gintaro Kalionikai

Gintaro Plunksnakočiai

Gintaro Cigarnyčia

Gintaro Cigarnyčia Cigaretums

Gintaro Pypkės

KNYGYNAS “LIETUVA”,
3210 SO. HALSTED ST„ CHICAGO, U.l... TEL. VICTORY 1266

VL..... -- ------- ===== i

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
ten paskutinį laiką labai įsi
galėjo mada ryškiai raudonai 
dažyti nagus. Nagų nudažy- 
mas, kuris trunka porą savai
čių, apsieina 500 dolerių.

Alkanas nėra nusi
kaltėlis

Meksikos prezidentas Portes 
(ril skelbia, kad alkanas žmo
gus, jei pasivagia maisto, lai 
tas dar nereiškia, tani jis yra 
nusikaltėlis.

Rūkymo lenktynės
Frankfurte, Vokietijoj, įvy

ko rūkymo rungtynės. Rung
tynes laimėjo vienas rūkyto
jas rūkęs cigarą be pertrau
kos 155 minutes. Rungtynėse 
dalyvavo ir trys moterys, ku
rios be pertraukos cigarus rū
kė 70—80 minučių.

Kiek žmonių gyvena 
pasaulyj

Tautų Sąjungos statistikos 
skyrius neseniai pabaigė tyri
nėti labai svarbų klausimą,} bū
tent, kiek žmonių šiuo laiku 
gyvena pasauly. Darbas buvo 
nelengvas, nes apytikrės, gy
ventojų statistikos yra tik Eu
ropos ir Amerikos valstybėse, 
tuo tarpu kai didžiulį Azija 
ir Afrika šiuo atžvilgiu yra 
visiškai atsilikusios. Ypač sun
ku tiksliai susekti gausingiau
sios pasauly tautos — Įtinu 
skaičių. Tačiau T. S-gos sta
tistikos skyrius mano esą nu
galėjęs visas klintis ir turįs 
pagrindo tvirtinti, kad jo že
mės gyventojų gautasis skai
čius galįs skirtis nuo tikrojo 
ne daugiau kaip per 10 milio; 
nų. Pagal tuos duomenis, iš vi
so žmonių žemėj dabartiniu 
metu yra apie 1950 milijonų. 
Kadangi, kaip ilgų metų ap
skaitymai rodo, kasmet žmonių 
priaugą apie 12, milijonų, tai 
193į metais bendras žmonių 
skaičius prašoks du miliardus, 
arba 2000 milionų.

Kiek iš viso žmonių gali iš
maitinti žemė? Į šĮ klausimą 
mokslininkai įvairiai atsako.

'■(’aip antai žymus anlropogeo- 
grafas Penkas mano, kad že
mė ^augiausia gali išmaitinti 
12 mibardą. Jeį tikėti garsiu 
sociologu Knibsu, tai žmonių 
skaičius padvįgubėja kas 61 
metai, o per 100 metų patri
gubėja, per 200 metų — pa
didėja 10 kaltą; Jei ši teorija 
yra teisinga, tai 2130 metais 
žmonių skaičius pasauly turė
tų siekti 20 miliardų! Gera tik, 
kad mums nėra jok i (T reikalo 
rūpintis, kaip loki milžinišką 
žmonių skaičių turės maitinti 
musų žemelė, kuri jau dabar, 
musų nuomone, yra net labai 
šykšti maisto atžvilgiu.

Ret vienas ateities dalykas 
jau ir šiuo metu yra sukėlęs 
didelio dėmesio, būtent žmonių 
rąsių likimas. Dabartiniu me
tu baltosios rasės žmonių apy
tikriai yra 750 milionų, tuo 
tarpu kai geltonosios rasės 
skaičius siekia 1000 milionų. 
Vadinasi, prieš tris baltuosius 
žmones stovi keturi geltonieji. 
Kadangi geltonoji rasė daug 
smarkiau veisiasi, tai netruks 
ateiti laikas, kai prieš du bal
tuosius stovės trys geltonieji, 
o dar tolimesnėj ateity santy
kis dar labiau padidės gelto
nųjų naudai. Kas tada? Balto
ji rasė atsidurs pavojuj pa
kliūti geltonosios priklauso
mybėm.. Rasių karai tada ga
li virsti tikrenybe. Bet ir vėl 
gera, kad mums ir šia baimės 
liga sirgti nėra jokio pagrindo.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Kiek kregždes išnaiki
na kenksmingu 

vabzdžių
labai daug sunai-

kiną Įvairių 
lu ir dėl to 
gos.

yra labai naudin-

porelė * kasdien 
valandų laiko, 

ore vabzdžius. 
Kiekviena kregždė atlekia į sa
vo lizdą po 20 kaitų *per va
landą su pilnu snapeliu mai
sto. Patinėlis ir patelė per die
ną šeria vaikus apie 610 kar
tų. Atlėkdamas i lizdą, liek pa
tinėlis, tiek patele, kiekvieną 
kartą atneša po 10 vabzdžių. 
Tuo budu viena porelė išgau
do vaikams šerti vabzdžių apie 
6100 per dieną. Patiems gi iš
misti reikia apie 600 vabzdžių. 
Vadinasi, iš viso viena kregž
džių porelė per dieną išnaiki
na apie 7000 kenkėjų — vabz
džiu, v

praleidžia

...........

Extra '

dydžio

46 iki 54

Londono keistenybės
Londonas, Anglijos sostine, 

antrasis savo didumu pasaulio 
miestas, dabar .turi apie 8 mi
lijonus gyventojų, beveik 4 
karius daugiau kaip visa Lie
tuva. šiame milžiniškame mie
ste galima pamatyti žmonių iš 
viso pasaulio. Kaip ir kiekvie
name mieste, taip ir Londone, 
yra gana, savotiškų papročių, 
kurie stebina kitataučius.

Anglijoj yra griežtai uždrau
sta žmonėms elgetauti. Elge
tos, norėdami gauti išmaldos, 
turi ką nors veikti. Daugiau
sia toki elgetos piešia spalvo
ta kreida šaligatviuose ir gal
vių grindiny Įvairius paveik
slus. Piešdamas jis padeda ša
lia skrybėlę, Į kurių praeiviai, 
pasižiūrėję i paveikslų, deda 
išmaldų.
namam Hyde parke, gali ivai- 
namam Gaid parke, gali įvai
rus kalbėtojai skelbti visai lai
svai savo mokslus, čia galima 
sulikti bekalbantį leosofą, an
archistų, kurios nors partijos 
agitatorių, tikybinės sektos at
stovą ir I. t. Prie kiekvieno 
<albėlojo stovi būrelis žmonių 
ir klausos aiškinamo dalyko.

čia įvairiose viešuose par
kuose ir soduose žmonės gali 
ramiausiai vaikščioti po žolę

Darome Siutus ant Orderio
Didelis pasirinkimas importuotų iš kitų šalių materijolų, priei

namomis kainomis. Prosinamc, valome ir 
taisome visokias drapanas.

FRANK MICKAS 
4146 Archer Avenue, Chicago, III, 

Tel. Lafayette 0057-8 j „I... !■■■■!

Neužmirškit Savo Giminių 
Senojoj Tėvynėj

Jūsų gimines ir draugai užjury laukia jusli Kalėdinės 
dovanos. šis bankas siunčia Ipinigus paštu ir kablegrama — 
greitai, saugiai ir pigiai.

Kablegrama kaštuoja tik penkios 
dešimts centu daugiau
Pinigai pristatomi Į 3 4 dienu.

t
Tūkstančiai žmonių siunčia pinigus per ši banko metai iš 

metų. Musų patarnavimas tapo įrodytas per visa ši ilgą laikų. 
Prisirengsite pasiųsti savo pinigus Kalėdoms šiandie.

tENTIAl“" BANK
/

TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
VALSTIJINIS BANKAS CLEARING IIOUSE BANKAS

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

II'II .......

Liberty

‘Reguliario

dydžio <

38 iki 44
*

Extra dydžio
46 iki 54

Reguliariu dydžių
38 iki 44

GRAŽIAI KAILIU APTRLMUOTI 
4 ' ‘ :

~ COME OUT OF THE BEATEN PAT H
Nepriimami C. O. D. užsakymai per paštų ar telefonu

Pradedant Subato j
Tikri Hudson Seal

Pliušiniai Kautai

Geriausios rųšies Hudson Seal Pliušiniai Kautai, gražiai ap- 
trimuoti su parinktu Marmink dideli showl kalnieriai ir »
rankovgali'ai. Kautas su tikro kailio i šiluma ir gražumu. 
Gražus ir turtingas brocade pamušas.—NEPAPRASČIAUSIA 
VISŲ ŠIŲ METU VERTE.

Užtektinai dides
nių šaižų



KOBESPONflENCi

pd raudaRacine, Wis

Nominacijos

Komfortas
vieškeliu

INFORMACIJV

LITHUANIAN BUSINESS DIRECTORY
Jus Greičiau
Nuvažiuosite

Del tvarkraščių, fčry ir informacijų ant visų 3 geležinkelių telefonuokit RANDOLPH 8200

Į VAKARUSĮ RYTUS

Liet. Taut. Katalikų! 
Bažnyčios Synodas !

Hičago 
L00f>

COD 
LIVER 

OIL 
PADA
RYTAS 
PRIMI
NUS.

Electric Intamrben* 
Motor Coach Koutea

koordinuoti
ir padaryti! s v 

pašalinti 
iš musų

CHICAGO AURORA
& ELGIN RAILROAD 

(The Sunset Lines)

NUOSAVYBĖS APDRAUDA 
namus, krautuves ir t.t

CHICAGO SOUTH SHORE 
& SOUTH BEND RAILROAD

CHICAGO NORTH SHORE 
& MILWAUKEE RAILROAD

Naujienose Įvedamą apdraudos skyrius 
ir apdraudžiama visose geriausiose 

Kompanijose:

MAS 
MADE GOOD u>ith 

milltons!

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

Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais ir 
v ypatiškai

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

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

NUO UGNIES
namus, automobilius, garadžius, rakandus ir viskų, kų 
ugnis gali sunaikinti.

AUTOMOBILIUS
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertės sunaikinimo

Kviečiame visus biznierius garstintis 
šioje naudingoje knygoje.

NAUJIENOS

veikia 
minti apie darbus- 
kito pagerės 
gera proga duoti 
kaulams nuo sunkių darbų pa
ilsėti. Nuo darbo nebusime ba- 
goti 'tiktai kuproti—geriau pa
kalbėkime apie linksmus laikus 
Tų palieku kitam kartui, jei 
“Naujienų” rėdytojai nesišykš- 
tės ir duos mano rašteliui vie
tos.— M. Kasparaitis.

Pasinaudokite musų Outino- and Recreation Bureau, 72 W. Adams St., tel. Randolph 8200. 
Dykai žinios apie išvažiavimus, keliones, pasilinksminimų vietas ir lavinimosi turus visoj 

Chicagos Metropolijos apygardoj

Darbai—galas žino kas pasi- 
re —sumažėjo, bet draugijos 

Nereikia perdaug nusi- 
už mėnesio 

o tuo laikotarpiu 
įvairgusiems

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie- 

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paišo
mi ar mašinėlė, sukirsta 
8^2XU colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 4Oc 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. 
NAUJIENOS 

173$) So. Halsted St

Važiuok 
70 mylių 

i vai. Kiekvienas “Naujienų” skaitytojas gaus 
tų gražią ir Įdomią knygą DYKAI.

SLA. Dešimto Apskričio kon
certas pavyko gerai.

Lapkričio 24 d., 3 vai. po pie
tų buvo 10-to Apskričio suruoš
tas koncertas. Programas pra- 
ta pildyti 3:45 v. p. p., baigta 
6:15 v. v. Atidarė ir baigė pro
gramą Lietuvos Brolių ir Sese
rų Dr-tės Choras, žymios spė
kos dalyvavo iš Kenosha Dailės 
Ratelio solistai. Buvo ir S. 
Mihvaukės ir North Milwaukės 
p. Gikai. Daug svečių ir vieš
nių atsilankė iš Kenosha, Wau- 
kegano ir vietinių. Visiems pro- 
gramo dalyviams ir skaitlingai 
publikai varde 10-to Apskričio 
ir ruošimo komiteto tariu šir
dingą ačiū už visokeriopą para
mą. Nuotaika visą laiką buvo 
labai draugiška ir visi linksmi
nos kas šokdami, kas dainuoda
mi. Apskričiui pelno liko 
$66.11.

Priešmetinis susirinkimas 100 
kp. buvo laikomas gruodžio 1 
d., 2 vai. po pietų, Union Hali. 
Nutarta aukoti Dėdės šerno pa
minklui $5.00 ir ruošti kaukių 
šokius, dėl kurių jau svetainė! 
(Turners Hali) paimta. Kaukių 
šokiai bus sausio 4 d., šeštadie
nio vakare. Iš pirmiau yra pa
daryta nutarimas ruošti teatras 
tą pačią dieną kaip įvyks 10-to i 
Apskričio metinis suvažiavimas. 
Komitetas pranešė, kad Dailės 
Ratelis 212 kps. iš Kenosha pa
žadėjo 100 kuopai patarnauti,— 
sulošti didelį veikalą “Du Bro
liu”. Nariai labai nudžiugo dėl 
tokio didelio kaimynų kenoshie- 
čių prielankumo link musų 100! 
kps. Ta didžiulė pramoga įvyks 
ateinančiais 1930 m. sausio 26 
d., 2 vai. po pietų, Turners Hali. 
Tą pačią 26 d. sausio bus iš ry
to ir 10-to Apskričio metinė 1 
konferencija.

