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Mandžurija Priėmus
Sovietų Sąlygas

Taikos deryboms pradėti, Mukdenas suti
kęs atsteigti sovietų vaidininkus Rytų 
Kinų geležinkelio administracijoje

MASKVA, lapkr. 23. — (bi
čiuliai praneša, kad Mandžuri- 
jos valdžia priėmus sovietų 
Busi jos reikalavimus! atsteigti ; 
Rylų Kinų geležinkelio Man- 
džurijojo status (juo,, pirmiau 
ne kaip bus pradėtos derybos I 
to geležinkelio ginčui ' terpi 
abiejų kraštų išlyginti.

Mandžurija sutikus atslcig-į 
Ii sovietų valdininkus geležiu-1 
kelio administracijoje.

Sovietu kariuomene pa
sitraukė iš geležinkePo 

juostos
, TOKIO, Japonija, lapkr. 28. I

Socialistu Interna- Vyriausybes krizis
cionalas įspėja Aust- Čechoslovakuose

rijos fašistus
----- •

Pareiškia, kad kovoti reakciją
Austrų socialistams padės 
visi organizreti Europos dar
bininkai

BRIUSELIS, Belgija, lapkr. 
28. - čia ką tik Įvyko nepa
prastas Socialistų Internaciona
lo vykdomojo komiteto suva
žiavimas dėl fašistų pavojaus 
Austrijoje. Suvažiavimo užda
vinys buvo sutaisyti planus ko
vai su fašistais, kurių ginkluo
ta armija, vadinama “heim- 
\vehru”, siekia sunaikinti de
mokratiją Austrijoje.

Tarptautinio socialistų susi
vienijimo vadai yra jau ne kar
tą įspėję Austrijos reakcinin
kus, kad prieš fašistų pasikė
sinimus Austrijos socialistams 
padės visi organizuotieji Euro
pos darbininkai. Tokius Įspė
jimus, būtent, padarė interna
cionalo pirmininkas ir buvęs 
Belgijos premjeras, Vandervel- 
de, ir buvęs internacionalo pir
mininkas, dabartinis Anglijos 
užsienio reikalų ministeris, Ar
turas Ilendersonas.

Dabar tolygų internacionalo 
vardu įspėjimą Austrijos reak
cininkams pasiuntė žymiausias 
ir įtanki ilgiausias Franci jos so
cialistų vadas Leonas Blumas.

I)e Valerą atvyks Į Ameriką
DUBLINAS, Airija, lapkr. 

28. — Eamon dc Valera, airitį 
respublikininkų vadas, ketina 
netrukus išvykti su vizitu Į 
Jungtines Valstybes.

Užmušė amerikietį Meksikoj
Iš MEKSIKOS praneša, kad 

Escuinapoj, Sinaloa valst., ne
žinomų piktadarių tapo nužu
dytas vienas amerikietis, Car- 
los Burggois.

□

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

Gali būt lietaus ar sniego; 
šalta; vidutiniai žiemių vaka
rų vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 200 F.

Šiandie saulė teka 6:55, lei
džiasi 1:21. Mėnuo teka 5:23 
ryto.

Piancšipiai iš Darbino sa
ko, kad sovietų kariuomenė pa
sitraukusi iš Rytų Kinų gele
žinkelio zonos.

Anglija eis išvien su ki
toms valstybėms Rusu- 

. Kinu ginče
LONDONAS, lapkr. 28.

Užsiimti i t ikslų ministezis 
Ilendtrson vakar pareiškė par
lamente, kad Didžioji Britani
ja pasirengus veikti bendrai 
su kitomis valstybėmis tikslu 
priversti Rusiją ir Kiniją savo 
ginčą išlyginti laikos keliu.

' Stocialdemokratai kaltina prem 
jerą Uzdralą dėl “aritmeti
kes nemokėjimo”

PRAHA, čecboslovakija, lap- 
Į kričio 28. čechoslovakijos 
.kabineto krizis dar labiau pa
aštrėjo, galingai socialdemokra
tų partijai kategoringai atme
tus premjero Uzdralo pasiūly
mą sudaryti buržujų socialistų 

i vyriausybė.
Socialdemokratai sako, kad 

premjeras Uzdral susipainiojęs 
savo aritmetikoje, pavesdamas 
devynis portfelius buržujų par
tijai, kuri savo stiprumu yra 

■lik devinta eilėj politinė par
tija, o lik du portfeliu social- 

j demokratams, kuri yra antra 
■ stipriausia partija.

Padėtis darosi labai aštri, 
kadangi* jau mėnuo laiko pra
ėjo nuo rinkinių ir iki šiol vis 
dar nepavyko sudaryti kabine
tas, kuris turėtų už savęs šio
kią tokią daugumą.

iUž automobilius pašali
no iš universiteto 15 

studentų
ANN ARBOR, Mieli., lapkr. 

28. — Iš Michigano Universi
teto laikinai tapo pašalinti pen
kiolika studentų dėl laužymo 
universiteto patvarkymo, ku- 

i rilio studentams užginta turė
ti automobilius ir jais važi
nėtis.

Milžiniško aeroplano 
katastrofa

ROOSEVELT FIELD, N. Y., 
lapkr. 28. — Milžiniškas ketu
rių motorų ir trijų dešimčių 
pasažierių aeroplanas vakar va
karą, pakilęs iš'aerodromo, ne
pajėgdamas d-el kažin kokios 
priežasties pakilti aukštyn, nu
nešė keleto namų stogus ir pa
galiau trenkė i vieno gyvento
jo namų sieną. Namai buvo su
griauti ir susikūlęs aeroplanas 
tuojau užsidegė. Laimingai, pi
lotas Boggs ir mechanikas Mc 
Donald išliko gyvi, nors abu
du buvo sužaloki.

Suėmė 7 komunistus už 
neleistą mitingą

SAN BERNARDINO, Cal., 
lapkr. 28. — Vakar čia tapo 
areštuoti septyni komunistai, 
kaltinami dėl bandymo laiky
ti gatvėje mitingą be vyriau
sybės leidinio.

[Atlantic and Pacific Photo]

New York. — Wiliiani W, VVillock, milionieriaus sūnūs.
kuris šiomis dienomis' apsivedė su savo motinos tarnaite, Ade
laide Ingebert. Paveiksle parodoma abu jaunavedžiai. Adelaide 
tik dar vieni metai, kaip atvyko iš Norvegijos.'

Kaip buvo nugala- Komunistai pašalino 
bintas Afganų sosto saviškės mainerių. 

uzurpatorius unijos vadą
AZIJIEČIŲ ŽIAURUMAS. JOHN WATT NEBE KOŠER

LONDONAS, lapkr. 28. — 
Daily Mail pranešimas iš Pe- 
shawaro paduoda smulkesnių 
ir šiurpių žinių apie tai, kaip 
buvo nugalabinti nuverstas nuo 
Afganistano sosto uzurpatorius i 
Basa Sakao ir penki jo mini- ! 
steriai, kai dabartinis afganų! 
valdovas, Nadir Chanas, paėmė ; 
Kabulą.

Pasak pranešimo, Basa Sa
kao ir jo ministeriai buvę už 
plaukų atvilkti iš citadelės Į 
Kabulą, ir toje kelionėj jie bu
vę durtuvais badomi ir minių 
akmenimis svaidomi. Taip jie 
buvę atvaryti i aerodręmą, ka
me buvę pastatytos šešios kar
tuvės. Jie buvę kariami vie
nas paskui kitą, vis praleidus 
penkias minutes, o kilpos bu- i 
vę taip pataisytos, kad pakar
tasis ne tuojau mirė, bet tu
rėjo per keletą minučių kan
kintis. Paskutinis buvęs pa
kartas Basa Sakao, — tyčia, I 
kad jis matytų, kaip kiekvie
nas buvusių jo sėbrų besikan
kindamas miršta. Kiekvienas 
pakartasis, be to, buvęs dar 
sušaudytas. ’ Pakartųjų kūnai 
nebuvę palaidoti, bet ten pat 
palikti plėšriesiems paukš
čiams.

$600,000 cukraus sudegė
TORRINGTON, Wyo., lapk. 

28. — Praeitą naktį gaisras 
sunaikino Holly Sugar kompa
nijos vėrauzę. Sudegė apie 
$600,000 vertės cukraus.

žymus kompozitorius mirė
FLORENCIJOJ, Italijoj, mi

rė, Michele Esposito, žymus 
pianistas ir kompozitorius, 64 
metų amžiaus.

Nukovė du žandaru
JERUZOLTMAS, lapkr. 28.-^ 

Praneša, kad Užjordony bedui- 
1 nai nukovė du britų žandaru.

PITTSBURGH^ / Pa., lapkr. 
28. — “Valymas” ir mėtymas 
vadį ir narių iš komunistų par
tijos dabar persimetė ir į ske- 
binę komunistų uniją, kurią jie 
įsteigė angliakasių United Mine 
Workers unijai griauti.

Komunistinės National Min- 
ers Union vykdomasis komite
tas pašalino iš vietų Johną 
VVattą, savo unijos pirmininką, 
kaltindamas jį, kad Watt ban
dęs skaldyti Nacionalę anglia
kasių uniją ir kad iš viso jis 
elgęsis ne taip, kaip komunis-; 
tų unijos pirmininkas turis 
elgtis.

4 studentai užmušti 
traukiniui užgavus 

autą
h _

CANTON, N. Y., lapkr. 28. 
— Vakar netoli nuo čia trau
kiniui užgavus automobilį, bu
vo užmušti keturi St. rinvrence 
universiteto studentai, važiavę 
namo Dėkojimo šventei. Var
dai užmuštųjų yra: N. P. Lo
buli, R. Beardslce ir W. An- 
derson. Ketvirtasis dar nepa
žintas.

žemės drebėjimas Nau
joje Zelandijoje ....-I ,,,

WiELLINGTONAS, Naujoji 
Zelandija, lapkr. 28. — Vakar 
rytą Naujoje Zelandijoje bu
vo jaustas žemės drebėjimas. 
Ar buvo kur padaryta žalos, 
žinių negauta.

Meksika pasitiks Callesą
MEKSIKOS Senatas nutarė 

paskirti tam tikrą komitetą pa
sitikti Jungtinių Valstybių sie
noje buvusį respublikos pre
zidentą Callesą, kai jis apie 
gruodžio mėnesio vidurį grįš iš 
Europos.

Rinkimuose Škotijoj lai
mėjo vėl darbietis

KIUMABNOGR, Skeli,ja. An- 
glija, lapkr. 28. — Papildomuo
siuose rinkimuose Kilmarnocko 
apskrity vakar laimėjo vėl dar- 
biečiai. Darbo partijos kandi
datas gavo 18,465 balsus, kon
servatorių 13,270, o komu
nistų — 1,448. Liherajai savo 
kandidato šį kartą nestatė.

Dvylika Oklahomos 
bankų uždaryti

OKLAHOMA CITY, Okla., 
lapkr. 28. — Valstijos bankų 
vyriausybė vakar Oklahomoj 
uždarė dvyliką bankų, pasirod
žiusių kaip nębcišsimokančių. 
Uždaryti bankai yra: Sapula 
State Bank; Bank of Mounds; 
Henryetta Stale Bank; We|eet- 
ka • Bank c f Comincrce; Vian 
First Nat’l Bank; Webbers 
Falls Citizens State Bank; l)a- 
venport State Bank; Oilton 
State Bank; Tori ton First Stale 
Bank; Ava n t State Bank; Key- 
stonc State Bank ir Kellyville 
Bank.

Užmušė indėnų pamok
slininką ir jo kunu gąz- 

dino žmones

WAG0NER, Okla., lapkr. 28. 
— Vakar policija suėmė du 
vyrus, vietos gyventojus Hadfey 
ir Conley, kaltinamus dėl už
mušimo vieno indėnų pamok
slininko, Jack Batt vardu, ir 
jo kunu gązdinimo apiclinkės 
gyventojų.

Žmonės, nors tų galvažudžių 
Įbauginti, papasakojo policijai, 
kad Hadley ir Conley praei
to sekmadienio naktį valkioję 
pamokslininko kūną nuo vie
nų namų į kitus ir, rodyda
mi jį gyventojams, grūmoję 
jiems “laikyti liežuvį prikan
dus.”

Paaiškėjo, kad pamokslinin
kas Batt buvo tuodu vyru ap
skundęs dėl užpuolimo jo duk
ters.

Matyt, labai gera buvo 
jam jo pačiutė V  .

NEW YORKAS, lapkr. 28. 
— Miręs neseniai milionierius 
John A. Middleton, Lehigh 
Valley geležinkelio vicepirmi
ninkas ir daugelio kitų kom
panijų direktorius, kaip dabar 
iš jo testamento pasirodo, vi
są savo kelių milionų turtą pa
liko keturiems savo vaikams, 
o likusiai savo žmonai, Mrs. 
Lily Middleton, nė vieno 
cento.

Savo testamente velionis sa
ko, kad savo pačiai Lily jis nie
ko nepali-ekąs, ir ji gerai ži
nanti, dėl ko.

Trys darbininkai žuvo 
kasykloms įdubus

BUISBURGAS, Prusai, lap
kričio 28. — Hamsorno ang
lies kasyklose, viršui Įgriuvos, 
buvo užberti vienuolika dar
bininkų. Trys jų tapo išimti 
nebegyvi, septyni pavojingai 
sužaloti, o vieno dar pasigen
dama.

Apiplėšė banką
CINCINNATI, O., du ban

ditai puolė F2ast Hill banką ir 
pabėgo su $10,000.

Pavogė aeroplaną
KANS-AS CITY, Mo., du kau

kėti vyrai, atvykę naktį į ae
rodromą, nuveikė angaro sar
gą, išsistume vieną aeroplaną 
laukan ir nuskrido.

Lašinių Skutimo Byla
Draugelis primena savo 

nuopelnus
KAUNAS, spalių ,26 (“L.Ž.”) 
Draugelis, taip pat neramus 

ir sujaudintas, paskutiniam žo
dy sako, kad Lietuvos labui 
daug dirbęs, buvęs Voronežo 
Lietuvių Komitete tam pačiam, 
kur ir p. M. Sleževičius daly- 
zavęs, vėliau ėjęs Mariampoles 
jurmislro pareigas.

Dabar jaučiąsis taip, lyg suo
diną maišą jam kas mautų ant 
galvos.

Paskui Draugelio balsas pra-

So. Pacific geležinkelis 
išleis 50 mįjionų dol.

statybai
SAN FRANCISCO, Cal., lap

kričio 28. — Southern Pacific 
geležinkelio kompanija skel
bia, kad ateinančiais metais ji 
šil, einanti geležinkelio staty
bos reikalams daugiau kaip 50 
milionų dolerių ir kad per at
einančias dešimtį dienų duo
sianti $5,000,000 užsakymą 
120,789 tonams plieno bėgių.

Statys milžiniškus aero- 
planus pasažieriams 

gabenti
NEW YORKAS, lapkr. 28. 

— Dr. William Christmas, Con- 
necticulo General Davelopmept 
kompanijos vicepirmininkas, 
pranešė, kad jo kompanija ne
trukus pradės statyti keturis, 
milžiniškus pasažierinius aero
planus, daug didesnius už šian
die esančius kur nors pasau
ly. Tie aeroplanai galėsią ga
benti po 206 pasažierius, be 
to dar tonus pašto siuntinių ir 
krovinių. Jų sparnų skėstis 
busianti 262 pėdų, ir kiekvie
nas busiąs aprūpintas astuo
niais motorais. Kiekvienas tų 
oro milžinų pastatyti pareisiąs 
po 2 milionų dolerių.

Suėmė bankininką, pa
sisavinusi $200,000

SAN DIEGO, Cal., lapkr. 28. 
— Vakar Čia lapo suimtas H. 
Anthony, Bank of Baly vielos 
skyriaus vicepirmininkas. Jis 
kaltinamas dėl pasisavinimo 
200 tūkstančių dolerių banko 
pinigų.

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

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

Naujienos* pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami i trumpiausi 
laiką.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, IU.

deda drebėti, su balsu dreba 
ir barzda, ir aukštyn akis pa
kėlęs, lyg iš dangaus šaukda
mas pagalbos, taip pat sudrim
ba } kaltinamųjų suolą.

Išteisinti neprašo.
Tuodu lyderiai, matyt, jau

čiasi labai tragiškai.

Petras Josiukas bu ve pasiruo
šęs ilgai kalbėti

P. Josiukas, matyt, buvo pa
siruošęs pasakyti ilgą kalbą, 
ne taip, kaip Mikšys su Drau
geliu kalbėti po 2—3 minutes.

* Josiukas išsiėmė iš kišenės 
popierių ir, į tą popierių ret
karčiais pasižiūrėdamas, pra
dėjo kalbėti.

