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64 angliakasiai žuvo 
dėl sprogimo kasykloj
Visi nutrošk.o nuodingais gazais kasyklų 

5,000 pėdų gelmėse - Gubernatorius 
prašo visuomenę pinigų žuvusiųjų liku
sioms našlėms ir vaikams sušelpti

McALESTER, Okla., gruod. 
17. — Old Town Coal kompa
nijos kasyklose, netoli nuo Mc 
Alesler, šiandie įvyko sprogi
mas, atėmęs šešiasdešimt ketu-| 
rių angliakasių gyvybes.

Visi jie dirbo 5,000 kasyklų 
gelmėse, kai Įvyko baisus spro-1 
girnas, apgriovęs kasyklas ir pri- ■ 
pildęs urvus nuodingais gazais. 
Po ilgo ir pavojingo gelbėtojų 
darbo pavyko prisigriebti iki i 
vietos, kame tie angliakasiai 
dirbo, ir čia rado visus juosi 
nutroškiurius gazais.

Paklidus žiniai apie įvyku
sių nelaimę, ties kasyklomis

Britų parlamentas 
priėmė nedarbo ap- 
draudos įstatymą

Bedarbiams Anglijoje šelpti at
einančiais metais bus išlei
sta $132,500,000

LONDONAS* gruod. 17.
Parlamentas 74 balsų daugu
ma priėmė darbieČių vyriausy- 
bčs pasiūlytų nedarbo apdrau- 
dos įstatymų, kuriuo einant at
einančiais metais Išdarbiams 
šelpti bus išleista 1321/2 milio- 
no dolerių.

Konservatorių pasiūlymas at
mesti bilių buvo sumuštas.

Gindamas įstatymą, Philip 
Snowden, iždo kancleris, pasa
kė, kad geriau busią, jei ir kai 
kurie nenusipelniusieji gausių 
pašalpos, nekaip kad jos ne
gautų milžiniška bedarbių dau
guma. ,

Ketvirtadienį parlamentas bal
suos vyriausyliės pa teiktą ang
lies pramonės reorganizavimo 
bilių.

Saugokitės netikrų 
100-dolerinių

NEW YORKAS, gruod. 17. 
— Slaptoji žvalgyba susekė, 
kad New Yorke ir kituose mie
stuose yra skleidžiamos netik
ros $100 notos, padirbtos nau
jų federalinio rezervo banko 
notų pavyzdžiu. Vyriausybė 
įspėja žmones pasisaugoti.

“Nusiginklavimas”
PARYŽIUS, gruod. 17.—Ka

ro ministeris Maginot pareika
lavo parlamente, kad butų pa
skirta 132 milionai dolerių vi
sai eilei tvirtovių įsteigti ryti
nėj Franeijos sienoj, nuo Šiau
rės juros iki Tarpžemio juros.

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

Daugumoj debesiuota; gali 
būt lietaus ir sniego; žymiai 
šalčiau; stiprus žiemių ir žie
mių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 380 įr 350 F.

šiandie1 saulė teka 7:13, lei
džiasi 4:20. Mėnuo teka 6:27 
vakaro.

susirinko minios žmonių, dau
giausiai buvusiu kasyklose an
gliakasių šeimų, randančių mo
tetų ir vaikų.

Apie trečių valandų po pie
tų visų žuvusiųjų kūnai buvo 
iškelti į paviršių.

Kasyklų administracijos ži
niomis, keturiasdešimt du žu
vusieji buvo vedę žmonės, ir 
176 vaikai ‘neteko savo tėvų.

Valstijos gubernatorius Hol- 
lQ\vay išleido atsišaukimą į vi
suomenę, prašydamas sukelti 
bent $20,000 fondų žuvusiųjų 
žmonoms ir vaikams aprūpinti.

Komunistinės ang
liakasių unijos strei

kas sugniužo
Beveik visų kasyklų darbinin

kai grįžo dirbti; milicija iš 
kasyklų atšaukiama

TAYLORVI1LLE, III., gruod. 
17. — Angliakasiams grįžus į 
darbų, šiandie pradėjo operuo
ti ir Langlay Peabody Coal 
kompanijos kasyklos No. 9, 
taip kad iš visų šešių streika
vusių šiame distrikte kasyklų 
nedirba dar tik vienos Kincaid 
kasyklos No. 7.- Manoma, kad 
rytoj ar poryt pradės dirbti 
ir pastarosios.

[Tuo būdu vadinamos Na
tional Minersr unijos, — kurių 
komunistai suorganizavo sena
jai ir galingai kasyklų darbi
ninkų United Mine VVorkers 
unijai griauti, — paskelbtas 
praeitos savaitės pradžioje 
streikas negarbingai susmuko. 
.Jis tiek padarė, kad keleto ka
syklų darbininkus buvo laiki
nai demoralizavęs.]

Milicija, kuri buvo atsiųsta 
kasyklų distriktan tvarkos žiū
rėti, bus dar šiandie ištraukta.

Mongolų tarpusavio 
kova dėl Hailaro

Jauni mongolai, rusų padeda
mi, skelbia autonominę mon
golų sovietų respubliką

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
17. — Iš Harbino praneša, kad 
didelės jaunų ginkluotų rusų 
ir mongolų komunistų jėgos, 
armijos oficierų vedamos, puo
lė Hailaro miestų ir kad dėl 
to eina smarkios kautynės. Mie
stą gina mongolai, Kinų vald
žios šalininkai.

I Pranešimais iš Mukdeno, 2,-1 By(lyt°JU kitokių reikalingą 
000 jaunų mongolų vakar įsi- Pagalbų, 
veržė į Hailarų ir paskelbė, e ~ ~
kad mongolų Bargos kraštas Sovietai laiko kalėji- 

latsiskiriąs nuo Kinijos ir pa
tampąs autonomine mongolų j 
sovietų respublika.
Konsulų delegacijas traukinys 

sulaikytas
Specialiais traukinys, kuriuose 1,600 kinų darbininkų, 500 

.delegatai keliauja vakarų fron- moterų ir vaikų

muose 2,800 kiny
. NANKINAJš, Kinai, gruod. 
17. — Kinų ministeris Suomi
jai, ču Haojang, praneša, kad 
sovietų Rusija laiko kalėjimuo-

- *--------- -- '-------------- ----- - ■ «»'*'
Į penkių valstybių konsulariniaį. studentų, 400 prekininkų ir 30? 

viso 2,800
tan sąlygų ištirti, buvo sulai- kinų.
kytas ties Meintuho. Kinų v y- Pranešimas sako, kad kali- 

į riausybė, bijodama dėl konsu- niai laikomi labai nesveikose 
jlų delegacijos saugumo, ne no- sąlygose ir kad jie yra priver
pi toliau traukinio leisti. sti pusbadžiauti.

[Atlantic and Pacific Photo]

Inez Charging Hawk, 18 metų amžiaus indijonč. kuri ran
dasi pataisos' namuose. Prieš keletą dienų mirė jos tėvas ir pa
liko jai $1,000,000 vertės turto.

Senatas patvirtino 
Franeijos skolų mo

kėjimo sutartį** . * • » t f / \ w

WASH1NGTONAS, gruod 17. 
— Senatas dauguma balsų pa
tvirtino sutarti su Franci ja dėl 
pastarosios karo skolų mokė
jimo.

Einant sutartim, Franci ja 
turės savo 4,025 milionų dole
rių skolų sumokėti Jungtinėms 
Valstybėms per 02 metus.

Atstovų butas tų sutartį yra 
jau anksčiau ratifikavęs.

Lakūnai per Atlantą 
nukrito Brazilijoje

Maj. Larre-Borgeo ir Įeit. Chal- 
le sužaloti, nepasiekę kelio^ 
nąp tikslo

RIO DE JANKIRO, Brazili
ja, gruod. 17. — Skridikai per 
Atlantą, uruguajietis maj. Ta- 
deo Larre-Borgeo ir franeuzas 
Įeit. Leon Challe, kurie sek
madienį išskrido iš Sevilijos, 
Ispanijoje, į Montevideo, Uru- 
guajoje, Pietų Amerikoje, van
denynų laimingai perskrido, 
bet buvo praeitą naktį priver
sti nusileisti ties Maracuja kai
mu, netpli nuo Natalio, Rio 
Grande A> Norte valstijoje, 
Brazilijos žiemių rytų smai
galy.

Gautais pranešimais abudu 
lakiniai yra sužaloti, vienas 
skaudžiau nekaip antras. Rio 
Grande do Norte gubernato
rius pasiuntė nuken tėjusiems

|Francuzų veteranų 
protestas prieš 

karo žaislus
PARYŽIUS,* gruod. 17. — 

Pasauliniame kare sužeistų 
Prancūzų veteranų vykdomasis 
komitetas išleido protestą prieš 
karinio pobūdžio žaislus, ku
rių daugiausiai išstatyta visų 
didžiulių sankrovų languose, 
papuoštuose Kalėdų šventėms. 
Proteste sakoma:

“Apgailėtina, kad jaunajai 
kartai norima karą pristatyti 
kai kokį žaislų, kuomet iš tik
rųjų reikėtų , parodyti jai jo 
tikrasis tragingas pobūdis ir be 
paliovos priminti vaikams' tie 

! baisus kentėjimai, masinės 
skerdynės ir naikinimai, ku
riuos karas neša žmonijai.”

Veteranų komitetas toliau 
graudena molinas ir tėvus, ypa
čiai karo našles, boikotuoti 
žaislus, kurie jaunuolių pro
tuose auklėja kariškas tenden
cijas. -•

! Naujas afganų valdo- 
' vas nori sąjungos 

su Anglija
LONDONAS, gruod. 17. — 

Naujasis Afganistano eini ras, 
INadir Chanas, instruktavo sa- 
j vo brolį, Vali Chanų, bandy
ti pradėti pertraktacijas su An
glijos vyriausybe dėl sudarymo 
puolamos ir apsiginamos sųjun- 

| gos tarp Afganistano ir Did
žiosios Britanijos.

Grįžęs su eglaite namo 
rado žmoną ir kūdikį, 

sušalusius
HAVRE, Meni., gruod. 17.

Grįžęs iš miško namo su 
eglaite Kalėdų šventėms, Hill 
kanu lės rančeris Guy Pratt ra
do savo žmonų ir kūdikį negy
vai sušalusius.

Vyrui nesant namie, mote
riške, pasiėmus kūdikį, buvo 
išėjus atlankyti kąjmynų, gy
venusių už pusantros' mylios. 
Brisdama giliu sniegu ji taip 
nusikamavo, kad už purvars
čio nuo kaimynų namų krito 
pušniu ir su kūdikiu sušalo.

Siunčia tris aeroplanus 
Eielsono ieškoti

SEATTLE, Wash., gruod. 17.
— Iš čia tuojau išvyks į Alas- 
kų pakraščių sargybos laivas 
Chelan su trimis aeroplanais 
ieškoti Alaskos lakūnų Eielso
no ir Bčrlando, prapuolusių nuo 
lapkričio 9 dienos. Abudu la-> 
kūnai tuomet išskrido teikti pa
galbos įšalusiam kailių preky
bos laivui Nanuk ir nebegrįžo.

J. V. kareiviai lydėjo 
Calleso traukinį per

Texas
LAREDO, Tex., gruod. 17.

— Praeitą naktį traukiniu pra
važiavo pro čia į Meksiką bu
vęs Meksikos prezidentas Phi- 
tarco lElias Gailės, Meksikos 
ambasadoriaus .Jungtinėms Val
stybėms, Manuelio Tellezo, ly
dimas.

Traukinį lydėjo Jungi. Val
stybių* laivyno kareivių sar
gyba.

Meksika panaikina sa
vo konsulatą Laredoj
MEKSIKOS MIESTAS, gr. 

17. — Meksikos užsienio rei
kalų departamentas paskelbė, 
kad nuo šios dienos Meksikos 
konsulatas L&redoj, Tekaso, 
uždaromas ir kad vidaus rei
kalų departamento suteiktas 
Laredos prekybos kamerai lei
dimas duoti turistams pasus 
įkeliant] į Meksiku panaikina
mas.

Meksikos vyriausybė darė 
tai, matyt, atkeršydama La rė
dai už jos distrikto prokuroro, 
Johno Vallso, nusistatymą prieš 
buvusį ' Meksikos prezidentą 
Callesą, kurį jis grūmojo areš
tuoti, kai jis grįšiąs iš Wa- 
shingtono namo per Loredų.

Prasidėjo kinų - so
vietų taikos per- 

traktacijos
ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 

17. — Kinų delegatas Tai Ju- 
šen praneša iš Chabarovsko, 
kad .kinų ir sovietų, rusų tai
kos konferencija ten jau pra
sidėjo. Derybos pasitęs apie sa
vaitę laiko.

Sutarta laikinai atsteigti su
sisiekimas telegrafu ir telefo
nu tarp Harbino ię Vladivos
toko.

Kaip Uruguaja sulaužė 
gaisrininką streiką

MONTEVIDEO, Uruguaja, 
gruod. 17. — Čia buvo sustrei
kavę gaisrininkai dėl to, kad 
kongresas išsiskirstė atostogų, 
nenutaręs padidinti jiems al
gų-

Užjausdami gaisrininkams, 
prie jų streiko prisidėjo ir po
licijos tarnautojai.

Tuomet vyriausybė pašaukė 
streikininkus kariuomenės tar
nybon, ir jau kaip kareivius! 
•paskyrė juos pirmykščių savo 
pareigų eiti.

Išgelbėjo 200 sudužusio! 
laivo žmonių

WELLINGTONAS, Naujoji 
Zelandija, gruod. 17. — Juroj 
ties Long Point sudužo ir pa
skendo 4,534 tonų garlaivis? 
Manuka. Du šimtai jo paša- 
žierių ir įgulos žmonių buvo 
kitų laivų išgelbėti ir parga
benti į Wellingtonų.

Garlaivis, be kita, gabeno 
brangių, 125,000 dolerių ver
tės, britų paveikslų kolekciją, 
kuri žlugo kartu su laivu.

Meksikoj susektas są
mokslas Callesui nu

žudyti
MEKSIKOS MIESTAS, gr. 

17. — Praneša, kad Ciudadc 
Victoria tapo susektas sąmok
slas nužudyti buvusiam Mek
sikos prezidentui Callesui. Vie
nas sąmokslininkų tapo suim
tas ir bus pargabentas į Mek
sikos Miestų.

52 bulgarų komunistai 
nuteisti kalėti

SOFIJA, Bulgarija, gruod. 
17. Šiandie čia pasibaigė pen
kiasdešimt dviejų komunistų 
byla pasmerkimu jų bendrai 
330 metų kalėjimo. >

Trys svarbiausi kaliniai, Sto
jant) v, Kesiakov ir Pa no v, ga
vo kiekvienas po 15 metų; li
kusieji kiti nuleisti įvairiems 
terminams, nuo 11/> iki 121^ 
metų kalėjimo.