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

Efūcient 
MILLIONS OP POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Patogios, poilsingos sėdynės, šilti, 
gerai apšviesti vagonai, užtektina 
apsauga nuo šlapio sniego ir ledi
nio lietaus . . . nuo pavojaus ir su
trukdymų ant žiemos

Susirinkime narių dalyvavo 
26, balsavo už Sargybos Komi
teto sąrašą kandidatus 24 bal
sai, vienas už nelabųjų sąrašą 
(komunistų), vienas susilaikė 
nuo balsavo. Tai matote taip 
lygiai išėjo, kad chicagiškiai ly
gai nei vieno balso neliko. į 
100 kuopos valdybą išrinkti vi
si rimti ir seni kuopas veikėjai. 
Pirmininku J. H. Philip, pirm, 
pagelbininku A. Klapatauskas, 
užrašų rast. M. Kasparaitis, 
fin. rast. Stasys Mockus, ižd. 
M. Vijūnas, iždo globėjais —S. 
Gibavičius, S. Srupša, organiza-| 
toriais Stasys Gibavičius, Jo
nas Rankela, maršalka Justas 
Vijūnas. Daktaru kvotėju Dr. 
Jenes Anderson.

(Prisiųsta)
Gruodžio 29, 1929 m., Šv. 

Jurgio Lietuvių Tautiškoj Baž
nyčioj, 107 South 19 St., Pitts- 

j burg, Pa., įvyks Amerikos Lie
tuvių neprigulmingų parapijų 

' Synodas, į kurį šiuomi yra kvic- 
i čiami: z |
I

1. Visi tautiškų (ncprigul- 
Įmingų) parapijų klebonai ir 
i kunigai.

2. Svietiški višų tokių para-Į 
pijų (ar jos turi bažnyčias ir 
kunigus ar* ne, nedaro skirtu
mo) atstovai. Atstovų gali būt!

įtiek, kiek parapijos išgali pri-j 
siųsti.

3. Visi svietiški inteligentai ir 
veikėjai, kurie šiuomi judėjimu 
yra suinteresuoti.

Amerikos lietuvių visuomenei! 
yra žinoma, kad neprigulmingosi 
lietuvių katalikų bažnyčios ju
dėjimas prasidėjo apie 30 metų 
tam atgal, bet tai buvo maž-i 
daug vietinių kolonijų apsireiš-j 
kimas, be jokios centralinės or-j 
ganizacijos ir tvakos, tankiai! 
po įtekme lenkų “niezaliežnin-! 
kų,’, ir dar tankiau su negeis
tinais, visuomenę erzinančiais 

j ir lietuvams' morale ir materia
le skranda. Judėjime pasirodė 
įvairus apgavikai ir apsimetė- 

1 liai, pasivadinę “kunigais”, 
' “vyskupais” ir net “arkivysku
pais”, ir drumstė ir diskredita
vo visą judėjimą.

Synodas yra šaukiamas se
kančiais tikslais, būtent:

1. Suvienyti visas neprigul- 
mingas parapijas ir inkorpo
ruoti pagal Jungtinių Valstijų 
įstatymus, įregistruojant viso
se valstijose kur tokios parapi
jos egzistuoja, tveriasi arba ga
li tvertis ateityje.

1739 So. Halsted Street
Tel. Roosevelt 8500 

CHICAGO, ILL.

VAIKAI GARD-
ZIUOJAS /JUO!

KIEKVIENAS daktaras pasakys jums, kad 
augantys vaikai yra reikalingi cod liver oil 
(žuvies kepenų aliejaus.) Bet priversti juos 

gerti jj nėra taip lengva. Duokite jiems Scott’s 
Emulsion. Jiems jis patiks. Išrodo 
kaip tiršta Smetona. Geras skonis.
Lengvas nuryti. Nebūna atsirūgimo. sSJtvA 
Lengvas suvirškinti. Kiekvienas vai- 
kas jj namėgs—ir gardžiuosis juo.
Pabandykit jj. \

KNYGA
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2. Sutvarkyti bažnytinę h 
rarchijų (valdžią), 
visų kunigų veikimą 
žingsnius tikslu 
geistiną elcment 
dėjimo.

3. Priimti konstiti 
kurią Bažnyčia ir parapijos 
tvarkysis.

Sųtv arkymu i konsti tucijos
projekto yra pakviesti lietuviai 
advokatai specialistai kanoniš
kų teisių ir susipažinę su Įvai
rių Bažnyčių tvarka. Tikimės 
uoliai sekti krikščioniškos baž
nyčios goriausias tradicijas, bet i 
podraug atminti, kad mes gyvo-1 

J nam laikuose, kada žmonės de- 
J mokratybės siekia ir todėl turi 

I teisę dalyvauti tvarkyme savo
reikalų. D

Syno^. prašome neatbūtinai 
dalyvauti dvasiškiją. ir svietiš- 

■ kius atstovus iš Lawrence, 
i Scranton, Binghampton, Nevv 
i York, Philadelphia, Chicago, 
Westville ir kitų parapijų, vi
sus inteligentus ir šiuomi suin

teresuotus kolonijų veikėjus. 
| Synode taipgi dalyvaus arkivys
kupas ir du vyskupai

Synodas prasidės

SCOTTS EMULSION
Scott & Bown», Bloomfleld, N. J. 29-41

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

pontifi-|yra naudingos.

kališkais mišparais .subatoj, 
gruodžio 28, 1929, viršminčtoj 

Jurgio bažnyčioj, ir tęsis 
bent tris dienas.

Kun. Z. K. VipirkiG,
Gener. Vikaras Senosios Katali- 

pagal kų Bažnyčios Amerikoj.
Kun. Stasys šleinis, 

Lawrenco Parapijos Klebonas.
Adv. F. J. Eiigočiau, 

Juriskonsultas.
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TAUTIŠKOJI BAŽNYČIA BANDO ORGANIZUOTIS

Lapkričio m. 16 d. “Naujienose” buvo įdėtas straips
nis apie “musų nezaležnikus arba tautiškus kunigus”. 
Skaitytojai atsimena, kad tenai tos ypatingos rųšies 
dvasiški ja butfo nupiešta gana tamsiomis spalvomis: 
kaip jie tarp savęs riejasi ir varžosi dėl “autoriteto”, 
kaip jie perkasi savo “vyskupiškus” ir kitokius titulus, 
kaip menkai jie yra išsilavinę, ir t. t. Dabar, lyg tyčia, 
mažiau kaip trejetui savaičių praėjus nuo to straipsnio 
pasirodymo, mes gauname iš Bostono pranešimą, kad 
netrukus įvyksiąs tautiškos bažnyčios synodas (suva
žiavimas),kuris bandysiąs tuos ir kitus nepriklausomų
jų katalikų reikalus sutvarkyti ir pastatyti ant svei- 
kesnio pamato.

šitą reiškinį galima tiktai pasveikinti. Mums ne
svarbu tautiškųjų katalikų bažnyčia, kaipo tokia, nes 

religijų ir bažnyčių klausimuose “Naujienos” laikosi 
visai neutralės. pozicijos. Jei žmonės nori tikėti, tegu 
jie sau tiki; jei jiems dėl kokių nors priežasčių nepa
tinka Komos katalikų bažnyčia, tegu jie organizuojąs, 
į “tautiškas” parapijas arba eina pas protestonus. Tai 
yra jų grynai privatinis reikalas. Bet kuomet tam tik
ra religinė organizacija jau yra susikurusi, tai visuome
nei ne visviena, ar jos gyvenimas yra sveikas, ar ne.

Galima drąsiai pasakyti, kad tie žmonės, kurie pri
klauso “nezaležnikų” parapijoms, yra nė kiek ne pra
stesni moraliu ir intelektualiu atžvilgiu už Romos kata
likus. Todėl nėra pagrindo, kodėl turėtų būti taip apsi
leidusi ir išklerusi jų dvasinė vadovybė, kaip ji buvo 
iki šiol. Jų busimam synodui negeisti pasisekimo gali 
tik siauraprotiškas pavydas.

SUKOMISARĖJĘ KOMUNISTAI

Jeigu prieš vienuoliką ar dvyliką metų, kai dauge
lis mūsiškių komunistų dar priklausė Lietuvių Socialis
tų Sąjungai, butų tos organizacijos centras sumanęs 
apkrauti narius duoklėmis, siekiančiomis nuo $5.20 iki 
$52.00 per metus kiekvienam nariui, tai butų kilęs bai
siausias triukšmas. Centras, padaręs šitokį nutarimą, 
butų arba per keletą savaičių išvaikęs iš organizacijos 
visus narius, arba — labiau tikėtina — nariai butų pa
ėmę jam šluotą ir be ceremonijų išgynę lauk.

Bet šiandie Amerikos komunistų partijos viršinin
kai kaip tik tokias duokles ir įvedė savo nariams. Nariai 
to klausimo nesvarstė ir nebalsavo. Partijos suvažiavi
mas tokių įgaliavimų centrui nedavė. Tą nutarimą apie 
duoklesjpadarė net ne vykdomasis centro komitetas, o 
tiktai jojo dalis, vadinama “politiniu komitetu” (pana
šiai, kaip “politbiuras” pas Rusijos bolševikus. (Žiur. 
apžvalgą.) Ir ką-gi?

Komunistų laikraščiai deda tą sauvąlišką viršinin
kų patvarkymą be jokios kritikos ir ragina visus “vier- 
nuosius” .šventai jį pildyti. Ir ar jus manote, kad kokių 
nors protestų kels eiliniai komunistų nariai, iš kurių 
reikalaujama, kad kiekvienas jų mokėtų desėtkus dole
rių į partijos iždą net tuomet, kai jiems neužtenka duo
nos savo šeimynas išmaitinti? Ne, jie neprotestuos, nes 
jie yra papratę savo viršininkų aklai klausyti ir visus 
jų įsakymus pildyti. Kas pas komunistus drįsta savo 
nuomonę turėt, tas yra išmetamas iš partijos ir apšau
kiamas “darbininkų klasės išdaviku”.

Taigi tarp to, kas tie žmonės buvo pirma ir kas jie 
yra dabar, skirtumas yra milžiniškas. Tokiais, koki jie 
dabar yra juos padarė diktatūra.

GYDUOLĖ BIZNIUI?

Prezidentas Hooveris sako, kad biznio ligoms gy
dyti tikriausias vaistas esąs — darbas.

Gerai. Ir mes nesame tinginio užtarėjai. Bet jeigu 
biznis apserga nuo to, kad dirbtuvės pridirba visokių 
gerybių perdaug; jeigu įvyksta pramonės krizis dėl 
overprodukcijos, — tai ar ir tuomet gali padėti darbas? 
Jei taip, tai butų įdomu žinoti, kuriuo budu?

Darbas yra tiktai viena biznio pusė. Antroji yra 
darbo vaisių suvartojimas. Jei vartojimas neauga tokiu 
pat greitumu, kaip darbas, tai ateina blogi laikai biz
niui. Vaistas nuo tokios ligos yra visai ne tenai, kur jo 
ieško Hooveris.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams __ ____________   $8.00
Pusei metų ........  4.00
Trims mOnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiam _________  l«&0
Vienam menesiui _________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei 18c
Menesiui_____________—. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pašto:

Metams ___   87.00
Pusei metų _______________3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems menesiams _______  1.25
Vienam menesiui_________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams_________________ 88.00
Pusei metų____________ 4.00
Trims menesiams.... .........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ŠLIUPO “ATSIVERTIMAS”

Lapkričio 16 d. sukako 30 
metų nuo Dr. Vinco Kudirkos 
mirties, ir tų sukaktuvių pažy
mėjimui buvo surengtos Lietu
voje daugelyje vietų iškilmės. 
Vienas jų, įvykusias Kaune, Ka
ro Muziejaus sodely, aprašo 
“L. žinios”. Tarp ko kita te
nai skaitome:

“Beje, Karo Muziejaus’ ad
ministracijos pakviestas, dr. 
J. šliupas pasakė kalbą. Pra
džioj savo kalbos p. šliupas 
visai teisingai pasakė, kad 
didžiadvasiai tautos žmones 
duoda visai tautai darbštumo, 
pasišventimo ir tėvynės mei
lės paveikslą. Tokiu buvęs 
ir dr. V. Kudirka.

“Paskui kalbėtojas keliais 
bruožais apibudino V. Kudir
kos nuopelnus visai Lietuvai.

“Bet toliau dr. šliupas kal
bėdamas savo mintis perkėlė 
į kitas, bent ties paminklais 
žuvusiems’ už Laisvę ir dr. 
V. Kudirkos neminėtinas, sri
tis. Pradėjo kalbėti apie val
džią ir valdžios santykius su 
visuomene. Apie tai kalbė
damas dr. šliupas pasirodė 
didelis atsivertėlis, nes kal
inėjo ta, prasme, kati kiekviena 
valdžia paeinanti iš Dievo...”

šliupo kalbos aprašyme nepa- 
duota, kokiais žodžiais kalbėto
jas išreiškė tas savo “dievobai
mingas” mintis. Todėl mes ne
žinome, ar “L. ž.” koresponden
tas norėjo pasakyti, kad Šliupo 
nusistatymas yra lygus tai idė
jai, sulig kuria “kiekviena val
džia paiena iš Dievo” ar šliu
pas' tikrai ir pats pavartojo tokį 
kunigišką išsireiškimą. Jeigu 
buvusis Amerikos laisvamanių 
tėvas bandė net ir “Dievo” au
toritetu apginti dabartinę Lie
tuvos valdžią, tai iš tiesų jisai 
yra didelis atsivertėlis.