Nemalonumas.* *
Pirmiausia Josiukas konsta

tavo faktą, kad lašinių skuti
mo byla Uk. s-gai esąs dide
lis nemalonumas. Nemalonu ir 
jam esą.

Josiukui nemalonumai prasi
dėję nuo tada, kai Rutkauskas 
parašęs Į laišką i “Šešupės Ban
gas”. , .

Kaltos “Lietuvos žinios”
Del “Šešupės Bangų” buvęs 

niekis, lx»t tą Rutkausko laišku g-reit p<?rHispuuH*liiio 
tuvos Žinios”. ‘‘Lietuvos žinias” 
už šmeižimą ir už išmislijimą, 
kad Uk. s-ga skutanli iš laši
nių antspaudus patraukęs tie- 
son ir bylą laimėjęs. Tai esąs 
argumentas ir kalbąs teisiamų
jų naudai.
Prasidėjo ašaros ir leipimai

r>J j . '' :» ' \ ,v *w
Josiukas visą laiką kalbėjo 

miksėdamas, kartodamas be
prasmius žodžius; mintys be 
ryšio, sakiniai be turinio. O 
paskui ilgai nutilo ir pradėjo 
smarkiai alsuoti. Sužekčiojo. 
Paskui ištarė kelis beprasmius 
žodžius, o paskui, kumštimis 
trindamas ašaras, lašinių, ero- 
jus balsu pradėjo verkti... Kuk
čiodamas.

Taip karštai Josiukui ver
kiant susigraudino ir Mikšys 
su Eliziejum Draugeliu. Pra
dėjo ir juodu ašaras šluosty
tis. Nežinia, ar juodu savęs 
gailėjo, ar Josiuko. O Josiu
kas verkė.

Teisiamojų suole jis sukėlė 
kapų nuotaiką. Lyg Lutų kas 
laidojama. Visi teisiamieji nu
budę, galvas nuleidę.

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Sveikatos Dalykai
i lotinos abėcėlė Dirbtinis maitinimas

D r. 1. M a t u 1 e v«i č i u s 
(Tęsinys)

Karštu vasaros metu (birže
lio,, liepos, rugpiučio mėn.) ne
patartina kūdikis nuo krūties 
atjunkyti, nes tuomet dirbtinas 
maistas daug blogiau pakelia
mas, gali sukelti viduriavimų, 
vėmimą ir dažnai net kūdikio 
mirtį. Tad verčiau maitinimas 
krūtim ' užtęsti per vasarų ir 
kad ir vyresnį negu 6 mėn. amž. 
kūdikį pradėti atjunkyti tik ru
deniop. \

Nuo 2 mėn. amžiaus kūdi
kiams naudinga kasdieną duoti 
po 1, 2 ir daugiau (pamdžu pri
eiti iki 10) arbat. šaukšt. švie
žių vaisių ar daržovių sunkos. 
Čia tinka apelsino, uogų, pomi
dorų, morkų sunka. Nuo 8-»-9 
mėn. galima duoti užsigarduoti 
išnokusių vaisių: priskusto 
šaukšteliu obuolio, banano, 
kriaušės, žinoma, tik sveikiems 
kūdikio viduriukams esant.

Maitinti kūdikį dirbtiniu 
maistu galima tik tuo atveju, 
jei gydytojas griežtai draudžia 
motinai dėt jos nesveikumo 
maitinti krūtimi, pirbtinis mai
tinimas net geriausiomis sąly
gomis esti kūdikio sveikatos at
žvilgiu rizikingas ir reikalauja 
nepaprasto akylumo gaminant 
ir patiekiant maistų. Kiek dirb
tiniu budu maitinamų kūdikių 
palaidota vien dėl motinų klaidų 
ir apsileidimo! Kur tik galima, 
reikia greta dirbtino maisto da
vinėti kūdikiui bent kiek moti
nos pieno (dėl smulkmenų pa
sitarti su gydytoju arba kiek
vienų kartą duoti kiek yra krū
ties, o po jos’ dirbtinį maistą).

Dirbtinis maistas: karvės pie
nas, ryžių ar avižų kruopų sun
ka, cukrus. Ožkos pienas netin
ka (kūdikiai suserga mažakrau
jyste).

Karvės pienas geriausia imti 
iš žinomos ir patikimos vietos, 
anksti rytą, nes'eniai išmelžtas. 
Tačiau pirmam rytmetiniam 
maitinimui 6 vai- ryto dažnai

Išvengiamas 
Skausmas!

žmanės tankiai yra perkantri su 
skausmu. Kenčia kuomet nėra 
reikalo kentėti. Dirba su skaus- 

► mu plėšenčia galva. Dirba nors 
?. suimti skausmais.

Ir Bayer Aspirin suteikia grei
tą palengvinimą!

Geriausis laikas imti Bayer As
pirin tai momente kada pajauti 
pirmutini skausmą, Kam atidėt 
palengvinimą iki skausmas pa
sieks aukščiausi laipsnį? Ko bijot 
paimti taip nekenksmingo dalyko?

Skaityk patikrintas direkcijas 
sustabdimui šalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir tt.

Jus visada galite pasitikėti jo 
greitu palengvinimu. Bet jei skau
smas tankiai atsikartoja matyk 
daktarą kad patirti jo priežastį.

B AVĖ R
spiriu yra trade žyniė Bayer

AS PI lt I-JW
Fabriko Monoaceticaeidestcr oi Salicylicaeld

Geriausi Pasauly Fonografai
per 30 metų

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

dėjote. PASIKLAUSYKIT JO — IK PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 38’/2 colių augščio, 27 colių pla
tumo ir 16 y colio storumo.

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

jei pageidaujama

VitaK-Elsnic Co0
4639 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 2470—2471 
Atdara Utaminko, Ketvergo ir Subutos vakarais.

teks vartoti vakarykščias pie
nas, kurs atvirintas turi būti 
labai šaltai laikomas. Apskri
tai, ką tik gautas iš karvės pie
nas turi būti kuogeriausiai at
virintas (virinamas trumpai - - 
pakanka, kad du kartu pakiltų) 
ir tuoj pastatytas šalton vie
ton, iš kur pienas prieš varto
jant tik pašildomas, sumaišo
mas su kitais priedais (ryžių 
sunka, cukrum ir pan.) ir duo
damas kūdikiui gerti.

Dirbtiniu budu maitinant 
svarbiausia — neperpenėti (nuo 
perpenėjimo kūdikiai serga ir 
kartais pasimiršta!). Nereikia 
kūdikis versti valgyti: verčiau 
lai suvalgys mažiau negu persi- 
valgys. Kol kūdikio svoris ky
la, kūdikis auga, tol nereikia 
didinti maisto kiekio. Griežtai 
laikytis penėjimo valandų išlai
kant protarpius. Nemaitinti 
dažniau kaip 5 kartus' paroj. 
Aštuonių valandų poilsis nuo 
valgymo nakties metu kūdikiui 
yra būtinas.

Bonkutė su maistu reikia 
prieš penint šildyti įstačius į 
indą su karštu vandeniu; pašil
doma iki 35° C. (280 R.). Mais
tas tuomet laikomas tinkamas 
(ne per karštas-, kai bonkutūs 
karštumas atrodo pakenčiamas 
pridėjus jų prie veido (kelis 
kart sukrėtus maistą). Jokiu 
budu negalima čiulpikas dėti 
savo burnon, ragaunant maistą.

Penint geriausia paimti kū
dikis ant kelių ir kairiąja ran
ka kiek paturėti iš apačios pa
keltą galvutę. Negalima palikti 
kūdikis vienas sau su maisto 
bonkutė. Bonkutę reikia laikyti 
ne perdaug gulščių, kad kūdikis 
nečiulptųz ir nerytų su maistu 
oro, bet ir ne perdaug* stačią, 
nes tuomet sunkiau čiulpti.

Papenėjus reikia tuojau išva
lyti bonkutę šepetėliu ir karštu 
sodos' vandeniu ir dar gerokai 
išplauti. Neturėtų pasilikti jo
kių pienuotų užkampių. Prieš 
įpilant maistą reikia dar kartų 
bonkutė išskaulati. čiulpikas 
valomas po kiekvieno penėjimo, 
bent vieną kartą dienoj ištrina
mas druska ir išvirinamas. Iki 
penėjimo sausas čiulpikas lai
komas švarioj uždengto j stikli
nėj. Virimo ir geriamieji indai 
laikomi kūdikiui skyrium ir tik 
jam vienam tarnauja.

Bonkutė turi būti skaidraus 
stiklo, lygiu dugnu, 200 gramų 
talpumo, lieknuota išoriniame 
paviršyje.

Čiulpikas turi būti trumpas', 
guminis (ilgos čiulpiamosios 
žarnelės su antgaliais neleisti
nos, nes tose žarnose rūgsta li
kučiai pieno ir gadina maistų). 
Guminiame čiulpike praduria 
įkaitinta adata iš abiejų šonų 
po pieną (viso dvi) skylutes, 
tačiau tik ' tokio didumo, kad 
pienas lašėtų, bet ne tekėtų.

Dirbtiniam maitinimui ryžių 
arba avižų sunka verdama štai 
kaip. J ’/2 litro vandens deda du 
valg. šaukštu ryžių arba avižų 
kruopų, verda arti valandos, 
maišydami ir dapildami virinto 
vandens vieton nuverdančio 
vandenio, bet dabodami to, kad 
sunkai išvirus viso skysčio vėl 
butų ’/2 litro. Išvirtoji sunka 
perkošiama per tirštą sietelį ar 
švarų musliną ir pastatoma šal
tai stovėti. Prieš vartojant tru
putį pašildoma ir sumaišoma 
su pašildytu virintu pienu, pri
dedant dar cukraus.

Kokiu maistu penimas kūdi
kis negaunąs krūties' arba gau
nąs nepakankamai motinos pie
no? Patartina duoti tpks mais
tas.

Nuo 2-os paros po gimimo 
(pirmą parų kūdikis negauna 
jokio maisto arba tik truputį 
virinto vandens ar arbatos su 
sacharina) kūdikiui duoda % 
karvės pieno su % ryžių (avi
žų) sunkos ir su cukrum (puse 
ar nevisai pilnas arbat. šaukšt. 
cukraus kiekvienai porcijai). 
Pirmoj 1-jo mėnesio pusėj kū
dikis sugeria to mišinio apie 80 
gr. vienam kartui (arti 4C0 per 
parą). 2-oj mėnesio pusėj kū
dikis vienam kartui gąuna mais
to jau apie 100 gr. (500 gr- per 
parą) ir pieno kiekis keliamas; 
arti 1 mėn. amž. kūdikis gauna 
jau po 110—120 gr. vienam

kartui (600 gr. per parą.) — 
pusė pieno ir pusė ryžių (avižų) 
sunkos' -j- po 1 pilnų arbat. 
šaukštelį cukraus kiek vienon 
porcijom

2- me menesyje kūdikis gauna 
5 kartus po 120—140 gr. pieno 
ir ryžių (av.) sunkos mišinio 
lygiom dalim su cukrum (1 ar
bat. šauk. į 100 gr.) =600—700 
per parą.

3- me mėnesyje kūdikis gau
na 5 kartus po 140—160 gr. */2 
pilno ir J/2 ryžių (av.) sunkos 
mišinio su cukrum (1 arb. š. j 
100 gr.) = 700—800 gr. per 
parą.

4- nie, 5-me ir 6-me mėnesyje 
kūdikis gauna 5 kartus po 
160 180 gr. 1/2 pieno ir y2 ry
žių (av.) sunkos mišinio su 
cukrum (1 arlJ. š. į 100 gr.) = 
800 900 gr. per parą. Valges
ni kūdikiai gali gauti kiekvie
nų kartą dar po y2—1 arb. 
šaukštelį sutrintų ir persijotų 
kvietinių sausainių, ištirpintų 
pieno mišinio bonkutė j e (vien
kartinėj porcijoj); tatai galima 
pridėti nuo 5-jo mėn. amžiaus, 
bet tik tuomet, jei be to kūdikis 
menkiau auga.

7- me menesyje kūdikiui rei
kia duoti pieno mišinį tįj< 4 
kartus ir vieną1 nepienišką. mais
tų. čia jau duoda 4 kartus po 
160 180 gr. % pieno ir ry
žių (av.) sunkos (pieno 110-120 
gr. ir sunkos 50—60 gr.) £u 
ęukrum (1 arbat. šaukšt. į 100 
gr. mišinio), o 1 kartą (geriau
sia 14-tų valandą) duoda monų 
tyrę (košelę), virtą mėsiškoj 
sriuboj su įdėtom košelėn per
trintom per sietelį daržovėm 
(žiur. mait. krūtim) arba mo- 
uų košelę, virtų daržovių sriu
boj su daržovėmis (žiur. ten 
pat).

8- me mėnesyje: 3 kartus po 
160—180 gr. % pieno ir Va ry
žių (av.) sunkos -{-cukrus, 1 
nepienišką košelė (kaip 7-me 
mėnesyje) ir T-košelę iš 160-180 
gr. gryno karvės pieno su cuk
rum (iy2 arbat. š.).

9- me, mėnesyje ir toliau iki 
metų: 2 kartu po 160 -180 gr. 
% pieno ir y ryžių (av.) sun
kos -j- cukrus, 2 nepieniškos 
košeles [viena daržovių sriubos 
su monais, r syiestu, 1 cukrum, 
daržovėmis, )(,H(ta iš mėsiškos 
sriubos su monais, daržovėmis 
arba kepenimis (žiur. žemiau)] 
ir 1 gryno pieno su 
(160—180 gr. pieno).

Pripratus' valgyti 3 
kūdikiui vieton pieno
su sunkomis jau 9-me mėnesyje 
duoda 2.kartu gryną karvės 
pieną (po 160—180 gr.) su 
cukrum.

Norint maistą paįvairinti (ta
tai tenka daryti kūdikiams, ne- 
valgantiems kurios nors iš ne- 
pieniškų košių)
vieton mėsiškos arba daržovių 
sriubos košelės obuolių-monų 
košelė. Pastaroji verdama lygiai 
taip kaip daržovių sriubos ko
šelė, tik vietoj daržovių verda
mas vandenyje obuolys, kurs 
irgi pertri namas per sietelį 
(sietelyje pasilieka žievė ir kie
tumai), dedamas atgal sriubon 
su y2 arbat. š. sviesto, 2 arb. š.

monų galima vartoti 
sago, pagaliau, ryžių 

(pastarosios turi ilgai

340 c. (270 R.), Vėliau 330 C. 
(260 R.); šilimą visuomet rei
kia matuoti termometru, bet ne 
alkūne. Pradžioje maudoma tik 
3 minutes, vėliau kiek ilgiau 
(maudyti greitai). Vaitoti švel
nius kūdikių muilus. Kūdikio 
galvutė guldoma vonelėj ant 
kairiosios motinos rankos, o 
kairioji motinos plaštaka laiko 
kūdikį po kairiaja pažastėle.

Prieš dedant kūdikį vonelėn 
jo veidukas nuprausiamas 
minkšta švaria skarele. Akutės 
nuplaunamos vata iš įsonų į vi
durį, vartojant atskirą. vatos 
gabalėlį kiekvienai akutei. Po 
to kūdikis dedamas vonelėn. 
Gerai išmuilinamos galvutė, 
rankutės, krūtinėlė, kūdikis ap

verčiamas (daboti, kad burne
lė nesiektų vandens), nuprau
siama nugarėlė, kojelės, sėdy- 
nėlė' ir visas kūnelis gerokai nu
plaunamas. Išėmus kūdikį iš 
vonelės, jis gerokai nusausina
mas ( ypač odos raukšlės) ir kū
nelis (ypač linkymai — kirš- 
nelės, pažastėlės) truputį abi- 
barstomas milteliais — pudra. 
Negalima vartoti bulvinių mil
tų nė kitokios augalų pudros', 
tinka tik vaikų pudra tam tik
rose dėžutėse arba pirktas ap- 
tiekoj talko-cinko mišinys (ly
giomis dalimis). Draudžiama 
valyti burnelės vidus, nes nuo 
to atsiranda įvairios burnelės 
ligos.

(Bus daugiau)

cukrum

košeles, 
mišinių

galima virti

monų, V/2 arb. š. cukraus tik be 
druskos.

Išbalusiems kūdikiams nuo 
7-jo ar 8-jo mėnesio vieton per
trintų virintų daržovių (mor
kų) mėsiškos sriubos, monų ko- 
šelėn naudinga dažniau dėti vi
rintas tarkuotas veršio ar 
paukščių kepenis. Pastarosios 
verdamos skyrium vandenyje, 
išvirinus ataušinamos, kad su
kietėtų ir sutarkuojamas į mil
telius. Tokių kepenų miltelių 
deda j verdančių mėsiškos sriu
bos košelę 1—2—3 arbat. šauk
štelius.