Visi jie buvo kaltinami dėl 
bandymo atgaivinti komunistų 
partijų, kuri buvo valdžios lik
viduota 1925 metais.

Atėjo pas laimės spėji- 
kę, išėjo be $38,000

BEVERLY HILLS, Cal., gr. 
17. — Mrs. C. Brandi, turtin
ga našle, pranešė policijai, kad 
iš jos pavogę $38,090 vertės 
briliantų, kai ji nuėjus pas spė- 
jikę ir dvi moterys tamsiame 
kambary jai laimę spėjusius.

[registravo smarkų že
mės drebėjimą

NEW HAVEN, Coim., gruod. 
17. — Yale universiteto seis
mografas šiandie 6:20 ryto įre
gistravo smarkų žemės drebė
jimą, turėjusį įvykti kur nors 
apie 1,750 mylių tolumo nuo 
New Haveno.

Krata komunistinės angliaka
siu unijos centre

BENTON, III., gruod. 17. - 
šerifo instrukcijomis šiandie 
buvo padaryta krata komunis
tines National Miners unijos 
centre West Frankforte. Suim
ta nedidelis presas, unijos kny
gos ir korespondencija.

STERLING, III., gruod. 17. 
— Per tirštą rūką susidinus 
autobusui, ėjusiam iš Chicagos 
į Omaha, su krovinių vežimu, 
buvo sužaloti čia devyni buso 
pasažieriai.

Kalėdų Dovana
per

Telegramą Lietuvon
nueis dąr 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.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
Uždaryta Utenos “Sau

lės” gimnazija
KAI NAS. —' Uždarytos Ute

nos “Saulės” gimnazijos vieloj, 
švietimo ministerija steigia val
stybinę gimnazijų. Lapkričio 
18 d. į Utenu komandiruotas 
Ramygalos vidurinės mokyklos 
direktorius p. B. Liesys, ku
riam pavesta suorganizuoti 
naujų gimnaziją.

Mokslo įstaigos Kaune
KAUNAS. — 1928-9 mokslo 

metais Kaune buvo: 12 gim
nazijų su 1,089 mok., 3 vidu
rinės mokyklos su 399 mok., 
universitetas su 4,002 stud., 2 
progimnazijos su 167 mok., 
meno mokykla su 154 mok., 
muzikos mok. su 268 mok., 
technikos mokykla su 302 
mok., sodininkystės ir daržiniu, 
mokykla su 20 mok., 4 amatų 
ir namų ruošos mok. su 185 
moksl., kunigų seminarija su 
108 kl., 4 mokyt, seminarijos 
su 500 mok., Tumėno brandos 
kursai su 323 mok., 2 buhalt. 
kursai su 125 mok., pašto te* 
legr. telef. kursai su 51 mok., 
58 pradžios mokyklos su: 5,- 
591 mok. ir policijos mokyk
la. Tat iš viso 1928-29 mok
slo m. Kaune buvo 94 mokslo 
įstaigos su 16,290 mokinių.

Galanterijos prekyba
Galanterijos prekyboj pasku

tiniuoju laiku pastebimas gy
vesnis susidomėjimas vielos 
dirbiniais. Daugelis masinio 
vartojimo prekių, kaip koji
nės, odinės ir vilnonės piršti
nės, kaklaryšiai, baltiniai, kas
pinai, skėčiai vis daugiau var
tojami vielinės gamybos.

Atėmė 50 kg. sacharino
KAUNAS. — Lapkričio mėn. 

15 d. plente tarp Daugų ir Va
rėnos, Geidukonių miške trys 
nežinomi plėšikai užpuolė Mo
tiejų Pūtį ir grasindami revol
veriais atėmė 50 kg. sachari
no. Policijos pastangomis už
puolikai sulaikyti. .Jie esą V. 
Jemalavičius, kuris atimant iš 
Pūčio sachariną šaudęs iš re
volverio, V. ir St. Zaleskiai ir 
St. Rumskis. Visi jie iš Va
rėnos valšč., Paberžininko kai
mo. Kratos metu sachariną ra
do SI. Zaleskio bute.
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Gaukite tikrąją pinigų vertę kada jus 
perkate sau naują Radio

Nauji BrunsWick 
Screen Grid 

Radio

Naujas

ELEKTR1KINIS RADIO 
duoda jums didžiausią radio 
vertę, kokią galima gauti. 
Ateikite Į Jiran’s dėl tikros 
demonstracijos ir palygini
mo šių gražių instrumentų.

NĖRA ŪŽIMO
NĖRA PAŠALINIŲ

GARSŲ
VAIZDINGAS TONAS
GRAŽUS KABINETAS
NEGENDA

Musų virš trijų dešimtų metų patyrimas muzikos bizny apsaugo jus. 
Pilniausias patenkinimas garantuotas.

TRYS MODELIAI PASIRINKIMUI
Modelis 91 pilnai su $137.50
Modelis 92 pilnai su $167.50
Modelis 101, pilnai su tūbais, Fonografo kombinacija

Duodami lengvus išmokėjimai ųJt’Tv
JOSEPH JIRAN 
1333 W. 18th Street

Tel. Canal 2556 
Atdara kiekvieną vakarą, išėmus seerdą ir pčtnyčią

:Jos. F. Mk, Ine. B
* . .... *4

Seniausia Muzikos Krautuve

<* Geriausia vieta pirkti Pianus, Radios * 
■ Rekordus. Didelis pasirinkimas > 

Ubd
11’

Brunswick- Balke Collender 
Co. šiomis dienomis paskelbė 
pradėjusi išdirbinėti naujus 
Brunswick Screen Grid radio. 
Vyriausia bus gaunami trys 
modeliai: S-14 už $129, gražia
me console S-21 už $154 ir 
Brunsvvick Panatrope ir radio 
kombinacija S-31 už $249. Kar
tu tapo nupigintos' kainos ant 
senųjų modelių.

Brunsvvick be to išdirba gar
sius Panatrope gramafonus ir 
rekordus.

Majestic atstovai nešio
ja žiedus

Seniau karaliai savo pasiunti
nius visuomet aprūpindavo tam 
tikrais žiedais, kuriuos tik ka
raliai galėjo turėti, kad pasiun
tinio priėmėjas žinotų, kad tai 
yra tikrai karaliaus' pasiunti
nys ir kad jo pranešimas yra 
autentiškas. Dabar tokius žie
dus parūpino savo pardavėjams 
Grigsby-Grunow Co., išdirbėjai 
garsiųjų Majestic radio, kad 
kiekviena karalienė—Amerikos 
šeimininkė tikrai žinotų, kad 
prisistatąs prie jos durų žmo
gus' yra tikrai Majestic atsto-

Dovanu Kalėdoms

M
Uul

lįLi

4#

m

Radios geriausių išdirbysčių, visos 
modeliai

1930

BRUNSWICK, VICTOR, 
ATWATER KENT, MAJESTIC, 
SPARTON, BOSCH, 
ZEN1TH, COLUMBIA, 
R. C. A. RADIOLAS, PHILCO, 
COLONIAL, BRANDES. $

Kiekvienas pirkdamas Radio gaus bran- ju 
gią dovaną kaipo Kalėdų prezentą. ĮJį

Jos. F. Sudrik, Ine:
3417-21 South Halsted Street £

Tel. Boulevard 4705
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

vaš. žiedas yra juodas, su bal
tomis' raidėmis Majestic vardu 
ir Majestic prekybos ženklu- 
obalsiu: “The Wbrld in Your 
Home”.

Pardavėjai gi parenkami kuo- 
geriausi, kurie yra žinomi iš jų 
mandagaus patarnavimo ir tei
singo apsiejimo su kostume- 
riai. Todėl nestebetina, kad 

5,000kasdie yra parduodama 
Majestic radio.

Lyric patrigubino savo 
produkcija

negalite padaryti biznio trinant 
sava kėdės sėdynę”. Jis ir pats 
laikosi to obal^io, todėl retai 
jis sėdi ofise, bet nuolatos va
žinėjasi, ieško biznio. To pasė
koj Lyric biznis pasitrigubino 
ir Lyric radio nuolatos darosi 
populiariškesnis ir vis plačiau 
žinomas.

Tečiaus ne vien sugabi par- 
davyba iškėlė biznį. Pats par
duodamas produktas turi būti 
geras, kad galėtų susilaukti pa
sisekimo. O Lyric kaip tik ir 
yra vienas iš geriausių radio.

Kompanija neseniai nusipir
ko kabinetų dirbtuvę N. Tona- 
wanda, N. Y., ir pati gaminasi

Ideale Dovana Šeimynai

All-American Mohawk Corp.. wanda, N. Y., ir pati gaminasi 
iš Chicagos, išdirbinėjanti Ly- * kabinetus. Todėl gali pagamin- 
ric radio, šiemet patrigubino 
savo produkciją, betgi nepadi
dinant dirbtuvės, tik visą ga
mybą naujai pfertvarkant.

Korporacijos vice-prezidentas 
ir pardavybos vedėjas, energiš
kas Otto N. Frankfort, nu
sprendė padaryti šiuos metus 
“Lyric metais”. Tapo pagamin
tas geriausia radio ir p. Frank- 
fort ėmęsi darbo.' Jis per vie
nus metus apvažinėjo 134,000 
mylių,—tolis, lygus apvažiavi
mui 
šešis 
savo firmos' atstovą ir uždegė 
juos 
yra: “Jus negalite rasti biznio, 
jus turite dirbti dėl jo” ir “Juą 
---------------- e

apie visą žemės kamuolį 
kartus, aplankė kiekvieną

entuziazmu. Jo obalsiai

ti geresnius kabinetus ir už že
mesnę kainą. Veik visos radio 
dalys irgi gaminamos savoj dirb
tuvėj, po aštria priežiūra, todėl 
yra labiau suderintos ir pri
taikintos.

Lyric radio yra išdirbami 
dviejų rųšių—10 tūbų ir 8 tū
bų screen grid. Kabinetų yra 
visokių— paprastesnių ir ypa
tingai puošnių, gražiame Itali
jos Renaissahce styliuje- Bet 
ir paprasčiausi pasižymi ypa
tingu gražumu.

Lyric radio turi Ultrą Dyna-' 
mic kabinetą duodantį labai 
gražų, aiškų, natūrai, balsą. Yra 
labai jautrus ir pagauna toli
mas stotis.

■■ >'>Pirkite sau Kalėdoms gerą elek- 
trikinj Radio iš tų sankrovų, 
kurios garsinasi “Naujfenus'?”. 
Jose rasite gerus radio, teisin
gą kainą ir gerą, užtikimą pa
tarnavimą.

* r
.• • / >.• *' •
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Screen Grid

Tik$119.50betubų

r=s

Radio

Pamatykit jį!
Pasiklausyti jo

BARSKIS
sankrovoj

Pastebėtina vertė. 
Įrengtas su tikru 
Electro - Dynamic 

kalbėtuvu

Lengvi išmokėjimai — 
Įvedimas dykai.

Lietuvių Valanda
KAS NEDELDIENĮ

: *• ’vi'1 >5^ ’*

Iš Stoties W. C. F. L. d* 1 
(1280 kilocycles) 

nuo 1 iki 2 po piet.

KAS KETVERGĄ
Iš Stoties W. H. F. C 

(1420 kilocycles) 
nuo 7 iki 8 vakare.

PASIKLAUSYKIT. ŠIUOS PROGRAMOS RENGIA'

Jos. F. Sudrik, In
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

A.\^ - ••
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BarskisFurnitureHouse
“The Home of Fine Furniture”

1748-50 W, 47th St. Tel. Yards 5069
Atdara kiekvieną vakarą iki Kalėdų.

$35 Vertės Kalėdinių Dovanų RYKAI
Su Kiekvienu Parduotu Radio ■* ■

MODELIS II.

University Admiral A-C 
Screen Grid

Nepaprastai gražus console kaip tik tinkamo di
dumo dėl jaukių namų. Pilniausia ištobulintas 1330 
Adniiral University modelis parsiduoda nepaprastai že
ma kaina. Naturalaus riešuto spalvos rankomis trin
to užbaigimo. Pilnai su graužiausio balso magnetiniu 
kalbėtuvu ir Arcturus tūbais. $125 vertė, (’ash kaina 
ii""- Q!77 07
Su stipriu dynamie kalbėtuvu <83.05 I I

RADIO VISAME
JO GERUME

Taip pigiai kaip 
pilnai įrengtus “

Per pastaruosius penkis me
tus mes pardavinėjome ge
riausius radio. Kml save 
pristatyti jums, mes pasiū
lome $35 pasirinkimų — 3 
lempas ir 1 rukimo standų 
DYKAI su kiekvienu par
duotu radio.

pardavinėjame TIKTAI UŽ l’I- 
' mes ga

lo m.s duodame visiškai 
.------- - ............- -------Jus norėsite

jas tureli savo namuose. Arba jus gulite duoti 
jas kaipo Kalėdų dovanas. Taigi jus gaunate 
sau radio ir 4 Kalėdines dovanas DYKAI. To
kiu proga pasitaiko tik vienų kurtų.

Kadangi mes ~Z
NIGU8, rniiNij kainus yra žemesnės ir "u 
limo sntaiipinti junis nuo $50 iki $15(1 ant ju
sti ratilo pirkinio. Be |<_ J. 
dykai lempas Ir vilkimo atandų.

Taupus
pirkėjai veiks dabar.

Radio setai yra 1030-31 modeliai, vartojau- 
Ils naujus 224 ^emm-grid tūbus ir naujus 245 
powcr tubus. Nėra jokio garso kaip iš bačkos 
žemose gaidose ir nėra braižimosi augštose gai
dose. Tik tyriausias, naturališkiausias muzi- 
kalis balsas. Mes taip augštai juos vertina
me, kad nies duodame šių garantijų: Jeigu 
jus nebusite patenkinti po 15 dienų bandymo, 
jus galite sugrųžhiti setu ir mes sugražinsime 
jums pinigus.

Atsineškite šį apgarsinimų su savim, kad 
gauti šias dovanas. Ateikite bilc laiku. Mes bū
name atdari samios vakarais Iki 8:30. 
tomis iki O ir Nedaliomis nuo 1 iki 3 
Hi Kalėdų musų valandos buua nuo 
5:45 kasdien. t 

modelis i.