Tečiaus ir be DieVp garbinimo 
jo advokatavimas esamai vy
riausybei visiškai prasilenkia 
su tuo, ką jisai skelbė po gruo
džio perversmo. Jisai tuomet 
protestavo prieš konstitucijos 
laužymą ir vanojo kailį tiems 
inteligentams, kurie . rūpinasi 
tik šiltomis vietelėmis ir neko
voja už žmonių teises..

Dr. šliupo nepastovumas yra 
seniai žinomas, ir jisai pareina 
daugiausiai nuo to, kad jisai 
yra labai paviršutiniško proto 
žmogus. Nuosakiai galvot ji
sai niekuomet negalėdavo. Tą 
parodo ir jo kalba. prie Karo 
Muziejaus, kurioje jisai taip 
mokino savo klausytojus:

“Reikia valdžiai būti pa
klusniems, nekritikuoti val
džios darbų ir t.t. O paskui 
pradėjo skųsties, kad ei v. 
metrikacijos • vis nesą, kad 
Lietuvoj knibždėte knibžda 
raganių ir burtininkų (kuni
gų), paskui perėjo į krimina
linę kroniką.

“Barė pralotą Olšauską, 
kam jis Birštone Ustjanaus- 
kienę nužudęs, kam Uk. s-ga 
lašinius skutus, kam draugiš
kus vekselius iš tik. ėmus 
etc.”
Tai vis' primena p. šliupo ki

tąsyk sakytas prakalbas Ame
rikoje, kur jisai per vieną va
landą papasakodavo ir kaip lie
tuvių senuoliai keliavo iš Ma
žosios Azijos į Europą^ ir kaip 
Lietuva kariavo su kryžuočiais, 
ir kaip “minkšt....” Jogaila
pardavė Lietuvą lenkams, ir 
kaip žmogus kilo iš beždžionės 
(čia kalbėtojas pakėlęs šavo 
švarką pasičiupinėdavo Užpaka
lį ir kviesdavo publiką padaryti 
taip pat, kad ji įsitikintų, jogei 
žmogus dar turįs dalį stuobrio, 
kur beždžionėms yra išaugus 
uodega!); be to, jisai suspė
davo toje pačioje kalboje atpa
sakoti ir kaip lietuviai kovojo 
dėl spaudos atgavimo ir ją at
gavo ir kaip yra išnaudojami 
darbo žmonės kapitalizmo gady
nėje, kaip Lietuvoje atsirado 
partijos, kaip “Romos krokodi- 
ius” (papa) ir “ilgaskverniai” 

mulkina liaudį ir galų gale --
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kodėl “Markso išperos” socialis
tai esą “tautos išgamos”.

žmonės, kurių galvose šitoks 
mišinys, suprantama, negali nei 
logiškai protauti, nei nuosakiai 
veikti.

DRAUGUČIAI, DUOKITE 
DOLERIŲ,

Amerikos vadinamų komunis
tų “partija” padarė naują pa
tvarkymą apie as'vo narių duok
les. Jos politinis komitetas (j 
kurį įeina tik dalis centro ko
miteto narių), partijos narių, 
žinoma, visai nesiklausęs, nuta
rė imti iš narių duokles sulig 
kiekvieno jų uždarbiu, po 2% 
nuo to, ką narys uždirba. Ir 
štai, kokia tapo nustatyta duok
lių lentelė. Oficialis pranešimas 
sako :

“Uždirbantieji $12 į savai
tę arba mažiau (šitoj katego
rijoj įeina ir šeimininkės, ne
dirbančios fabrikuose) mokės 
po 10 c. į savaitę.
, “Nuo $12 iki $20 į savaitę 
—po 25 centus į savaitę.

“Nuo $21 iki $30 į savaitę 
—po 50 c.

“Nuo $31 iki $40 į savaitę 
—po 75 c.

“Nuo $41 iki $55 į savaitę— 
<)o $1.

“Visi kiti, uždirbą virš $55 
—po $1 į savaitę ir visokiai 
kitokias speciales duokles tu
rės mokėti." .
Sulig šita lentele išeina, kad 

narių duoklės bus iš tiesų ne 
s2% nuo uždarbio, bet dau|f di
desnės. Jeigu narys, kuris už
dirba $31 per savaitę mokėtų 
du nuošimčių, tai jo duoklė butų 
62 centu; bet vietoje to jisai 
mokės 75 centus'.

Ir atsiminkite, kad tai 
savaitinės duoklės. Narys, už
dirbąs per savaitę tik truputį 
daugiau kaip dividešimt dolerių, 
mokės partijai po 50 centų kas 
savaitę, vadinasi, po $2 su vir
šum per mėnesį, arba po $26 
per metus’ žmogui su tokiu 
uždarbiu yra sunku išgyventi, o 
partija'1 iš jo nori paimti dvide
šimt šešis’ dolerius duoklių!

Kiti nariai mokės po $39 ir 
net po $52 per metus. Neblo
gą apetitą turi komunistų ly
deriai !

Kiek narių turi komunistų 
partija? Tikrų skaitlinių ji 
niekuomet nepaduoda, bet vei
kiausia jos narių skaičius siekia 
kokių 4,000 arba 5,000. Jeigu 
vidutiniška nario duoklė bus 
$30 (imant, kad dauguma ko
munistų yra mažai uždirbantys 
“leiberiai”), tai tuomet metinės 
komunistų partijos pajamos 
vien tik iš narių duoklių butų 
$120,000 'iki $150,000. Iš tekios 
sumos gali pragyventi labai gra
žiai apie 30 arba 40 komisarų. 
Tie komisarai tai “šiur” galės 
ščyrai giedot Makvos hymną: 
“Komunizmas jau gyvuoja!”
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S.LA. REIKALAI
Ad. K. Gugi® yra tinkamiau
sias kandidatas į Susivienijimo 

iždininkus

Prieš kiekvienas nominacijas 
Pildom. Tarybos' SLA., Susivie
nijimo nariai pasidalina į ma
žas grupeles ir kiekviena grupe
lė siūlo savo kandidatus į Pild. 
Tarybą. Tame aš nematau nie
ko bloga. SLA. nariai turi pro
gos pasirinkti ir atiduoti balsą 
už tą kandidatą, kuris jam išro
do tinkamiausis.

Štai lai bus man viešai leista 
per skiltis “Naujienų” rekomen
duoti tik vieną kandidatą į iž- 
diniko vietą SLA.

Tas kandidatas yra adv. K. 
Gugisy laikinai einąs SLA. iždi
ninko pareigas.

Gerb. SLA. nariai, šiandien 
susivienijimo turtas didelis ir 
jam tvarkyti reikalingas suma
nus žmogus.

Tinkamesnio kandidato, ku
ris atatiktų tai taip svarbiai 
vietai, kaip kad adv. K. G ūgis, 
tarp visų SLA. narių nėra.

Adv. K. Gugis ir patarymu ir 
mokslo cenzu tuom tarpu yra 
vienintelis kandidatas.

Tad ne tik nominuokime adv.

: Apie Įvairius Dalykus :
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šieji žandarai apstojo automo
bilius ir žiurėjo į žmones, ku
rie nękantriai laukė kaip bus 
išspręstas jų likimas.

Instrukcijos iš Haagos tapo 
gautos tik sekamą dieną. Kai
zeriui ir jo palydovams buvo 
leista vykti j Amerongeną ir 
sustoti pas grafą Bentinką. Čia 
Wilhelm išgyveno vienus metus, 
o paskui persikraustė į Dorną.

* * *
šviesos kalnas

Viename laikraštyje tilpo 
laiškas, kuriame aprašoma 
“peklos klonis”. Tas1 laiškas 
daug-maž skamba sekamai:

Netoli Jordano randasi vieta, 
kuri prieš metus laiko tapo pa
vadinta žydišku vardu Tel-Or, 
šviesos kalnas. Jis yra 250 
metrų aukščiau, negu juros 
lygmala.

Iš netolimos praeities
Vasarą čia temperatūra sie

kia 43 laipsnių Celsijaus pavė
syj. Karo metu trys' Kanados 
pulkai čia turėjo taisyti turkų 
sugriautą tiltą. Trims dienoms 
praslinkus, visus kareivius te
ko ištraukti. Kai kurie jų bu
vo tiek sergantys ir nusilpę, 
jog juos prisiėjo nešti.

Juos pavadavo Egipto karei
viai. Egiptėnai padare naują 
tiltą. Iš tūkstančio j y gyvų 
išliko tik 300. Sirgimas malia
rija tąsyk pasiekė 133 nuošim
čių- Tai reiškia, kad iš kiekvie
no šimto žmonių ta liga visi su
sirgdavo pirmą kartą ir 33 tu
rėdavo sirgti dar antru kartu.

Elektros gaminimo stotis ir 
inž. Rutenberg

Tame pragare dabar gyvena 
visai nauja organizacija. Sako
ma, kad tai geriausiai organi
zuotas darbininkų batalionas 
visame pasaulyj. Darbininkai 
stato tiesiog fantastiška tech
nikos stebuklą: pirmą šiame 
krašte hidroelektrišką stotį.

Įdomu bus žinoti, kaip gimė 
mintis tą stotį sukurti. Fakti- 
nai jos įkūrėju yra niekas ki
tas, kaip tik inžinierius P. Ru
tenberg, žinomas rusų revoliu
cionierius, kuris 1905 ir 1917 
m. suvaidino labai svarbią rolę. 
Rutenberg, kaip žinia, išdirbo 
planus nubaudimui išdaviko 
Gapono- Po to jis pabėgo iš 
Rusijos. Pasaulinio karo metu 
jis' apsigyveno Italijoj, kur pa
darė keletą svarbių išradimų. 
Už tuos savo išradimus jis ga
vo pusėtiną sumą pinigų. »

Ruterbergo planas

Kilus Rusijoj revoliucijai, 
Rutenberg grįžo į savo gimtinę 
ir prie Kerenskio valdžios už
ėmė aukštą vietą. Kai bolše
vikai įsigalėjo, Rutenberg išva
žiavo į Ameriką ir ten pradėjo 
organizuoti žydų legioną.

Atvykęs į Palestiną, Ruten
berg sukurė nepaprastai drąsų 
planą: panaudoti Jordano van
denį elektros’ gaminimui. Bet 
vienas dalykas yrav sugalvoti 
kokį nors planą, o kitas—jį į- 
vykdyti. Rutenbergui teko va
žiuoti į Londoną ir ten ieškoti 
paramos. Jo planą parėmė Al- 
fred Mond, Rotschild ir kiti. 
Trumpam laikui praėjus tapo 
sukurta “Palestinos Elektros 
Kompanija”.

Diarbininkų komuna
Nugalėta tapo ir paskutinė 

kliūtis: iš Anglijos valdžios bu
vo gauta koncesija. Tuoj po to 
Jordano klonyj prasidėjo dar
bas. Neįmanomai sunkus dar
bas. Blogas klimatas ir nepa
kenčiama trasportacija labai ap
sunkino darbo eigą. Bekovajant 
su visomis tomis sunkenybėmis, 
Rutenberge atgimė senasis re
voliucionierius. Tame pragare 
jis sukurė darbininkišką rojų 
Tel-Or.

Tel-Or komuna susideda iš 
500 žydų darbininkų. Darbinin
kų centrą sudaro milžiniška 
valgykla, sale kurios randasi

Kaip vokiečių kaize
ris pabėgo į Olandi
ją.—Žydų darbinin
kų batalionas Pales- 

tioj /
Kaizerio šoferis

Lapkričio H d. 1928 m., — 
taigi prieš* vienuoliką metų, — 
atsisakęs nuo Vokietijos sosto 
Wilhelmas slapta pabėgo j 
Olandiją. Buvusis kaizerio šo
feris, W. Warner, pasakoja la
bai įdomias smulkmenas apie tą 
pabėgimą..

Warneris, išeivis iš Vokieti
jos, tarnavo už šoferį pas vie
ną Amerikos' milionierių, o 
1905 m.- gavo vyriausio šoferio 
vietą pas kaizerį.

Pas kaizerį Warner tarnavo 
trylika metų. Per tą laiką jis 
turėjo progos labai gerai pažin
ti vokiečių valdovą, žinojo jo 
papročius ir ydas..

Slaptas susirinkimas
Pradžioj laipkričio mėnesio 

1918 m. Vokietijos padėtis pa
sidarė labai rimta. Spa, kur 
tuo laiku buvo imperatoriaus 
stovykla, tatai visi jaute, lap

kričio 9 d. kaizerio kambariuo
se įvyko kariškas’ pasitarimas. 
To susirinkimo nutarimai buvo 
laikomi paslaptyj Nakčiai besi
artinant baronas Frankenberg 
pareiškė šoferiui:

Prisiruošimas kelionei

—Priruoškite imperatoriaus 
automobilį. Galimas daiktas, 
kad rytoj mums teks padaryti 
ilgą kelionę. Beje, nuimkite 
imperatoriaus vėliavą ir užma- 
liavokite gerbą.

Įsakymas buvo išpildytas.
Prieš rytui išauštant, apie 

ketvertą, .valandą, dvylika auto
mobilių išvažiavo iš Spa. Kai
zerio automobilyj nebuvo nei 
gyvos dvasios'. Nutarta buvo jį 
paimti už miesto. Pasirodė, 
kad tas atsargumas buvo vie
toj,—miesto vartus saugojo re
voliucionierių sargyba.

Keliuose kilometruose nuo 
Spa, išanksto sutartoj vietoj, 
automobiliai sustojo, šoferis su 
pagarba atvėrė automobilio du
ris. Įlipo kaizeris, generolai 
von ilerschenfeidt bei von Es- 
dorf ir kapitonas von Izleman.