Vieton 
tapiokos, 
kruopas
virti, kad visai minkštutėlės iš
virtų), bet toks įvairumas daž
niausiai nereikalingas, nes kū
dikis puikiai valgo iš eilės 3 mi
nėtas' košes. Pieno košė galima 
pakeisti mirkytais piene sau
sainiais.

Kas dėl uogų ar Vaisių sun
kos, taip pat dėl pačių vaisių, 
tai maitinamiems dirbtiniu bu- 
du kūdikiams tatai taip pat 
svarbu davinėti (žiur. maitin. 
krūtim).

Be galo svarbu įsidėmėti štai 
kas. 1. Kūdikis neturi niekuo
met gauti per para daugiau 1 
litro viso maisto (pakanka ir 
800—900 gramų). 2. Karvės 
pieno žalinga duoti daugiau 500 
gr. per parą. 3. Sergant angliš
ka liga, bėrimais, mažakraujys
te ar kitom ligom gydytojas 
gali/ pakeisti maitinimą savotiš
kai.

kas (liekerikią jos vidu- 
MoiiiW Vidariuojant ga-

Maistas motinos
Po gimdymo plotina dažnai 

jaučia troškulį ir alkį. Ji turi 
save pasotinti ir atsigerti. Ji 
gali nelaukdama pradėti valgy
ti visa ką ankščiau valgydavusi 
ir ką mėgdavusi, o be to daug 
gerti (nors D/2 litro pieno ar 
kitokių skysčių kasdien, neskai
tant bendro maisto), žalumy
nai ir rukštųs valgiai, motinos 
suvalgyti, nekenkia kūdikio vi- 
durčliams. Motina gali valgyti 
visa, 
riams
Ii sumažėti tik pieno kiekis, bet 
jos pienas ir tuomet nėra kūdi
kiui žalingas. Vaistai, motinos 
išgerti, nepatenka pienan, to
dėl negali kūdikiui pakenkti. 
Bet alkoholis pienan patenka, 
užtat žindanti motina turi veng
ti vartot svaiginančius gėrimus.

Maudymas

Kūdikis maudomas kasdien, 
jei gydytojas nėra paskyręs re
čiau. Geriausia maudyti prieš 
antrą penėjimą (prieš 10 v. ry
to), tačiau galima maudyti ir 
prieš paskutinį penėjimą (10 v. 
vakaro). Maudoma šiltam kam
baryje (uždarius langus ir du
ris). Baltiniai ir sausinamoji 
paklode turi būti iš anksto pa
šildyti | prieš imant kūdikį iš 
vonelės. Vanduo turi būti šva
rus; jei vanduo iš švaraus šuli
nio, jo galima nevirinti, tik pa
šildyti, lietaus (nusistovėjęs) 
ar upės vanduo būtinai virina
mas (nešvarumai). Vandens ši
lima: pirmais mėnesiai 350 C. 
(280 r.), antram pusmetyje

KONTESTAS

“MARGUČIO” KONTESTAS
KONTESTAS

VYRIAUSIA 01 orn
DOVANA HluU

Rusiškos ir Turkiškos Vanos i 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 r J 

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

CHICAGO. ILL.

2000 dol. Dovanų Išlošimui 
Registruokitės “Marguty

įOPFLAVORt0

Nėra Nieko . _ _ _ _ _
Dirbtino
Šiame Malt Syrupe
Jis neturi jokių f illerių, jokių prie
maišų, jokio dirbtinio nudažymo, 
jokio dirbtinio skonio, jokių 
substitutų. Jis duoda DAUGIAU 
patenkinimo už MAŽESNĘ kainų, 
negu kuri kita rūšis, kokią pinigas 
gali pirkti. Pasiklausk savo parda
vėjo.

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS"

Budweiser
Barley-Malt Syrup

Western Salės Corporation,
1525 Newberry Avė. Distributors, Chicago, III. Phone Canal 7051



KORESPONDENCIJOS šalčiui

nuo CREOMULSION
GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai į

KLAIPĖDA IR ATGAL

pietų
atskirai

DYKAI DEMONSTRAVIMAS JŪSŲ NAMUOSESekanti laivai išplauks iš New Yorko

TUBBY He Makes Sure of It

vakar 
tai bu-

HEV'COMe. BACK 
HEGE.TAERE'S OK)LV 
FIVE IK) THE 8AG-, 
I TOLD H'OO TO 
GET ME j

GREITAS BUDAS SUSTABDY 
TI KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS

to Apskri- 
lirmininka.s

$107.00
181.00
129.50
216.00
147.50

HEQE HbO A(2 E, ) 
MiSTEO. SHULTZ, 
The. fimest apples
TOKX HAD(M j 
MIS STOQE /

TU&8M (WN O^EtlTo 
FQOIT STOČIŲ AMD G ET ME 
SIK L ARGE TABLE APPLES- 
OME O F GUSTO MERS MAS 
ORDE.I2EO THEM AMD l AM

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
/ra naudingos.

t u m žinojęs ką 
darė.”

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

klausiu
papasakot kas

svarstoma.” Jis

žuvavo
oti lau'

Kaina De 
be tūbų. Kiti

SCREEN-
RAD

S. S. “ESTONIA” Dec. 21

rnogų j s| pa- 
ji rūpestinga5 

saugo jo 
bet kada 

metų am*

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

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

t y
modeliai nuo $119.50 ir augš., be tūbų

nr. 225 buvo ra- 
P. L. A. 47 kuo- 
L. Balčiūnas by- 

darbe ir sirgo 
tris savaites lai-

S. S. “LITUANIA” Dec. 7

ToU vkjAS 
GOMKJA GOJĘ 
IAE OME POQ 
GOIP\ UIASAJ’T 

M'OO?

Trečia klasė ..........................................
Trečia klase j ten ir atgal, tiktai ........
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistine trečia klasė į ten ir atgal tik 
Cabin ....................... :....................................

nuo
o į Ameriką nuo Rugpjūčio

Gamta atneš 
šaulį kūdikiu, 
globoja vaiky u 
sveikatų iaunystcj, 
žmogus sulaukia 40 
žiaus, tai ta pati gamta paine 
ta jį likimui i nasrus.

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą 
arba

341 7-2 1 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Neišpildžiau prižado. Pakrato 
jimas teisybės

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes thomi 
sučėdysite sau pinigų.

davau ją visiems mano vai
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria—gry
nai augalų produktas — vi
suomet turi Fletcher’s parašą.

visgi gali man 
ten vakar buvo 
į šį manio paklausimą griežtai 
atsakė: “Ateik i kiekvieną su
sirinkimą, tai pats (lažinosi ir 
nereikės

mudviejų 
krypo visai

šnipinėti”. Toliau 
pasikalbėjimas nu- 
Į kitą temą.

“Nauj ienų” 
šyta, kad A. 
pos narys M. 
vo sužeistas 
daugiau kaip 
ko. Iš kompanijos jis gavo at
lyginimo už 11 dienų sirgimo, 
o iš pseudo komunistų valdo
mos A. P. L. A. gavo mokėt 
tik už 7 dienas sirgimo. Už 
4 dienas sulaikė ir nebuvo ži
noma delko sulaikė, šis įvykis 
kuopos susirinkime nebuvo 
svarstomas. Tai- mano teisin
gas parašymas labai nepatiko 
musų vietiniass A. P. L. A. 47 
kuopos pseudo komunistams, 
ir jie šį mano pareiškimą pa
vadino šmeižtu.

Bet atsitiko labai keistas da
lykas. “Laisvės” nr. 268 p. M. 
L. Balčiūnas, rašydamas A. P. 
L. A. reikalais, tarp ko kita sa
ko: “Draugai, rašydami j spau
dą stengkitės rašyti teisingai 
(pats apsilenkdamas su teisin
gumu, kitiems siūlo teisingu
mą. — APLA Narys) ir neuž
gauliokite musų organizacijos 
viršininkų” (turbut norėjo M. 
L. B. pasakyti: nekritikuokite 
musų viršininkus).

Tas p. M. L. Balčiūno pareiš
kimas yra daugiau, negu ver
giškas pataikavimas pseudo 
komunistams, ir pagal jo su
pratimą išeina, kad pasakyti 
teisybės žodis yra užgaulioji
mas A. P. L. A. viršininkų!

Toliau tas darbininkas, pseu
do komunistų vergas M. L. 
Balčiūnas, rašydamas prisipa
žįsta: “Tiesa, priklausė pašel- 
pos už 1 savaitę ir 4 dienas 
(už 11 dienų. — APLA Na
rys), o užmokėjo už vieną sa-

Pasisaugok užsitepusio 
kosulio pc

r u nkus nr.kvie- i 
čio org. M.

i orą žodžių. Na,’’ 
Lirdnusa kliuvoi 
rvbai, kam kon-> 
’žč paskirdamai

Te liaus ,soke valdynos rapor
tai. Iš raportų paaiškėjo, kad 
7 tas Apskritis gerai stovi. Tu
ri virš 600 dol. Skaityta viena?; 
laiškas iš Scranton nuo nario, 
prašančio pagelbos. Nutarta 
paskirti iš apskričio iždo 30 
dol. Taipgi nutarta, kad 7-tas 
Apskritis surengtų balių dėl 
Wilkes Barra jaunuolių kuo
pos ir dėti pastangas, kad iš 
visos apielinkės jaunuolius su
kviesti į tą parengimą.

7-to Apskričio valdyba se
kantiems metams išrinkta iš 
šių narių: pirm. V. Kamaraus-

Kond.’ok.f, 
(senasis) 

Paukšl's
J. Galiukas ii 

raniz

lapkričio 20 d. po 
Detroite pasirodė pirmas 
tas žiemos svečias-sniegas. 
uždengė juodą žemę apie 
coliu storumo klodą.

»avo velnių ir 
nėjo, kad pro- 
prisidėję prie 

c iu raštų

visai komunistinei spaudai, 
ri nešvarią agitaciją vara p 
i ildomąją Tarybą.

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą 

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

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimta liga. Jus galit jj tuoj .sustabdyti 
su Crcomulsion, pienuotu creoMitu, 
kurs >'ra priimnus gerti. Creoniulsion 
pa medicinos išradimus dvigubos 
‘,u.u<1oh; jis palengvina ir gydo plė- 

uždegimą ir sulaiko bakterijų 
dangėjdną.

|; vi.-ų žinomų gyduolių, creosotas 
yr;i p: iąažinta.s didelių medicinos - 
,n j uuipo geriausias gydytojus nuo 
. ai I c, šalčio ir broruloto uždegimą. 

Cie.iniulsjone randasi, apart cicosoto, 
kili gydanti elementai, kurie paleng- 

<na ic gvdo pievos uždegimą ir su- 
ų pūdo peršėjimų, kuomet creoeotas, 
pnind'.is į vidinius, nusigauna į krau
ją, užpuola ligos centrą ir sustabdo 
bakteriją daugėjimą.

“Naujienų” n r. 255 rašyda
mas iš A. P. L. A. 47 kp. su
sirinkimo, kuris jau buvo įvy
kęs spalių 13 <k, aš tarp ko ki
to pasižadėjau parašyti “Nau
jienų” skaitytojams, kas bus 
svarstoma A. P. L. A. 17 kuo
pos susirinkime, kuris 
lapkričio 10 d. Tačiau aš savo 
pasižadėjimo neišpildžiau, nes 
tą dieną aplinkybės taip buvo 
susidėjusios, kad ir su geriau
siais norais nebūtų buvę gali
ma dalyvauti lame “garbin
gam” susirinkime.

Vienok aš turėjau laimės 
išgirsti iš savo draugų, kas 
tame susirinkime buvo svars
toma. Pasak tų pasakojimų, ir 
šį sykį susirinkimas buvo la
bai išmargintas. Bet, pats ne
buvęs ir negirdėjęs kas ten bu
vo svarstoma, o kitų pasakoji
mais pasiremdamas šį kartą • 
apie tai nieko negaliu parašyti.

Lapkričio 11 d., tai yra ant 
rytojaus po A. P. L. A. 47 kuo
pos susirinkimo sutikau tą 
draugą darbininką XX, kurį 
spalių 13 d. A. P. L. A. 47 kuo
pos susirinkime musų pseudo 
komunistai norėjo “paėmę už 
ausų išmesiti lauk iš a. P. L. 
A. už tai, kad jis rašo kores
pondencijas į musų priešų 
spaudą”. Tai aš užklausiau to 
draugo darbininko: “Na, d rau
guti, ar da tave musų pseudo 
komunistai paėmę už ausų ne
ištampė lauk iš APLA 47 kuo
pos?” Jis nusijuokė ir manda
giai atsakė: “Reikėji 
būti tame 'susirinkime.

su manim pa

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie
ną kartą, kai kūdikis pradėda
vo verkti”, sako Syracuse, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipaciją, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti Flet
cher’s Castoria, kadangi ji y- 
ra nekenksminga ir kūdikiai ją 
mėgsta. Tai užbaigė mano ru-

Crcoinuhuon yra ūžt:trintas gydy 
mui kosulio nuo šalčio, bronchito, ii 
mažesnius bjonchitu . kai <lt j:nius. ii 
yra gcr.ausi.is U milai o u .jas kūnu |>< 
šalčių ar hu. I'migai gražu.ano jo 
nepagelb.sti po nuudujltnul sulyu nu 
uodimo, Reikalauk pas savo aptieko 
rlų. Siųsk kuponą dykai Kampeliui

suvuž'.a 
Nominuota du 

iv Tamulaitis. Kar 
sek s išrinktas 52 balsais, Ta 
i? u'ai lis gavo 33 (nrogrssy

Ik n. i augu 
S t. Vihiitis įrod 
r esyviai daug 
'•LA išuug'uimo 

įnctalp ną organe
Antras kalbėjo 

č'o buvęs pirmas 
Padolskis. Jis nesutiko su M. 
Zrldokc nuomone.

Trečias kalbėjo F. Zi vatas, 
atsakydamas M. Zaldokui, kad 
nesąmones kalba. F. ži vatas 
pareiškia: “Toks Zoldokas dar 
Lietuvoje kiaules ganė, o mes 
prie SLA. prik^usėm ir dir
bom, ir ji šiandie yra milio- 
nine organizacija. Kas neatme
na tų laikų, kada vadinami 
komunistai SLA. vadino “bur
žuazine” organizacija. Tik nuo 
1923 m. jie pamatė, kad nega
li SLA. sugriauti ir pradėjo

.yt's, kad ji užkariauti 
Netvirtas kalki'jo gori 
r;uVs, Si.A. prcz’dcnta

KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais

510-R 
CREOML’I.SION (kt, AHaniil Gu. 

jA»s:n«k dykai bonkutę Creomulrfiun 
nuo užsitęsusio kosulio po šalčiui. 

Vardas .................................................
Gatvė .............................. ................... .
Miestas .................... Valstija .......
Viena bonkutė Šeiniai. Rašyk aiškiai

vaitę (už 7 dienas. APLA Na- 
.ys). Bot čia buvo klaidu pada- 
ryla jjydylo.jo” ir t. t. Tai ši
taip rašydamas M. L. Balčiū
nas tyčia apsilenkia su teisybe 
ir pataikauja pseudo komuni'tų 
demogogijai ir tiicm j:ačiu r p 
šmeižia kompanijo.; gydytoją 
kaipo klaidų darytoją piki} m. ( 
tokią blankų, :,'u kuriomis ligo
nis turi gaut, pašelpą už savo 
sirgimą. Tačiau reikia neuž 
miršti, kad tas pats gydytojas 

ųs pildė atsisakymo nuo ligos blan-
i kas ir kompanijai ir A. P. L. A. 
J Tai kodėl tas gydytojas nepada*.

re klaidos ant kompanijai pri
klausančios blankus ir nepažy
mėjo mokestį už 7 dienas, vie
toje 11 dienų? Faktas yra tas,

I kad M. L. B. dar ir šiandte nė
ra gavęs tą atlyginimą iš A. P.

I L. A. už 4 dienas.
| Prie progos aš ir vėl matau 
reikalą paklausti pseudo komu
nistų A. P. L. A. C. P. K., kur 
yra ta gegužine Mizaroš-Buknio 
ir kompanijos pagamintoji A. 
P. L. A. naujoji konstitucija? 
Juk' nuo gegužės 26-7 dienos 
jau praslinko 6 mėnesiai ir dar 
tos naujosios konstitucijos ei
liniai nariai nematė. Tuo tarpu 
A. P. L. A. centro komitetas 
eilinius narius verstinai verčia 
tą naująją APLA konstituciją 
pildyti. Pildyti tai, ko jie neži
no. Su šių dienų moderniškų 
mašinų pagelba jau buvo galima 
tiek atspausdinti APLA kon
stitucijų, kad butų užtekę vi
siems Amerikos lietuviams, o 
ne vien tik APLA nariams. Mu
sų sunkaus darbo darbininkų 
sukurtą organizaciją pavyko už
valdyti tiems akyplėšoms pseu
do komunistams, todėl mes vi
si APLA eiliniai nariai gerai 
pagalvokim ir paėmę gerą šluo
tą iššluokim lauk pseudo komu
nistų diktatūrą. —APLA. Narys

l ’žs :.bai 3 us p ra k alkom 
dy’ų komisija praneš 
so d:legalų dalyvauja 
27 kuopų.