Macbeth Admiral 
Screen Grid

Stiprus receiveris gražiame ir skirlingifinc no- 
dideliame console. Ispaniško inotivo išdrožinė
tas dezatiias su nuleidžiamu priekiu. Turtingas 
ypatingai lukcriiotas riešuto užbaigimas. Pilnai 
su gražiausio balso magnetiniu kalbėtuvu ir 
Arcturus tūbais, paruoštas operavimui. $135 
vertė. Cash kaina jums <tWIj PU1
Tas pats su stipriu dynamie kalbė- ipOV.DU 
tuvu $83.50.

savim, kad
Suba- 

no piet. 
8:15 iki

modelis iv.
Sunset Modelio Screen Grid Oro Valdonas

Musų puikiausias kabinetas su vėliausiu stipriausiu screen grid rccelvcriu. 
CoĮisole roto gražumo ir požymio. Paraidavinėja iki $235. Musų sp<<ialė cash 
kalnu pilnai su Arcturus tūbais ir dynamie kalbėtuvu tik ...... $127^15

Sunset modelis su 4 tuned stuge 227 receiveriu pilnai $133.80. < .oVJ

MODELIS V.

Alcazar Modelio Fonografo ir Radio 
kombinacija.

NępupraslHi gružus kabinetas duodantis jums radio ir rekordus visame jų w- 
“:me. PILNAI, taip, kad jus galite klausytis kada tik norite ir kaip ilgai nmi- 

lAgiUniiauslus rekordus. Arba tuojaus permainyti ant radio. Didžiausia 
1275. Musų kaina pilnai su mum grid Air elmsis dominatoriu. Arčiu-

rūme, 
to jūsų mi 
vei-tč už _____ ___ — — ----- -r- ____ -— —r.— ---------------- - • • t
rua tubuit), dynamie kalbėtuvu. ehdctrikiniu fonografo junginiu, elektrikiiuu fo
nografo motoru ir tt., tik ........  $167.25
ALcAZAK MODELIS SU 1 T11NKD KTA<I|C ifil <’HAHIH. l’iiiklHiinla muzika, 
kokiu pinigu* Įgali šIhihIIc pirkti. Pilimi, nieko daugiau nereikia pirkti, >171.35.

ssss

SHURE BROS. CO.
335 W. Madison St. 2-ras augštas Tel. Franklin 0809
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M a jestic teiks mokyto- Majestic modelis 181, kuris yra taip ir viskas kas reikalinga 
jams kelionę j Europą lai labai stipri radio ų- fono-) 

grafo kombinacija, galinti per
duoti muziką didelei auditorijai. ' 
Rekordus gi parenkama 
mus vaiko amžiui.

Kad patirti šimtus būdų ra
dio vartojimo mokyklose, Gris> 
by-Grunow Co.. išdirbėjai Ma-, 
jestic Radio, skelbia kor.Cestą 
dėl keturių grupių mokytojų. 
Prizai bus kelionės į Europą, 
Alaską ir Įvairias Jung. Valšt.i-. 
jų vietas. Kontestantai tik tu-: 
ri parašyti straipsnį 
“Kaip radio gali būti 
mas švietime”.

Howard Radio

Howard setas yra vienatinis negalėjo naudotis modemiškai^ tinis ir gamtinis. Dirbtinį sta- 
setas, kuris nuo suplenavimo elektrikiniais radio. Screen-grid 
iki pilno užbaigimo yra pagami- baterių gotai yra lygus elektri*- 
namas po vienu stogu. Susta
tant radio, ant kiekvieno žings-■ ja A, B. ir C bateres ir yra
nio yra daromi visokiausi nuo-; labai stiprus, 
latiniai bandymai, kad kiekvie- ūkininkams ir visiems, 
na dalis tinkamai veiktų. Dar ir 
užbaigtą radio per 7 dieną vi
saip bandoma iki/jar.' paskiria
ma serijos numeris.

radio veikimo gali atsiliepti, jei 
kur-nors yra liu.osar’ įsukta į 
saketą lempa, netinkamai su
jungtos' elektros vielos, durų 
varpeliai, prosas, vacuum valy
tojas. P-as Langley pataria ra
dio savininkams apžiūrėti šiuos 
dalykus, kas kartais gali išgel
bėk nuo šaukimo radio taisyto
jų:

Apžiūrėkite, kad “ground” ir 
antenos vielos butų tinkamai 
sujungtos kaip viduje, taip ir 
lauke ir kad sujungimai butų 
tinkamame stovyje.

Apžiūrėkite, kad plūgas ar sa- 
ketas sienoje ar grindyse bu
tų geras.

Apžiūrėkite, kad visi tūbai 
degtų.

tiką galima pašalinti, jei radio 
savininkas rūpestingai apžiūrės 
savo setą, sako Ralph U. Lang
ley. inžinerijos direktorius 
Crosley Radio Corporation.

“Kada jūsų radio ūžia, traš
ka ir neveikia tinkamai, nekal
tinkite setą”, sako p. Langley. 
“Gamtinis statikas, kurį pagim
do žaibavimas ir kitokie atmos
feriniai sumišimai, kartais' bu 
na didele kliūtim tinkamam ra
dio veikimui. Nė vienas radio 
nėra nuo to liuosas ir dar ne
surasta būdų tai suvaldyti”. 
Bet dirbtinį statiką pagimdo 
kokie nors trukumai su elektra 
namuose, ar apie namus ir tai 
galima surasti apžiurėjus visas 
vielas ir kur būna kokis truku
mas, ji tuojaus pataisant. Ant

Howard jau nuo senai buvo 
t > žinomi savo gerumu. Kickvie- 

.. . na jo dalis, kiekvienas reeeive- 
ris yra dirbamas taip, kad jis 
galėtų tarnauti 5 iki 10 Metų. 
Visos dalys yra išdirbtos llo- 
ward inžinierių ir pilnai pritai
kintos lloward setams ir 
būti vartojamos kituose; 
se.

kiniams setams, tik kad naudo-

negali 
setuo-Howard Radio Co., neseniai 

išsikėlė iš Chicagos į South Ha-! 
ven, Mich., kur ji susivienijo < Everett Piano Co., su 
su Everett Piano Co., tuo su- Howard Radio Co.

parašyti darydama didžiausią <
gali būti pilnam gaminimui radio receive- busi savo riešuto išdirbiniais. Ji ! 
universi-Į rių. Naujoji dirbtuvė yra vie- aidžiai studiavo riešuto medį iri 

Antra na iš puikiausių^ užimanti pus-; jo apdirbimų ir todėl gali paga-1 
---- r------------ apie tai, šešto akro žemės vietą ir joje minti geriausius’ kabinetus^ ku- 

kaip radio gali būti.vartojamas yra gaminami kaip kabinetai, riems jokie kiti negali prilygti, 
augštesnėse mokyklose, o tre-į 
čia — kaip radio . gali 
būti vartojamas pradinė
se mokyklose. Neužmirš
ta ir kaimų mokyklos, nes 
ketvirta grupė turės rašyti apie 
radio vartojimą kaimo mokyk
lose.

Viena grupė turi 
apie tai, kaip radio 
vartojamas mokinant 
tetuose ir kolegijose, 
grupė turi parašyti

apie tai, į 
vartoja-,

kuria i 
susivienijo.' 

dirbtuvę ( per daugelį metų buvo naskil- i

EB

Jie labai tiks 
• kurie 

neturi namuose elektros. Tuos 
setus taipjau sėkmingai gali 
naudoti automobiliai ir valtys, 
nes juos galima operuoti su pa- 
gelba trumpos antenos. Auto
mobiliuose tie setai pagauna 
stotis už 500 mylių ir toliau, o 
ant vandenio du syk tiek tolu
mo.

Crosley screen-grid 
baterių setas

Crosley yra pagaminęs pirmą 
sėkmingą screen-grid radio setą 
su baterėmis. šis setas yra pa
gamintas dėl tų namų, kurie ne
turi elektros ir kurie iki šiol

“Skatiko” keblumai
Kai kada radio ima neveikti, 

ar veikia prastai. Tai paeina 
daugiadsia nuo statiko. Stati
kas betgi būna dvejopas—dirb- Garsinkites Naujienose
Itiiitmtmmttm 1 i •* t ro t * ♦ 41 tiM a a aa

i&ik 
1^7

LAI BŪNA
Puikiausias Radio

Šių Kalėdų

DOVANA
iš

Čia visuomet rasite pilną eilę
ta

ZENITE
FADA
ir kitus.

M

I-'.

1

M

Atsiminkit tai, kada jus perkate sau Radio — jus perkate 
muzikali pasilinksminimų — ir jus galite pasitenkinti juo 
pilnai tik tada, 1cada perdavimas yra lygiai tolus, kokis išeina 
iš hrodkestiniino stoties.
Tik tokį perdavimą H()WAR1) jums visuomet ir teikia. Con- 
solette modelis, kurio paveikslą matote, yra pigiausias iš visų 
Howard, tečiaus jis užveria savy visas tas pačius nepalygina
mas tono kokybes. Kaina, be tūbų, $175. Leiskite mums de
monstruoti H()WARD jūsų namuose.

*175
L«iiTub«<

lai 1930 H0WARD Consolette

M KALĖDŲ
MUZIKOS, 

Lankykite

vakarą ir

III1 II f t f t Kt ttt 111III 111111 I III t f * t * t
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___ bettek
.EvErythING ForThe HOMES

Prieinamesnės kainos
Tarnauja patyrę ir 
žmonės.
Krautuvės atviros kas 
Nedėldieniais nuo 10 vai. ryto iki 
4 valandai po pietų.

Taipgi
Reprezentuojame visų eilę

R. C. A. RADIOLŲ, 
ATVVATER KENT, 

MAJESTIC, 
ZENITH, 
VICTOR. 
FADA,

KIMBALL. RADIOS ir 
KIMBALL PIANŲ.

ir išlygos, 
mandagus

Laimėjęs pirmą prizą kiekvie-I 
noje grupėje gaus $750 kelionę 
i Europą, antras prizas —$250 
kelionė į Alaską, — trečias ir 
ketvirtas prizai—$150 ir $100 
kelionės po Jungt. Valstijas. Vi-, 
si 16 prizų siekia $5,000. Spren
dėjais bus žinomi visoje šalyje' 
švietėjai.

Kontestas baigiasi vasario 15, ' 
1930. Straipsnis* turi būti ii- i 
gesnis, kaip 5,000 žodžių. 
Smulkmenas galima sužinoti ra
šant: “Majestic Radio Essay 
Contest”, Educational Dept., 
Grigsby-Grunovv Co., 5801 Dic- 
kens Avė., Chicago, 111.

Švietimo departamentas yra 
naujas dalykas, suorganizuotas 
lavinti jaunuoliuose geresnį su
pratimą muzikos. Jo pastango
mis tapo pagamintas specialia

‘eoples
Furniture Co

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St

HEMLOCK 8400

4177-83 Archer Avė
LAFAYETTE 3171

ii
HIS MASTERS VOICE
k V. RUC- u.S. PAT OFF J, j

Pilnas rinkinys Kalėdinių Lietu
viškų ir kitatautiškų rekordų, ir 
volalių dėl pianų.

1 ’• •• ’ 
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\i^or-Radio
MICRO-SYNCHRONOUS

LICENCED BY R. C. A. and JSOCIATED CO’^.'v

Lietuvis atstovas Howard Radio Co 
p. Lubinas, mielai demonstruos šiuos

1 setus. Ateikite šiandie. .
‘ ..i3 kL*

MR. LUBINAS
ROSE FURNITURE C0
6151 South Halsted Street Chicago, III

Naujos Žemos Kainos!
ELECTRIC RAD8O

yW1

yW1

1 metų dykai aptar
navimas. Dykai 

įvedimas

30 dienų 
bandymas jūsų namuose 
Jeigu nebusite paten
kinti, mes apmainysi
me ant kito kurio 
Standard išdirbystės 

Radio.

$10.00
I

įmokėti
52 savaitės išmokėjimui

Nepaprastas

Išskirimas ir

Jautrumas

Jacobean periodo Amerikos riešuto kabinetas. Durys suderintos gražaus rie
šučio, išklotos su tikru importuotu Australijos Laceyvood. Durų ir visos kitos 
rankienukės yra užbaigtos tikru sidabru.

Modelis 92
Tykus — be drebėjimo $146 be tūbų

WHITE BROS
5616 So. Halsted St. Englewood 8000

k

ta

M

4
uUj

i tftal

ta

Naujas ir pagerintas Victor radio, 
pilnai įrengtas, $ f 55 ()0 
kaina be tūbų

Lengvus išmokėjimai be 
palukų

Victor kombinacijos, radio ir gra
mofonas, išduodantis kaip radio, 
taip ir gramafonas tvirtų ir gam
tiškai naturališką balsip_ _Nauja 
kaina, be 
tūbų

Lengvus
$275.00

išmokėjimai, be 
palukų.

Pilnas rinkinys visų geriausių lie
tuviškų rekordų, visų išdirbysčių. 
PEOPLES KRAUTUVĖS yra pa
rankiausia vieta juos pasirinkti.

Peoples Krautuvių
1 „

Nes busite geriau patenkinti! Įsigysite 
pilnai atsakanti radio—gerėsites 

puikesne muzika.

Ateikite i Peoples Krautuvę tuojaus pa
matyti pilną eilę Victor ir kitų visų Stan
dard išdirbysčių radios, kurių didžiausis 
džiausiose lietuvių krautuvėse Peoples 
dižiausiose lietuvių krautuvėse Peoples 
—ir įsigyti už prieinamesnę kainą ir iš
lygas.

R. C. A. RADIOLŲ 
ATWATER KENT 
MAJESTIC
KSMBALL 
VICTOR

Lengvus išmokėjimai yra pritaikomi pagal išgalę pirkėjo ir nėra 
rokuojami nuošimčiai už išmokėjimus

Krautuvės atviros kas vakarą ir nedėliomis
Nuo 10 vai. ryto iki 4 valandai po pieta

SOUTH RGĘSTSTOBS:

24177-83 Archer Avenue
COR. RICHMOND St.

ta Tel. Lafayette 3171
2536-40 West 63rd Street

and Maplevvood Avė.
Tel. Hemločk 8400
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NAUJIENOS
The Llthuanian Daily Newa 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 j>er year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

Ic per copy

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

Naujienos eina kasdien, i&skiriant 
sekmadienius. Leidžia '‘Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago. 111. Telefonas Roosevelt 8500.

MILIONIERIAI SENATE

Pennsylvanijos gubernatoriui paskyrus p. Joseph 
R. Grundy Jungtinių Valstijų senatorium, toje įstaty
mų leidimo įstaigoje dabar yra vienuolika ar dvylika 
milionierių.