—Į Olandijos sieną.

Varginga kelionė
Iki sienos buvo tik ąpie šim

tas kilometrų. Tačiau važiuoti 
buvo galima tik želvos žings
niu, kadangi nieko nesimatė. 
Migla buvo neįmanoma. Už po
ros žingsnių nesimatė kelio. 
Vargingu kelionė tęsėsi ištisas 
penkioliką valandų. Kiekvieną 
minutę sukilę kareiviai galėjo 
sustabdyti automobilius ir 
areštuoti bėgantį imperatorių ir 
jo dvarionis.

Bet viskas praėjo laimingai.

Kaizeris olandų žemėj
Kai kaizeris atsidūrė olandų 

žemėj, tai jis, sako Warner, ne
įmanomai persimainė. Dingo jo 
išdidumas ir ypatingu budu su
sukti ūsai. Jis atrodė labai 
prislėgtu ir nuvargusiu. Per ke
letą valandų jo plaukai žymiai 
pražilo. Pamatęs olandų žan
darus, Wilhelm nusigręžė ir 
nušluostė per veidą riedančias 
ašaras. /

žandarai
Keistas dalykas, bet pasienio 

sargyba nieko nežinojo apie 
kaizerio pabėgimą. žandarai 
tuoj nubėgo į artimiausią kaimą 
telefonuoti vyriausybei. Jie no
rėjo gauti instrukcijų. Liku-

K. Gugį ir išbalsiiokime vien
balsiai, bet ir’ siųsdami Seiman 
savo kuopos delegatus instruk
tuokime, kad užtvirtintų adv. 
K. Gugį eiti pareigas SLA. iž
dininko.—Dr. A. L. Graičunas. 
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skaityklos ir nedidelės salės. I 
Tose salėse rodoma krutamiejil 
paveikslai arba skaitoma lėkei-1 
jos. Skaityklose galima rasti! 
įvairiausių laikraščių: rusiškų,! 
lenkiškų, vokiškų, žydiškų, ara-| 
biškų, angliškų ir Lt.

Kaip darbininkai gyvena
Apie tą centrą randasi nedi-| 

deli iš betono padaryti darbi-1 
ninku namai. Visi jie turi I 
raudonus stogus. Kolonija turi I 
didelį šaldytuvą, skalbyklą, ke-| 
pyklą ir puikiausiai įrengtą li-l 
goninę. Ligoninėj yra specialisl 
skyrius sergantiems malarija.l 
Daug dėmesio kreipiama į dar-1 
bininkų maistą.

Maistas
Visiems darbininkams, tar-l 

naujantiems, inžinieriams ir di-l 
rektoriams gaminama vienas ir 
tas pats maistas, — čia nėra 
jokio padalinimo į "klases. Iš 
Berlyno tapo pakviesta maisto 
specialistė, kuri prižiūri virtu
vę. Už dvyliką piastrų galima 
gauti per dieną: pusryčiams ar
batos, kiaušinių, sviesto, me
daus, alyvų, tomačių: pietums 
—sriubos žuvies, mėsos, dnug 
daržovių, kompoto.

Vakarienė daug-maž susiueda| 
iš tokia pat maisto kaip ir pus-' 
ryčiai. Gerti vandenį draudžia
ma, kadangi jis nėra tinkamas.! 
Užtat geriama labai daug ar4 
batos; kiekvienas išgeria apie 
dešimtį litrų per dieną.

Kova su pavojingomis musėmis 
žinoma, alkoholiaus vitfai ne

duoda. Su ypatingu pasilenki-] 
nimu pasakojama apie Ruten-] 
bergo kovą su pavojingomis] 
musėmis. Dabar čia maliarija 
serga tik 1.4 nuoš. gyventojų. 
Iki 1928 m. su maliarija kovo
jo valdžia. Vienok Rutenberg] 
tuo klausimu turėjo savo idė
jas. Jis net susipilto su Pales
tinos valdžios sanitariniu de
partamentu ir pats pradėjo rū
pintis savo darbininkų sveikata-

Nors kiekvieno darbininko’ 
lova yra apsaugota specialiu 
tinkliuku, kuris neprileidžia mu
sių, tačiau darbininkai dažnai 
pamiršdavo tuos tinkliukus už
leisti. Jokie pamokslai ir įsa
kymai negelbėjo. Tąsyk Kuten-j 
berg pristatė specialius “musių 
sargus”. Jie ėjo nuo lovos iki 
lovos ir budino tuos, kurie ne
buvo tinkamai prisidengę tink
liuku. Aišku, kad tai nuvargu- 
siems darbininkams buvo labai 
nemalonu.

Savaitei praėjus tie “musių 
sargai” pasidarė visai neberei
kalingi. Darbininkai nebeno
rėjo, kad juos naktį budintų ir 
todėl eidami gulti jie pradėjo 
tinkamai tinkliukus užsileisti, 
šiandien Tel-Or yra vienatinė 
vieta Palestinoj, kur beveik ne- 
begręsia maliarijos pavojus.

Nepaprastas judėjimas
Senas Jordano klonis pasida

rė nebepažįstamas. Niekuomet 
dar čia nebuvo tiek judėjimo, 
tiek triukšmo- Ūžia įvairios 
mašinos, švilpia garvežiai. Visur 
žmonės skubinasi, dirba. Neuž
ilgo ir elektros gaminimo sto
tis bus užbaigta.

Tąsyk Jordanas pradės bėg
ti nauja vaga, kurią jam pasky
rė rusų-žydų revoliucionierius. 
Nuo slenksčių upės vanduo ka
nalu bus pravestas i kitą upę, 
Jarmuką. O iš ten bėgs į spe
ciali “Vandens Raktą”. Iš to 
“rakto” vanduo puls nuo 27 
metrų aukščio, o paskui vėl 
grįš į senąją vagą.

Tokiu budu šventoji upė 
duos savo kinetišką energiją 
keturioms turbinoms. Iš to van
dens kritimo bus galima gauti 
daug maž 32,000 arklio jėgų. 
O ta mechaniška jėga su pagal
ba keturių turbogeneratorių bus 
paversta į 63,000 voltų.,O iš čia 
tos voltos kabeliu bus siunčia
mos į įvairias' Palestinos dalis. 
Tąsyk per daugelį amžių miego
jusi Palestina vėl atgys.

—K. A.

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

pasekmes sekan-

vietai Gegužis 
Bacevičia 4 bal.

būti šiame Vaidylų ; choro pa
rengime. Galiu drąsiai tvirtin
ti, kad nesigailėsite.

Bridgeportietis

North Side
Gruodžio 3 d. įvyko SLA. 

226 kuopos metinis susirinki
mas. Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas, nes dalyvavo dau
giau, nei pusė .priklausančių 
kuopai narių.

Išrinkta valdyba sekantiems 
matams ta pati.

Priėjus prie nominacijų Pil
domosios Tarybos, kai kurie 
iš susirinkusių norėjo sukelti 
ginčų, bet pirmininkui paleidus 
balsuoti, nariai atmetė jų pa- 
siulymą, ir nominacijos praėjo 
be didelio triukšmo. Nors va
dinami “lygiečiai” pakampėse 
ir varė savo agitaciją, bet na
rių nusistatymo nepermainė.

Vartojamas dėl Kosulių 
Virš 50 Metų

Kosuliai parodo įdegtą padėti ger
klės ir oro takų. Krupo kosuliai 
yra gąsdinantys, bronchiniai kosuliai 
yra silpninantys, naktiniai kosuliai 
ir gerklės kutenimas yra kvaršinan
tys. Per daugiau kaip 50 metų 
Foley’s Honey and Tar Compound 
yra įsigyvenusi kosulio gyduolė, sau
gi ir patikima dėl vaikų ir suaugu
siu žmonių. Pati pirmoji doza pa
skleidžia gydantį ir raminantį apval
kalą ant įdegtos gerklės ir kosulys 
sustoja. Jis paliuosuoja ir pakelia 
flegmą be pastangų. Vaikai jį mėg
sta — neturi opiatų. Jis pilnai pri
tinka senesniems žmonėms — yra 
švelniai liuosuojantis. Atsiminkit 
vardą, Foley’s Honey and Tar Com
pound ir klauskite jo.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Rlektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip tolinus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
luoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
•isokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dek pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas kaulina Street

Vuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Npdėliomis iki 2-ros vai. po pietų

I’hone Boulevard 4552

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO

KAINĄ.
24 MENESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Balsavimų
Žios:

Prezidento
gavo 47 bal.,

Vice pirmininko vietai Mi-
alauskas 44 bal., Petronis 4

Sekretoriaus vietai Jurgeliu- 
tė 44 bal., Ješkevičiutė 3 b.

Iždininko vietai K. Gugis 27 
bal., Tareila 19 b., Salaveiči- 
kas 4 b. .

Kasos globėjų vietoms: Ra- 
g’nskas 35 b., Stungis 7 b., M. 
Rugis 34 b., Januškevičius 2 b., 
Jucius 2 b.

Dakt.-kvotėjo vietai Dr. Kli
mas 36 bal., Palevičia 2 b. .

Susirinkime buvo išdalinti 
lapeliai
Sargybos Komiteto 
kės “lygos”.

Iš visko matyti, 
•nkimuose bus išjudinta di
desnis skaitlius Susivienijimo 
narių imti dalyvumą rinkimuo
se. Gaila tik, kad priešbolševi- 
kiški elementai, varinėdami 
savo ambicijas, skaldo spėkas 
ir nesijausdami gali patarnauti 
Maskvai. —Narys.

Džianitorių kliubas 
veikia

SLA. Brooklyno 
ir chicagiš-

kad šiuose

Bridgeportas
Vaidylų choras stato scenoje 

oepretę Lietuvos kareiviai

Džianitorių kliubas laikys 
priešmetinį susirinkimą sekma
dienį, 2 valandą po pietų, ad
resu 6201 Kimbark avenue. 
Tai bus svarbus susirinkimas.

Tarpe kitų klausimų reikės 
nutarti kai dėl sumanymo, kad 
kliubo nariai mokėtų po dole
rį, jai mirtų kliubo narys.

Kitas vėl svarbus dalykas 
bus svarstomas šiame susirin
kime — tai kliubo įstatai — 
ar jie bus reikalingi kliubui, 
ar ne?

Yra reikalas rūpintis savais 
reikalais. Nuo ateinančio susi- f
rinkimo į kliubą bus priima
mi ir ne džianitoriai. šis kliu
bas yra progresyvus ir užsi
ima naudingais visuomenei 
’arbais.

Taigi aš, būdamas aktyvus 
kliubo narys, pasiimu teisę 
kviesti į kliubą visus dar ne
priklausančius 
Tus. O 
tai jų 
lankyti

kliubui (trau
kai dėl priklausančių, 

pačių privalumas atsi- 
į susirinkimų.

Kaunietis.
Sekmadienį, gruodžio 8 

ną, Lietuvių Auditorijoje, 
rų Vaidylų choras stato 
noje operetę 
viai”.

Neteko matyti kalbamo vei
kalo. Nežinau, kaip jis išrodor 
Jį pamatysiu sekmadienį.

Bet teko girdėti dainuojant 
Vaidylų chorą; teko girdėti 
apie p. Saurį, kaip muziką, iš 
žmonių, kurie nusimano apie 
muziką. Ir štai iš šių žinių 
sprendžiu, kad kiekvienam ver
ta yra būti Lietuvių Auditori
joj sekmadienį ir pamatyti 
kalbamą operetę scenoje.

Viena — operetė yra p. Sau- 
rio parašyta. Taigi muzikos 
žvilgsniu pilnai galima tikėtis, 
kad ji bus įdomi. Nes p. Sau- 
ris žino, ką daro ir turi gabu
mų atlikti |pasiimtą užduotį 
kuo geriausia.

Antra — vaidylų choras. 
Jisai dainavo “Naujienų”-Bud- 
riko koncertuose per radio. 
Tie, kurie girdėjo kalbamą 
chorą dainuojant Ipter radio, 
neginčys pasakymo, jogei Vai
dylų choro dainavimu lietu
viai tikrai gali gėrėtis.

Bet per radio p. Saunio va
dovaujamas Vaidylų choras 
sudainavo tik vieną kitą dai
ną. Sekmadienį gi jis išpildys 
visą programą. Sekmadienį pa
sirodys prieš publiką ne tik 
choras, bet ir jo solistai; ir 
girdėsime ne tik dainavimą, 
bet matysime choro - narius, 
specialiai, rūpestingai prisiruo- 
šusius vakarui.

Patartina visiems, kas gali,

Geriausi Pasauly Fonografai
per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausį Radio
Victor dezaino, Victor darbo — 
Nauji kiekvienu žvilgsniu. Mo
dernizuotas circuit, pritaikintas 
prie šių dienų broadeastinimo 
ir radio reguliacijų. Naujas Vic
tor eleetro-dynamie kalbčtuvas. 
Naujas pilnai matomas, super- 
automatinis tuninimas, išimti
nai Victor. Dešimt radiotronų. 
Nesuskaitoma daugybė naujų 
pagerinimų. Tryš units, visos 
uždarytos, išimamos, perkelia
mos ir greitai sudedamos. Nau
jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir

dėjote. PASIKLAUSYKI? JO — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 38^ colių augščio, 27 colių pla
tumo ir 16 y4 colio storumo.

VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų) 
Specialė demonstracija namuose, 

jei pageidaujama

VitaK-Elsnic Co
4639 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 2470—2471
Atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais.