Renkama tos dienos 
v’mo

n*- Susiv.oiiHimo narių. 
•s.’skvoi l.'v nei vienas “p.o|
?yv:s”. -St. žuksaskasi

AK, TUeB'V. IT'S 
AFIME Boy 

“TUK-r SbO AI2E

m?i - 
suvaibi v’.- 

minlnkrs J. Nc’n’.us 
i vacr-\<m r 1:15 vai. 
9?skirta ma: dalu ko-

I\-!iktas kp.lLejo SI.A. Gcnt- 
ro organizatorius A. Žukas. Jis 
kumpai, L cit aiškiai pasakė, 
k;.d kjp.iunkJis paskelbė SLA. 
užka.'.‘.avimą. Todėl rnnsų pa 
?.i'u yra komun’.slų partijos 
diktatūra atmušti.
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mą, parlamentas jį priėmė 299 baigtais prieš 215, t. y. 
86 balsų dauguma. \

Dabar sumanymas bus dar svartomas papunkčiai, 
ir gal būt jame bus padaryta kai. kurių pataisymų. Bet 
galutinas jo priėmimas paskutiniam (trečiam) balsavi
me jau yra, galima sakyt, užtikrintas.

Dabar pažvelgkite į Ameriką. Kiek, pinigų bedar
biams šelpti skiria Jungtinių Valstijų kongresas arba 
atskirų šteitų legislaturos? Nė. vieno cento! Tuo gi tar
pu Amerika yra turtingiausias pasaulyje kraštas, kuo
met Anglija po didžiojo karo yra prasiskolinusi ir ken
čia skaudų ekonominį krizj. Kai Jungtinių Valstijų ižde 
atsiranda daugiau pinigų, negu reikia, tai valdžia nu
muša taksus stambiomsioms korporacijoms. O Anglijos 
valdžia apkrauna kapitalistų biznius didesniais mokes
niais, kad butų iš ko šelpti bedarbius ir jų šeimynas.

Nuo ko pareina toks skirtumas? Nuo to, kad Ang
liją valdo darbininkai, o Ameriką kapitalistai.

paskelbtas kontr-revoliucionie- 
rium ir “prochvostu”.

Laikraštis’ labai piktinasi, kad 
tokiems . “l^ontr-reVoliucienie- 
riams” leidžiama kalbėti darbi
ninkų susirinkimuose. Esą pir
mininkas turėjęs jį sustabdyti 
ir nuvyti nuo estrados. O to
liau “Pravda” be jokio dvejoji
mo sako, kad toks “kontrrevo
liucionierius”, kaip Makeevas,

privalo rastis saugioj vietoj. 
Reiškia, kalėjime.

Tai tokis rojus esti darbinin
kams sovietų Rusijoj: jeigu 
darbininkas drįsta išreikšti sa
vo nuomonę tuo ar kitu klausi
mu, tai jį tuoj priskaito prie 
“kontrrevoliucionierių” ir užda
ro kalėjime arba išsiunčia į So- 
lovecko salas.

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

BAISI PIKTADARYBĖ
 ’ ’ i

Pabėgęs iš sovietų ambasados Paryžiuje bolševikų 
diplomatas Besiedovskis kelia aikštėn vis daugiau ir 
daugiau tamsių Maskvos darbų. Jisai praneša, pavyz
džiui, kad sovietų agentai anąmet išsprogdino baziliką 
(vyriausiąją bažnyčią) Bulgarijos sostinėje, Sofijoje.

Savo laiku ta pasibaisėtina piktadarybė nepapras
tai sujudino visuomenę ne tik Bulgarijoje, bet ir visoje 
Europoje. Nes tai, iš tiesų, buvo vienas žiauriausiųjįi 
teroro aktų, koki kada nors yra įvykę dvidešimtame 
šimtmetyje. Dinamito ekspliozija, apgriovusi Sofijos 
bažnyčią tuo laiku, kada joje ėjo iškilmingos pamaldos, 
užmušė daugiaus kaip šimtą žmonių ir begalę jų sunkiai 
sužeidė!

Buvo spėjama, kad tai komunistų darbas. Bet da
bar pasirodo, kad tą beprotišką piktadarybę suplanavo 
ir atliko per savo agentus pati Maskva. Besiedovskis 
sako, kad dinamitą bazilikos išsprogdinimui pristatė, 
sulig Maskvos įsakymu, bolševikų diplomatas Jaroslavs- 
kis, kuris net nežinojo kam bus tas dinamitas vartoja
mas. Patyręs, koks nežmoniškas aktas tapo atliktas jo 
pristatytu dinamitu, Jaroslavskis tuojaus pasitraukė iš 
sovietų ambasados.

Tai šitokiais metodais Rusijos bolševikai bando iš
šaukti “revoliuciją” pasaulyje. Bet jie pasiekia, žinoma, 
visai priešingų rezultatų. Bolševikų sąmokslai ir teroro 
aktai padeda tik reakcininkams. Toje pačioje Bulgari
joje po eksplozijos Sofijos bazilikoje prasidėjo kruvinas 
valdžios teroras prieš radikales brganizacijas, o ypač 
prieš darbininkus.

Apie Įvairius Dalykus į

Sovietų Rusijos biudže
tas. — Darbininkai 
Rusijoj privalo tylėt 
ir Stalinų mylėti.

PROHIBICIJA IR NUSIKALTIMAI

Jungtinių Valstijų prekybos departamento cenzuso 
(žmonių surašinėjimo) biuras paskelbė raportą apie ka
linių skaičių įvairiose valstijose. Tenai randame labai 
įdomių skaitlinių.

Ant 100,000 gyventojų sekančioje valstijų grupėje 
sėdėjo kalėjimuose 1904 m. ir 1927 m.:

Kansas 97 (1904 m.), ir 146 (1927 m.).
Minnesota 48 (1904 m.), 83 (1927 m.).
Nebraska 29 (1904 m.), 71 (1927 m.).
North Carolina 33 (1904 m.), 54 (1927 m.).
Maine j?5 (1904 m.), 52 (1927 m.).
Šitos penkios valstijos yrą “sausos”. Dabar štai pen

kios “šlapios” valstijos ir jų kalinių skaičiai (ant kiek
vienų 100,000 gyventojų) yra toks:

Nevv York 71 (1904 m.), 64 (1927 m.).
Massachusetts 64 (1904 m.), 45 (1927 m.).
Rhųde Isjand 94 (1904 m.), 55 (1927 m.).
Montana 148 148 (1904 m.), 62 (1927 m.).
New Jersey 68 (1904 m.), 64 (1927 m.).
Matome, kad visose aukščiaus paduotose “sausose” 

valstijose skaičius sėdinčių kalėjimuose nusikaltėlių, pa
lyginant su bendru gyventojų skaičium, auga, o “šlapio
se” valstijose — mažėja.

šteitas Maine, kuris pirmiaus už visus šteitus priė- 
ėmė prohibiciją, įgijo per 23 metus (nuo 1904 m. iki 
1927 m.) dvigubai didesnį skaičių nusikaltėlių. O “sau
soje” Montanoje per tą patį laiką nusikaltėlių skaičius 
daugiau negu 100 nuošimčių nukrito.

BEDARBIŲ PAGELBOS ĮSTATYMAS

Amerikos laikraščių korespondentai rašė labai daug 
apie Anglijos Darbo Partijos valdžios nepasisekimus 
bedarbių aprūpinimo klausime. Jie pranašavo, kad tame 
klausime MacDonaldo kabinetas galįs susilaukti anksty
bos mirties. Bet atrodo, kad jų pranašystės neišsipildys.

Anglijos parlamente tik-ką buvo apsvarstytas ant
ruoju skaitymu darbiečių patiektas bedarbių pagelbos 
įstatymas, sulig kuriuo pašalpa bedarbių žmonoms pa
keliama nuo $1.75 savaitei iki $2.25, taip pat padidina
ma pašalpa jaunuoliams 17, 18 ir 19 metų amžiaus dau- 
maž vienu doleriu savaitei, ir nustatoma, kad nedarbo 
pašalpą pradeda gauti darbininkai nuo 15 metų am
žiaus. Šitam įstatymui įėjus galion, ateinančiais metais 
Anglija turės išleisti $610,000,000 (šešis šimtus ir dešim
tį milionų dolerių!) bedarbių šelpimui.

Antruoju skaitymu svarstant šį įstatymo sumany

Prieš keletą mėnesių bolše
vikų valdžia . buvo pradėjusi 
vesti griežtą kovą su neįmano
mai sparčiai beaugančiu biuro
kratizmu. Ta kova pasireiškė 
tuo, kad buvo pašalinta daugy
bė veltėdžių valdininkų. O kai 
valdininkai tapo pašalinti nuo 
valdžios ėdžių, tai iš jų galvų 
tuoj pradėjo garuoti bolševiz
mas. Raudonarmiečiais ir če- 
kos agentais pasilaikančiai val
džiai tatai, žinoma, buvo gana 
nemalonus dalykas. Todėl ji, 
matomai, vėl pradėjo stiprinti 
biurokratizmą.

Kad bolševikų valdžia didina 
valdininkų skaičių, rodo nese
niai paskelbtas biudžetas. Tas 
biudžetas aiškiai pasako, kad 
Rusijoj biurokratizmas vėl pra
deda įsigalėti. Palyginus su 
praeitais metais sovietų biudže
tas yra kur kas didesnis.

Praeitų metų biudžetas lygi
nosi 7,694,800,000 rublių, o nau
jasis pasiekė net 11,390,000,- 
000 rub. Vadinasi padidėjo ke
turios dešimtys' penkiais nuo
šimčiais.

Susipažinęs su tuo astrono
mišku skaičiumi,' svetimšalis 
gali padaryti tokią išvadą: jei
gu sovietų valdžia padidino 
biudžetą net keturiais bilionais 
rublių, tai Rusijoj ,tur būt, pra
dėjo tekėti aukso upės ir ji pa
sidarė viena turtingiausių šalių 
pasaulyj.

Tikrumoj gi yra visai kitaip. 
Bolševikai padidino biudžetą vi
sai ne dėl to, kad šalis staiga 
praturtėjo. Faktas yra tas, 
kad Rusija tebėra visai biedna 
ir nualinta šalis. Skurdas ten 
yra didelis. Ne dėl ko kito, 
kaip tik dėl skurdo bėga iš Ru
sijos švedai ir vokiečiai kolo
nistai. Mokesčiai jau ir pirma 
buvo tiesiog nepakeliami.Na, o' 
dabar bolševikai nuo kaimiečių 
ir darbininkų lups devynis kai
lius. Vienuolika bilionų suvir- 
šum rublių nėra juokai. Tai su
darytų labai sunkią naštą ir 
turtingai šaliai.

Tiesioginių ir netiesioginių 
mokesnių praeitais metais buvo 
surinkta 3,135,000,000. Sulig 
naujuoju biudžetu tokių mokes
nių numatoma 5,065,000,000 
rublių. Tai labai žymus padidė
jimas. Reikia neužmiršti, kad 
tie mokesniai vyriausiai yra iš
spaudžiami iš kaimiečių ir dar
bininkų.

Kitas stambus sovietų val
džios pajamų šaltinis, žinoma, 
yra degtinė. Praeitais metais 
iš “vodkos” bolševikai turėjo 
862,000,000 rublių įplaukų. Ei
nant paskelbtu biudžetu, seka
mais metais iš degtinės numa
toma išrinkti daugiau, negu bi- 
lioną rublių. Tai reiškia, kad 
Rusijoj bus daugiau gaminama 
ir geriama degtinės. Tuo tarpu 
prieš kelis metus bolševikai pa
skelbė, kad jie laipsniškai įve
siu blaivybę. Esą jie kas metą 
rnt*ži titūiĮ degtines i«-arQyL>tj. ir 
laikui bėgant įvesią pilną blai
vybę. Buvo jie paskelbę net

savo rųšies “penkmečio planą”. 
Tačiau su tuo planu atsitiko 
tas pats, kas atsitiko ir su vi
sais kitais bolševikų planais ir 
projektais: jis subliūško, kaip 
perdurta pūslė. Bolševikai ža
dėjo blaivybę įvesti, o dabar 
jie, matomai, nori, kad žmonės 
dar labiau gertų. Ir supranta
ma kodėl: juo žmonės daugiau 
gers, tuo sovietų valdžia dau
giau turės įplaukų.

įplaukų nuo miškų naujajame 
biudžete numatoma 540 milionų 
rublių; nuo kasyklų 78 milionai 
rublių, o iš koncesijų, apie ku
rias bolševikai tiek daug kalba, 
manoma gauti tik 5,026,000 
rublių.

Pranešime nieko nepasakoma 
apie tai, kiek bolševikai skiria 
pinigų įvairiems tikslams'. Pa
vyzdžiui, kiek jie mano seka
mais metais išleisti armijai, lai
vynui, čekos agentams, apšvie- 
tai ir 1.1. Bet kad armijai ir če
kai teks, taip sakant, liūto da
lis,—apie tai negali būti ma
žiausios abejonės. šiandien 
raudonarmiečiai ir čekistai yra 
privile^juoti žmonės Rusijoj. 
Jų durtuvais ir revolveriais bol
ševikai tik ir pasilaiko.

M t * '‘#*4 * * * ’
Maskvos bolševikų laikraštis 

“Pravda” rašo apie nepaprastai 
drąsų darbininko Makevo žygį. 
Mospolitografo spaustuves dar
bininkų susirinkime jis pasakė 
savo nuomonę apie bolševikų 
sankrovą.

Laikraštis, žinoma, nepaduo
da ištisai Makeevo kalbos, ku
rią darbininkai su didžiausiu su
sidomėjimu išklausė, bet pasi
tenkina tik labiausiai “kontr-re- 
voliucioniškų” kalbėtojo išsireiš
kimų citavimu.

Makeevas, pasak laikraščio, 
pareiškė spaustuvės darbinin
kams, kad “kapitalistinėse ša
lyse darbininkai gyvena geriau, 
negu sovietų Rusijoj.”

Kalbėdamas apie vidujinę Ru
sijos’ padėtį, Makeevas pasakė, 
kad šalies padėtis yra labai 
sunki... pramonė nyksta. Page
rėjimo galima tikėtis tik tada, 
kai šalies vadovybė pateks į ki
tokias rankas ir pakitęs visa 
politika.

s Po to darbininkas-oratorius 
pradėjo kritikuoti bolševikišką 
santvarką. Menamas socializ
mo įvedimas yra tik iliuzija ir 
tuščias pasigyrimas. Visokie 
penkmečiai 'planai yra tik akių 
muilinimas,- kadangi iš jų nie
ko gera negalima tikėtis. Me- 
keevas nusistatęs ir prieš ko
operatyvus, kuriuos, kontroliuo
ja bolševikai, kadangi ten begė
diškai pinigai yra eikvojami.

Makeevas vien kritika nepasi
tenkina. Jis turi ir kostrukty- 
vę programą. Tačiau apie tai 
bolševikų laikraštis bando nu
tylėti. Mini jis tik tiek, kad 
kalbėtojas stojo už spaudos lais
vę. “Be spaudos laisvės”, pa
reiškė jis, “mes„ kaip tamsiame 
miške, nieko nežinome ir spręs
ti negalimo”.

Nežiūrint į tai, kad darbinin- 
kai 'kalbėtojui i>rita.rč, jie tuoj 
buvo priversti išnešti rezoliuci
ją, kuria einant Makeevas tapo

SLA. Reikalai
Išrinkime S. L. A. Viršininkais Tinkamus 

Žmones.
Saugokimės bolševikų ir jų klastingų 

prižadėjimų.

S. L. A. Pildomosios Tarybos nominacijos jau prasidėjo ir 
su gruodžio 31 diena užsibaigs. Per šį laikotarpį kiekvieno Susi
vienijimo nario pareiga yra eiti j susirinkimus ir balsuoti. Bal
suodami, broliai ir seserys žiūrėkime, kad savo balsais neparem- 
tumėt Susivienijimo priešų—bolševikų ir pastūmėtume organi
zacijos pražutin.

Skaitykit ką tuo reikalu pasakė žymus Susivienijimo darbuo
tojai susirinkę Chicagon iš įvairių miestų, būtent: Milwaukee, 
Racine, Kenosha, Joliet, East Chicago,, Indiana Harbor ir Chi
cago, kurie veikėjai atstovavo 20 kuopų ir keletą tūkstančių Su
sivienijimo narių, štai jų

Pareiškimas S. L. A. nariams.