Naujasis senatorius iš Pennsylvanijos turi ne ma
žiau, kaip $30,000,000 asmeninio turto. Turtingesnis už 
jį yra senatorius Lawrence C. Phillips, iš Colorado, ku
rio turtas siekia $50,000,000. Kiti milionieriai senate yra 
šie: Hamilton F. Keane ir David H. Baird, Jr., iš Nqw 
Jersey valstijos; James R. CoUzens (buvęs Fordo part
neris automobilių biznyje), iš Michigan valstijos; Bron- 
son Cutting, iš New Mexico; Arthur Capper, iš Kansas; 
John B. Kendrick, iš Wyoming; William E. Brock, iš 
Tennessee; Jesse Metcalf, iš Rhode Island; David A. 
Reed, iš Pennsylvanijos.

Milionieriai taip pat užima aukščiausias vietas 
Jungtinių Valstijų administracijoje. Prezidentas Hoove- 
ris yra milionierius. Andrew Mellon, iždo sekretorius, 
yra multi-milionierius. Vienas įžymiausiųjų Amerikos 
diplomatų, p. Morrovv, ambasadorius Meksikai, irgi yra 
milionierius.

Amerikos valdžia tuo budu iš demokratijos vis la
biau virsta plutokratija.

NORI KĄSTI, BET BIJO
■ ■■ ■ —....................................... ..

Britanijos atstovų butas priėmė pirmuoju skaitymu 
darbiečių įstatymo sumanymą apie bedarbių šelpimą. 
Einant tuo sumanymu nedarbo pašalpa bus mokama 
darbininkams, pradedant nuo 15 metų amžiaus. Per 
ateinančius metus bedarbių šelpimui bus išleista $132,- 
500,000.

Nors Darbo Partija neturi nė pusės vietų parlamen
te, bet jos sumanymas buvo priimtas 74 balsų dauguma.

Ateinantį ketvirtadienį bus balsuojamas kitas, dar 
svarbesnis dalykas: valdžios įstatymo sumanymas apie 
anglies pramonės sutvarkymą. Ir liberalai, ir konserva
toriai yra nusistatę prieš šitą bilių (šioje vietoje nese
niai buvo išdėstytas jo turinys), bet spauda nemano, 
kad jisai bus atmestas. Jeigu valdžios sumanymas butų 
atmestas, tai MacPonaldas tuojaus paleistų parlamen
tą ir paskelbtų naujus rinkimus. Abi buržuazinės parti
jos šito bijo.

Vienas Amerikos korespondentas šitą padėtį apra
šo labai vaizdžiai. Jisai sako:

“Kasyklų savininkai ir mainieriai pritaria bi- 
liui. O liberalų it konservatorių užmetimai yra skir
tingi, taip kad liberalai gali balsuoti su valdžia prieš 
konservatorių pataisas, o konservatoriai gali bal
suoti su valdžia prieš liberalų pataisas.

“Nė viena šitų dviejų partijų nenori, kad įvyk
tų visuotini rinkimai, kadangi Darbo partijos pa
dėtis veikiausia butų sustiprinta.”
Taigi, pasinaudodama šita buržuazinių partijų bai

me, Anglijos socialistinė valdžia, sugeba pravesti daug 
dalykų, kuriems yra priešinga parlamento dauguma.'

Labai ilgai šitaip tęstis, žinoma, negalės. Kada nors 
konservatoriai su liberalais, įsidrąsinę, bandys darbie- 
čius nuversti. Tuomet Darbo partijai teks su savo prie
šais “persiimti’*. , ••

TAI JUMS IR'“PROGRESAS”!

Komunistų “Laisvėje”, gruo
džio 13 d., įdėta šitokia žinia 
iš Maskvos:

‘‘Maskvos restorąnuose ne
bus mėsos dvi dienos savai

tėje.
“MASKVA. Maskvos res

toranuose nebus galima gau
ti mėsos per dvi dienas į sa
vaitę—pirmadieni ir ketvirta
dienį. pradedant su šiuo ket
virtadieniu. Tokį nutarimą 
padarė Maskvos Sovietų vy
riausybė lapkričio 23 d., ka
dangi šiuo tarpu Maskvoj nė
ra užtektinai mėsos.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams __ ______________  $8.00
Pusei metų...... _...........    4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiam -________  1.50
Vienam mėnesiui _________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_______________ 8c
Savaitei____________________ 18c
Mėnesiui „......,.............. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paitg:

Metams___________________ $7.00
Pusei metų ___  3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“Tomis dienomis, kada res- 
taranai turės mėsos, kiekvie
nas valgytojas negalės gauti 
daugiau mėsos, kaip ketvirta
dalį svaro. Dirbtuvių resto
ranuose mėsos pęrcija buš 
150 kilogramų ant kįekvieno 
darbininko. Aprokuojama, 
kad tuo budu mėsos sunaudo
jimas bus sumažintas ant 100 
tonų per savaitę. ,

“Kad išvengti mėsos sto- 
kavimo, Sovietų valdžia pla
nuoja importųofi 3,000 gal
vijų veislei. Planuoja padi
dinti šaly karvių skaičių 400,- 
000 bėgy sekamų vienuolikos 
mėnesių. Puse jų bus pa
pjauta maistui.”
Puikus komunistiškas rojus, 

ar ne?
Pasirodo, sovietų valdžia yra 

priversta įvesti Maskvoje dvi 

“pasniko” dienas savaitėje, ka
dangi trūksta mėsos. Ir aišku, 
kad tas trukumas reiškiasi ne 
tik Maskvoje. Rusijos sostinės 
gyventojai yra aprūpinami 
maistu geriau, negu kurio kito 
Rusijos miesto, kadangi Mask
voje sėdi centralinė valdžia ir 
jai svarbu, kad gyventojai bu
tų ramus ir nekeltų triukšmo. 
Be to, į Maskvą atvažiuoja visi 
tie užsienių ekskursantai, ku
riems valdžia rodo, kaip “lai
mingai” gyvena bolševikų val
diniai. Taigi, jei Maskva netu
ri mėsos, tai juo labiau visa 
Rusija. Tečiaus ir iš aukščiaus 
paduoto “L.” žinios matyt, jo- 
gei mėsos trūksta visam kraš
tui, o ne tik Maskvai, nes tenai 
sakoma, kad dėl “mėsos stoka- 
vimo” valdžia ketinanti impor
tuoti iš užsienių 3,000 galvijų 
veislei, žinoma, jie bus’ impor
tuojami ne į Maskvą. Ir dar 
taip pat ketinama per ateinan
čius 11 mėnesių “padidinti ša
ly” (t. y. importuoti) 400,000 
karvių, mėsai ir pienui.

/Šitie sovietų valdžios planai 
apie galvijų “padidinimą” ir 
importavimą atrodo tiesiog ko
miški, kuomet atsimeni, koks 
milžiniškas kraštas yra Rusi
ja. 3,000 veislinių galvijų ir 
400,000 karvių—tam, kad aprū
pinti 160 milionų gyventojų!

Vadinasi, po dvylikos metų 
bolševikų šeimininkavimo Rusi
joje susilaukta to, kad tas di
džiausias pasaulyje žemės ūkio 
kraštas turi net užsieniuose 
pirkti maistą ir valdžia yra pri
versta dalinti jį porcijomis ir 
įvesti “bemėses” dienas’, kaip 
kad buvo didžiojo karo metu 
(tuomet ir Amerikoje buvo 
“meatless days”, “wheatless”, 
“heatless”, “sugarless” ir t.t.). 
Ar ne stebuklingą “progresą” 
padarė leninizmo rojus,

O betgi Maskva bando įtikin
ti pasaulį, kad sovietų Rusija 
jau esanti pasiruošus per ket- 
verius-penkerius metus pasivy
ti ir pralenkti turtingąsias pa
saulio šalis industrializacijos 
atžvilgįų— kuomet jai tenka im
portuoti iš užsienių ne tik vi-z 
sas mašinas, bet ir inžinierius 
ir meeranikus, kurie parodytų, 
kaip tas mašinas valdyti!

Importuojama pramones pa
būklai, nuolatos ieškoma pas
kolų ^užsieniuose, dabar jau im
portuojama ir maisto produktai, 
o eksportuojama daugiausia tik 
—bolševikiška propaganda. Prie 
šitokių aplinkybių tik “beibės” 
gali tikėti, kad sovietų Rusija 
kada nors ekonominiu atžvilgiu 
susilygins su kultūringais kraš
tais.

SOCIALDEMOKRATŲ PARTI
JOS AUGIMAS VOKIETIJOJ

Per lapkričio mėnesį Vokieti
jos socialdemokratai turėjo 
naujų narių gavimo vajų. Jisai 
davė puikiausių rezultatų. Dar 
ne visos skaitlinės praneštos 
centrui, bet jau'suskaityta, kad 
į partiją įstojo per tas keletą 
savaičių 75,521 naujas narys ir 
gauta apie 74,000 naujų prenu
meratorių partijos spaudai.

Stambiausias narių skaičiaus 
padidėjimas pasireiškė Berlyne, 
kur per vajaus mėnesį į parti
ją prisirašė 5,400 vyrų ir 1,678 
moters, viso 7,078 naujų .narių. 
Paskui, gauta 5,813 naujų narių 
Hanowere, 4,933 Frankeno dis- 
trikte, 4,206 Hamburge, 3,946 
Thueringene, 3,652 Magdebur
ge, 3,386 Dresdene, ir taip pat 
po tūkstantį arba du kitose 
apygardose.

Tas faktas, kad socialdemo
kratų partija sparčiausia auga 
Berlyne, yra aiškus įrodymas, 
jogei komunistų ir dalies bur
žuazinės spaudos pasakos apie 
socialistų “smukimą” Vokietijos 
sostinėje paturi jokio pagrindo.

Tikrumoje eina nesulaikomas 
irimo procesus kai kuriose bur
žuazinėse partijose (ypač na
cionalistuose). Minios, kurios 
pirma jas remdavo, dabar lai
kinai užkliūva tai pats fašis
tus, tai pas komunistus. Todėl 
kartais šitos . dvi kraštutinės 
sroves netikėtai išsipučia, kaip 
pūslė. Ir sensacijas mėgstan

tieji Amerikos korespondentai 
tuomet telegrafuoja iš Vokieti
jos, kad tenai jau ateinąs galas 
socializmui ir demokratijai.

Bet'tuo tarpu socialistų jėgos 
be paliovos auga. Politiškai 
nusistovėję darbininkų klasės 
sluoksniai vis didesniam skai
čiuje dedasi prie socialdemo
kratų partijos.

DALINA AMNESTIJA 
LIETUVOJE

Lietuvos kariuomenės 10 me
tų sukaktuvių proga p. Smeto
na davė amnestiją keletui de
šimčių politinių “prasikaltėlių”. 
Iš Varnių koncentracijos sto
vyklos paleista apie 50 žmonių, 
taip pat paliuosuota nuo pini
ginių pabaudų, kurias įvairiose 
apskrityse buvo paskyrę karo 
komendantai.

PASTABOS
Besiginčydamas apie Nevvto- 

no gravitacijos mokslą, vienas 
studentas klasėje pasakė taip:

Jeigu pasauly nebūtų medžia
ginių daiktų,'tai pati gravitaci
ja nukristų žemėn.

Kartą Newtonas gulėjo ant 
žemės savo sode ir gardžiai* žio
vavo. Tuo tarpu nuo Obelės ša
kos nutruko obuolys ir nukrito 
žemėn. Newtonas pastatė tokį 
klapsimą: kodėl obuolys nenu
lėkė kur nors į erdvę, bet nu
krito žemėn? Iš to Newtonas 
padarė išvadą, kad žemė, lyg 
koks magnetas, traukia į save 
visus daiktus.

Iš labai paprasto atsitikimo 
kartais kyla labai didelės idėjos.

\ ■ X

Einšteinas sėdėjo prie lango 
savo knygyne Berlyno mieste ir 
giliai kažką mąstė. Tuo tarpu 
ant keletos aukštų kaimyniško 
namo stogo tūlas Fritzas kažin 
ką krapštė. Fritzo koja pasprū
do ir jisai bematant nutupė ant 
žemės. Krito jis į kažkokias 
minkštas išmatas ir tik labai 
lengvai teužsigavo. Atsistojo 
Fritzas ir eina sau, tarytum nie
ko nebūtų atsitikę.

Tuo incidentu labai susidomė
jo Einšteinas'. Jis pasiteiravo 
Fritzo, kaip šis žemėn puldamas 
jautėsi. Fritzas paaiškino, kad 
incidentas įvykęs kuolengviau- 
siai: jokios žemės traukos jėgos 
krisdamas jis nejautęs. Iš to 
incidento Einšteinas sukurė tam 
tikrą tolygumo teoriją (Theory 
of Eųuivalence).

Iš menko incidento, kaip ma
tote, padaryta didelės teorijos.

Vienam savo draugui Marge
lis papasakojo šitokį dalyką:

“Gulint man lovoje naktį kar
tais ateina tokios puikios min
tys, kad aš turiu šokti iš lovos 
be kelnių ir bėgti prie typewri- 
terio užsirašyti.”

Lietuviai, sakysiu, visgi ga
besni: ideališkos mintys' jiems 
ateina į galvą naktį lovoje be- 
knarkiant. —Teoretikas.

Ten ir ii
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musu pępuliąrUis laivais 
Puikus patarnavimai 

visose klesose
Iš NEW YOR-1 

* /U i K0IKIKAW' 
LUU NO IR ATGAL

Trečia Kleaa 
Plūs $5 U. S. Rennue 

taksai

Kelioni greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vieti

nių agentų arba prie

H»inburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

ĮVAIRENYBES
Dingę išradimai
j w

Ne visi žmonių padaryti per 
amžius išradimai yra išlikę. La
bai daug svarbių išradimų, ži
nomų senovėj, šiais laikais yrą 
dingę ir iš‘naujo jų atrasti ne
pavyko. Sakysim, senovės Indi
joj buvo žinoma nerūdijamos 
geležies gaminimo paslaptis. 
Brangiai užmokėtų dabar už tą 
paslaptį geležies fabrikantai, 
bet, deja, niekas tos' paslapties 
nėra susekęs. Toliau, senovės 
romėnai mokėjo gaminti nelūž
tamą lankstomą stiklą, kurs 
musų laikais yra išradėjų sva
jone. Viduramžy, kovų su tur
kais laikais, buvo pagarsėjusi 
sprogstamoji “ugnis”, kuri de
gė net vandeny, bet jos sudė
tis dingo be žinios. Rusų met
raštininkai pasakoja, kad Mask
voj’, vieno caro akivaizdoj, kaž
koks išradėjas XV a. parodęs 
savo sugalvotą lakstomąjį apa
ratą, kuriuo tris kartus, susi
rinkusiems bežiūrint, apskridęs 
aplink Kremlių. Už tai jam, 
kaipo velnio šalininkui, buvo 
nukirsta galva, o jo aparatas 
sunaikintas.