K. • ■
s'ilankai, tai jie vis užtyli.

Pieškos, sakoma, kiek kartų 
norėjusios sužinoti iš komisarų 
dėl kokios priežasties užsidegė 
komisarų gazietos namas. To 
jos nesužinojo iki šiol, tik žino, 
kad komisarai pusėtinai surin
ko pinigų.

Antras’ buvo paklausimas: 
Kas do priežasrtis vertė bimbo- 
ką Grant parke kalbėti be lei
dimo? Atsakymo irgi negavo. 
Tik visi žino, kad jį nugabeno 
į šaltąją ir jam rinko pinigų.

Šitokius klausimus, ar jus 
pieškos statysite komisarams, 
ar ne, jie jums neduos atsaky
mų — todėl, kad tai yra jų 
sekretas. Komisarai tokius klau
simus vieni apkalba. Pieškos 
neturi žinoti tą, ką. žino komi
sarai. Jei jus, pieškos, būtumėt 
žinoję, kodėl tokius šposus krė
tė bimbokas Grant parke bo 
leidimo, tai būtumėt nedavę au
kų, bet dar būtumėt jį pabarę. 
Trečias — jei būtumėt žinoję, 
kad parėję reikės po komanda 
ploti “buržujų” spykeriams kal
bant, tai nebūtumėt mokėję 
įžangos į parę. Visi tie, kurie! 
esate komisarų pasekėjai — jus 
niekada neprivalote žinoti ko
misarų sekretų. Kaip tik norė
site sužinoti komisarų sekretus, 
jie jus apšauks buržujais, arba 
išdavikais. Bet busite liuosi nuo 
davimo aukų. Manęs nebeprašo 
aukų, bet kad ir prašytų, tai 
negautų. Aš labai užganėdintas, 
kad nusikračiau tuos parazitus.

Žvalgas*.

gyvenimo aplinkybių. Atsime
nu, dar neseniai komisarų se
kėjai rinko iš biznierių maisto 
ir skelbė žodžiu ir per šavo 
šlamštelį, kad maistas busiąs 
išdalytas darbininkams veltui. 
Bet kaip tik surinko maisto, tai 
padarė vieną biznišką išvažia
vimą, o antrą — surengė parę.

Išvažiavime maistas, gautas 
veltui, buvo pardavinėjamas 
brangia kaina. Po išvažiavimo 
Petronis oficialiai paskelbė ko
misarų gazietoje, kad komisa
rai uždirbo keletą šimtų dole
rių pelno. O į parę buvo ima
ma įžangos" po $1.50 nuo prole
tarų. “Buržujai” buvo leidžia
mi veltui, — su ta sąlyga, kad 
jie, atsilankę į parę, kartu su 
proletarais rėktų Internaciona
lą.

Paroje proletarai buvo nepa
tenkinti, kam “buržujus” leido 
be įžangos. Bet komisarai grei
tai juos nuramino. Komisarai 
pasakė: “Tylėkit! Jeigu mes 
duosime “buržujams” dabar 
koncesijas, galėsime ir kitą 
kartą juos pasigauti.” šiaip taip 
“proletarus” nuramino.

Parėję buvo Visokių kalbų, 
bet apie proletariato reikalus 
mažai kalbėta. Gal ir komisa
rams išrodė ne vietoje. Vienas 
proletaras pastebėjo komisarui: 
“Kam jus pasikvietėt policiją į 
parę? Dabar patys bijote kal
bėti apie proletariato reikalus”. 
Kiti kalba: “Savo guštoje ko
misarai bijo išsireikšti apie dar
bininkų reikalus — gal būt jie 
parsidavė buržuazijai? Reikia 
mums* vyti juos laukan iš savo 
tarpo.” Y fa numatoma, kad 
pieškos mėgins daryti “revizi
ją” su vadais, kaip jau senai 
daroma partijoje.

Parė neturėjo tokių pasek
mių, kokių tikėtasi. Taip kele
tą kartų išsireiškė Pusžemaitis. 
Jeigu butų pasisekę su pare, 
tai Petronis butų oficialiai par- 
skelbęs kiek liko pelno- Dabar 
betgi jis tyli.

Darbininkai nesitiki, kad ko
misarai aiškintų bedarbių prie
žastį. Kelis darbininkus girdė
jau pasakojant štai ką: “Mes 
nesitikime, kad komisarai mums 
aiškintų bedarbių priežastį. Ko
misarai visada pratę garsinti: 
atsilankykite, o mes jums vis-

fsera. ite Geresnio leg
IR/aIDIHDIWIDW/aIRID

The 1930
Consolette

$175
Less Tubes

$30.00 duodam už 
sena Radio

Jūsų

Su daugiaus kaip 20 metų patyrimo kiekvienas HOVVARD 
yra priešalcyj visų kitų ant turgaus besirandančių Radio.
Su daugiaus kaip 20 metų patyrimo kiekvienas HOWAR1J be ube. 
yra priešakyj visų kitų ant turgaus besirandančių Radio. Nauja.-. 
1930 metų modelis niekuo neišsiskyria TONAS_— tas svarbiausi 
kiekvieno Radio dalykas, yra šio Radio ypatybė.

Visos kitos ypatybės, kurios padarė HOvVARD — pageidaujam 
seleetivity, sensitivity ir volume rakite visus kaip tik šiame nauja 
me 1930 modelyje. T’ 
netai NEPAMAINOMI 
mes demonstruotumem j j Jums jūsų nuosavame name.

GENERAL RADIO STORE
LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

3856 Archer Avė., near Rockwell St.
Telefonas Lafayette 6195. Chicago, III.

M. SHILS, inžinierius, biznio ved. A. M. MILLER, kredito manageri

šsiskyria TONAb - 
šio Radio ypatybė, 
padarė HOvVARD

Kas link išlaukinio gražumo HOVVARD kabl- 
I — pamatyk juos pats — pareikalauk, k»»

Roseland
Darbininkų vakacijos

Žemiausios Kainos Tiesiai i

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko

1

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentų 
arba

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — o j Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

die- 
vy- 

sce-
‘Lietuvos karei-

Trečia klasė .......... ........ 1...................... $107.00
Trečia klasė į ten ir atgal, tiktai ........ 181.00 
Turistinė trečia klasė, Main Deck ....... 129.50
Turistinė trečia klasė į ten ir atgal tik 216.00 
Cabin ...................................................... 147.50

“ESTONIA” ............... Dec. 21 “LITUANIA” ....... Jan. 30
“ESTONIA” .............. Febr. 20

i

ierai ra 
nusipirk tvnewriter

Rusiškos ir Turkiškos Vanos l 
12th STREET 

Tek Kedzie 8902
Jau mes, roselandiečiai, susi

laukėme žiemos* ir sniego. Prie 
to dar ir šalčio. Langai neku
riu proletarų užšalę ledu. Šito
kiu laiku, kuomet artinasi Ka
lėdos, reikalingi pinigai darbi
ninkams. O tuo tarpu iš jų daug 
netenka darbo. Dar pusė bėdos 
tiems, kurie turi susitaupę pi
nigų. Bet kurie neturi, tiems 
tai teks praleisti prastos Kalė
dos. >

Tavorščiai nori pasigauti be
darbius ant savo meškerės. Ra
dau pranešimą komisarų gazie
toje, kad jie šaukią bedarbių 
susirinkimą. Tame susirinkime 
komisarai aiškins bedarbių prie
žastį.-.

Komisarai yra gudrus savo
naudai. Jie visada taikosi prie ka pasakysime! Bet kuomet at-

L
j

' ‘A VL

KELIAUK Į LIETUVĄ PER
KLAIPĖDĄ

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St, Chicago, III

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

CHICAGO. ILL.



NAUJIENOS, Chicago, T11

Kalėdoms Skalinės

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami VisiemsVYRIAUSIA
DOVANA nėr2000 dol. Dovanų Išlošimui

VANDUO

DOVANOS

Aluminum apdirbtos

Vertės Vertės $11.50 Vardas

Adresas

Iškirpk sžj kuponą ir prisiųsk virš paduotu adresu

Chicago, III1739 South Halsted Street

narių, 
s limo
nadų

15956
15952
2530.1

15946 
25251 
15947 
25316
25322

56691
15980
15981
15982
15982

25243
15940
15935

Pasirėdykit Jūsų Vestuvių Dienai 
Taip, Kad Ji Jumis Pasididžiuotų.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

4177-83 Archer Avė.
Telephoiut LafayetU 8171

d mena, 
k Ii ubas 

i rinkimą

15964 
-5970 
15974 
25254
25255 
25257 
15959 
15Š60 
15966

Buk nuosaikus! Nekask 
kapo savo dantimis!

šiandien 
vakare 
laikys 
Str umilo 

lodei 
va tikima 
renkama 
valdyba 
misijos.

i&IARGĘSĮgig

Vaikai ir mergaitės nesnauskite 
šiandie dėl informacijų

lekaičiui
Plenauskienei

Tiruš-kienei
Dambrauskaitei

IA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

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

2536-40 West 63rd Street 
Telephon* Hemlock 8400

NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

Už 5 naujas metines pre
numeratas kontestant * : 
gaus Alfred Racing- Ice 
King Skates, (seneles) su 
batais pritaikytais - didu
mui kojos,

prenumeratas gaus
Alfred Flash Skates.

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

Tarp Chicagos 
Lietuvių Monikai UsarienJi 

Teresei Usarienei 
Agotai Savickaitei 
Marijonai J urgclai l ei 
Efimijai Jakovlevai 
Pranciškai Mažeikienei 
Poliui 
Barborai 
Marijonai 
Mort 
M. Dambrauskaitei

Už vieną metinę arba 3 pusmetines pre 
numeratas Kontestantas gaus gražias rogu

’ KAIP LAIMĖTI DOVANAS - . '
Gaukite Alfred Racing Ice Skates arba rogutes už dyką. Vakare parėjęs iš mokyklos nueiki pas savo kaimynus, gimines ar
Stokite į Naujienų Kontestą, pranešdami savo vardą, pavardę ir pažystamus ir užrašyk jiems Naujienas. Naujienų prenume- 
antrašą šiandien. rata metams Chicagoje $8.00, už Chicagos - $7.00.

V. Tamošiumi i 
V.Kaneiui 
-A. Griniui 
-J. Daugelei
J. Pociui
K. , Karolio, Guč 

-C. Paulauskienei 
B. Baranai'tknei 
J. Stuparaitoi

žmogaus 
jūsų 
bent 

Dauguma 
ino, kad automobilius

Geriau Busite Patenkinti
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Paveikslėly mes parodome 
gražius Dress siutus dėl 
formąlio vestuvių pokilio 
ir Tuxedo dėl neformalio 
pokilio. Jus taipgi paste
bėsite kitas tinkamas reik
menis, kurios eina su siu
tu. Pasikalbėkite su mumis 
ir mes teisingai patarsime.

Per pastaruosius dvide
šimt metų mes aprėdėme 
daugiau kaip 100,000 ves
tuvių. šie gražus drabu
žiai yra parduodami ar pa- 
renduojami, kaip norite. 
Mes pasiunčia)!! šiuos dra
bužius bile kokiuo adresu 
Jungtinėse Valstijose. Jie 
yra “Greitai Prisimicruo- 
jami.”

per pastaruosius 20 metų bu- 
dideliu atsidėjimu studijuoja- 

motoras ii- kaip palšo
ji veikmėje ilgiausiai galima 

Viskas ką mes žinome apie 
nuodus, ame calorics ir 

tapo patirta tik per pas-gruodžio
iGoldcn Star

priešino tini siu 
svetainėje.
visi kliubiečiai daly-
susirinkime, nes bus
Goldcn Star kliubo

r vis'os pastovios ko-

Už 5 pusmetines naujas prenumera
tas gaus Alfred Flash Skates aluminum 
apdirbtas su batais • <0**7

Vertės ............................

turi būti obalsis visų amerikiečiu 
<k.jg!iiu nuosaikumo jų valdyme, dau 
gian nuosaikumo jo fiziniame veiklu

Neturtingos šeimos, atsikrei 
pusios i Naujienas, gal: gau 
ti Kalėdoms dovanu.

Už 3 metines prenumeratas gaus 
Alfred Hackey Skates nikeliuotas su 
batais eq cn

Vertės ........................ J Uv

RADIOS (9 H A d i o s 
5^1 RADIOLAS Athateii Kent

Be kitų kurinių, mokytojas 
duos Brahm’o Hungarian Dance 
(Vengrų šokį) V ir VI, Thoma- 
so Raymond overtiurą, Von 
NVebario — Oberon overtiurą.

šitie kuriniai yra labai gra
žus ir sunkus išpildyti, ypač 
paskutinis, kuris yra progra- 
me — jis reikalauja viso sim
fonijos orkestro.

Kita programų dalis kaip ku
riems gal jau žinoma yra. Tai 
bus vaidinimas. Scenoje stato
ma juokinga operetė “Kamin- 
krėtis ir malūnininkas”, ši vei
kalą išpildys Birutės choras su 
savo jaunomis jėgomis, prita
riant orkestrai.

ri, o ir mes patys norime kam 
nors būti geri.

Naujienos šiemet, taip kaip 
ir kitais metais, parūpins ne
turtingoms lietuvių šeimynoms 
Kalėdoms pietus, šeimos, atsi
dūrę varge ir norinčios pasi
naudoti šia proga, prašomos 
raštu atsikreipti į Naujienas, 
paduodamos vardą, pavardę, sa
vo adresą; ar vyras dirba 
moteris yra našle, kiek 
ir kokio jie amžiaus.

Laiškus rašykite tuojau 
atideliojant, adresuojant:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Be to, yra mirusių 
kuriu pomirtinę reikia 
keti. Taipjau kai kurių 
mėnesinės mokestys yri1 
vilkusios.