Vartojamas dėl Kosulių 
Virš 50 Metų

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

MARES’ NUO KOSULIO
BALS’AMAS

Sustabdys bile kokį neužsisenėjusį 
kosulj. Pagydys bile kokį blogą,

TAKE 
MARES’ 
COUGH

įsisenėjusį šaltį. 
Nors geriausia ir 
saugiausia yra jį 
pradėti vartoti 
tik šalčiui prasi
dėjus. Jis turėtų 
būti visada po 
ranka, taip kad

BALSAM.
čiose 35c. ir 60

reikalui atėjus 
bilę minutę ga
lėtumei jį sura
sti. Parduodamas 
visose vaistiny- 
centų už butelį.

Turbūt visiems yra žinoma, kad taip vadinami “lietuviški 
bolševikai” arba kaip jie patys vėliausiu laiku vadinasi: “pro
gresyviai” yra nutarę užvaldyti Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje ir mums visiems jo nariams užkarti savo bolševikišką dik
tatūrą. Jie nori mus valdyti ir naudotis musų sukrautu Susi
vienijimo turtu. Toks jų nutarimas ir slaptas įsakymas bolše
vikų tarnams S. L. A. kuopose buvo sučiuptas ir viešai per 
spaudą iškeltas. Po to sučiupto bolševikų pasikėsinimo, nebegali 
būti nė mažiausios abejonės apie jų piktus norus. 

’ i I
Mes numanome kas atsitiktų su mumis ir visais kitais bolše

vikams priešingais Susivienijimo nariais, jei bolševikų diktatū
ra butų užkarta: mes turėtume jiems tarnauti, jų klausyti, ar 
trauktis iš Susivienijimo arba būtumėm išmesti “už neklausy
mo (jų) Pildomosios Tarybos” arba kitokius “prasikaltimus”. 
Apsidirbę su nepageidaujamais nariais jię pastatytų prie ėdžių 
savo išalkusius komisarus ir šertų musų turtu. Bolševikų šei
mininkavimo pavyzdžių mes jau turime ganėtinai, tik pažvelgki- 
me į tų draugijų padėtį, kuriąs jie jau yra užkariavę: jie brau
kia laukan narius, kuopas, apskričius, o kaį su nepaklusniai
siais apsidirba, komisarai pasiima sau organizacijos turtą. Taip 
jie pasielgė su galinga LSS orgahizacija ir pasiglemžė virš $70,- 
000 turto! Net savo partijoje jie braukia laukan narius vien 
tik už “neveiklumą!”

Taigi mes būdami tvirtai įsitikinę, jog bolševikai yra pikčiau
sios rųšies diktatoriai ir svetimo turto grobikai ir, kad jų ar 
net kieno kito diktatūra Susivienijimui butų žalinga ir pražū
tinga; mes, S. L. A. nariai ir veikėjai iš keletos apielinkių, su
kviesti S. L. A. Sargybos Komiteto Vakaruose ir susirinkę Mil
dos svetainėje, 3140 So. Halsted St., Chicago, III., šią lapkričio 
24-tą d., 1929 metų, priėmėm sekamus nutarimus:

1. Atsikreįpti į visus S. L. A. narius ir kviesti juos į energin
gą ir tikslią kovą prieš bolševikų užmačias Susivienijime, ir 
kovoti tol, kol bolševikiškas pavojus galutinai išnyks.

2. Energingai ir atvirai remti kandidatūras į S. L. A. Pildo
mąją Tarybą tiktai tų žmonių, kurie Susivienijime yra gerai 
žinomi, kompetentiški ir tinkamai atsižymėję, būtent:

Prezidentas — St. Gegužis, iš Mahanoy City, Pa.
Vice Prezidentas—A, Mikalauskas, iš Brooklyn, N. Y. 
Sekretorius — P-lė P. Jųrgeliute, iš New York City. 
Iždininkas — K. G ūgis, iš Chicago, 111.
Pr. Kvotėjas — Dr. Klimas iš Philadelphia, Pa.
Iždo Globėjai: Jurgis Stungis, iš Chicago, III.

M. A. Raginskas, iš Plymouth, Pa.
Visi šie nariai yra labai gerai žinomi Susivienijime: darbštus, 

taktingi ir pilnai sugebės atlikti jiems uždėtas pareigas.

3. Energingai rengtis prie busiančio S. L. A. Seimo ir delega
tais siųsti tik pilnai ištikmus Susivienijimo narius.

’ 4. Raginti visus nebolševikuojančius Susivienijimo narius lan
kyti kuopos susirinkimus, dalyvauti nominacijose ir rinkimuo
se ir į jokį urėdą nerinkii bo|ševiko ar jų simpatizatoriaus.

5. šį pareiškimą pasiųsti i S. L. A. organą “Tėvynę” ir kitus 
laikraščius.

Priimdami šiuos nutarimus čia pasirašome:
Stasys K. Grisius M. Vaidyla
Jonas Vaišvila K. Liutkus
Kazys Mačiukas St. Bartkus
Juozas Žekonis P. S. Rindokas
A. F. Peletskąs Pranas Rudis
Antanas Kondratas A. S. Bradchulis
P. Grigaitis Ad. (Micevičius
A. Narbutas . F. Povilenskas
A. S. Kuizin • F. Platkauskas
Vincas F. Andrulis Juozas Trijonis
M. Misevičienė S. šolienė
J. Gribas ' J. šmotelis.

Taigi broliai ir seserys paklausykim šių žmonių patarimo ir 
neleiskime bolševikams užgrobti Susivjenijimo!

Remkime augščiau paduotą sąrašą! Raginkime kitus!
Šalin bolševikiškos rankos nuo Susivienijimo!

S. L. A. SARGYBOS KOMITETAS VAKARUOSE
7111 So. Campbell Avenue,

CHICAGO, ILLINOIS

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls is a Fatnous Vivanl Sėt and In- 
•tudes face powder, $1.00 į Rougo, 76c, 
Tissue Cream $1.00, Depilatory $1.00, 
Facial Astringent $1.75. Bath Salt 1.00, 
Tollet Water $1.25. Perfunie $2.75, Bril- 
llantine 76c, Skln Whltener 76c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlce, $1.97 for all 
ten pleces to introduce thie lino.

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

Adresas ................................

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

Bernard Petka’s
VYRAMS 

APRĖDALAI
Didelis pasirin
kimas marškinių 
visokio saizo nuo 

14 iki 17’/2
Skrybėlių, Kepu
rių, Apikaklių,

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

Petnešų ir šalikų.
4171 ARCHER-AVĖ. 
prie Richmond St.

f 1 1 ’ 1 ----- ------------i

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

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

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W< 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552L____________________ z

MILDA
THEATRE

8140 S. Halsted St.

Pėtnyčioj ir Subatoj, 
Lapkričio 29 ir 30

Visas kalbantis paveikslas

“Woman Trap”
dalyvaujant 

Hal Skelly, Evelyn Brent, 
Chester Morris

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija

“As You Make lt”
Kalbančios žinios.

b -
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Lašinių Skutimo 
Byla

(laša nuo 1-mo pusi.)
Pro f. Beliackinas, klausyda

mas užpakaly koncerto, žiurė
jo šnairomis į teisiamuosius ir 
padarė labai išsigandusią vei
do miną.

Tumėno visai nebuvo.
Tokioj liūdnoj atmosferoj 

praskambėjo
Bern. Sakalausko paskutinis 

žodis.
Iš viso lašinių skatikų kom

panijos tiesiausiu žmogum iš
rodo vis dėlto Ber. Sakalaus-

x 
atvirai, nesuktai. Su
kaitinamas už sukčia- 
turiu būti nubaustas.

Kalba 
ko, esu 
vimą ir

Uk. s-gos jis buvęs pasių
stas grupės žmonių, kad iš Uk. 
s-gos išstumtų kun. Vailokai-

Sakalauskas apgailestauja, 
kad teisman nestojęs gen. Dau- 
kants. Esą Daukants daug įdo
mių dalykų butų galėjęs pasa
kyti. O Seime Daukantas Uk. 

, s-gos frakcijos pasitarimuos 
tvirtinęs, kad j sutartis nerei
kia kreipti dėmesio.

17 vagonų Ukrainos lašinių
Sakalauskas nupasakoja, kaip 

kun. Vailokaitis jį apgavęs.
Vailokaitis siūlydamas Saka

lauskui kaip Uk. s-gos Prek. 
sk. dir. lašinių, tvirtinus, kad 
lašiniai supirkti Panevėžio apy
gardoj, i Sakalauskas sutikęs

17
ganioj, ir 
iš kun. Vailokaičio priimti 
vagonų lašinių.

Tik vėliau Sakalauskus 
žinojęs, kad lašiniai yra 
rainiški ir kun. Vailokaitis jį 
negražiai apgavęs.

Didžioji žuvis nepagauta
Sakalauskas manąs, kad di

džiausias lašinių aferos kalti
ninkas esąs kunigas Vailokai
tis. .lis buvęs aktingas U k. s- 
gos narys ir su s-ga ką norė
jęs, lą daręs.

Sakalauskas sako, kad kai 
Uk. s-ga pirkus lašinių parti
jas Hamburge ir Rygoj, tie la
šiniai greičiausiai, jau senai 
buvę nupirkti kun. Vailokai
čio.

Juk kun. Vailokaitis nuo lą-

su- 
uk-

Mariampolėj — lašiniai su
krauti Uk. banko sandėliuos ir 
tiesioginėj ūkio banko direk
toriaus Bergo priežiūroj. į 
Šiaulius atgabentus lašinius glo
bojęs taip pat ūkio liaukas, žo
džiu, paskui lašinius visur se
kioja Ūkio bankas, kun. Vai
lokaičio vedamas.

Todėl Ber. Sakalauskas ir 
manus, kad didžiausios žuvies 
prokuratūrai nesisekę sugauti. 
Kaltinamųjų suolan kol kas 
kun. Vailokaitis nepasodintas.

Uk. s-gos pėdsakai kultūrinia
me Lietuvos gyvenime

Sakalauskas užsimena ir Uk. 
s-gos nuopelnų kultūriniame 
Lietuvos gyvenime. Tą Uk. s- 
gos taurumą ypačiai pabrėžęs 
adv. Stankevičius. Sakalauskas 
irgi manąs, kad Uk. s-gos nuo
pelnai musų tautai ir valsty
bei esą nemaži, o didžiausias 
Uk. s-gos nuopelnas kultūri
niam Lietuvos gyvenimui—tai 
draugiški vekseliai.

Del draugiškų vekselių ir 
teisiamasis praradęs visą savo 
judomąjj ir nejudomąjį turtą.

Turint galvoj, kas aukščiau 
išdėta, teisiamais ir prašąs jam 
bausmę sušvelninti ligi mini
mumo, jei teismas ras galimu, 
tai ir visai išteisinti.

Sakalausko kalba darė rim
to įspūdžio.
Sergejaus Josiuko, Frizinskio ir 

Bergo paskutinis žodis
Sergėjus Josiukas, Frizinskis 

ir Bergas kalbų nesakė, o tik 
keliais žodžiais prašė teisrmj, 
kad juos pripažintų nekaltais ir 
išteisintų.

Taip atėjo 8 v. v. ir teismas 
paskelbė pertrauką ligi ryt 9 v.

šiandie tikimasi sulaukti ver
dikto, kuris bus apie 14—16 
vai.

Jau buvo aišku, kad šeštadie
nį yra paskutinė proceso diena. 
Valandą anksčiau ar vėliau tu
ri būti ir verdiktas.

Teisiamieji prieš sprendžia
mąjį momentą darosi nerames
ni, bet vis dėlto vilties nenusto
ja išeiti iš teisnio salės’ nepa
kaltinti ir nepasmerkti.

Teismo koridoriuose prieš po
sėdį Uk. s-gos lyderiai juokau
ja su pažįstamais ir artėjan
čia sprendimo valanda nenori 
parodyti susirūpinimo.

Šiaulių apygardos U k. s-gos 
pirmininkas Soblys' viename 
nuošaliame koridoriaus kampe 
atsistojęs žiuri i riaurą popie
rių ir krutina lupas. Ruošiasi, 
žmogus, paskutiniam žodžiui.

Taip praeina keliolika minu
čių ir 9,10 vai. prasideda teis
mo posėdis.

Pirmas kalbėjo
Sob|ys

Soblys kalba nedrąsiai, pri
slėgtu balsu. Lyg iš po žemės'. 
Jis viską daręs Uk. s-gos cent
ro valdybos parėdymu. Jei jo 
veikimuose esą nusikaltimo, tai 
už tai turintį atsakyti Uk. s-gos 
centro v-ba, o ne jis.

Jokios sau naudos iš lašinių 
neturėjęs.

Komisijų neapgaudinėjęs, nes 
komisijos jau buvusios įspėtos, 
kad lašiniai tiekiami ne lietu
viški, bet amerikoniški.

Prašo išteisinti.
(Bus daugiau^
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KALAKUT

Kailiai
Padaryti 

ant 
užsakymo

Kailiai
Gatavai 
pasiūti

Su Kiekvienu Radio ar Pianu
Budriko Radio Krautuvėje, 3417-21 So. Halsted St., dabar yra didelis išpardavimas Radios 
ir Pianų. Kainos yra sumažintos ir kiekvienas apturės kalakutą dykai. Parduodama ant 

lengvų išmokėjimų įmokant 10 dolerių.

Victor No.,8-35 Orthoponic Victrola, nauja su elektros motoru, šiame 
išpardavime už $68.00. Išvaizda kaip ant paveikslo
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kabinetas '.00
t
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GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Kailiai
Pertaisomi su
lig naujausios 

mados

Kailiai
Išvalomi 

Išminkštinami 
Pataisomi

Kailinių (Furs) reikale kreipki
tės prie mus ir jus busite pa
tenkinti. Mes esame senosios 
šalies kailiadirbiai, ta pramone 
užsiimu Chicagoje jau 23 metai. 
Jokis darbas nėra per mažas, 
ar per didelis. Viską, ką mes 
darome, mes garantuojame. Pa
bandykit mus ir jsitikinkft.

Mes specializuojamos siuvimu 
drabužių ant užsakymo.

Mes turime specialus kiekvienų 
savaitę

D. Adlerblum
įsteigta 1906

Išdirbėjai augštos rūšies Kailinių
6510 South Halsted St.

Tel. Normai 5150

Gražus naujas grojiklis pianas vertės $450.00. Musų didelis carload 
factory pirkimas daleidžia parduoti už $98.00. Nepraleiskit progos.

RCA Radiola 83 jbudavota i specialiai gražų kabinetą su dynamic 
speakeriu, kaina su tūbomis, su viskuo $98.00

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

Atvvater Kent Model 55 Screen Grid gražus kabinetas
Budri ko kaina ..... '............................ ............................
RCA 33 be tūbų kaina .................................................
Brandes 8 tūbų kaina .................................................
Bosch 8 tūbų kaina ............................... .......................
Earl 8 tūbų kaina.........................................................
Atwater Kent Radio ir Phonographas krūvoje už ..

Neppnrr*1 4-

$109.00 
^54.00 
$97.00 
$85.00 
$92.00 

$169.00

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

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

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

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St

$195.00
$116.00
$155.00

$155.00

Telephone Boulevard 4705
.4

R*-i
I

1
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Ta-ipgi yra malonu praneš
ti, kad i šias pamokas atsi
lankė netikėtai ir artistė Ma
rė Dundulienė. Ji tarė keletą 
nuoširdžių žodžių ir pažadėjo 
paramos.

Sugavo bešmuge- 
liuoiant

Komisarų organą ištiko di
delis nesmagumas. Nors jisai 
atkartotinai skelbėsi, kad jo 
spaustuves darbininkai gauną 
unijines algas, bet unija pada
rė tyrinėjimą ir surado šmu
gelį. Zecerių unija patraukė 
atsakomybėn' keletą “Vilnies”] 
darbininkų už tai, kad ji-e, ap
simesdami unijistais, ima daug 
žemesnę “scale” ir tuo budu 
apgau d i nė j a orga n iza c i j ą.

Pereitą sekmadienį unija 
padarė sprendimą. Du zeceriu 
tapo pripažintu kaltais ketu
riais punktais. Už tris punk
tus paskirta bausme po $25.001 
už kiekvieną punktą, o ketvir
tuoju punktu 
mas t’ims n t 
jos. K : i n e 
suspenduo 
prašymą, kad 
gal i unija 
jinio mole
išvengė bausmės dėl to, 
pats prisipažino.

Dabar “V.“ turi arba atlei
sti suspenduotuosius 
(vienas jų yra bosas), 
sižadėt unijos.

t'

sn •pendavi- 
ma iš uni- 
> mėnesiai, 
s paduoti 

jos priimtų at- 
ižsimokėti įsto- 
Trcčias zeceris 

kad

ne

zecerius
arba at-

Zec.