Bet dingo ne tik senovės iš
radimai. Ir dabar dažnai žūva 
svarbus, naudingi išradimai. 
Štai, prieš metus Amerikoj pa
sklido žinia, kad fizikas Bur- 
raughs sugalvojęs įrankį, ku
riuo be jokių sunkumų ir išlai
dų galima iš karto pasakyti, ar 
ieškomoj vietoj yra naftos, ar 
ne. Aparatai veikė be jokių 
klaidų. Išradimu labai susido
mėjo naftos bendroves ir pasiū
lė Burraughs milžiniškus pini
gus už išradimą. Burraughs su
tiko parduoti savo išradimą ir 
paėmęs aparatą automobiliu iš
vyko į Los Angeles galutinai 
sutarčiai pasirašyti. Tačiau ke
lionėj ištiko katastrofa: Bur
raughs' liko užmuštas, o jo apa
ratas sudaužytas į gabalėlius. 
Buvo padėta daug pastangų 

aparatui iš naujo sustatyti, bet 
be jokių vaisių.

Kitas amerikietis Stephens 
išrado naują metalą, kurį pava
dino ferronovos. Tas metalas 
buvo plieno stiprumo, svėrė tris 
kartus mažiau kaip plienas ir 
jo gamyba buvo du kartus pi
gesnė už plieno. Amerikos gele
žinkelių bendrovė jau buvo už
sakius kelis tūkstančius tonų 
šio metalo praktiškiems bandy
mams. Taip pat susidarė didelė 
bendrovė naujam metalui ga
minti. Bet praktiškai dalykas 
nebuvo įvykdytas. Išradėjas, 
dėl sunkių darbų, išėjo iš pro
to ir neseniai numirė bepročių 
namuose, neatgavęs sąmonės. 
Ferronovas dingo amžinai.

Prancūzų fizikas Renault bu
vo padirbęs mašiną, kurią varė 
esamoji ore elektra. Tai buvo 
tikras perpetum mobile (nesu- 
stojamoji mašina). Renault pa
rodė tą mašiną mokslininkams 
savo kabinete Grenobly. Maši
na veikė jau kelias savaites be 
jokios kitos’ varomos jogos, kaip 
tik ore esamoji elektra. Renault 
po to gavo pakvietimą parodyti 
savo išradimą platesniems mo
kslo vyrų sluoksniams Paryžiuj. 
Išradėjas pakvietimą priėmė ir 
su savo mašina atvyko Pary
žiun, kur akademijos rūmuose 
turėjo prasidėti mėginimas. Iš
bandymo dienos išvakarėse Re
nault su savo dviem padėjėjais 
nuėjo paskutinį kartą pažiūrėti, 
ar mašina yra tvarkoj. Po ke
lių minučių pasigirdo sprogi
mas ir iš mašinos kambario ėmė 
veržtis ugnis ir durnai. Gaisrą 
užgęsinus, buvo rasti Renault 
ir jo padėjėjų apdegę kūnai, 
o iš mašinos liko tik sutirpę 
metalo gabalėliai. Ir šiuo atve
ju nepavyko mašinos paslaptis 
rasti. Išradėjas žuvo, nesusku
bęs jos niekam kitam pasakyti.

Taip pat 4 tragiškai žuvo ang
lų mokslininkas Siller, kurs bu
vo išradęs naują sprogstamąją 
medžiagą nepaprasto stiprumo- 
Jo išradimu susidomėjo Angli
jos vyriausybė ir patikrinusi

rado, kad nauja sprogstamoji 
medžiaga yra daug dilesnes jė
gos, negu visos kitos, ligšiol 
žinomos. Mažo tos medžiagos 
gabalėlio pakako išmušti žemėj 
duobę, kurioj galėtų tilpti kelių 
aukštų namai. Anglijos vyriau
sybė pareiškė esanti pasiruošusi 
išradimą nupirkti, kad jis ne
patektų į kitų valstybių ran
kas. Prieš pat sutarties' pasira
šymą sprogo Fillerio laboratori
ja. Jis pats buvo užmuštas, o 
drauge liko sunaikinti ir me
džiagos gaminimo receptai. Ne
žiūrint visų pastangų, Šios 
sprogstamosios medžiagos, jau 
pavadintos erazono vardu, sudė
tis' liko neišaiškinta. —“T-tas”.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.
' ■ ...  I >■! > ip >> . I

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Gruodžio 

17,18 ir 19
Visas kalbantis paveikslas

“His Glorious • 
Night”

Meilės naktis, kurios neuž
miršite

dalyvaujant
JOHN GILBERT

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
9

Kalbanti komedija 
“Hunting the Hunter” 

Kalbančios žinios, k .....—........

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
dai;aš kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 

,nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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Archer Avė. at Sacramento
V. R. Vanicek—Cashier 

Resources $2,150,000

kas, iš šiame puslapyje įvardytų bankų, yra geriausia 
vieta jums nueiti dar šiandie. Ar jus prisidėsite prie 
50 centų į savaitę Kliubo, ar prie $10.00 Kliubo, jus 
lauks lygiai širdingas priėmimas ir malonus patar
navimas.

1» V"! «,l 1

NeatidėlioK Daugiau nė Vienos Dienos!

V

Northwest Side

HOME BANK AND TRUST CO9

«RI-

Marquette ParkWest Side

METROPOLITAN STATE BANK

Halsted & 19th Sts

CHRISTMAS CLUBSCHRISTMAS CLUBS

Central Mfg. Dist.
Cicero, III.

5206 W. 25th St., Cicero, III.

Šiemet Chicagos bankai išmokės $27,000,000 laimin
giems Kalėdinio Kliubo taupytojams! Ar jus gausite 
savo dalį? Ištikrųjų, tai yra lengviausias būdas užtik
rinti sau užtektinai pinigų kai vėl ateis Kalėdos. Dabar 
yra geriausias laikas pradėti ir artimiausis jums ban-

David Shanahan—Chairman 
William N. Jarnagan—President

William Brietzke—President

Resources $3,800,000

1200 N. Ashland Avė.
A. J. Glenicki—Vice-President 

Resources $11,000,000

2201W. 22nd Street
John Brenza—President 

Resources $3,500,000

..........

$1 Club pays $50.75
$2 Club pays $101.50

Join Now!

John W. Rakowski—Vice-President
Resources $3,000,000

1929 S. Halsted Street
E. C, Martinsen, Assistant Cashier 

Resources $1,000,000
$5 Club pays $253.75
$10 Club pays $507.50

Join Now!

■ Užtikrinkit Laimingas 1930 Metų Kalėdas
Prisidėdami Prie Kalėdinio Taupymo Kliubo Dabar!

Brighton Park

MIDLAND NATIONAL BANK

Šie bankai parodo savo draugišku
mą lietuviams ir tą jie čia jums pa
reiškia. Jums bus smagu vesti su 
jais visus biznio reikalus. Tai yrą 
saugus bankai jūsų taupinimams. 
Apsilankykit artimiausiame jums 
banke šiandie.

MARQUETTE PARK STATE BANK 
6314-20 S. Western Avė.

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

CICERO TRUST & SAVINGS BANK CENTRAL MANUFACTUR1NG 
DISTRICT BANK

1110 West 35th Street
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man rodosi

muzi

Garsinkites Naujienose Gintaro Špilkos

KallonikaiGintaro

Gintaro Plunksnakočiai

Birutės vakaras

Gintaro Cigarnyčia

Gintaro Cigarnyčia Cigaretams

KLAUSYKITĖS
Lietuvių

PROGRAMOS Dovanos Jaunuoliams
KAIP LAIMĖTI DOVANAS

Herald and Examiner

Vertės $13.50

Rauples Furniture Co
Iškirpk šj kuponą ir prisiųsk virš paduotu adresu

yjiEH
Chicago, Illinois1739 South Halsted Street

nepasiro- 
knlbamn

diena
Circuit

Čireni I, 
klerkų

vienas
skait-

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St, 
CHICAGO, ILL.

musų be 
traukiant

NE-

itliko savo užduoti, tin- 
nors jos užduotis' tur

Gaukite Alfred Racihg Ice Skates arba 
rogutes už dyką.

Stokite į Naujienų Kofitestą, pranešdami 
savo vardą, pavardę ir antrašą šiandien.

Vakare parėjęs iš mokyklos nueik pas sa
vo kaimynus, gimines ar pažystamus ir už
rašyk Naujienas. Naujienų prenumerata 
metams Chicagoje $8.00, už Chicagos—$7.00.

įgimtų gabu 
pasineria vei

Teismo
Iii

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

Už 5 naujas metines prenumera
tas kontestantas gaus ALFRED 
RACING ICE KING SKATES, 
(Seneles) su batais pritaikytais 
didumui kojos,

galima gauti šiuos:
VYRAMS:

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

10. Rėmai Paveikslams

PROGRAMA VYKDO 
Dvi Didžiausios Lietuvių Radio ir 

Rakandų Krautuvės Amerikoje

Tarp Chicagos
Lietuviu

Succesful Beauty Shop
4722 So. Ashland Avė.

Superior ir Circuit teismai 
ateity nebepriims prašymų an
troms popieroms. Ir klerkai ne- 
beišduos pirmųjų popierų, kaip 
kad jie išduodavo iki šiam lai

mus taip
teismų

Šis koncertas bus išpildytas per parink- 
čiausius Lietuvių Chorus, Kvartetus, 

Solistus, Benus, Orkestras ir tt.

2536-40 West 63rd Street 
4177-83 Archer Avenue 

Chicago, III.

Pilietybės popierų 
reikalais

“Naujienos” rengia 
1500 lietuvių vai
kams Kalėdų Teatro 

Pares

Tel. Boulevard 2589
Specialis pasiūlymas šventėms: 
Garantuotas Permanent Wave 
$2.50.

nau. 
butų 
džiui 
butų 
pačias scenerijas 
galima paįvairinti, 
visas

Lietuvos 
gražiausiose 
kalėdinių

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
rinių knygų: apysakų, žodynų, i 
teatralių, muzikalių ir tt.

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

Gyvenantiems toliau nuo Chi
cagos siunčiam gintarų ir kny
gų katalogą kalėdinių prezentų 
pasirinkimui. Gyvenantieji Chi
cagoje ir artimose Chicagos 
apielinkėse nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti asmeniškai tiks
lesniam pasirinkimui Įvairiau
siu kalėdinių prekių. Lauksime.

Miisų sankrova atidara iki 
Kalėdų kasdie nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, Nedėldieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.

KNYGYNAS

pagcl'hėti norintiems 
pilietines popieras, Su- 
Teismc Klerkas paskirs 
iš dirbančių jo žinioj 

idant

DOVANOS
Už 3 metines prenumeratas gaus ALFRED HOCKEY SKATES 

nikeliuotas su batais vertės $9.50.
Už 5 pusmetines naujas prenumeratas .gaus ALFRED FLASH 

SKATES aluminum apdirbtas su batais vertės $7.50.
Už vieną metinę arba 3 pusmetines prenumeratas Kontestantas 

gaus gražias ROGUTES.
VAIKAI IR MERGAITĖS’ NESNAUSKITE. RAŠYKITE 

ŠIANDIEN DEL INFORMACIJŲ.

‘naujokai 
karta.

P-Iė Zavistaitė 
buvo O. K. Negaliu įsivaizduo
ti. kaip geriau ji ar kuri kita iš 
čikagiečių galėtų suvaidinti tą 
rolę. Sakysiu, kad ir p-ia Mile
rienė 
karnai
bu t sunkesne buvo. Kemėšis — 
maluninko rolėje — taipjau yra 
vaidinęs daug ir turi patyrimo.

Dabar žodis kita 
nuosius vaidintojus, 
Piklius jaute 
gal vienoj kitoj vietoje 
dijo”. Bet per visus 
mus”, kuriuos “delikatni” kri 
tikai galėjo pastebėti jo valdi 
nime, aš mačiau 
mų aktori, kuris 
kalo upan, turi vaidentuvę ir 
geroką bagažą orientacijos: jis 
vis suranda ką nors naujo pa
daryti, pridėti, parodyti. Jei bu
čiau p. Jakavičiaus amžiaus, ki
taip sakant, jei tektų pradėti 
gyvenimas iš naujo, tai turėda
mas jo ypatingus gabumus, ne
žinau, ar tik nepasirinkčiau sce
nos, kaip vietos duonai pelnyti.

Tverijonas-Zabukas kuliu iš
virto iš virtuvės, kada bobos 
pavaišino jį šluotkočiais, šau
niai jis tą “žygį” atliko. Bet to
liau — nebeišlaikė. Galima bu
vo manyti, kad rolę ne kažin 
kaip gerai išsimokino.

Nežinau, ar tik jaustas var
žymąsi Sersevičiaus-Prano (Pik
liaus' sunaus) nebuvo paseka tos 
pačios ydos, būtent —.stoka ro
lės žinojimo.

Reikia, žinoma, turėti omenė-

Už 4 nauias metines prenumeratas 
gaus ALFRED FLASH SKATES. 
Aluminum apdirbtos su batais pritai
kytais kojai,

Vertės $11.50

3 fl., prieHiiig Fuir 
dentiutai

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę sjavo gimtąjį kraštą Lietuvą.

• Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanbia daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIA! PATARNAUT!
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir jdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol. '

Tas parengimas buvo sekma
dienį, gruodžio 15-tų, C. S. P. 
S. salėje. Programas susidėjo 
iš dviejų dalių. Pirmoje Biru
tės orkestras išpildė keturius 
kurinius, būtent Zamecniko, 
Thomaso, Brahmo ir Von We- 
berio. Antroje — vaidinta M. 
Petrausko operetė “Kaminkre- 
tis ir maluninkas”.

Kas pasakyti apie orkestrą 
ir jo muzikų? Viena, orkestro 
nariai ir narės — čiagimė ir 
čia augusi jaunuomenė, vaiki
nai ir merginos. Sakoma, groti 
padėję du ar trys muzikantai, 
nepriklausantys Birutės orkest
rui. Vienok lai ir padėjo tie 
pašaliniai muzikantai ši kartų 
groti, visgi turiu prisipažinti, 
jog nesitikėjau, kad Birutės 
orkestras taip puikiai grotų.

Sutinku, kaip vieno pareiš
kimą nugirdau, kad tai yra ne 
Čikagos simfonijos orkestras. 
Bet ką geresnio turi Čikagos 
lietuviai už Birutės orkestrą? 
Ką geresnio turi Bostono, Plii- 
ladelphijos, Brooklyno ir ki-

li^acijos skyr 
kaip Superior 
ofisuose.