Antanas Narbutas

šventėms atėjus, kiekvienas 
žmogus nori pasilinksminti ir 
gerinus ir skaninus pavalgyti, 
ir, suprantama, kiekvieną ima 
noras savuosius palinksminti 
nors menka ir pigia dovanėle 
— bile tik visi linksmi būtu
mėm. Toki tai ūpą atsineša su 
savim Kalėdos. Visi išrodo ge-

S. Sireikaitei
O. Gudmoniehei
K. Dokniui
O. Puzarienei
C. Rušinienei
Onai A. Kalinajonči 

25241—Michalinai Miniatgicnei 
15921' Magdalenai Kregždie- 

nei 
-Antanui šalčiui 
Juozui Taniukui ’ 
Onai Vaitclienei

Tūlas laikas algai buvo 
nešta, kad Birutės orkestrą (po 
Steponavičiaus v a <1 o v y s t a) 
trauks orkestro paveikslus, iš 
kurių bus daroma “euts”, idant 
visi galėtų pamatyti gražų bū
rį muzikantų.

Ant nelaimės, paveikslus nu
traukus, fotografas turėjo “ak- 
sidentą” ir filmus tapo sude
gintos.

Dabar vėl teks paveikslai 
traukti parankiausiu laiku. Bet 
labai gaila, kad to laiko- nė
ra, ha orkestrą, kaip ir cho
ras, stropiai rengiasi busimam 
vaidinimui, kuris Įvyks sekma
dienį, gruodžio 15 dieną, C. S. 
P. S. svetainėje, ir tokiu bildu 
negali rasti laiko paveikslams 
nutraukti.

Bet ne taip prastai yra, kaip 
skamba, nes paveikslai dar ne 
viskas. O atsilankę Į minėtą 
vakarą galėsime ne vien tik 
matyti tą orkestrą, bet klausy
ti jo skambios muzikos, nes 
dalį programo išpildys orkes-

Kaip jūsų automobilius, 
kūnas yra varomas motoro 
grobuose. Jis užsitarnauja 
šiokios tokios priežiūros 
automobilistų 
važinėjamas vidutiniu greitumu 
žiūrimas ir leidžiamas pasilsėti tarp

Bronislavai Jenišausk 1e 
nei

15949—-Kasparui Rimkumi i 
25217 
25248- 
15950

Progresas, kurj mokslas padarė 
per pastaruosius 20 metu gelbėjime 
ir prailginime gyvybės, yra pastebė
tinas. Męs i tuos 20 metų daug 
daugiau patyrėm apie ŠĮ svarbiausi 
dalyką, negu kad sužinojome per 
daugeli pereitų šimtmečių.

Bet nežiūrint to, vėliausia cenzas 
visgi parodo, kad mirtingumas didė-

ma žmogau 
kyli 
laiką 
nuovargio 
vitaminus, 
taruosius kelis metus.

Jeigu jus duodate automobiliui 
daugiau gasolino, negu jis gali su
deginti, jus užtvenkiate motorą ir 
veikiausia jį sugadinsite.

Jeigu jus valgote perdaug maistų 
(ypač iei užkandžiaujate tarpe dides
nių 
motorą, kuris velka jus visą gyveni
me. Ji:; neteks jėgos ir pirm laiko 
išsidėvės.

Nuosaikumas, sako mokslininkai, prieglaudų gyventojai

iku 2531X1
■ J 25307

ne-125307
! 25308 P. švelnini
25312—A. Balsienei
25313—B. J aku ba i t i e nei 
25317—-A. Kukučiui

: 25318 P. Sutkaitienei
j 25311)—M. Laucy te i 

Samoškai 
Montvidui 
Jurgelionienei 
Žilienei 
Vizgirdui 
Vizgirdui 
Vizgirdaitei

kelionių, daug ilgiau laikys negu tas 
kuriuo yi'a važiuojama visu greitu 
i.n..

130 North .State St., Chicago, III
Telephone State 6732

HOMES

Tik priešinantieji pagundai persi
valgyti ir persidirbti, su tankiu po
ilsiu ir užtektinai miego atsigaivini
mui, sako mokslininkai, mes galime 
tikėtis gyventi pilną skaičių metu 
sulig musų nuojėgumo.

Jeigu jus lošlatc golfą ar tennis 
perdaug smarkiai, persidirbate atle
tikoje. ar biznyje, jus tiek pat esate 
kalti ir nusidedate svaikatos įstaty
mams.

Sir Amoth Wright, gavęs auksini 
medalį iš Medikalės I)r-jos Londono 
ir Karališkos Medicinos Dr-jos, vie
nas iš žymiausių Anglijos gydytoju, 
sako, ilgo gyvenimo žvilgsniu, kiek 
jis pažysta žmonių, yra laimingiausi

KONTESTAS KONTESTAS

“MARGUČIO” KONTESTAS

UŽŠALĘS, SNIEGO DAUG!

1 fl ■i
IjL

1



Penktadienis, gruod. 6, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Džianitorių dėmesiui
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Džianitorių kliubas turės me
tinį susirinkimų sekmadienį, 
gruodžio 8 dienų, 1:30 valan
da po pietų punktualiai. Ka
dangi šiame susirinkime bus 
renkama valdyba 1930 metams, 
lai yra svarbu visiems kliubo 
nariams būti susirinkime. Be 
to, bus išduota atskaita iš kliu
bo darbuotės 1929 metais. Taip
jau raportas apie kliubo tur
tų, nors kliubas yra dar jau
nutis. O ir nauji patvarkymai 
teks svarstyti, kaip pagrinti 

kliubo padėlį ir naudingumų; 
šių klausimų eilėje bus svar
stoma klausimas pašalpos kliu
bo nariui mirus; 
kitokių reikalų.

Lodei kiekvienas 
rys malonės būti
draugų, kurie manytų tapti šio 
kliubo nariais. Kliubas kviečia 
visus.

yra įvairių

kliubo na- 
ir atsivesti

NAUJIENOS, Chicago, JJ, 
irįl^uU.1, ..........     ..iii ■ - —

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage. ęleetrie 
treatment ir mag- 
nątic blankete ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

(Atlantic and Pacific Photo] 

Paveikslėly matosi pagarsėjęs Amerikos aktorius R. Hitchcock
su savo žmona. Jis įtaiga mirė 24 d. pereito menesio

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

kad jis patarnaus gerinus, ne
gu kitas svetimtautis.

Padauža.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS’ AKIŲ SPECIALISTAS

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Ofisas ir Akiu Dirbtuvė 
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialč atyda at
kreipiama j rųokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
ųuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

D
Graboriai

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Del tos aukso šalies

valgant, vi- 
ir pareika-

aiškintis.

tezėmis, tai iš darbininko pa
likai1 “buržujus”, ir tave — bol- 

reikia šluoti

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, 111.

Ivritus gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė,

VALANDOS:

Nuo 2

Nedėlioj

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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

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., Chicago 
arti 31 st Street

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

ir šventadieny, 10—12 dienų

Advokatai

L. atvažiavo į Amerika dvi
dešimt šeštai^ metais. Jau bu
vo pradėjęs gyventi, turėjo sa
vo rakandus, mašinų ir džia- 
nitoriaus darbų.

Atsikvietė jis broli. Tik kų 
apsidžiaugė, vienų nakvinę per
nakvojo su broliu, 
jaus, pietus jiems 
dun Įėjo du vyrai 
ta uja jų pasportų. '

Lietuvis mėgino 
Bet kas tam Vyrai 
vį su savimi, ir gana. Žino
ma, nepalieka nė brolio. O tas 
vargšas jaunas vyrukas nespė
jo nė trijų dienų išgyventi 
Amerikoje, kaip ji paima ir 
padeda j kalėjimų. Varo atgal 
Į Lietuva, iš kur atvažiavo.

Kas gi nurodė šiuos du lie
tuvius? L. 
melus 
šų — 
geram
ir įskundė ji.

Tai atsitiko neseniai.

išgyvenęs apie tris 
\mcrikoje, Įsigijo p ne
nusidėjo kuo tai 
f reniui ir giminei.

ševikai sako 
laukan. Ir tas atsiliks, kų jie 
sako, jei tik jie įeis Į valdybų.

Pažiūrėkime arčiau, Į jų vei
kimų — tik vien po musų apie- 
linkę. žinome jų darbus. Rose- 
lande, musų kaimynams, bol
ševikai išardė “Aušros” kny
gynų. Tas draugystes, kurias 
jie pravardžiuoja kaipo “bo- 
mų lizdus”, jie sulinda į jas, 
kelia suirutę, kad įėjus į 
valdybų. Jiems ir šiandie tų 
draugysčių labas nerupi. Bet 
rupi tų draugysčių bei kliu- 
by iždas, nes kur bolševikai 
lenda, ten turi 
Prie tuščio iždo 
iručių.

...................-U ■ ■ I > ..... . .................. ■ 1111 * ..............

per savo' “Vilnį” iškoliojo — 
paprastai, bolševikiškai.

Tai tokie yra “nuopelnai” 
bolševikų kandidatų į Pildo
mąją Tarybą. Mes jumis iško- 
liojom, apšmeižėm, bet 
jus balsuokite už musų 
didatus!

būti . pinigų! 
nėra nė su-

savo
Šis

tikslas yra ir 
Lietuvių Ameri- 
profesionalai ap- j 

iškolioti nepatinka- 
Ir visa ių

dabar 
kan-

rių lietuvių esama kerštingų 
ir kad jie kai kada nežiūri 
kokias priemones pavartoti, bi-

Toks bolševikų 
Susivienijime 
ko.j. Jie yra 
šmeižti ir
mas jiems ypatus, 
kampanija dabartiniu laiku yra 
paremia 
šmeižtais.

vien koliojimu ir

Aš sakau, - 
vienijimas yra 
ganizacija, ir

Susi- kad ne 
visuomeninė or- 
jųs, bolševikai, 
į savo rankas, 
musų pinigais

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža Malis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų

Jei

Dr.

vo kaštais. O jo brolis gabe
nama valdžios lėšomis, nes šis 
neturi nė skaliko prie savęs.

Kaunietis.

West Pullman
Susivienijimo Lietuvių Ameri

koj 55-ta kuopa

žino

bolševikai yra kolio- 
šmeižimo profesioną-

kad naudotis 
bolševikiškai propagandai.

Valdykite savų “Augščiausių 
Prieglaudų” Amerikoj. To jums 
ir užtenka. O mes kiti balsuo
kime visi kaip vienas už že
miau paduotų surašą:
Kandidatai į S. L. A. Pildo

mųjų Tarybų, 1930 m..
Prezidentas — St. Gegužis, 

Mahanoy City, Pa.
Vice-prezidentas — A. Mi

kalauskas, Brooklyn, N. Y.
Sekretorius — P. Jurgeliule,

Iždininkas — K. Gugis, Chi
cago, 11].

Dak t.-K volė jas — E.
O kad 

jimo ir 
lai 
rai pamena, kada 55 kuopos fV|obcjas _
narys šmeižė jam nepatinka-1 (;iiįcao()> Hl. 
mus West Pullmano parapijų- Į į^(j0 o-Jobėjas _
nūs, o patsai tuo parapijom! ;ginskas, Plymoutb, 
būdamas. Bet kad buvo japn 
l/olševikų prižadėta parama rin
kime kuopos valdybos (kad jį 
į valdybą išrinks), tad jis at
liko jų darbų. <

Ką M. Bacevičius yra nu-| 
veikęs? Nariai, kurie turėjo 
progos pažinti ji, žino gerai, 
kad jis nieko gera nėra nu
veikęs. Jis save priskaito “dar
bininku”, o juk Pullmano ša- 
pcj seniai jau nebedirba. Dar

Bace-

i, tai West Pullmaniečiai ge- philadelphia, Pa.
Iždo globėjas —

M.

daugelis pamena, kada 
vičius kvilino Pullmano šapų 
ir ėjo į naujų džiabų, kaip 
“Vilnies” redaktorius, -.. kad
ir tada be skymo jis negalė
jo išeiti. Jis paskleidė paskalų 
buk jį bosai “pavarę” už orga
nizavimą ir užstojimą Pullina- 
no šapos darbininkų. O ar dau
gelį sykių Bacevičius taip jau 
ir ėjo į “frontų” prieš bosus 
ii- už Pullmano darbininkus, 
kad jau pasidarė “pavojin
gas?” '

Ne! Bet vis, mat, skymas 
padaryti save “kankiniu” de) 
darbininkų gerovės! O gal

Priešmelinis kuopos susirin
kimas įvyks gruodžio (l>ec.) 
7tų. Yra svarbu, kad visi bu- 
'tumėm tame susirinkime, nes 
tų vakarų, bus nominacijos — 
Pildomosios Tarybos ir rinki
mas kuopos valdybos 1930 m. 
lodei visų narių pareiga yra 
būti tame susirinkime.

Kožnas vienas iš musų
labai gerai, kad lietuviški bol
ševikai yra pasiryžę įsiskverb
ti į Pildomų Tarybų, ir tam 
tikslui deda visas pastangas, 
kad jų kandidatai laimėtų; ve
da kuo šlykščiausių kampanijų 
prieš dabartinę Pildomą Tary
bą, per savo spaudų bei pla
tindami lapelius — kur vien 
tik šmeižimas yra.