Cicero
Marės Dundulienės vakaras

Pereitą sekmadienį Liet. 
I niosvbės svetainėje įvyko po- 
’ros M. Dundulienės, su pa- 

L’etuvos Kareivių Drau- 
^vstės, vakaras su lošimu 3 ak- 
Į” re’odramos “Naktis Balti
jos pakrantėse”, dainoms ir šo
kiais.

Veikalą parašė pati p. M. 
Dundulienė, pati lošė ir reži- 
sieravo. Svarbiausios rolės bu
vo: Motina — M. Dunduliene, 
Jos duktė Litą — p-lė Vikto
rija Deveikiutė; Girinis-kuni- 
gaikštis — p. Preikšą. Atliktos 
rolės gerai. Motina — poni 
Dundulienė, tai nepavaduoja
ma; mes neturime kitos, ku
ri užimtų jos vietą. P-lė De
veikiutė irgi pasirodė su gera 
spėka scenoje. Abelnai imant, 
veikalas atlikta gerai.
Scenerijos, nuosavybė p. Dun

dulienės, dailios, specialiai pri
taikytos tam 
mai — vienu 
O. K.

Pabaigoje
dulienei įteikta didele pintinė 
gyvų rožių nuo Undinučių.

Publikos galėjo būti iki 300. 
Berods tokiam vakarui galė
jo būti daugiau.

Muzika — šokiai — dainos 
vaikams. Svečiai

veikalui. Kostiu- 
žodžiu, viskas yra

poniai M. Dun-

Pereitą pirmadienį “Aušrelės“ 
draugijėles įvyko pamokos nuo 
7 vai. pradėta su deklamaci
jomis ir veikalėliu
kė Marytei“ — 2 aktų 
dija, parašyta Šatrijos 
nos. šias repeticijas 
Kuzmickas-Uktveris.

8 vai. atvyko naujai kvie
sta choro mokvtoja, p-lė Ve
ronika Bigęr 
vi >ms žino 
pi deryl 
s i ėmė mokyt

Nepasise- 
kome- 
Baga- 

tvarkė

. v'siems lietu- 
uz’kė. Po trum- 

Bigeliutė ap- 
' Aušrelės” cho

rą ir tuoj stvėrėsi darbo. Jau
nuoliai ir tėvai labai paten
kinti darbu naujos mokytojos. 
Apart dainų pamokos, p-lė V. 
Bigeliutė pradėjo mokyti dailų 
šoki su figūromis, kuris be
galo patiko jaunuoliams.

Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL Už OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Vėliau s*?ke 
mes, vedamos 
10 v<d. vakaro 
vėliais linksmi

Ectuviškos žais- 
Kuzmicko. Kaip 
jaunimas su tū- 
skirstėsl namo.

Prieskonis.

vo dėkingi. Mat, jis tokį gra
žų vakarą surengė, tiek daug 
turėjo išlaidų ir visgi padarė 
kliubui dar pelno.

į Joniškiečių Kliubą įstojo 
keturi nauji nariai - Jonas 
Bitinas. Bronisė Kelpšienė ir 
pp. Adomaičiai. Visi priimti 
vienu balsu.

Narių mokesčių įplaukė $14. 
Konstitucijos komisija prane
šė, kr. d jos darbas dėl tūlų prie-, 
žacč’.ų užsitęsė, dar nesutvar-; 
kyte.s, bet metiniam susirinki-] 

į mui pažadėjo tą darbą jau 
j pilnai padaryti. Nutarta ser
gantiems nariams suteikti nė 

• lik moralės paramos, bet ir ma
teriale s.

Vaidyba sekantiems metams 
visa senoji. Tik atsi

sakius p rminirko pagelbinin- 
Bukniui, jo vietai iš- 

s-jnas Joniškiečių kliu-

laiškus ir mezgė draugiškus 
ryšius.

Teko matyti keletą paduo
dančių savo adresus, kurie pri
žadėjo tapti Joniškiečių 
co nariais.

Kliu-

Kliu- 
iš ei- 
Kliu- 

komi- 
dabnrtin’s komi tetas

S

ŠIANDIE SVARBIOS BOKSO 
RUNGTYNES NAUJI VICTOR KABIOS

š'andien Chicago 
(1800 W. Madison 
labai svarbios bokso 
tarp Paulino Uzcudun 
f y Griffiths. Be to,
sv.cr.'s kitos keturios poros.

S tad i ūme 
s t.) įvyks 
rungtynės 

ir Tuf- 
dar bok-

10 tūbų, nesulyginamai gražaus balso; vie- 
Radio atskirai, ir Radio-Victrola 

Kombinaciją

šis smagus Joniškiečių 
bo vakaras — jau trečias 
les ši sezoną. Joniškiečių 
bsa yra turėjęs veiklių 
lėtų.

| ?ytija visus.
Nors no greitai užmiršime 

lydėjusį vakarėlį, bet Joniškie
čių Kliubo vakarų lankytojai 
tauks kada ir vėl musų darbš
tusis komitetas suruoš kitą.

Karveliškių.

nas

MODEL R.
MODEL R.

32
52

tūbomsKaina ...............................................,  $178.(K) su
Kaina .........................................  $238.00 su tūboms

MODEL RE. 45 — Kaina .......................................  $298.00 su tūboms
MODEL 9-18 — Radiola Superheatrodine ir Electrolą, kaina $625.00Iš Birutės

w.

Joniškiečių Kliubas

turėjo susi
pili-

SVEIKA
TOS 

APSAU
GOTOMS 

5JIEMA

apie
bu-

oEHB., Naujienų skaityto
ms ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiami 
Naujienų s e.

garų va- 
yra juo- 
nei vie
ši kome-

16-80752-A

V-14011-A

V-14018-A.

BUDRIKO

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

Pašauk Boulevard 4705

Jos.F.Budrikjnc
3417-21 So. Halsted St

KOMITETAS.

KRAUTUVĖSE RASITE DIDELI PASIRINKIMĄ 
VICTOR RADIJŲ.DIDELIS BALIUS

Rengia

Humboldt Parko Lietuvių Politikos Kliubas

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

3312 W. North AveM kampas Spaulding Avė.
Pradžia 8 valandą vakare.

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

Birute“ gruodžio 15
’. S. svetainėj, 1126 
ruošias pastatyti scenoj 

Kamin- 
ir Malūnininkas”. Be .
5, antrą da’į programa k 1111 te 

orkestras duos mu- , , imi V 
rinktas 
bo darbuotojas J. Yankus. Su- 

jsiiinkimą uždarė pirmsėdis J.
Bu tau lis 5:30 vai. po pietų.

Balius

18 st.,
M. Petrausko operetę 
kretis 
operete
‘Birutės

?ikalj kenesrtą. Taigi tpenkio- 
liktą gruodžio chicagicčiai tu
rės progos pasigerėti 
karų. “Kaminkrctis” 
kinga operetė; nėra 
no, kuriam nepatiktų
dija. “Birutės“ orkestras, ku
ris pirmu kartu chicagiečiams 
pasirodys kaipo koncerto pil- 
dytojai. Busiu.

Praėjusį sekmadienį, lapkri
čio 24 dieną, Joniškiečių L. K. 
Kliubas vienu šūviu nušovė du 
kiškiu. Vieną
rinkimą, antrą — turėjo 
kų balių.

iSusirinkimas prasidėjo 
valandą laiko vėliau, negu
vo garsinta. Bet narių susirin
kime, reikia pasakyti, dalyva
vo nemažai, ir kliubo reika
lus svarstė, nuosaikiai, nors pa
skubomis.

Pirmininko, nutarimų rašti
ninko, finansų sekretoriaus, iž
dininko, kasos globėjų, kaip 
'rotokolai taip raportai, priim- 
'a vienu balsu. Knygų komisi
ja pranešė, kad pilną rapor
tą ji išduosianti metiniam su
sirinkimui. Komitetas rožių ba
liui surengti (balius įvyko pra
ėjusį mėnesį) išdavė raportą, 
iš kurio pasirodė, kad iš ba
liaus paliko pelno $52.60. Ra
portas vienu balsu priimtas. 
Visi nariai šiam komitetui bu-

Brlius prasidėjo 6 valandą 
vakare toj pačioje Krenčiaus 
svetainėje. Svečių pradžioje bu
vo ne labai daug. Bet apie 8 
valandą vakare jąu prisirįnko 
pilna svetainė, ir visi linksmi 
šoko geriems muzikantams gro
jant.

Apie 11 valandą buvo duo
dama užkandžių — sandvičių, 
pyragaiuių, kavos.,, Man labai 
patiko, ir visiems, galiu saky
ti, patiko tai rengėjų sumany
ta tvarka, sulig kuria kiekvie
nas sau patarnavo. Smagu bu
vo žiūrėti, kaip išsimėtę po vi
są svetainę, susėdę įvairiomis 
grupelėmis, valgė, gėrė ir vi
si linksmi buvo.

Vietelė,, kurioj aš vakarienia
vau, susidėjo iš trijų — dvie
jų vyriškių, vienos moteriškės. 
Ir valgėm, kad net ausys braš
kėjo., Mano draugas, nusiste
bėjęs, sako: “Tokie užkandžiai 
tai ne 50 centų, bet viso dole
rio verti.” Iš kur, sako jis, tie 
joniškiečiai surengtais savo va
karais gali dar ir pelno pada
ryti?

Vakarėlyje taipjau buvo ir 
draugiškas laiškelių rašinėji
mas. Skrajojanti krasa skrido 
iš vienų rankų į kitas. Įdomiai 
kiekvienas ir kiekviena skaitė

• JEIGU JUS
DIRBATE LAUKE
APSISAUGOK1T imdami Scott’s Einulsion 

reguliariai visą žiemą. Tai yra malonus 
lengvas būdas imti cod liver oil. Tai rie

bus maisto tonikas, kuris pagelbsti 
apsiginti nuo žiemos drėgmių ir šal
čių. Lengvai virškinamas. Kiekvie
nas aptiekininkas turi jų. Nurody
mai ant bonkos. Pradėkite šįvakar

SCOTTS ĖMUSIOM
Scott &tBowno. BloomfiBld, N. J. 29-46

aovncnudr

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę 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 laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugvbė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI -
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “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 paąi- 
rengimo. . .

Kadangi 50 centų į Lietuvą siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

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

Dar prieš Naujus metus siųskite į 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 išsirašvti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol.t pusei metų 1 dol.

Vargina Strėnų Skaudėjimas?
Nuolatinis strėnų skaudėjimas tankiai 

reiškia pakrikusius inkstus
R kiekviena diena randa jus luošą ir skaudamą — ‘kenčiantį 

kvaršinantį strėnų skaudėjimą, galvos skaudėjimą ir kvai
tulius ? •

Ar inkstų šlapimasis yrą perdaug tankus, mažas ir deginantis? 
Tai tankiai yra ženklai pakrikusių inkstų ir neturi būti nebojami.

Kad paakstinti normali inkstų veikimą ir pagelbėti jūsų in- 
stams išvalyti jūsų kraują nuo nuodingų atmatų, vartokite 
Doan’s Pilis. Patariamos visame pasaulyje. Pardavinėjamos 
gerų pardavėjų visur.

50,000 vartotojų pataria Doan’s:*
Mth. L. Dletz, 20Irt S. Street, SHcrimiento, Calif., sako: “AA tikrai jau

čiuos dčkiiiga dėl Doan’s Pilis. Kvaituliai kvaršino mane ir aS jaučiaus pa
variusi ir nervuota. Kartais aA jaučiau nugaroje toki luošumų, kad su 
vargu galėjau vaikščioti. Mano inkstai neveikė normaliai. AA pradėjau 
vartoti Doan’s Pilis ir džiaugiuos tai padariusi. Dabar aA gėrėjuos gera 
sveikata".

i i ’ ' ' ' \

Doan’s Pilis
A Stimulant Diuretic to the Kidneys

Tikri faktai Radio Tono Gerumo* Išgirskite 
ši nepaprastai gerą radio DABAR

Victor
Tone

SKAITYKIM IR REMKIM VIENINTELĮ ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTI 

“ARGENTINOS NAUJIENOS”
“ARGENTINOS NAUJIENOS” eina kas savaitė, didelio formato ir 

gausiai iliustruotas laikraštis.
ARGENTINOS NAUJIENOS” plačiai rašo apie Argentinoj gyve

nančių musų broliu vargus, jų politinį ir kulturinį stovį.
ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ir visps Pietų Amerikos.
ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslinės ir dailiosios 

literatūros pasiskaitymų. •
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vienintelės gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

ARGENTINOS NAUJIENOS” kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų $1.50. Užsiprenumeruodami adresuokit: 

“Argentinos Naujienos”
Avenida Montes de Oca 1683, 

Buenos Aires. Repub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, 

arba Money orderiais.

Nerasite Geresnio Negu
IIR/aIIDINDIIWDW/aIRID

The 1930 
Consolette

$175
Less Tubes

$30.00 duodam už Jūsų 
sena Radio

kiekvienas HOWARD be abejo 
besirandančių Radio. Naujasai

Su daugiaus kaip 20 metų patyrimo 
yra priešakyj visų kitų ant turgaus ______ , . .
1930 metų modelis niekuo neišsiskyria TONAS — tas svarbiausias 
kiekvieno Radio dalykas, yra šio Radio ypatybė.

Visos kitos ypatybės, kurios padarė H0WARD — pageidaujamas 
seleetivity, sensitivity ir voluine rasite visus kaip tik šiame nauja
me 1930 modelyje. Kas link išlaukinio gražumo H0WARD kabi
netai NEPAMAINOMI — pamatyk juos pats — pareikalauk, kad 
mes demonstruotumem jį Jums jūsų nuosavame name.

GENERAL RADIO STORE
LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

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

M. SKILS, inžinierius, biąnio ved. A. M. MILLER, kredito managens\ *

Victor Rekordai
V-14017-A Aš užgimiau praščiokėliu...................... J. ŽILEVIČIAUS

Ugdė motušė tris dukreles ................... J. ŽILEVIČIAUS
PETRAS PETRAITIS, Baritonas

V-14016-B Pirmyn į Kovą .............................................. A. ALEKSIS
Motulė mano ............... *....................... ;........ ST. ŠIMKUS

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

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

Molio uzbonas .............................................. VANAGAITIS
Ne už šiaučiaus .................................................. ŠIMKAUS

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

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

Rūtų Polka ir daina Jaunystės Nelaimės 
MAHANOJAUS LIETUVIŲ ORKESTRĄ

Kalnų Polka ir Katarinos Polka 
LIETUVIŲ ORKESTRĄ

Onytė, Polka .................................. VELIČKA IR MALI
Caspian Polka ...................................... MAKI TRIJETAS
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Byla prieš policijos lei 
tenentą ištraukta 

iš teismo

Trs^iadienj pasibaigė byla 
prieš policijos leitenantų Car- 
rollį ir kitus kaltinamuosius jo 
byloje. Byla nagrinėta ilgiau, 
kaip savaitę laiko. Pagalios 
trečiadienj valstybės gynėjai 
pareikalavo, kad ta byla butų 
nutraukta. Taigi, teismui suti
kus, taip ir padaryta. Reiškia, 
kaltinimai prieš leitenantų Car- 
rollį ir kitus kaltinamuosius iš
traukta ir jie paliuosuoti.

Žuvo auto nelaimėje

Traukinys užmušė p. Anne 
McCullougb, 43 m., kai užga
vo autų, kuriuo moteris ir jos 
vyras važiavo, prie 95 ir Wood 
gatvių. McCullougbai gyveno 
7959 So. Morgan St.

Iškėlė paskibusį sau
sąjį agentą

Vyriausybės įsakymu Chica- 
gų apleido prohibicijos agen
tas VVillard Moglund. Jisai iš
siųsta į Buffalo apielinkę. Mog
lund buvo “pagarsėjęs” savo 
darbuote. Visų pirma pagarsė
jo tuo, kad gerokai apkūlė ir 
areštavo vyrų moteriškes, su 
kuria flirtavo. Paskui — sun
kiai sumušė senų žmogų už tai. 
kati šig nesutiko liudyti taip, 
kaip Moglund liepė. Pagalios 
prieš jį buvo užvesta byla tei
sme; jis buvo kaltinamas tuo, 
kad girtas įvažiavo į kilų au
tomobilį ir sužeidė dvi mote
ris. Visa tai buvo niekis Mog-

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl s< 
novėje būdavo labai daug ste 
buklų, o šiandie yra mažiau 
Kaip įvyko tvanas? Delko kai 
tais akmenimis lyja? Kaip vei 
nias žmogų apsėdžia ir kunig* 
ekzortomis tampa išvarytas ’/ 
Kodėl vanduo kartais krauji 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta b 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja, 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti 
o kiti net iš numirusių prikelti’ 
Į visus Šiuos klausimus ir dai 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymų. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

KINIJA
Šimtai žmonių iš Amerikos 

ir kitų kultūringų šalių dažnai 
keliauja į Kinijų, idant paten
kinti savo žingeidumų — patir
ti Kinų savybes.