Pradedant sausio 
1930 metų, Superior 
teismų teisėjai nebeklausys pe
ticijų antroms pilietybės po- 
pieroms. Visos tokios peticijos 
t us siunčiamos Vyriausio Fc- 
deralio Ekzaminliolojo Ofisui, 
Boom 776, Forte: ai Building, 
prie Adams ir Clark gatvių.

Ateityje aplikacijos antroms 
L'lietyl.’ės popieroips turi būti 
paduodamos liktai Fedoraliam 
Teismui.

Kad 
gauti 
perior 
viena 
klerkų pašvęsti dalį la.il 
duoti patarimų tiems, kurie at
silankytų Į jo ofisą (Boom 437 
County Building) su natūrali
zacijos reikalais.

Pranešimą pasirašo M. S 
Szymczak, Superior 
klerkas. ! 1 ■ • i u ’

Girdėjau, Birutės orkestro 
nariai ir naujės visi nusimanan
tys apie muziką, visi turėję 
patyrimų, pirm negu įstoję or
kestrai!. Lai ir laip. Bet p. Ste
ponavičiui priklauso kreditas 
už tai, kad jis sugebėjo juos 
sutraukti prie orkestro; dar 
didesnis kreditas už tai, kad 
jis palaiko ir tobulina, orkest
rų; kad sugeba įskiepyti jau
niems muzikantams 
kaulėms noro dirbti, 
darbo, juokais taip 
dysi, kaip pasirodė 
sekmadienį Birutės

Kai dėl manęs, tai turėjau 
malonumo klausytis orkestro.

I

Butų buvę jo daugiau, jei ne 
bruzdėjimas, jei ne kalbos, 
nbrs ir tylios, publikoje, ypač 
erčiau prie durų.

Priežasčių toms kalboms, ži
noma, buvo daug. Vieni atvyko 
su merginomis, kad joms ma
lonių komplimentų pasakyti, 
overtiurų garsams skriejant. 
Kiti naujais anekdotais pasida
linti; lieti vėl pasitarti apio 
paskutinių dienų įvykius Kini
joje. Žinoma, tokių buvo ne
daug, bet ir keletas porų galė
jo sugadinti maloni! pusvalan
di tiems, kurie norėjo muzikos 
pasiklausyti.

Buvo šiek tiek ūžimo ir pa
vėlavusiai puplikai renkantis, 
čia jau “kaltė” pačios publi
kos ir pačios Birutės. Kaltė Bi
rutės, kad ji tur būt nesitikė
jo tiek daug svečių, o publikos 
— kad jos' tiek daug atsilankė. 
Mat, neišteko susėsti kėdžių, 
kiek jų buvo sudėta salėje. Tai
gi reikėjo vis daugiau ir dau-

Sma- 
matyti 

smagu ir 
būti taip

Gintaro Pypkės

LIETUVA”,
3210 SO. KALSTEI) ST, CHICAGO, ILL, TEL. VICTORY 1266

Radio Stotį
293-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

Gruodžio 21 ir 23 dd. Nau
jienos, kartu su Ramova ir 
Milda Teatrais, rengia Chiea- 
ges lietuvių vaikams Teatro 
Paros. Tuo liksiu išrinkta (iš 
naujieniečių p. N. Gugienės, 
P. Milerienės, p. J. Jasulevičie- 
nės, p. K. Rypkevičienės ir ki
tų) komitetas dabar lanko vie
tos viešąsias mokyklas ir už
kvies lietuvių vaikus į teatrų 
paves gruodžio 21 ir 23 d. 
Taipgi kviesta ir gyvuojančios 
Chisagos vaikų draugijėlės. 
Teatran įeiti galės tik tie vai
kai, kurie turės tam tikrus ti- 
kietėlius, kuriuos komitetas da
bar dalina.

Vaikai, kurie tolinus gyvena, 
galės atvykti su tėvais.

Jeigu kurie tėvai norėtų gau
ti savo vaikams tų tikietų, tai 
jie prašomi pašaukti p. Norų 
Gugienę, Boulevard 1310.

Tai yra įsakymas teisėjų ry
šyje su panaikinimu Natūra

MOPĮ.O
DENTMT

135 S. State St.
Kotnp. ADAMS,

Per 35 m. Chicagros didžiausi

Be skausmo
Suteiksimo Twilight Sloep ar 
skausmo smagenų užmariniiną 
įlantj ar jį taisant. Nėra SKAUSMO, 
SIJAUCIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWORK
Sanitary

Bridgevrork be ________ ____
trinimos, patogus, 
Svarus ir į tvirti- 
namus jūsų bur-?MbW<WQtrtflQl/«įf% 
noje. ValĮrykite,y 
ragaukite ir sko-®7 • f 
ninkytčs maistu ifcjhjL-I. JL‘.tT 
ta pačia diena.

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

DYKAI X-RAY
Ateikite Šiandie. Gaukite musų patari
mą ir kainas priefi taisant jūsų dantis. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

CORAMT1 PiATK
Importuoto natūralioj jP 
rausvumo, pripildo ju-‘ JSftiUK 
sų eida. jus išrūdysite 
daug jaunesnis.
Kreditas—6 mėn. išsimokei imui 

"Nėra palųkanų—nėra carrying < cnargCB." 
ATDARA: kasdie iki 9 vai. 

Nedaliomis 9 iki 12 d.

ginu kėdžių. Bet tiek to 
gu buvo birutiečdams 
skaitlingų publikų; 
b i ru t iečių svečiams 
skaitlingam būryje.

Jautei žmogus i 
esąs. Jautei surištas 
linga Lietuvos šeimyna, 
m a sakyti, kad sekmadienį, 
Birutės parengimai! susmuko 
visa kulturingesnioji Čikagos 
lietuvių dalis. Ir malonu buvo 
matyti, kad jos nemažai yra.

“Kaminkretis ir maluninkas” 
operetė, kurią parašė Mikas 

Petrauskas. Lengva, smagi, 
įvairi — pilna smagių melodijų. 
Operetei išpildyti dalyviai bu
vo: 1‘. Jakavičius, J. Sarsevi- 
čius, A. Tveri jonas, J. Kemė
šis, Ona Burkytė, Adelė Zavis
taitė ir Petronėlė Milerienė. 
P-lė Zavistaitė ir p-ia Milerienė 

gerai žinomos musų scenos 
mėgėjos; taipjau p. Kemėšis. 
Kiti visi dalyviai tai, sakysiu,

je ir tai, kad lietuvių kalba mu
sų aktoriams yra sunki.

P-Ie Burkytė. Teklytė buvo 
išrėdyta tikrai puošniai. Daina
vo ji taipgi gražiai. O ir duetas 
su Sersevičium darė malonaus 
įspūdžio.

P-as Kl. Jurgelionis įpynė i 
operetę baletą. Tai buvo naujie 
na tiems, kurie buvo matę šį 
veikalą vaidinant seniau.

Dabar žodis bendrai apie vi
są pastatymą. “Kaminkretis ir 
maluninkas” galima suvaidinti 

alima pastatyti ge- 
Įsivaizdinu, kad operetė 

buvusi statoma, pavyz- 
Goodman teatre. Dainos 

išrodžiūsios kitokios. Tas 
butų buvę 
Paseka — 

vaidinimas sklandesnis.
Teko matyti p.’ Pilkos staty

tas “Tuščias pastangas” Good
man teatre ir C. S. P. S. salėje. 
Šioje pastarojoje salėje “Tuš
čios pastangos” rodėsi neteku
sios pusės vertės. Ar nepadarė 
žalos salė taipgi “Kaminkrėčiui 
ir maluninkui”?

Vienas iš publikos.

apie jau
lakąvičius

liuosiausias'. Jis geriau. Ji
“persu
“truku

GINTARAIS, SALDAINIAIS. KNYGOMIS, KALENDORIAIS 
FOUNTAIN PENS

Iš gitarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne
MOTERIMS:

1. K a rol i a i
2. branzalietai
a* ^p*h<os
4. Auskarai 

A grafos
Taipgi kitų smulkių dalykėlių gintarinių 

ir ne gintarinių.
saldainius-kendes galite gauti 

dėžutėse tinkamose teikimui 
dovanų bei šiaip pasipirkimui.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

temoje
Lygiai 9 valandą vakare

Vardas

Adresas: ................................................................. ••••
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CHICA^
Žemės drebėjimas — 

ne Čikagoj
Suvienytų Valstijų oro biu

ro seimografas Čikagos univer
sitete užregistravo keletą aštrių 
žemės sudrebėjimų, kaip y nu
manoma, kokių 4,000 mylių to
ly nuo Čikagos.

Ne tik išplėšia seifus, 
bet išveža

giausių paveikslų; kitokie nu
meriai.

Oriental teatre — pasirodys 
naujausias paveikslas “Foot- 
lights and Foote”; kalbantis 
paveikslas su dainomis ir šo
kiais; Loti Kosloff ir jo or
kestras duos scenos numerį. 
Ateinančiai savaitei ruošiama 
nepaprastas perstatymas pava
dintas “Land oi' Make Believe”.

'St. Nicholas kalbančiuose pa
veiksluose Publix-Balaban and 
Katz teatruose, levai kviečia
mi atsivesti vaikučius į seka
mus teatrus — Belpark, Con- 
gress, Covent, VVindsor, Dear- 
born, State, Berwyn, La Grange, 
Varsity ir Crystal, kur Santa 
('lauš išklausysiąs jų troški
mus Kalėdoms.

“Aš visu griežtumu ]pakarto
ju”, sako Dr. Kegel, “kad šios
ligos galima apsisaugoti. Kad
panaudojus laiku toksino-anti-
toksiną galima buvo visų tų 
kūdikių gyvastį išgelbėti ir kū
dikius nuo ligos apsaugoti. Ir 
jeigu nesinaudojate tomis gy
duolėmis, tai žinokite, kad pa
tys esate kalti (lėliai to.

Šeimynos daktarai šeštadie
niais tą gyduolę įleidžia kūdi
kiams visai pigiai — tik už 
$1. Biednesnieji žmonės gali 
gauti pagelbos visai veltui sto
tyse/ kurios rūpinasi kūdikių 
gerove. Tos stotys randasi įvai
riose Čikagos dalyse.

“Nelaukite!” baigia įspėjimą 
Dr. Kegel.

Graboriai________
Phone Boulevard 4139

Lietuviai Gydytojai Į ve irus gydytojai

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undentaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III. 
—JJL-io--------

Rezidencijos Tel. Midwav 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

šeši ginkluoti banditai, pasi
gavę naktinį sargą kaip be
laisvį, išsivežė du seifus iš 
Comuiunity Motors kompani
jos ofiso, 235 East 33rd st. Vie-
name tų seifų buvo $600, o
kitame $400.

Nusižudė turtingas 
Čikagietis

Nusišovė Hunt Went\vortli, 
tiesioginis giminietis vieno pir
mųjų Čikagos merų. Priežas
tis, dėl kurios Wentworth pa
pildė saužudyslę, neišaiškinta.

Ar norite uždirbti 
$100,000?

Jį* 100,000 skiriama tam ar 
tiems, kurie sugaus Fredą 
Burke, nušovusį policininką St. 
Joseph, Mich. Policija mano ir 
beveik yra tikra, kad Burke 
buvęs vienas xiš šaikos, kuri 
praėjusią Valentino dieną nu
šovė Murano gengės septynius 
vy rus.

Advokatas nemalonioj ! 
rolėje _ ■ ,

Pasak dienraščio “Chicago 
F.vening PosP’, advokatas, 
gar D. Fageros, tarnavęs Soo 
gelžkeliui, prisipažinęs teisme, 
kad jis pavogęs Mindesotoje 
tris automobilius ir atgabenęs 
juos Čikagon.

Laukite šaltesnio oro
šalto oro srovė keliaujanti 

Čikagos linkui. Manoma, kad 
ji pasieks mųsų miestą šian
die. Taip sako oro spėjikai,— 
“draugiškai” kalbant, pusėtini 
melagiai.

Atidaryta paskutinioji 
Outer Drive dalis

Atidarytą paežerių kelias nuo 
39-tos iki 51 galvių. Tai bus 
greitasis kelias į vidurmiestį.

Naudos kriminalistų 
automobilius

Miesto advokato nuomone, 
policija galinti naudoti auto
mobilius, atimtus iš krimina
listų, kad gaudyti pačius kri-
minalislus. Įstatymai 
lai daryti.

leidžia

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

penktadieniu, gruodžio 20 d., 
bus rodomas kalbantis paveik
slas “Their Own Dėsite”; svar
biąją rolę vaidina Norma Shea- 
rer; scenos produkcija “Song 
Shop”.

McVickers teatre — šiuo I&i- 
ku rodoma istoriškas paveik
slas “Disraeli”; Disraeli — lai 
vardas vieno žymiausių Ang
lijos valstybininkų; kitokie nu
meriai. “Disraeli” rodoma Mc 
Vickers teatre jau trečią sa
vaitę — tokio pasisekimo pa
veikslas susilaukė.

Roosevelt teatre — tebero- 
doma jau trečią savaitę pa
veikslas “Bomance of the Bio 
Grande”; šis paveikslas taipjau 
padarė “liit” Čikagoje; kitokie 
numeriai.

United Artists teatre tc- 
berodoma paveikslas “Threc 
Live Ghosts”, vienas juokiu-

Chicagos sveikata
Sveikatos komisionierius Dr. 

Arnold .Kegel įspėja čikagic- 
čius, kad mieste siaučianti dil-
terija. Tai esanti pavojingosios 
rūšies difterija, žinoma kaip 
“juodoji” difterija. Paprastai 
ta liga yra priežastis mirčių. 
Dabartiniu laiku dėl kalbamos 
ligos miršta dvigubai daugiau, 
negu dėl skarlatinos. Iš 6,000 
kūdikių, kurie sirgo ja, mirė 
500. Ne mažiau gi 1,000 kitų 
kūdikių, sirgusių šia liga, šir
dims, nervams ir kitiems or
ganams padaryta žalos.

Gėlės dėl tų, kuriuos 
mylime

3324 S. Auburn Avė.
i Vienas blokas i vakarus nuo 

Halsted
Tel. Boulevard 2035

1GNACAS MOLIS
Mirė gruodžio 18 d., 1928 m. 

33 metų amžiaus. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Tirkšlių parapi
jos, Skudukitunų kaimo. Ame
rikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Stefanija po tėvais Mar- 
tinaičiutė, gimines ir draugus.

Del metiniu mirties sukaktu- 
viu už velionio sielų bus laiko
mos šv. Mišios, subatoj, gruo
džio 21 d., 1929, 7:30 vai. ryto, 
Gimimo Panoks Marijos parapi
jos bažnyčioj.

Širdingai kviečiame gimines 
ir draugus dalyvauti pamaldo
se. O tave musų brangusis, 
niekuomet neužmiršime.