Jau ilga laiką jie veikė pa
slapčiai pakol nebuvo jų 
machinacijos iškeltos aukštūn. 
O ir tiabur kožnoj vienoj kuo
poj, kaip ir musų obloj kuo
poj. bolševikai turi slaptų savo
komisijos narį, kuris infor- draugystėse, kuriose priklauso, 
n moja, kas yra veikiama kuo- Kas nepamena Vytauto No. 2 
pų susirinkimuose. Jų spauda Draugystėj suirutės dėl išmo- 
sau kia, 
tuvių Amerikoj priklauso 
džiuma darbininkai, o

P, Petronis atsižymėjo tuo, 
kad kėlė ir kelia suirutę tose

Klimas,

A. Ra-

Kandidatai į S. L. A. 55-top 
kuopos valdybų, 1930 m.

Marųuette Parko . 
apielinkėje

šioj apielinkėje gana 
lietuvių. Melui i,š metų 
liūs auga z didyn. Todėl 
■biznieriai gali verstis tarpe sa
vųjų.

Čia noriu paminėti viena iš 
biznierių, kuria jau keletu me
tų šioje apielinkėje laiko biz
nį. lai yra daugeliui gerai ži- 
iiouiAis siuvėjas George' Skoby, 
3115 Wesl l\lan|uette Road. 
P-nas Skoby yra labai manda
gus žmogus ir geras amalniu- 
kas, kaipo siuvėjas. Per tai
jis ir turi pasisekimą tarpe ša-

. Reikia pasakyti
kad jo neaplenkia

S. D. LACHAVICH

praktikos.
abejoji apie savo akis, cik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752
Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis 4r prirenka akinius

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

4649 St.

DR. M. T. STRIKOL
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergų 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

11

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Lietuviai Gydytojai__

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

f  ' ji • < » < ’ 1
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Aubjirn Avenue
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. Brunswiek 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Tel. Bruųsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS GYDYTOJAS
1579 Milwaukee Avė.

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

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8
Residėnče Phone Hemlock

Avė
vakaro.
7691

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredo.į ir Pėlnyčioj nuo 9 iki 6

Jonas
1327 So, 49 Ct.

An-

—55 kuopos narys. .

Telefonas
Cicero 3724

Pirmininkas — Vincas Ra
si nskas, . ’. 1646 W. 46th St

Telefonas
Boulevard 5203vinskas,

Pro t. raštininkas -
An druska,

Finansų raštininkas 
drius Statkus,

Iždininkas Jonas Adomai
tis.

skąit-
čia ir

Phone Cicęro 294
Mes esame taip ar- 

tj, kaio Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dienų 
ir nakti

KOPLYČIA

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6610 S. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 59)3

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Chas.
Syrewięze Co

Graboriai ir 
Balztamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

kad Susivienijime Lie- kėjimo pomirtinės mirusio na- vų tautiečių 
di- rio? Ant tieJ< arogantiškai Pet- apie Skoby, 

tuos ronis veikė, kad neklausė nė svetimtaučiai.
“buržujus” šluoti laukan agi-j nė narių susirinkime nutari-! _____
tuoju. • mo. O tuos, kurių jis nepajė- drapanų,

Kad nesutinki su bolševikų gė pergalėti susirinkime, tai atlankyti savo tautietį, todėl,

Reikalui esant užsisakyme 
patartina nepamiršti,

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS chicagoj
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi* 
alau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystfis.

OFISAS:
<68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS :

1238 S. Halitad St, 
TeL Victorr 4098

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

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

Phone Boulevard 8483 x
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

u Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avc., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS’ 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 
, Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 

Rez. Telephone Plaza 3202 y

Rezidencijos Tel. Mid\vay 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvcrgais 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namu Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

v. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4:
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street
Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North I.aRalle Street
CHICAGO, ILL. 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 So. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710 

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak,

Joseph V. Mockus,Jr.
Advokatas

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

Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
Residencija 4201 S. Maplewood Avė. 

Tel. Lafayette 1685
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ŽINIOS

Gaisras padarė nuosto 
lių $25,000

i, ai lik neveidmainiaujanti 
bažiyčia, ari.a jie tampa at
eistai.

G aus i r.s nuošimtis
kančių bažnyčias žmonių

Myeiso, susideda iš y pa
kilnos dirba klerkų dar
ai lų amatų žmonės suda- 

36 nuošimčių visų Lažny- 
lunkytojų.

; ra j ėių

Vaikams paskaita lemoje 
“Giants of Long Ago”. Pa
veikslai ir pasakos. Pradžia 10 
vai. ryte, subatoj; įžanga vėl-

pa- i u i.

Gaišias trečisdenio v 
padarė nuostolių $25,000. 
gaisras Kensingtcn Grain 
vator kompanijos trobesy, 
C.ottage G-rove ir 124th

Sugavo “vagius”
Kilo!
Elc-I P-nia William Fenncr pate- 
prie j lefonavo policijai 

st.

Sugavo tris banditus

kad antram 
ji gyvena, 

būtent ad- 
drive.

a-

Edvvard
2009 Ogden a ve 

m., gyv. 
ir Peter

T738 West

Purdy, 
, John 

2058 West 
Ristic, 17 

I larrison

juos po 
gasolino

Areštuota
12 m.,
Tiano, 23
Erie st., 
m., gyv. 
Street.

Policininkai sugavo 
te, kai jie apiplėšė 
stotį ir atėmė iš prižiūrėtojo 
$30. Policininkai mano, kad 

. suimtieji yra papildę dar ko
kią dvidešimtį plėšimų. Jie bus 
rodomi žmonėms, kurie pasta
ruoju laikiL nukentėjo nuo 
holdaperių.

Bomba unijisto namui
Sprogo bomba, mesta į na

mą Conrad Seipp’o, 8820 Jus
tine st. Seipp yra biznio agen
tas Steamfitters unijoj. Bom
ba mesta prieš pat unijos lo- 
kalo rinkimus. Nužiūrima, kad 
ji mesta pasėkoje kivirčių lo-

Perkėlė 12 policijos 
kapitonų

Policijos komisionieriaus Wm. 
F. Russell’io įsakymu, permai
nyta vietos 12 policijos kapi
tonų.

Iš ligonių norima paimti 
pinigų

Kad sudurti galus su galais, 
t. y. kad panaikinti deficitą 
^4,700,000, kuris grūmoja Cook 
pavietui 1930 m., buvo suma
nymas nukirsti biudžetą pavie
to ligoninės $300,000. Ligoni
nės prižiūrėtojai įspėja, kad 
300 pacientų reikėsią išmesti 
iš ligoninės, jeigu ligoninės 
biudžetas butų nukapotas to
kia suma.

Išrodytų, kad lietuvis 
“pasižymėjo”

Antonius Šarkis, gengsteris 
importuotas Čikagon iš New 
Jersey, nuteistas metams kalė
ti 
vo 
tų 
ji

ir nubaustas $300. Jis bu- 
kaltinamas nešiojęs paslėp- 

ginklą. Dar dvi bylos prieš 
yra. Jos bus nagrinėjamos

sausio 4 d. Šarkis vienoje jų 
kaltinamas pašovimu leitenan
to Thomas McFarland. Šarkis 
— pavarde lig lietuviška.

Darbininkai apleidžia 
bažnyčią

Šiuo laiku protestonų bažny
čių susivienijimas (Federal 
Council of Churches of Clirist) 
laiko seimą. James Myers, su
sivienijimo darbuotojas, kalbė
damas seimui, pabrėžė tą fak
tą, kad bažnyčia prarandanti
pramonės darbininkus. Darbi- ną. Pradžia paskaitos 3 vai. po 
ninkai, girdi, pradeda abejo- pietų. Įžanga veltui.

| aukšte narnų, kur 
, vagys darbuojasi, 
nešu 2412 Lincolnwood 
Policija skubiai pribuvo. 
sialėpS, laukia piktadarių, 
sugauti juos.

Prasivėrė šlubo durys, 
vai, tykiai pasigirsta žinksniai. 
Policininkai puola prie vagi
lių... šie pasirodo: Judith Hank, 
5 metų mergaitė, ir VVilIiam 
Ralston, 4 metų bernaitis; kar
tu su jais — šuva. Kaimyhu 
vaikai, žaidę “cirką”. Policija 
sugrįžo į stotį be “suimtųjų”.

A :!: >;t

Sugiižo Ilcrbert Stevcns, vic- 
nas vadų Kclley-Rcoscvclto eks
pedicijos į rytų Aziją. Jis at
gabeno 500 pienžindžių pavyz
džių, 1,100 paukščių, 500 rep- 
tilių ir žuvių, 5,000 peteliškių, 
500 vabalų ir jipie 10,000 pa
vyzdžių kvielkų, augmenų ir 
krūmų. Daugelis jo atgabentų 
pavyzdžių yra 
labai retai kur 
ma. Pavyzdžiai 

parodai.

tokie, kuriuos 
užtikti gali- 
bus išstatyti

❖

3 vai. po pie- 
Coolidge duos 
“The Kingdom 
Elcphants and 

Coolidge

Sekmadienį, 
tų, Harold J. 
paskaitą lemoj 
of the Million 
the Whit3 Parasol”.
nesenai sugrįžo iš 
jos j Indo-Kiniją. Tai ekspedi
cijai jis buvo vienas vadų. Mo
kėti nereikia, kad pasiklausy
ti šios i>askaitos.

PRANEŠIMAI
.Illinois Lietuvių Pašelpog Kliubas 

laikys priešmetinj susirinkimą penk
tadieny, gruodžio 6, .1929 m., Chica- 
gos Liet. Auditorijoj, 3133 S. Hals- 
sted St., 7:30 vai. vak. Visi kliubie- 
čiai būtinai bukite šiame susirinkime, 
nes bus rinkimas valdybos dėl 19.30 
metų. — A. Kaulakis, rast.

priešmetinis 
penktadieny, 
M. Meldožio 
PI., lygiai

S. L. A. 109 kuopos 
susirinkimas įvyks 
gruodžio 6 d., 1929 m., 
svetainėje, 2242 W. 23 
7:30 vai. vak. Bus rinkimas valdy
bos ir nominacijos Pildomosios Tary
bos. Kviečiame visus narius būtinai 
atsilankyti susirinkimai). — Vaidyba

Neteks dar 186 politiš
kų džiaby

Kad kaip nors sumažinti nc- 
dateklių miesto 
metams, miesto 
panaikinti du 
miesto salėje ir
Lo 186 miesto darbininkus.

biudžete 1930 
tėtušiai ketina, 

departamentu 
paleisti iš dar-

Brangus jautis
pa-Slokjarduose šiuo laiku 

rodą gyvulių. Jaučių tarpe pir
mą prizą laimėjo Eliott 
jautis, Rosehill, Iowa. 
nupirko J. C. Penney 
vės. Sumokėjo $767.50
svarų. Tai išeina, kad sumo
kėjo po $8.25 vienam svarui. 
O po kiek tad pardavinėti to 
jaučio mėsą?

Brown

krautu- 
už 930

West Chicago parkai
šiemet žiema prasidėjo ank

sti. Ir mėgėjai ledu čiužinėti 
nužiūri vieną ilgiausių čiuži- 
nėjimo sezonų.

Pasak West parkų rekordų, 
praėjusią žiemą West parkuo
se čiužinėtis buvo atsilankiu
sios 308,259 ypatos. Manoma, 
kad šiemet skaičius čiužinėto- 
jų busiąs daug didesnis.

Jau dabar įvairiuose parkų 
prūduose ledas yra geras čiu
žinėtis. Bet kolei kas dar ne
leidžiama čiužinėti Douglas ir 
Humboldt parkuose, kadangi 
esama keleto neužšalusių vie
tų. Manoma tečiau, kad greitu 
laiku ir jos užsivers, ir tuo
met čiužinėtojai kviečiami nau
dotis West Chicago parkų pa
rankamais.

Čiužinėtojų grupės — spor
to organizacijos — yra kvie
čiamos išsiimti leidimus paren
gimams arba kontestams.

Kviečia Wm, J. H. Schultz, 
mažųjų parkų ir žaismaviečių 
superintendentas.

Fieldo muzėjuje 
tos istorijos

gam-

d7 
lekcija 

Along the Floor of

šeštadienį, gruodžio 
bus duota iliustruota 
temoje “ 
the Ocean for Field Museum”. 
Paskaitą duos J. E. William- 
son, kuris vadovavo Fieldo 
ekspedicijai tyrinėti jurų dug-

LIETUVIŲ VALANDA PER RADIO

Kas Nedėldienį
nuo 1 iki 2 po piet

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

GRAŽIAUSI PROGRAMAI LIETUVIU DAINŲ 
IR MUZIKOS.

PASIKLAUSYKIT ŠIŲ PROGRAMŲ.

——

Įdomi paskaita
Sekmadienį, gruodžio 8 

Adelphi teatre, prie Clark 
Madison gatvių, bus įdomi pa
skaita temoj “Why are the 
Je\vs Going Back to Palestino, 
ąnd with What Results”. Kal
bės Maurice ISamuel, nesenai 
sugrįžęs iš Palestinos, ir Či
kagos universiteto profesorius 
arabų kalbos, Martin Spreng- 
ling. Po kalbų klausimai ir 
diskusijos.

ir

14 tony plieno nukrito 
žemen

Keturiolika* tonų plieno, ku
ris kelta aukštyn, kad sunau
doti statybai, nukrito gatvėn, 
ši švara kelta vadinamu deri
ku aukštyn. Niekas praeivių 
nenukentėjo. Viena, gal būt to
dėl, kad vieta, kur statyta tro- 
bėsis, buvo apvilkta virve, o 
kita — kad švara buvo iškel-

• r\’ M

ta neaukštai, kokią pcnkioliką 
pėdų nuo žemes. Švara 
Quincy gatvėje.

Teatruose

nukrito

paveik-
World”

Paskilbęs kalbantis 
slas “The Cock Eyed 
bus rodomas Congress teatre 
pradedant šeštadieniu, gruod
žio 7 dieną.