Kinija yra nepaprastai įdomi 
šalis. Savotiškas Kinų gyveni
mas, žavejanti gamta ir kiti 
nepaprasti dalykai suindomau- 
ja visus. Pažinkit jų.

Jums nereikia nei ilgų kelio
nę atlikti, nei pinigų daug iš
leisti — parsigabenkit Kinijų j 
savo namus ir patirsit.

Katalogo No. 48. Kaina 40c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku 

riuos turi žinoti kiekvienas no 
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

’undui. Ale ve kas — jo “pik- 
’eris” taip dažnai rodėsi laik
ančiuose, kad kiekvienas but- 

legeris jau galėjo pažinti jį. 
Manoma, kad dėl šios pasku
tinės priežasties Moglund ir ta
no iškeltas kiton vieton.

Roosevelt Road pla
tinimas

Mokyklų taryba, kurios glo
boj yra mokyklų žemė į šiau
rę nuo Roosevelt road, tarpe 
Cicero ir Central avės., sutiko 
navesti 17 pėdų tam tikslui, kad 
praplatinti Roosevelt road. Tai 
dar viena kliūtis pašalinta mi
nėtam keliui platinti.

Dar vienas užsimušė
Matty Beemick, 45 metų 

(405 So. Košt nėr avė.), iššoko 
iš U aukšto pavieto trobesio 
ir užsimušė vietoje. Toks mir
ties būdas jau nebę pirmas Či
kagoj. Ištikro, rodosi, kad jis 
:eina madon.

Bėdoms nėra galo
Banditas padarė vienų die

nų du holdapu Frankio Zol- 
pus bučemėje, 5257 Prince- 
lon avė. lai atsitiko neseniai. 
Po to kas ten patelefonavo Zol- 
pui, kad banditų galima pa
gauti adresu 3558 So. Kedzie 
avė. Zolpus, sakoma, pasiėmęs 
revolverį ir pribuvęs nurody
to n vieton. Bet pasirodė, kad 
tuo adresu yra valstijos sena
toriaus, Patrick J. Carrollio, 
ofisas. Kada Zolpus reikalavęs, 
'dant jam butų leista apžiūrė
ti ofisų, tai jį areštavo. Kaip 
matot, viena bėda ne bėda.

Išvyliojo iš moters 
$5,000

P-niai Antonia Brajatenback 
os vyras mirdamas paliko $5,- 

090. Moteris pasidėjo pinigus, 
kaip sakoma, juodai dienai.

JONAS ŠERUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

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

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

lyaiodtuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741

JUZEI A GRICIENE 
po tėvais Norkaitė

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

Laidotuvės Įvyks subatoj lap
kričio 30 diena, 8 vai. ryte iš 
namų i Visu šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėliones 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juzefos Gricienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutįnj patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunai, Seserys, 
Brolis ir Gi minės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Praėjusį sekmadienį du jauni 
vyrai atsilankė pas jų ir pra
naše jai, kad jie išrinkę jų iš
dalinti $36,000 Padėka vones 
dienos dovanų. Bet jie norin
tys, kad moteris parodytų, jo- 
gei ir ja galima pasitikėti — 
kad ji parodytų $5,000. Mote
ris išėmė, savo $5,000 iš ban
ko, o jauni vyrai “įdėjo” pi- 
nigirs į tvirtų skrynių kartu 
su “$36,000”. Jie išėjo. Kada 
vėliau moteris atidarė skrynių, 
tai nerado nė $36,000, nė sa
vo $5,000. 'lai tokių Padėka- 
vonės diena buvo p-niai Bra- 
jatenback. »

Holdapas nepavyko
Trys banditai pasigavo italų 

Zito ir jo darbininkų prie ga
ražo kieme namų, kuriuos gy
veno Žilo, 1059 North St. 
Louis avė. Banditai, grūmoda
mi revolveriais, įsivarė į na
mus Zito ir jo darbininkų, čia

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

J. K BADŽIUS
PIGIAUSIAS i J ETŲ VIS

CRAHOBIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patai 
nauju geriau ii p 
giau, negu kiti t 
dėl, kad priklaus*- 
prie grabų išdir 
bystės.

' OFISAS;
<68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted Si 
Tel Vieton 408>

KAZIMIERAS J. JANKAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
nelaiminga mirčia, lapkričio 24 
dieną, 2 vai. ryte, 1929 m.,' su
laukęs 47 metų amžiaus, gimęs 
Šiaulių ap., Žagarės parapijoj, 
Stungiu kaimo, išgyveno Ame
rikoj 27 metus. Paliko didelia
me nuliudime moterį Barborą, 
dukterį Stanislavą 18 metų, 
seserį Julijoną Kuzienę,'-Lietu
voj seserį Kristiną. Kūnas pa
šarvotas randasi 6551 S. Wash- 
tenaw Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
lapkričio 30 dieną, 1-mą va
landa po pietų iš namų bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sesuo 
ir Giminės.

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

ELZBIETA ARTC1ENĖ 
po tėvais česnaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 26 dieną, 2:20 valan
dą po piet, 1929 m., sulaukus 
55 metų amžiaus, gimup Su
valkų rėd., Liudvinavo parap., 
Dviratines kaime. Amerikoj iš
gyveno 25 metus. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Franciš- 
kų, dvi seseris —- Kotryną ir 
Oną, du švogerius — Juozapą 
Buchinauska ir Kazimierą Die
glį, pusbrolį Aleksandrą Leo
ną, anūkę Matilda Tuchocki, 3 
anukus — Kazimiera, Edvardą 
ir Maitiną ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 10240 So. 
Commercial Avė.

Laidotuvės įvyks pėtųyčioi, 
lapkričio 29 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią, So. Chicago, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ton bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Elzbietos Artcie- 
nčs giminės, draugai ir,pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- B 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su- ■ 
teikti jai paskutini patarnavi
mu ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame. 
Vyras, Seserys, švogeriai, I 
Pusbroliui, Anūkai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauju gra- S 
bpviu. Eudeikis, Icl. Yurd.s 1741 I

NAUJIENOS, Chicago, UI,
jia atėmė iš Zito pačios tris 
žiedus, kurių kaina esknti 
$6,000. Kada banditai apleido 
namus, lai Zito pagriebė re
volverį iš stalčiaus ir išbėgęs 
laukan ėmė šaudyti į bandi
tus. Vienas banditų, Stober, 
buvo nušautas. Manoma, kad 
sužeistas ir kitas. Bet išlikę 
gyvi, banditai įšoko į automo
bilį ir nuvažiavo. Nušautojo 
bandito kišenėje rasta atimtie
ji žiedai.

Du nauji pašto trobėsioi
------------------ !

Sakoma, kad neužilgo prasi
dėsiąs statybos darbas dviems 
pašto trobesiams arti Chicagos. 
Vienas tų trobesių busiąs pa
statytas Waukegan, Ilk, ir kaš
tuosiąs apie $300,000, o kitas 
— F'reoporte; jis kaštuosiąs 
$200,000. y

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley* Uc.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Mum patarnavimai 
aido tu vės© ir kokia
me reikale viiuomat 
■sti sąžiningai ir ne
brangus todėl, kad n*» 
turime išlaidi užlai
kymui įkyrii.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Grahorine 
ir Baleamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika 
lama. Moderniška 

koplyčia veltui.
3108 S. Halsted St. 

Chicago, II!
Tel. Victory 1116

------------------------- - ------------- --------

.S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborien ir 

I Balsaniaotoias 
f‘ 3314 W. 23rd PL 

Chicago. IU.

Patarnauja laidotu
ose kuopuikiauaiai 
Reikale meldžiu at
plaukti. o mano dar
bu busite uicranl 

dinti.
Roosevelt 2315-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St

Telefonas
Boulevard 6208

1327 So. 4* Ct

Telefoną*
Cicero 87124

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugiški 

^patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

• 4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

Phone Cicero 294

Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktj.
Koplyčia

Chas. 
Syrewicze Co.

Gmboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė
CICERO, ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvini akių įtempimą, kurti 
esti priežastimi galvot skaudėjimo, 
avaisrimo. akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
(kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegystę Ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama t mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietą.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7689

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phnnp Kenwood 1759

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

Lietuviai Gydytojai

DR. A. 1KAR ALIUS 
1 Gydytojas ir Chirurgas 

3147 S. Halsted Street
Tel. Calumet 8294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakar*

A. MONTV1D, M D’.
1579 Milwaukee Avrųie, Room 20M

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

Tel. Brunswicky 4983
Namų telefoną* Brunsuick 0597

Ultravioletini Šviesa ir diat.hermia

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 ketvirtadieniu
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. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandoi: nuo *.0 iki 2 po pietą, 

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

Rez. 6600 South Artesian Avenie 
Phone ProBpec.t 6659 
Ofiso Tel. Canal *257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Su. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 4h80 v.
1608 South Ashland Avenue

Mateli 48th St Chicasro III

Res. tel. Van Burei 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 2*6, 167* Milvraakee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak 
kasdien Nediliomis nuo t Ud 2 

valandai no pietį ... ..... O—r ---

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2869 S. I^eavitt St, Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 ild • 

Nedalioj nagai sutarti -------- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaad Avenie 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Weateru Avenae

Tel. Lafayette 4140
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR ęHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonai Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albaay A vena* 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8. Nedėlioj 10-12 

phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS (R 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.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL

T«1 Brunswjck 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

1579 Milvvaukee Avė 
Kambar-v t* 206

Valandos 9—12. I—5. 6- «:8(' 
Sekmadieniai# oagal «usitarim>

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
Residence Phone Hemlock 7691

Įvair us Gy dytoj ai
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 sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviąmi žinomai per 26 
metus kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos: nuo 1*—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 311* 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 2* matai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 luboi 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki ligų 
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midwav 2880

Rezidencijos tel. Midway 5512 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Pėtnyčiomia 1 iki 6 v. v.

Telefonas Y arda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos: j Tel. A ardą 6423
Nuo 10 Iki 12 dieną. 2 iki 8 po plot Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. y.

17 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 1>1 Keąidenciįa 4201 S. Maplcwov<J Ate,
Eez. Telephone Plazą 8S01 Tel. Lala) eile 1685

_________ _ ____ 7_
Į vairųB Gydytoj ai 

GYDO

Kraujo, odos, chroniška* 

slaptas ligas vyrų ir moterų se 
nas žaizdas, ligas rectaJ

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė, 
▼ABAVDOai

Nuo 2 Ud 4:81 ir nuo 7 fld H 
Nedėlioj nuo 2:81 iki 4:8* M ntel 

Telefonas Canal *4*4

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir. Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Cnicago 
arti 31st Street

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom SU Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
8828 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. Idekviin* 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

t] S. La Šalie SU Room 170) 
Tel Randolph 0331-0882 

Vai nuo 9 ryte iki 6 vakaro

3241 S. Hahted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utaminko. 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.

i * Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
hSetuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 25B2
valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki f

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisai vldurmieityje 
Room 1512 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
*77 West Washington Street

• Jor. VVashington and Clark Sti. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams S'U Room 2117

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

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

v. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6890. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Tahnan A v 

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2461

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki * vaL 

Phone Boulevard *6*7 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

184 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:80 Hd 5 vai. vak.
.ocal Office: 19*0 8. Union Ava 

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

Jose p h V.Mockus, Jr.
Advokatas

756 W. 35th St. kampas Halsted St.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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<

j ienos

linksmi 
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Br.žnyčia dabar naujai išde- 
oruota ir iš lauku cementu

pa I v.; r.o-
<e:i. Parapijai yra reikalingas se-
tmp kaip nyvas žrhcgus e.Eeln::m darbui.

Kad butų taip pas 
lietuvius?

.■r k.
|.m: n 
i Kr

’iuli
mel,
, pa’up.Ds r.o-
vlų šNmynGms

sigirdo ekspliozija policijos ei
lėse, nušvietusi aikštę, priplo
jusi prie žemės desčtkus poli- 

'C.’ninkų. Sudrebėjo visu apielin- 
j kė, pasipylė žemėn ląngų stik
lai.

La i*kai Pašte CLASSIFIED ADS

uG

Praeito nedėldienio vakaru 
švedų Vyrų (’homs (Ckc 
Club) davė koncertą Chicagos' 
Civic Operos naujame teatre.

Minėtas švedu choras yra j
. v. , .. ’ I

senumo arti šešių dešimčių n.e-: 
tų, turi narių apie 60. Vyrų; 
priklauso nuo 25 metų iki 60 j 
metų,- ir dainininkai nėra ko- 

profcsijoialai; jie 
iš visokių 
neišskyrus 

darbininkų, 
sa va ii ė.

varge ir
jii : i;?, p.
u

va

norai v'os pa-, 
įja, piaštincs' 

i Naujienas, 
dą, pavardę,

kie suside- 
žino-1 

ir paprasčiau-' 
Pamokas turi

nių, 
siu 
kas

Choras labai gražiai dainuo
ja. Užtai ir į šį choro koncer
tą visos kėdės l.uvo parduotos, 
keturios dienos prieš koncertą.

Taigi apie 3,50(1 sėdynių bu
vo išparduota iš anksto. Maix 
žiūrint i Švedų choristus net 
pavydas ima. Ten matai vyrus 
žiloms galvoms, metų apie 60. i 
kurie dainuoja chore. Publi
koj matai visokių: senų ir jau
nų. Pamanai žmogus: kiek mes 
lietutviai esame atsilikę kul-'

turoj nuo savo kaimynų. To dabar 
amžiaus žmonių pas lietuvius lietuvių tarpe, 
niekur neišvesi iš stubos. O šve
dai dainuoja chore, ir pilnas 
operos teatras klauso jų dai
navimo. P. M.

3£\ O 
ar n 
kų i: 

r n

; a
ra i

resuojLnt:

Ch.cag

Bridgeport

paiengimus lankanti Chicagos 
publika, žino, jog ateinantį sek
madienį Lietuvių Auditorijoj 
renčiamas yra Įdomus koncer
tas. Koncertuos p. Fitzek mu
zikos mokyklos mokines in mo
kiniai.

Jų tarpe žymiausią dalį iš
pildys p-lė Birutė Sarpaliutė.

Ji yra dar jauna pianistė. 
Bet viena gabiausių, kaip jau 

galima matyti, Čikagos

Kalėdoms Skalinės
Neturtingos šeimos, iits i krei

pusios į Naujienas, gali gau- 

ti Kalėdoms dovanu

šventėms atėjus, kiekvienas 
žmogus nori pasilinksminti ir 
geriaus ir skaniaus pavalgyti, 
ir, suprantama, kiekvieną ima 
noras savuosius palinksminti Į 
nors menka ir pigia dovanė-

Ji yra duktė p. Petro Sar- 
paliaus, kuris yra jau tikrai 
dirbęs nemažai Čikagos lietu
vių tarpa, dirba dabar ir dar, 
be abejonės, dirbs. Keikia to
dėl manyti, kad šio koncerto 
išklausyti susirinks nemažai Či- 
kagiečių jau jei ne dėl ko 
kito, "tai pasveikinti musu Pet
rą, kad jis auklėja dukterį, ku

lį galės dirbti tėvo darbą, ir 
palinkėti laimingos kloties.

Galima sakyti, kad šis kon
certas bus kaip ir koks Biru
tės Sarpaliutės debiutas.

Bridgepsrtietis.

PRANEŠIMAI
MASKŲ VAKARAS. Rengia 

Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
švieta nedėlioj, gruodžio 1 d., 
1929, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Do
vanų bus viso išdalyta už $300. 
Pirmą dovaną gaus’ grupė, $15, 
antra grupė $10. Pradžia 6:30 
vakare. Jžanga ypaitai 50c.

Kviejia Komitetas.

SLA. 260 kp. mėnesinis susirinki
mas jvyks gruodžio 1 dieną, 2 vai. 
po pietų, K. J. Mačiuko svet., 2436 
W. 59 St. Visi nariai turite būtinai 
atsilankyti šiame susirinkime, nes 
bus nominuojama SLA. centro valdy
ba. Taipgi bus renkama kuopos 
valdyba dėl 1930 metų.

Neatsilankiusieji i virš minėtą su
sirinkimą bus baudžiami pagal kon
stituciją. M. Jasulevičienė, sekr.

Lietuvių Moterų Verpimo ir Audi
mo Pasaulinės Parodos dr-jos mėne
sinis susirinkimas jvyks pėtnyčioj, 
lapkričio 29 d., 8 vai. vak., Gage 
Park svet., prie 55 ir Westem Avė. 
Narės ir rėmėjos malonėkite susi
rinkti. — Valdyba.