Moteris ir Giminės.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuvės Akušėrės

PASAKYT TAI SU GĖLĖMIS

URBA FL0WER SHOPPE

Phone
Hemlock 9252

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

Universal Restaurant
Gardus, 

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

A. A. 
Norkus, 

sav.
750 West 31st St

ANASTAZIJA STAKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 16 dienų, 7:30 valan
dų ryte, 1929 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio parap., 
Degionių kaime. Paliko dide
liame nuliudime vyrų Martinų, 
2 sūnūs — Bronislovų ir Stani
slovų, dukterj Oną Levvitzke, 
žentų Povilų, 2 seseris — Elz
bieta šlakiene ir Onų Kazlaus
kienę ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 2801 So. Leavitt 
St.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
gruodžio 19 dienų, 8 vai. ryte 
iš namų i Aušros Vartų para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų, o iš ten bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Anastazijos Sta- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuljudę liekame,
Vyras, Sunai, Duktė, 
žentas, Seserys ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Butkus, tel. Canal 3161.

KVEDERASJONAS
ANTANAS GREITJURGIS

ir

Telefonas

su šiuo pasauliu 
dienų. 3:00 valan-

Laidotuv3.se patarnauja gra
binius Eudeikis, tel.Yards 1741.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 17 ’ dieną, 3:25 valan
da iš ryto. 1929 m., sulaukės 
52 metų amžiaus, gimęs Be- 
pusčių kaime, Kražių parap., 
Raseinių apskr. Paliko dide
liame nuliudime moterj Pran
ciška, du sūnūs — Anuprų 15 
metų, Antanų 13 metų, 
Anuprų ir gimines, 
ir Lietuvoj, 
randasi 4510

Laidotuvės 
dienų. 8 vai. 
Šv. Kryžiaus

broli 
Amerikoj 

Kūnas pašarvotas 
So. Paulina St. 
jvyks gruodžio 20 
iš ryto iš namų i 
parapijos bažny

čių, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o iš 
ten nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Antano Greitjur- 
gio gimines, draugai ir pažįs
tam^ esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimų, t

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, 
Boulevard 5203.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTO JAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika- 
lams4 KainaT prieinama.

3319 Aulftirn Avenue
* CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

. *4 I"'
1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203 

1 
1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar 

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Patarnavimas dienų 
ir naktį

KOPLYČIA

J. F. KADŽIUS

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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 
-------- O-

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS’ AKIU SPECIALISTAS

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 
-------- o—

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800

Nuo 2

So. Ashland Avė.

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 1464

Ofisas ir Akių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.—■ o--------

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didele daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dykų egzaminavimą, 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.

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas
A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS;

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 , 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

-------- o--------

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

----------- 0-2--------

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.—o------- —

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Deniistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

------t----------- -- ---------------————— 
Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
miis nuo 9 v. ryte iki 8:30 vai. vak.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
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 dieną
II I -Į

Advokatai

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 Haluted Street 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 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 Ut;irninko, Ketverge 
ir Subatos vakarais

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Persiskyrė 
gruodžio 16 
dų ryto, 1929 m. sulaukęs 52 
m. amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Šilalės parapijos, Obe
liūnų kaimo. Amerikoj išgyve
no 38 metus. Paliko dideliame 
nuliudime moterj Onų po tėvais 
Razaitaitė, broli Aleksandrų, 
seserį Onų Jonikienę ir švogeri 
Vincų, dvi puseseres — Barbo
rą ir Marijonų Kazmauskas ir 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi Eudeikio koplyčioj, 
1410 S. 49 Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gruodžio 19 dienų, 2 vai. po 
piet iš koplyčios bus nulydė
tas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Kvedero gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Moteris, Brolis, Sesuo, 
Puseseres, švogeriai ir 
Giminės.

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir 
bystės.

OFISAS:
<58 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

>1288 S. Halsted St 
Tel. Victory 40B8

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

TIK SUGRĮŽĘS 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

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Ganai 0523

Phone Boulevard 8483
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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir 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. Caffal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telcphone 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. Lm Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9-4- 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVI^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu —’ viršui Belskio-Rjifliščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
,46Q1 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.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 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

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

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, I 
Rez. Telcphone Plaza 3202

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle 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.

Laidotuv3.se


NAUJIENOS, Chicago, III. 
■ > ......... — .„fe,. —■ ■--------Į-^n rr- -« ■lAv

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

. Marke- 
tas puikus. Padarytąjį skystimą

Lietuvių valanda
Lietuvių valanda per radio 

stotį W. C. F. L. atsibuvo pra
ėjusį sekmadienį nuo I iki 2 
valandos.

Programą išpildė musų žino
mi artistai labai 
naujų artistų buvo 
sevičia, tenoras; 
tris dainas. Labai 
navo p-lė Jadviga 
gražias dainas, 
ir

Trečiadienis gruod. 18, 1929

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIŲS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. 1

jo gaudymas. Paseka du jau
ni vyrai sausųjų agentų ran
kose.

Pasirodė vėliau, kad sausieji 
agentai daugiau, nei savaitę lai
ko dabojo tą vietą. Dieną ir 
naktį. Patarimas: jei jau kar
tą užklupo jūsų bravorų, tai ge
riausia ne tik toje vietoje, bet 
ir toje apielinkeje visai nebe- 
sirodyti. O invertorių — lai ne
ša jį šuo ant uodegos.

“Cash” dažnai naudingas
Italai pakliuvo į sausųjų 

agentų nagus praėjusį penkta
dienį. Kas juos laukia? Atsa
kymas: Jonės’ įstatymas, kuris 
skiria bravorininkams “five and 
ten”. Skiria penkis metus kalė
ti ir $10,000 pinigines bausmės 
sumokėti.

Ne visuomet taip pasitaiko, 
bet įsivaizduokite šitokį prieti
kį. Daleiskime. kad pora sau
sųjų agentų (jie dažniausia po
romis vaikšto) užtiko bravorą 
ir sugavo “mekanikus”. “Meka- 
nikams” grūmoja kiekvienam 
kalėjimo bausmė po penkis me
tus ir $10,000 piniginė bausmė; 
O kur advokatai, kur teismo lė
šos? Taigi jau geriau būti 
^sportu”: išmintingiau užsimo
kėti piniginę bausmę čia pat, 
vietoje. Užsimoki $10,000, — 
tuos pinigus, kuriuos vis vien 
turėsi sumokėti. O pasiliksi lais
vas ir dar agentai leis jums iš
baigti varyti likučius, kad rau
gas nesugestų.

Antrą vertus — yra pamato 
ir sausiesiems agentams “spor
tišką” pasiūlymą priimti. Algoš 
jie gauna, sakykim, pusantro 
šimto dolerių mėnesiui, arba 
$1,800 metams. O čia vienu kar
tu paėmei keletą, tūkstančių. 
Jei per metus < pasitaiko tokia 
laime trejetą ar ketvertą kar
tų, tai jau išgrauš: jus galite 
mane ir iš džiabo išvaryti, o aš 
mažai bepaisaų! # ,

žinoma, ne visi agentai su
kalbami, ir gal būt ne visuo
met. Bet vėl žinome, kad pini
gų kalba yra dainai labai jautri, 
kad prieš pinigų “argumentus*’ 
kartais labai sunku atsilaikyti.

Bridgeportietis.

(kas. Spulkos turėjo gerų pa- žiausio rupesnio nėra, 
sėkmių is parengimų.

I Intų pranešimą darė p. Pa- išpirks iki lašelio. Bet yra kito- 
lekas ir p. Zolp apie spulkų j kių trobelių. Kokių?
U'st.ninkų konferenciją, pa ' Juk reikia bravoras įrengti 
breždami, kad visi dalyviai bu-į— ar 

, vo p: ‘onk:nli ir daug ko . pa- kinti.
Butų gerai, kad ir | vesti, 

prezidentai turėtų pa- distiliatoriai įtaisyti.
į reikia ir vietai mokėti. Visa tai 

valstijos visų i kaštuoja, pinigų.
Lengviausia esti su vietos 

r , Sakysi
me, atlankė italas namų savi
ninką. Pasikalbėjo su juo, pa
sakė, kad nori renduoti jo na
mą ir sutinka gerai mokėti. 
Namo savininkas džiaugiasi. 
Staiga italaš pasako; “Tu ne
žinok ir nematyk ką mes dary
sime, o mes už tai užmokėsime 
kiek norėsi”. Savininkas išsi
gąsta.

Kad ir nenorėtų renduoti, 
dabar jau renduoja: ar nėra jis 
skaitęs laikraščiuose, kaip ita
lai šaudosi, kaip jie paima vie
ni kitus “for a ride”? Na, pa
krapšto žmogus galvą ir sako: 
“Penki šimtai mėnesiui”, ar pa
našiai.

Butlegeris sutinka. Savinin
kas patenkintas, kad už vietiį, 
kuriai jis negautų daugiau, kaip 
75 dolerius mėnesiui, dabar 
gauna $500. Užganėdintas' ir 
butlegeris. kadangi jis butų su
tikęs mokėti apie porą tuks-. 
itančių dolerių, o dabar gavo 
vietą už $500! Ir, sako man 
žmonės, nusimanantys apie šią 
pramonę, esti kuone visuomet 
taip: savininkai vietos pareika
lauja mažiau, negu butlegeriai 
yra pasiryžę mokėti.

Dabar kitos išlaidos, būtent 
įrengimas. Mano gero draugo 
apskaičiavimu, įrengimas minė
to bravoro Rašinsko namuose 
galėjęs kaštuoti tarp penkių ir 
šešių tūkstančių dolerių, o gal 
ir daugiau. Na, galite primesti 
netikėtoms išlaidoms dar porą 
tūkstančių, — jų tarpe tokioms, 
kad bravoro nematytų tie, 
riems reikia matyti.

Išvadas dabar jau galima 
daryti maž-daug toldąs: jei 
turite dešimties tūkstančių, 
geriau ne nedėti bravoro tokio
je plačioje skalėje, kaip kalba
mas čia bravoras.

Bet, vienai juk nevarysi. Va
ryti dar galima butų, bet reikia 
juk išvežti, reikia parūpinti 
raugimui medegos ir tt. ir 
Matote, darosi vis daugiau 
daugiau išlaidų.

Bet tai ne viskas

CLASSIFIED ADS

į siinok’no. 
spulkų 
našių pasitarimų.

Apie Illinois 
spn kų lygos mėliui suvažiavi-i 
ma i 
sklis. Suvažiavimas buvęs labai 
įspūdingas, o ateityje, pasak

Kučinsko, spulkos sulos 
žymesnę rolę biednuome-

bravoras įrengti 
ne? Reikia kubilai sura- 
Rcikia plumbingas su-' 
Reikia pečiai ir visoki 

Pagalios

Furniture & Fixtures 
iCakandai-Jtaisai

raportavo adv. J. KuČin- nusamdymu bravorui.

gražiai. Ir, adv 
Jonas Saru- įlar 
jis dainavo nes gyvenime. Prie to, dar ta- 
gražiai dai- rė keletą žodžių adv. Grisius. 
Gricaitč dvi i Nutarta garsinti

Pp. Jozą vi tas se” ir
Petrulevičius akompanavo, buveinę, 
Togramas 

labai gražiai, 
sekmadienis 
Programai iš 
L. (1280 K.)
landos po pietų, 
girdėti.

Budrik, Ine 
street.

uijieno- 
“Drauge” visų spulkų 

su valdybomis, priėš 
išpildytas-jšventes, po visą puslapį.

'Poliau sekė įvairus apkalbč- 
Kalbėta 

apie visų lietuvių spulkų ge
rovę, kaip subendrinti visas, su- 

malonu artinti, vystyti plačiau jų dar-

buvo
Girdėjau, kad kas 
atsibus Lietuvių jimai spulkų gerovei, 
stoties W. C. F. 
nuo I iki 2 va

lai

rengia Jos. F. | šiais klausimais davė prak- 
3117 So. Halsted | tiškų patarimų adv. J. Kučin- 

jskas, auditorius Varkala ir ki
li seni spulkų darbuotojai, kaip 

; Mackevičia, Zolp. Patarta vi
siems raštininkams būti atsar
giems visuose reikaluose.

iš ligoni- O daugiau tarimų kaip ir 
4556 So. i nebuvo, tik taip praktiški pa- 

Ligoninėjo . silarimai. Susirinkimas užsida- 
apendicito rė jau po 10 valandos. Susi

rinkusieji buvo paprašyti į ki-
veikiai pa- tą svetainę, kur svečių laukė 

papuošti stalai. Mat, abi vie
linės spulkos stengėsi svečius 
priimti kuo geriausia.

Svečiams paklausius,, prasi
dėjo vaišės? Visi išsiskirstė ge
rame

Brighton Park
Jau sugrįžo namo 

nės Juozas Vilimas, 
Rockwell 
jam buvo 
operacija.

Velijam 
sveikti ir,

sugrįžti

padaryta

greitai 
darbo.

.Juozui 
kaip kontraktoriui,

a statybos
žinantis.

Laiškas p. K. Lukšiui 
“Naujienose”

šeštadienį “Naujienų” adre
su gauta Special Delivery laiš
kas, adresuotas p. K. Lukšiui. 
Prašome atsiimti.

Rodė paveikslus iš 
Lietuvos

virš 14 tukstan-

Lietu- 
palan- 
trauk- 
parsi-

Gruodžio 13tą, 7 valandą va
kare, pp. Aleliunų namuose, 
3251 So. Union avė., J. K. Mi
lius demonstravo įdomius šią 
vasarą nuimtus Lietuvoje pa
veikslus
čių pėdų ilgio. Parodyti juos 
ėmė apie 4 valandas laiko.

J. K. Milius šį pavasarį nu
vyko Lietuvon kaip menedže
ris besikuriančios filmų im
portuotojų bendroves, 
vos valdžia sudarė jam 
kias aplinkybes filmoms 
Ii. Ir todėl jis dabar
vežė labai daug ir. labai įdo
mių paveikslų: kariuomenės 
parodų, raitelių, pėstininkų, ar
tilerijos ir orlaivių; paveikslų 
mokyklų — aukštųjų ir pra
dinių: taipjau miestų ir mies
telių; visokių kryžių ir koply
tėlių: Jurgaičių kalno; spor
tininkų — vyrų ir merginų. 
Tenka stebėtis jų vikrumu, su
manumu ir liaunumu.

Nugirdau, kad p. Milius ar
timoje ateityje rodys paveik
slus keliose vietose Čikagoje.

S. Gasparaitis.

Cicero
Lietuvių Spulkų Lygos atsto

vų suvažiavimas įvyko praėju
sio penktadienio vakarų. Daly
vavo atstovai 19 spulkų.