Tą veikalą padarė vadovau
jant Raoul Walshui, kuris yra 
pasižymėjęs kaip direktorius.

Tai jo pastangomis seniau 
buvo padarytas paveikslas “The 
Birth of a 
direktorius 
ry”, “The 
ir kiti.

Publix Greater Talkie tea
trai ruošia vaikams Santa 
Claus. Vaikai, atlankiusieji šios 
kompanijos bet kurį teatrą nuo 
15 d. gruodžio iki Kalėdų, gaus 
dovanų. Publika 
vaikais 
kyti.

Publix-Greater Talkie tea
trai, kurie turės patį Santa 
Claus, yra šie: Belpark, Con
gress, State, Covent, Windsor, 
Dearborn, Crystal, Berwyn, La 
Grange, Varsity.

Nation”. Jis buvo 
“What Price Glo- 
Thief of Bagdad”

tėvai su
kviečiama atsilan-

Harrison Technical 
High School

Kodėl turi būti pastatytas prie
das prie mokyklos

Gruodžio mėnesį 1927 metų 
Apšvietos Taryba autorizavo 
pastatyti priedą prie esamų 
mokyklos trobesių. Planai tam, 
tikslui padaryta vasarą 1928 
m. Po to, architekto patvarky
mu, Apšvietos Tarybos autori- 
zavimas ir planai padėta į šalį, 
šis priedas stovėjo penktas 
mokyklų statybos eilėje šiems 
1929 metams, bet jo nepasiek
ta. Man yra pranešta, kad kal
bamas autorizavimas dabar pa
dėtas 1930 metams jau aštuntu 
sąraše. Tatai gi reiškia, kad 
statyba nepasieks jo ir 1930 
metais. Naujas trobesis, kad su

CLASSIFIED APS.
Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Malė

Darbininku reikia

trobesis ir vienas 
yra dabar atidaryti nuo 
ryto iki 5 valandos-va- 

Absoliučiai jau nebėra 
didesniam klesų skaičiui

mažinti susigrūdimą Lindblom 
mokykloj, kuris bus pastatytas 
Chicago Lawn distrikte, gavo 
pirmenybę. O šios mokyklos 
reikalai veikiausia nesusilauks 
tinkamo dėmesio, jeigu apielin- 
kė nepareikalaus', per savo at
stovus, reikalingo pagerinimo 
iš Apšvietos Tarybos.

Dabartinis Harrison Techni
kai High School trobesis buvo 
pastatytas dviem tūkstančiams 
mokinių. Didysis trobesis šian
die s'utalpina 4,000 mokinių. 
Mes turime dar du skyrių, ku
riuose sutilpsta kitas tūkstan
tis. Vienas tų skyrių randasi 
senajame Malleable Castin Co. 
ofiso trobesyje. Dabartiniu lai
ku jau užimta vieta prisigrus 
dar labiau, kai vasario menesi 
1930 m. čia. pasirodys naujų 
mokinių. Mes turėsime 5,300 ar 
daugiau mokinių vasario mėne
sį, paskirstytų tarpe didžiojo 
trobesio ir dviejų skyrių.

Didysis 
skyrių 
8 vai. 
karo, 
vietos
didžiajame trobesy laikotarpiu 
nuo 9:35 vai. ryto iki 2 vai. po 
pietų. Musų pirmų metų moki
niai ateina mokyklon tik pusei 
dienos. Mes nepajėgiame pirmų 
metų grupei duoti gimnastikos', 
muzikos ar dailės pamokų. Pa
dėtis dar tuo rimtesnė, kad po
piečių grupės didžiajame trobe
syje yra laikomos iki 5 valan
dos po pietų. Tatai reiškia, kad 
mergaitės vyksta namo pėsčios 
ar gatvekariais kai jau sutems
ta, turėdamos' pakęsti visus ne
smagumus, kurie pasitaiko dėl 
tokios dalykų padėties. Abelnai, 
ši apielinkė negauna tinkamo 
patarnavimo savosios aukštes
nės mokyklos lankytojams. Aš 
mielu noru paaiškinsiu kalbamą 
reikalą plačiau kiekvienai apie
linkės gyventojų grupei, o taip
gi organizacijoms tėvų, kurių 
vaikai lanko šią mokyklą, jeigu 
bus' išreikšta pageidavimas. 
Man nėra reikalo aiškinti, jog 
apielinkė, kuri _per savo atsto
vus, visu rimtumu reikalauja 
pageidaujamų pagerinimų, gali 
būti tikra, kad jos reikalavimai 
bus išpildyti. Bet aš jaučiu, kad 
perdidelis susigrūdimas musų 
mokykloj tęsis begalo, jeigu 
nebus imtasi reikiamos' akcijos.

Taip rašo Harrison Technical 
High School perdėtinis^ p. F. 
L. Morse.
. Gi lapkričio 25 dieną įvyko 
piliečių susirinkimas, kuris iš
rinko komitetą darbuotis, idant 
pagerinti dalykų padėtį minė- 

’toj mokykloj dėl vietos stokos.

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiš
kas Kliubas laikys priešmetinj susi- 
ririkimy. penktadieny, gruodžio 6 d., 
7:30 v. v., Ch. Liet. Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai malonė
kite laiku pribūti, nes bus rinkimas 
valdybos ir taipgi randas daug 
svarnhj d&lykų 
rėsite aptarti. -

Hmr.'mond, Indiana.
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 8 dieną, 1 vai. po pietų, 
506 A mes Avė. Visi nariai turite 
neatbūtinai atsilankyti šiame susirin
kime bus nominuojama S. I,. A. Cen
tro valdyba, taipgi bus renkama val
dyba kuopos 1930 metams. Neatsi
lankiusieji bus baudžiami pagal kon
stituciją. — J. Maksvitis, sekr.

Draugystė Lietuvos Vėliava Ame
rikoj No. 1 laikys savo priešmetin 
susirinkimą, gruodžio 8 d., Davis 
S(|uare Parke, 1 vai. vak. Malonė
kite nariai atsilankyti j susirinkimą, 
nes bus renkama nauja valdyba.

— Joe Dabtilski, sekr.

randas 
kuriuos būtinai tu- 
S. Kunevičius, rast.

S. L. A. 273 
susirinkimas

Speciallatas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, ateilan 
kyklt pas mane. Mano pllnąs ISegzaniinavi- 
mas atidengs Jūsų tikrų ilgų ir jei aS apsi- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryd. Ei
kit pas tikrrj specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

20

Ofiso 
oietų, 

Uoj

galutino ifiegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvto ki 1 do pietų.

St.

IK)

Universal Restaurant
Gardus, 

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

. v

t \ < r Norkus,
sav.

750 West 31st St.

GERB. Naujienų skaityto- 
ięs ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

MEDĄ
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Ketverge ir Pėtnyčioj 
Gruodžio 5 ir 6

Viąas kalbantis paveikslas

“The Lašt Per- 
formance” 
sensacinė drama

dalyvaujant
Conrad Veidt, Leslie Fenton, 

Mary Philbin •

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios.

Ytnmtts
Night and Mornin;* to kccp 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Frei 1<Eye Č<n e” 
ar “Eye Beauty" H

Mutine Co., Drpt. JI. S.,9 R- Oliio M.,( Ii..u4u

-V’ •■• v A 4- K; ‘ h ’f/ &>■•4a?:^’• ■ ''k • ‘' •;'■

Business Service 
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS S 
tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riausi darbą

Paskolos suteikiama 
į vien?, diena

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKALINGAS agentas pardavi
nėti vyrų siutus. Gali pasidaryti ge
rus pinigus. 725.3 So. Halsted St.

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

REIKALINGAS antras virėjas ant 
naktų j restaurantą, gali būt mote- 
teris arba vyras, 5246-48 S. Ashland 
Avenue.

UNTERNATDONAL 
BNVESTMENT 
CORPORATION

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

REIKALINGAS jaunas bučeris. 
kuris turi patyrimą, pastovus dar
bas. 5246-48 S. Ashland Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Rei k i a

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo, kambarys, valgis 
ir $12 i savaitę .Atsišaukite Tel. 
Willow Springs 62.

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

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Miscellaneous 
įvairus

va-

REIKALINGA veiterka į lunch 
ruimj, patyrimo nereikia, 2826 Ar
cher Avė.

REIKALINGA senyva moteris pri
daboti 3% metų vaiką. Jokio kito 
darbo nereikia dirbti. 3439 Auburn 
Avė. Atsišaukite subatoj po pietų, 
nedėlioj visą dieną.

Situation Wanted 
Darho Ieško

IEŠKAU darbo bučernėj ir groser- 
nėj; kalbu angliškai, lietuviškai, len
kiškai ir vokiškai; dirbsiu už priei-

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- ■ . K .
čiakas. Parduodam pigioms kainoms, namą algą. R. Kleinski, 133.> North 
Neriam sulig užsakymų naujus sve-į lancoln St. 
terius ir taisome senus. VilnoniosĮ 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams, 
kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

‘ Tel. Victory 3486

For Rent
PASIRENDUOJA garu apšildomi 

penki kambariai. Racine ir 55 gat
vė. $50 j menesi, šaukite John A. 
Funk & Co., 1432 W. 79 St., Tel. 
Radcliffe 4900.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

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

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA didelis ir švie

sus kambarys. Atskiras įėjimas, ga
ru apšildomas ir visi parankamai. 
Pavieniam ar vedusiai porai, John 
Shimbell, 3301 Wallace St., Tel. 
Boulevard 7963.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

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

Automobiles

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR
- SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2.082

*28 Bulek 6 pas. oecan _ 
'20 Paigo Sodan 0 ratai - 
’29 E88ex Sodan-----------
1927 Nash Coach epedal ’20 Ford coupe_____ ___
•29 “ ’ “ ‘
•28

<186 S. Halsted St..

9800 
9276 
9600 
9260 
$400 
$400 
9660

Trlangle 9880

Ford coupe!
Ford Roadater-------------------------- - :
Auburn Roadater ----- ------- .... ...... :
McDERMOTT MOTOR BALĘS CO.

RENDAI kambarys vienai ar 
dviem merginom, su valgiu arba be 
valgio. Antras aukštas. 839 W. 33 PI.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne — priežastis pardavimo, apleidžiu 
Chicagą. Parduosime pigiai. 3423 
So. Morgan St.

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

PARDUODU grosemę labai geroj 
vietoj. Pnrdavimo priežastis — esu 
viena pati našle moteris. 4634 So. 
Wallace St. Tel. Boulevard 1233.

GROSERNĖ, apielinkės sankrova, 
4 kambariai, maudynė, $.350 i savai
tę. Renda $45. Parsiduoda .iš prie
žasties ligos. 5405 Princeton Avė., 
Boulevard 0704.

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė. Geras kampas, auksinė 
maina tinkamai ypatai, nebrangiai. 
Pigi renda. 1434 Fullerton Avė,

PARDAVIMUI lunch room, geras, 
įsigyvenęs biznis.

1349 W. 79th St.

Itogu Darbas. Grei- 
stogus visokios rųžies, 
bile kur. Dykai ap- 
. Mes atliekame ge- 

mieste. Kedzie 8463.

Personai
Asmenų Ieško

Exchange—Mainai
MAINYMUI 2 flatų namas. Priim

siu lotus, bučernę arba kitą biznį, 
kaipo pirmą įmokėjimą, gali būt ir 
kitam mieste.

.1. NAMON &• CO.
2418 W. Marųuette R<1. 

arti Western Avė.
Grovehill 1038

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
' HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

KAS matė nelaimę seredoj, lap
kričio 27 d., 5:30 vai. vakare, prie 
45 ir Marshfield Avė., gatvių, kai 
trokas sužeidė Barborą Abromaitis, 
ar kas matė to troko numeri, teat- 
sišaukia tuojaus pas sužeistąją Bar
borą Abromaitis, 4521 So. Honore 
St.

MAINYSIU 50 pėdų kampini lotą 
ant gero automobiliaus; taipgi išmai
nysiu 50 pėdų bizniavą lotą ant na
mo ar biznio. Atsišaukite Frank’s 
Barbers Shop, 4309 ¥2 W. 63rd St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Mali

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestines.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.

Energiški 
rasti progą 
nažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
□ii trobfsy, prie Wacker Drive ir 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney. taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal- 
jėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
tą lavinami dykai konstrukcijos šių 
kam ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

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

būdų juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

ir Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas

Arli Alarbhficld Avė. Rush and Ohio Sts.
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Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

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

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St., 

Tel. Vįctory 4898

BARGENAS. Greitam pardavimui 
6 kambarių namelis, parsiduoda, šil
tu vandeniu apšildomas,*2 karų ga
ražas, cementuotas beismentas ir 
lietaus maudynės. 974 W. 19 St.

PARSIDUODA pigiai namas su 
bizniu arba mainysiu i privatišką 
namą. 716 W. 31 St.

KURIE NORITE BARGENO PIRKT
3 flatų, 2 po 7, 1 4 kambarių. Na

mas pastatytas ant cemento blaksų 
ir’2 karų garadžius mūrinis ir mau
dynės, arba mainysiu. Randas 33 ir 
Union Avė. Kaina $7,500. {mokėji
mas pagal sutarimą, 919 W. 35 St. 
Tel. Yards 1571. Chas. K. Valaitis.

KAMPINIS murini* 
mas. 4 ir 4 kambarių, 

i$3090, kainu 84.400. Atsišaukite ad- 
1 '-esu 1601 S. Washtenaw Avė., tarp 
2 ir 4 v. po piet subatoj ar nedėlioj.

2 flatu na- 
morgičiaus