Liet. Daktarų dr-jos mėnesinis su
sirinkimas bus Universal State Bank 
Club, 814 W. 33 St., Chicago, penk
tadieny, lapkričio 29 d., 8:30 v. vak.

1. Šiame susirinkime skaitys re
feratą DR. ST. BIEŽIS: “Ankstyvo 
Diagnozo Svarba Aštrojo Osteomye- 
lito Atsitikimuose” ir jei laikas pa
velys, tai bus suteiktas ir antras re
feratas. DR. IG. MAKARAS skai
tys temoje “Carcinoma on the 
Pancreas”.

Dr. A. L. GraiČunas, sekr.

Parko Lietuviu Politiš- 
rengia balių, subatos va-

iii čik-go; praeiti 
ir dabartie:;

Saudo minki
Bondfield liepė šaudyti. Po 

Hcininkai atidarė ugnį, nepaisy
dami kur. Jie siuntė kulkas ne 
tik Į subrinkusia publiką. Jie 
kliudė petys vieni kitiems.

M-inia pasileido bėgti, tripė 
vieni kitus, kad pasprukti nuo| 
įsiutusios policijos.

Ilgai netrukus pasirodė pat- 
vagonai paimti sužeistuo- 
ir užmuštuosius policinin-

šie j • <.» is
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausĮjį paštą (Clark — 
ir Adams gatvių) atsiimu- Rei-iS 

kur i 
padėta iškaba “Advcrtised Win 

Adanjs gal
vis, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąrąše pa 

paštas laik”!
o pasl.ui su-

kia klausti prie langelio,

dow” lobėj nuo

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wante
Darbininku

I—Malė 
Reikia

Skolinam Jums Pinigus! Susilauk pasisekimo su
Chevrolet$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė 
1 mis mokestimis.
; Mes taipjau perkame rūorgičius 
i Real Estate kontraktus.

Hutnboldt 
kas Kliubas 
kare, lapkričio (Nov.J 30 d., 8 vai. 
vak., Spaulding svetainėj, 3312 W. 
North Avė., kampas Spaulding Avė. 
Todėl gerbiami kHubiečiai ir visi lie
tuviai malonėkite dalyvauti, o atsi
lankė busite užganėdinti.

Komitetas.

Atgimties Lietuvių Tautos Moterų 
ir Vyrų susirinkimas jvyks nedėlioję, 
gruodžio 1 
kitę.

d. Visi būtinai susirin- 
Valdyba.

Lietuvių
Svietą” i 
įvyks gruodžių 1 diena, 1929 m., 1 
vai. po pietų, Mark White Sųuare 
parko knygyne, prie Halsted ir 30 
gat. Visos narės susirinkite laiku.

Sekretorė.

i Moterų draugijos “Ap- 
priešmetinis susirinkimas

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

— .

MitiugUG IhiyiDitrkėi aikštėje 
šeši darbininkai tapo nušau

i prie McC'ormicko dirbtuvių rolių 
egužej 3 dieną 1885 m. šūviai įsius ____

Augusto kus, kurių buvę 67. Iš to skai- 
klausėsi čiaus septyni mirė. Kiek pa- 

netoli prastų žmonių žuvo, tikrai ne- 
! žinia. Bet policija giresi, kad ji 

atvyko' nudaigojusi “maištininkų” daug, 
laikraščio'

Parašė proklamaciją' 
lielnviškuslvokiečių ir angllJ kall)omi ’> °!

.raitelis išnešiojo ją po miestą.:tirpo. Bomba — neįprasta dar 
Proklamacija šaukė:

“Jūsų valdovai pasiuntė savo 
vyžius — policiją, šie nužudė 
šešis jūsų brolius prie McCor- 
micko šį-popietį. Nužudė tuos 
skurdžius todėl, kad jie, kaip ir 
jus, turėjo drąsos nelenkti 
sprando prieš a 
valią... Jeigu jų 
sunaikinkite nuožmų slybiną,' 
kuris taikosi jus praryti. Prie i 
ginklo! Mes šaukiame jus prie 
ginklo!”

Kita dieną, gegužės 4-tą, pa
skelbta, kad įvyksiąs masinis 
mitingas' Haymarket aikštėje 
(Randolph st.), tarp Desplaines 
ir Halsted gatvių. Mitingas pra
sidėsiąs 7:30 valandą vakare.

žymėta. Laiškus 
tam tikrą laiką, 
naikina.

Bridgeport

Iš Tautiškos Parapijos

Kaip visokiuose reikaluose, 
taip ir čia, ateinant žiemai, pra
sideda veikimas didesne skale.

Vasarą žmonės nieko rimto, 
pastovesnio nedaro, net kartais 
tingi ir pagalvoti. Vasarą gam- 

•ta žmones vilioja pas s'ave į 
pievas, miškus.

žiema-šaltis priverčia žmones- 
judėti, krutėti ir galvoti, žmo
nės šalčio bijo, slepiasi, kad 
šaltis neapgnaibytų nosis ir 
ausis.

čia dabar klebonauja kun. 
Stasys Linkus. Nors žmogus 
nei cento negauna už savo pa
tarnavimus parapijai, visgi 
stengiasi, kad darbo butų kuo- 
daugiausia ir žmonių kad su
traukti buri ir juos palaikyti 
vienybėje.

Jo sumanymu, jaunimas tu
rės progos pasidarbuoti ir pasi- 
links’minti. Nutarta statyt sce
noje du veikalu: “O. S. S.” — 
vertimas J. Uktverio, suaugu
siems lošėjams, ir “Linksmos 
Dienos”. Jaunuoliams knygos 
jau supirktos iš “Lietuvos” 
knygyno.

Bepeticijos įvyksta kas antra
dienio vakarą, 
svetainėje, 35 
Taipgi mylinti 
kinami dainų,
kinai ir, taip sakant, 
prašomi dalyvauti.

Artinantis Kalėdų šventėms, 
kun. Stasys Linkus mano bied- 
nuomenei parengti eglaitę ir 
padalinti kiek dovanų. Tie,- ku
rie norės gauti dovanų, turės 
kreiptis pas kleboną.

Dabartiniu laiku tautiškoj 
svetainėj yra rengiami kas šeš
tadienis ir sekmadienis baliai, 
maskaradai bei vakarienės.

Visame darbe prigelbsti kle- 
jonui Linkui kamendorius kun. 
Petras P. Zalink.

Daugiausiai darbo ir laiko 
pašvenčia parapijos darbuotei 
pp. Pryšmontai, Bernotai. Kaz. 
Aišmontas ir kiti.

7:30, parapijos 
ir Union gatvių, 
dainuoti bus mo- 
Merginos ir vai- 

“seniai”

»r V * ir . I

______ I

anarchisto
_>ą, kurios
> darbininkųr.pic

McCormicko.
August Spies sku 

i Arbeiter Zeitung
I spaustuvę Persekiojimas anarchistų

Dieną ar porą Čikaga lig nu-J

Čikagai buvo teroro priemonė. 
Nuostaba tečiaus virto įsiutimu.

Policija šoko darban: Ėmė 
■ ieškoti bombų. Ji “rado” jų — 
'ypač tokiose vietose, kuriose 
■tos bombos galėtų padaryti ža- 

anarchis- 
Schwabui,

los kaltinainiesiems
š aukščiausią bosų tams — Parsonsui, 

esate vyrai, tai Spies ir kitiems.
Kaip uoliai policija 

įp! bombom

Meras nekliudė mitingui
Minia susirinko. Policija da- 

bojo mitinai, bot nekliudė. Pats 
meras Harrison maišėsi minio
je, rūkydamas cigarą paskui 
cigaro.

Vienas draugų patarė jam ne
sirodyti, kad neatkreipus' į save 
per daug didelio dėmesio ir ne
sukėlus susirinkusių pykčio. 
Harrison atsakęs, kad tegul, 
girdi, žmonės žino, jogei jų me
ras yra kartu su jais.

Anarchistai kalbėtojai laikė 
prakalbas vienas paskui kitą. 
Minia užsilaikė ramiai. Po kiek 
laiko meras' Harrison sugrįžo į 
Desplaines policijos stotį ir pa
reiškė, kad, rodosi, mitingas 
baigsis ramiai.

Bomba
Pradėjo linoti. Anglas Fielden 

kalbėjo paskutinis. Jisai, sako
ma, pareiškęs, jogei “įstatymas 
turįs būti sumindžiotas, sunai
kintas, nudurtas”.

Policijos inspektoriui Bond- 
fieldui pasirodė, kad jis turi 
progos pasižymėti Čikagos val
dovams, kai jau meras ir poli
cijos viršininkas buvo apleidę 
mitingą, ir kai jis, Bondfield, 
paliko atsakomingas miesto at
stovas vietoje.

Bondfield, su 176 policinin
kais, ėmė spausti minią. Kapi
tonas Ward paliepė mitingui 
skirtis. Kalbėtojas Fielden at
sakė, kad mitingas esąs ramaus 
pobūdžio.

Dar sekunda laiko, ir pirm 
negu spėjo pas'akyti ką nors 
kalbėtojas ar policininkas, pa

darbavosi 
surasti”, galima nu

manyti iš to, kad net policijos 
viršininkas 
no kapitono 
gelbininkų 
policininkas

(Bus' daugiau) Čikagietis.

Ebersold pasipikti- 
Schaako ir jo pa- 
“stropumu” — šis 
ypač “pasižymėjo”.

RAMOVA
THEATRE

351 n and Halsted Streets

Pėtnyčioj ir Subatoj, 
Lapkričiu 29 ir 30

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLASr r | r j

aSay it with Songs”
dalyvaujant

Al Jolson ir Davey Lee

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

For COLDS, COUGHS 
Sore tliroat, museular I 
rheumatic aches & paine

AT ALL DRUGGISTS

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Ali You Need On

IflTCHEN 
Rlenzer

t *•» <*9 ■irti

HURTS ONLY DIki 
S*£ans • SCOURS 

JįRUBS* POLISHJ?

Brightens the Home—Lightens theWork

502 Baculevich Toma 
5(M Beties Jeiry 
505 Biehisas 1 E 
516 Filipovie Stepan 
518 Giginanlas Morkumi 
523 Jonilionis Jonas 
525 Kleaviekis Kazimeras 
556 Sulgaite Elena 
559 Vishutis Tony 
563 Zibiene P

Neleiskite tam 
kosuliui laikytis
KrunuojantiR kosulys erzina 
jūsų gerklę, nuolatos yra ne
smagus. Jis sunaikina Jūsų 
atsparumą, padaro jus p a- 

. linkusiu rimtesnėm ligom.
Vartoki! Severa’s Cough d 
Balsam sunaikinimui to 
kosulio. Ra m i n a n 11 e, 

l greitai veikmingas, mS- j
K giamaa ėeimininie vais- A
Bk tas per 60 metų. Ap-

t Įeitose, 26 ir 60 
k centu. J

W. F. SKVERĄ 
CO.

Cedar Rapido, 
Iowa

.Severas. 
rptJoH balsam

BpeclallJtM KzdFaM chroaUką Ir naujų U* 
zų. Jei kiti negalėjo jumis iigydyti, atailan- 
kyklt pas mano. Mano pilnas liegzamlnaTl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aA apsi
imtu jus gydyti, sveikata jums augryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzamlnavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų.
-- ---- O-------

PO

Universal Restaurant
,i j Gardus,

. jĮĘį sveiki lietu-
viški v a 1- 

k* ir man 
(la£us Pa‘ 

cr tarnavimas.

r\ < f Norkus,
sav.

750 West 31st St

[CLASSIFIED APS
Business Service

Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARĘ, PAINTS & • 

WALLrPAPER
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

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

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensaęolą 2561

1647 W. 47th St.
Arti Marshfield Avė.

Energiški 
rasei progą 

ir pažengunui 
nepaprastu* 

•Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oii trobesy, prie VVacker Drive ir 
iVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth. Stickney, taipjau tarp Stock 
Vards ir Michigan Avė. Turi kal- 

— bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai

ir sumanu* vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

PASKOLINSIM nuo $b0 iki $300 už.,r arlghškai.
:2>t. nuošimčio ir lengvais išmokSji- . PF,ni?u aphkantai bus trampą lai- 
Imais. Paskolas suteikiam j 24 va-1 lavinami dykai konstrukcijos šių r 
: landas. Be jokio kohnso.

S. OSGOOD
2231 West Division St.

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

karų ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

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

Paskolos suteikiama 
į vien*’, diena 

2-RI MORGIČIAI 
3’TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, turi atsišaukti tiktai 
unijistas. 1240 So. St. Louis Avė. 
Tel. Rockwell 8409.

INTERNATiONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Furnished Rooms
REIKALINGAS tuojaus yra kam

barys North1 Sidėj, nelabai toli nuo 
3952 N. Damen Avė., prie šeimy
nos, kuri sutiktų gaminti valgį su
lig nurodytos dietos. Turinčius to
kį kambarį prašau šiandie atsišaukti į 

Naujienas, 
Box 1151

Miscellaneous
įvairus

RENDON kambarys vaikinui ar 
merginoms, su valgiu ar bė. 4053 S. 
Artesian Avė.

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA PELNINGAS 
BIZNIS

Garage 65 karų, $400 pelno i mė
nesi .ir Roominjfhouse. 25 kambarių, 
pelno $21^0.00 j menasi. Vienam por- 
sunku du bizniu vesti, duodu pasi- 
Skilti. $1,000.00 įmokėję, likusius 
galėsite atmokėti iš pelno, arba pri
imsiu teisinga vyrą arba moterį i 
partnerius. Chicagiečiai atsilankyki
te ypatiškai i Garage, nuo 2 po pie
tų iki 9 vai. vakare, iš toliau gali
te rašyti laišką lietuviškai arba ang
liškai.

JOHN AMBROZA, 
8813 Grand Avė., Chicago.

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

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 8 šm. seklyčių setai. Mohair, 
Moųuette. Jacųuard, etc. $85 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $89.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara Iki 10 vai.

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

PARDAVIMUI bučernės “Ice Box, 
Meat Rack” ir 2 bariukai. Labai 
gražus, parduosiu pigiai. 4451 So. 
Halsted St.

Automobiles

PRANEŠIMAS\
{Širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus 
1930, "400’ Nash karus su vė

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

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

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

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

GROSERNĖ ir bučemė, moderniš
ka. Geras biznis, gyva apielinkė. 
2 kambariai gyvenimui. Kartu su 
namu, 6 kambarių flatu ir 2 karų 
garažų. Karštu vandeniu šildomas. 
Tinkama vieta lietuviui. Bargenas 
greitam pardavimui.

2450 W. 59 St.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO bizniavas namas su 

bekarnės bizniu — parduosiu vieną 
bizni ar su namu. Mainysiu i bun- 
galow, lotus, nedidelę farmą arba 
gerą automobilių priimsiu kaipo pir
mą imokėjimą.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE,

*28 Bulck 6 pm. sodan _____________ >800
*26 Pairo Sodan 6 ratai -------------------  $276
'29 Essoz Sodan--------------------------- $600
1927 Nash Coacb spodal____________ 9269
*29 Ford coupe__________________>400
*29 Ford Roadster________ ....___ . . $400
*28 AubUTn Roadster_______   $650

MoDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7186 8. Halsted 8t.. Trlanrlo 9880

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
Personai

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 

arba našlio, esu turtinga našlė, pa
tyrus biznyje. Geistina kad butų 
rimtas, viduramžio žmogus. Rašyki
te Box 1152, 1739 S. Halsted St.

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

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St., 

Tel. Victory 4898
Help Wanted—Malė 

Darbininkų Reikia
REIKALINGAS mokinys spaustu

vėm Nejaunesnis kaip 17-18 metų, 
lankęs 2 metus High School ir mo
kąs lietuvių kalbą. Atsišaukite tuo- 
jaus i

NAUJIENAS,
1739 So. Halsted St.

Klauskite M. Jurgelionienės

PARSIDUODA 2 po 6 kambarius 
bungalows, karštu vandeniu apšil
domos. Tile maudynės, elektriniai 
šaldytuvai ir visi reikalingi paranka
mai. Parduosiu už labai prieinamą 
kainą. Priimsiu automobilių kaipo 
dalį įmokėjimo. Randasi 7219-21 So. 
Francisco Avė. Savininkas ir buda- 
votojas. K. A. Jonikas, Hemiock 3699 
6628 So. Maplewood Avė.REIKIA 5 augštos rųšies suame- 

rikonėjusių ir apsišvietusių žmonių, 
didelės energijos, pardavinėti aero
planų staką. Turi būti svetur gi
męs. Tai yra gyvenimo proga.

Kreipki (ės tuojaus
MR. SEINENSKI,

160 Nu U Šalie St., Room 618

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

IMPERFECT IN ORIGINAL