Išklausyta raportai tų spul
kų, kurios turėjo parengimus, 
t. y. vakarus agitacijai už spul-

upe. Vietinis.

Bridgeport
Lengviausias būdas pinigams) 

daryti

Praėjusią savaitę Halsted 
gatvėje, adresu 3204 S. Halsted 
street, p. Rašinsko namuose 
sausieji agentai užtiko bravo
rą. Vėliau ir man teko jis ap
žiūrėti.

šeši kubilai. “Ekspertų” ma
nymu, kiekvienas po 1,500 ga
lionų įtalpos užraugimo. Trys 
kubilai per 24 valandas gali iš
varyti 1,500 galionų “karštojo” 
skystimo. O šeši — 3,000 ga
lionų. Reikia taipjau suprasti, 
kad bravoras dirba dieną ir 
naktį, žinote, Amerikoje inven
toriui neleidžiama rudyti.

Dabar pažiūrėkime, kiek pi
nigų galima iš šešių kubilų iš
sunkti. Pirmiausia, kada bra
voras išvaro 3,000 galionų pa
rai, tai jis “retail” bizniu nesi
verčia. Biznį varo “wholesale” 
skalėje.

Išvarytoji degtinė supilama j 
blėkines — po 5 galionus kiek
viena. Jei pirksite šitokį keną 
iš “retail” biznieriaus, tai mo
kėsite jam $28. Bet “retail” 
biznierius turi uždirbti ant jo 
daugiau kaip “fifty percent”. 
Taigi galima numanyti, kad 
pats bravoras parduoda keną po 
$13.

Tikrenybėje tokia daug-maž 
kaina ir parduoda. Iš 3,000 ga
lionų pasidarys 600 kenų. Kiek
vienas kenas parduotas už $13. 
Reiškia, per dieną — arba per 
24 valandas — padarėte $7.800. 
Graži suma — ar ne?

Išlaidos
Bet, paklausite jus, kaip su 

marketu? Well, deliai to ma-

Biznieriai, 
mes suspėsim jums padaryt Kalendorius 

prieš Kalėdas, Wall Packets, 
Hangerių ir Japoniškų • * 
Atvažiuokit pasirinkti

Ambrose Calendar Co.
3352 So. Halsted St.

ku-

pa- 
ne- 
tai

tt. 
ir

Bet ir 
vienoje 
Dvi ar 
— daž-

Jus žinote kokie dabar lai
kai. Kada operuoji bravorą, tai 
reikia dirbti kaip galima tykiau. 
Kad net kaimynai už sienos ne
girdėtų ir nematytų, 
dirbdamas taip tykiai, 
vietoje ilgai nepabusi, 
tris savaites, ir kelkis
nai palikdamas visą įrengimą. 
Vadinasi, keletą tūkstančių do
lerių palieki kaip balon įmetęs. 
Bet nieko nepeši — tai yra 
“the game of business”.

Biznis eina nepaliaujamai
Nusamdei vietą. Ima kokia, 

sakysiu, savaitė laiko bravorą 
įrengti. Pradėjai varyti. O tuo 
tarpu jau apžiūrinėj i kitą vie
tą. Ir suradęs, ją nusamdai. 
Anoje, pirmoje vietoje jau va
rai skystirųą, o kitą įrengi. Kai 
iš pirmosios pabėgai, tai imi 
tuojau varyti antrąją ir ruošti 
trečią. Taip ir vertiesi, taip ir 
sukies.

Matote, marketas yra puikus. 
Pinigų daug, nors ir ne mažai 
išlaidų. Bet, gink Dieve, —

Nebūk žioplas!
Perspėju rimtai. Ir duodu pa

vyzdį. Sausieji agentai užtiko 
bravorą Bašinsko name užpe- 
reitą savaitę. Išdraskė paipas. 
išlaužė plumbingą, sujaukė, su
darkė viską. Bet paliko užrau- 
gimą. Praėjo savaitė laiko, dau
giau. Rodėsi, kad viskas pasi
baigė.

Taip betgi tik rodėsi. Italai, 
manydami, kad sausieji agen
tai užmiršo bravorą, nusitarė 
baigti varyti užraugimą. Sugrį
žo jie atgal. Pasidarbavo, baigė 
varyti... Tik už durų bildėsis. 
Vidun laužiasi agentai. Prasidė-

*

PRANEŠIMAI
TAXOS

Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na
mo ar loto Taxos už 1928 metą 

kreipkitės pas 
A. OLSZEWSKĮ 

3241 So. Halsted St. 
2nd floor 

Čia gausite pilną informaciją.

Humboldt Park Lietuvių PI. Kliubo 
metinis susirinkimas įvvks 19 d. 
gruodžio, Humboldt Maccabee svet., 
1621 N. California Avė., 7:30 v. v. 
Narius meldžiu dalyvauti, nes bus 
rinkimas valdybos.

Sekr. A. Walskis.

RUPTURĄ
IŠGYDOMA 

Be Be
Peilio Skausmo

Jeigu jus turite rupturą, jus turite 
rimtai apsvarstyti kokį nors planą 
išsigydyti. Aš tikiu, kad mano me
todas yra.vienas iš geriausių. Sau
gus, tikras ir išgydo ant visados. 
Nereikia sugaišti laiko iš darbo. Ap
svarstykite gerai ką mano pacientai 
sako ir tada nusispręskite ką daryti. 
Aš mielai pasikalbėsiu su jumis apie 
tai Visiškai dykai. \

SKAITYKITE KĄ p. DUDEK 
SAKO: ,

; ' ..Įl-j . / ■ ,

“Kiekvienas, kuris turi rupturą, 
veikiausia turi tas pačias bėdas, ko
kias ir aš turėjau. Aš norėjau iš
sigydyti, bet nenorėjau pasiduoti pei
liui. Todėl aš nuėjau pas Dr. Flint, 
kuris gydo be peilio ir jis išgydė 
mane. Aš manau, kad tai yra svar
bus ir pastebėtinas dalykas likti iš
gydytas tokiu budu, be jokio skaus
mo, ar be išlikimo iš darbo. Aš nuo
širdžiai rekomenduoju kitiems turin
tiems rupturą žmonėms eiti pas Dr. 
Flint, jei jie nori greito, lengvo iš- 
sigydymo.”

John Dudek, 2740 W. 18th St.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipjau gydau padidėjusias ir 

negražias kojų gyslas savo paties 
metodu be peilio ar skausmo. Smagu 
yra pamatyti kaip tos negražios gv- 
slos išnyksta ir palieka kojas taip 
lygias ir taip švelnias, kaip vaiko.

Specialiai Įrengimai dėl moterų. 
Pasitarimai Dykai.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St 

kambarys 1105 
CHICAGO.. ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 
tų. Panedėly ir ketverge iki

po pie- 
8:00 v*

Specialistas gydyme chronišku ir nauiu il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti. atHilan 
kyklt pas mane. Mano pilnas tftegzainlnavt- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir Jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata Jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, liet pats pasakys 

galutino išcgzaininavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

tioj nuo 10 rvtn Iri 1 no nietų.
------O-------

po
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RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Utarninke ir Seredoj, 
Gruodžio 17 ir 18

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

“Evidence” 
dalyvaujant 

Pauline Frederick

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

o

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

’tb preso Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

CLASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsitės ir dar geresnis, kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šaky. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesriį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

REIKIA — Jauno vyro
Turi skaityti ir rašyti angliškai ir 

turėti šias kvalifikacijas: amžiaus 
21 m. ar daugiau, su ištverme, nusi- 
sprendimu ir ambicija kvalifikuotis 
accounting darbui; turi būti baigęs 
mažiausia pradinę mokyklų ir norin
tis pašvęsti dalį savo liuoslaikio la
vintis po asmenine priežiūra užtvir
tinto viešo accountanto. Neatsakinė- 
kit, jei neturite viršminėtų kvalifika
cijų. Atsakydami pažymėkit savo am
žių, telefono numeni, dabartini užsi
ėmimą ir pilną adresą. Rašykite

1104 —- 185 N. Wabash Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 
RAMANCIONIS, savininkai 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

J. S.

BEVEIK dykai atiduodame $275 
vėliausio stiliaus 8 tūbų elektrikinį 
FADA NEUTRODYNE radio, nėra 
nieko geresnio, gražios užstumiamos 
durys, riešuto kabinetas su garsiu 
Fada dynamie kalbėtuvu ir Ce-Co 
ilgo amžiaus tūbai, originale dirbtu
vės garantija, paaukosiu už $80 
cash; taipgi 3 Šmotų tikras antiųue 
rayon seklyčios setas, vertės $350, 

____ ____ _ Permufinu į parduosiu už $115; 9x12 Wilton kau- 
kitą vietą ir (tuodu patarimus dy- ras. vertės $65, 

Prirengiu morgiciu.s ant namų, riešuto valgomojokai.
A. KA1RIS 

3230 So. Union Avė 
Phone Victory 2740

Pinančiai
FinRnsai-Prtskolon

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

I
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis. • *
Mes taipjau perkame moigičius 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė. 
-------o-------------- .

Paskolos suteikiama 
į vienai diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

—-o-----

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
216 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Miscellaneous 
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taįpgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
telius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi- 
J‘os 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. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale

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

Automobiles
_ ?800
_ $276
_ $500
_ $250
_ $400
_ $400

$550

"28 Buick 0 pas. seaan -------------------- i
’26 Pairę Bedan 6 ratai -------------------- I
'29 Ebbcx Bedan____ ____  -__  ■ ... I
1927 Nash Coach special _  . , I
'29 Ford coupe  I 
'29 Ford Roadster ____ —----------------
'28 Auburn Roadster ........   <

McDERMOTT MOTOR 8ALE8 CO.
7136 8. Halsted St.. Trianrle 0880

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

$1.200 Grojiklis parsiduoda už 
priklausantį balansą $85, cash ar 
išmokėjimais. J. Korlak, 01.16 So. 
Halsted St.

Radioe
PRANEŠIMAS Radio pirkėjams už 

cash. Visų išdirbyščių. Už didelį 
pinigų sutaupimą. Tel. Briargate 7388 
Mr. Evans.

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH,

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų 
setas $39.

5 šmotų 
$17.50.

5 šmotų 
fitas — lova, 
springsai, matrasas — $63.

Kaurai 9X12 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, 

ką tik gautus iš sandelio, už $75 ir 
augš. Tarp jų yra Kimba)!, Scbultz, 
Gulbransen, Stark. Visi kuogeriau- 
siame stovyje, taip kaip nauji, 
duosime ir išmokėjimais, 
reikalas.

AtsišAukit kasdien iki 
vak.

Nedaliomis iki 5 vai. po 
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

4809 W. Lake St. .
Tel. Cohimbus 0167

riešuto valgomojo kamb. 

ąžuolinis Dinette setas

miegamojo kamb. aut- 
dreseris, skrynia,

jei

10

piet

Mes 
bus

vai.

parduosiu už $25; 
kambario setas, 

Venecijos veidrodžiai, gražios lempos, 
: pastolio valgomasis setas ir t. t. Jus 
turite tuojaus pamatyti. Privatinė 
rezidencija. 8228 Maryland Avė., 1 
apt., 1 blokas i rytus nuo Cottage 
Grove Avė., tel. Stewart 1875.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo prolio Frano 
(Berkmano) y Baczeviczio, gyveno 
Seattle, Washington, 10 metų atgal, 
dabar nežinau kur. Lai atsišaukia 
pats arba kas žinote duokite žinoti.

JOS. BACZEVIOZ,
' 1326 Arnold St., f

Chicago Heights, 11L
1’AlEsKAU savo moteries, kuri 

apleido mane spalio (Oct.) 13 d. pa
silipdama su savim J<ai kuriuos man 
reikalingus dokumentus ir tt. .los 
dabartinė pavardė yra Vaičikauskie
nė Marcelė, o po pirmuoju vyru — 
Kraučanienė. Kas sužinotų apie ją 
kur ji dabar randasi malonės man 
pranešti — duosiu gerą atlyginimą. 
Antanas Vaicikauskas. 5557 South 
Green St., Chicago, III. •

PAIEŠKAU savo pažįstamų, kurie 
gyveno Kanadoj; meldžiu pranešti 
savo antrašus. Juozas Gaisris, 4459 
So. Richmond St., Chicago, 111.

Help Wanted—Malė

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiiki 
rasti progą 
oažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney. taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas diena nuo 10 iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
Help Wanted—Female 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA patyrusi moteris 

skirstymui skudurų; pastovus darbas 
ir gera mokestis. 5138 Wentworth 
Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA pigiai ir gerai iš- 
dirptas biznis, cigarų, tabako, ken- 
džių ir School Supplies. Penki kam
bariai gyvenimui, savininkas važiuo
ja į Lietuvą. Vadas Joniką, 1942 
Canalport Avė.

GAL PIRMA karta jūsų gyveni
me tokia gera proga nusipirkti bu- 
černę, viena iš geriausių šioj apie- 
linkej. Ka.s ieškote gero biznio, tai 
čionais jums vieta. Galite matyti 
nedėlioj iki 3 po piet.

Klauskite adreso 
Box 1159 

Naujienose

/PARSIDUODA čeverykų taisymo 
mašinos, parsiduoda pigiai iš prie
žasties ligos. 730 W. 17 St., Chicago, 
III. Savininkas ant 2-rų lubų iš prie
kio.

PARSIDUODA restaurantas arba 
priimsiu nusininką. Biznis senai iš
dirbtas. 1715 S. Canal St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimu£

PARDAVIMUI 80 akrų farma, vi
sa išdirbta, geros naujos triobos, 5 
mylios nuo 1600 gyv. miesto, ’/i my
lios į mokyklą, farma gerai nusau
sinta, vien triobos vertos kainos vi
sos farmos. Kaina $4,000.,

Kita 80 akrų farma, veik visa iš
dirbta, gana geros triobos, 5 mylios 
iki 1,600 gyv. miestelio, % mylios 
iki geros mokyklos. Kaina $3,000.

Taipgi 90 akrų farma, geros trio
bos, visa išdirbta, 114 mylios nuo 
anglių kasyklos, kurioj dirba 250 
darbininkų, gaunantys $5.92 į dieną. 
Kaina $6,500.

Visos šios farmos yra už 5—6 my
liu nuo dviejų kasyklų, kur 600 dar
bininkų randa pastovų darbą ir už
dirba $5.92 j dieną.

Del nlatesnių žinių apie šias far- 
mas rašykite St. Charles State Bank, 
St. Charles, Michigan.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

KURIE NORITE BARGENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt namą, 
lotus, farmą ar kokį bizni ar auto
mobilį, mes išmainysi™. Tik paduo
kite savo adresą.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St., 

Tel*'Yictory 4898




