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Prekių garlaivis
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Sovietų aeroplanai 
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Vakar 
minunum

Geležinio Vilko” organizaciją buvo susi
kūręs, savo atramai, buvęs Lietuvos 
diktatorelis Voldemaras

Lili 1-
laiko-

Automobiliu bandė 
pralėkti traukini; 

šeši užmušti

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Šovė Albanijos kara
liaus Zogo priešininkus

Nepaprasta istorija su 
žaliakalniečiu

Entered as second-class matter March 7, 1914 at 
under the Act of March

PARYŽIUS, gruod. 2.—šian
die čia mirė Dr. Rosalvo Bobo, 
buvęs provizoriais prezidentas 
ir revoliucininkų vadas Haiti.

saulė teka 7:00, lei-
Mėnuo leidžiasi

Nuo lapkričio 
tidarytas lietuvių mok-

vidutiniai 
vakarų krypties

paskendo škuneris George Kav 
Jo įgulos žmonės buvo guriai 
vio Jofklein išgelbėti.

Penki paskendusio gar 
laivio žmonės žuvo

SAULT STE 
gruod. 2. — 
Kiowa, prapuolęs kelionėje iš 
Dulutho į Sault Ste. Marie, per 
smarkią audrų sudužo j uolas 
ir paskendo ties Sable Point, 
140 mylių į Vakarus nuo Sault 
Ste. Marie.

Penki jo įgulos žmonės, ku
rie, laivui sudužus, valtimi ban
dė pasiekti krantų ir gauti pa
galbos, žuvo, vilnims jų valtį 
apvertus.

Kiti aštuoniolika įgulos žmo
nių, kurie buvo pasilikę sudu- 
žusiame garlaivy, buvo vėliau 
pakraščių sargybos laivo iš
gelbėti.

Britų milionierius pas 
kolino fašistų Italijai 

$20,000,000

Maskva žada Anglų 
komunistų žurnalui 
$275,000 subsidijos

Patys britų komunistai savo 
projektuojamam , dienraščiui 
tesurinko vos $2,000

MARSE! L LES, Franci ja, gr. 
2. — čia sugriuvo du apart- 
mentų trobesiai, griuvėsiuose 
palaidodami kelioliką žmonių. 
Kol kas išimta vienuolika ku-

gruod. 2. 
iš uosto 

Roosevelt 
vandenį 
pasažie- 
nebesu- 
pasažie-

LONDONAS, gruod. 2. — 
Sunday Chronicle sakosi ’turįs 
žinių, kad maskviškis komuni
stų internacionalas prižadėjęs 
duoti i Anglijos komunistams 
$275,000 komunistų dienraščiui

SUĖMĖ GREITOJO TRAUKI 
NIO PLĖŠIKĄ

temperatūros buvo
80, maksimom 16t)

Oro pašto aeroplanas 
prapuolė nėr audrų

Garlaivio pasažierius 
nusižudė, šokęs iš lai

vo j vandenį

KAUINAS
gyvena p. S. Stulpinas. Jis kad 
ir lietuvis, šelpia Kauno Žydų 
Našlaičių Namus, mokėdamas 
kas mėnuo tam tikrą mokesnį. 
Vieną kartą jam teko gan stam
bi suma pamesti, o prie pini
gų nebuvo jokių dokumentų, 
tik Našlaičių Namų kvitas. Pa
mestuosius pinigus surado vie
nas žydas ir patyręs iš kvito 
kieno pamesta
ponui Stulpinui. Tasz labai nu
džiugo, nuėjo į Našlaičių Na
mus, , paaukojo jiems žymią 
rastų pinigų dalį ir pasakė: 
“Jūsų dėka tegavau pamestus 
pinigus.”

valkai, pasiųsti
nieko neradę.

valkas ir Her-

Šiandie 
džiasi 4:20. 
5:49 vakaro

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

Bendrai gražu ir/trupulį šil 
čiau, įdienojus 
stipresni

ST. LOUIS, Mo., gruod. 2.
Du nežinomi asmens ši ry

tų nušovė valstijos senatorių 
Josephą Moglerj. žmogžudy be 
įvyko viename krutamu jų pa
veikslų teatre, kurio savinin
kas buvo pats sėnatorius.

Alexander ir ministeris 
reikalams WedgAvood
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CHEYENNE, Wyo., gruod. 
2. — ‘ Praneša, kad Pawnee, 
Okla., tapo suimtas vienas Tom 
Vernori, kuris tapęs pažintas 
kaip plėšikas, praeitą savaitę 
sukuldęs greitąjį Portlando 
traukinį, ne.tofii nuo Cheyenne 
ir apiplėšęs pasažierius.

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, 
nigų...

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

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

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Spkmr.dieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet. ,

Dešimt tariamų “pleč- 
kaitininkų” nuteisti
Lietuvos spaudoC" žinidmis, 

karo lauko teismas Panevėžy 
lapkričio 8-10 dienomis svar
stė keturiolikos tariamų “pleč- 
kaitininkų” bylą, būtent, Kisi- 
no, Jono ir Petro Grincevičių, 
Norkūno, Dambrausko, Palšiu- 
no, Jankevičiaus, Petrylos, Le-

M issou ri senatorių s 
Mogler nušautas

I asmenų užmušta 
dviem trobesiam su

griuvus

Išsprogdino traukinį, kuriuo 
keliavo Amerikos Raudono
jo Kryžiaus misija; daug už
muštu

JOHANNESBURGAS, Pietų 
Afrika, gruod. 2. — Dabar iš
kilo į aikštę, kad neseniai mi
ręs britų milionierius Sir Jo- 
seph Robinson, deimantų ir 
aukso kasyklų savininkas, prieš 
savo mirtį paskolino Italijos 
fašistų valdžiai 20 milionų do
leriu.

Robinsono duktė buvo ište
kėjus už Italijos generalinio 
konsulo Labia, kuris po to tuo
jau buvo Mussolinio pakeltas 
į Italijos ministerį. -

VVASH’INGTONAS, gruod. 2. 
— šiandie prasidėjo 71-nio 
kongreso ilgoji sesija. Tai*l) 
svarbiausių šios sesijos darbų 
bus mokesnių sumažinimas, 
priėmimas naujo muitų įsta
tymo, paskaidymas krašto į 
naujus rinkimų distriktus etc.

Rytoj [šiandie] kongrese 
bus perskaitytas Prezidento 
Hooverio pranešimas.

DARBINAS, Mandžurija, gr. 
2. — Sovietų rusai vakar bom
bardavo visai neapsaugotą ki
nų Pokutu miestų. Dvidešimt 

sovietų aero- 
daugiau kaip 
Viena bomba 

ant traukinio, 
Amerikos Rau-

WASIIINGTONAS, gruod. 2. 
— Prof. John l>awey, Peoples 
Lobby pirmininkas, pranešė 
kad jo organizacija prašysian
ti valstybės sekretorių, kad bu
tų ištirti kaltinimai, busią 
Jungtinių Valstybių laivyno 
kareiviai Nikaraguoj buvę var
tojami neleisti ten kurtis dar
bininkų sąjungoms (unijoms).

dau- 
atsto- 

vaujančių 65,000 organizacijos 
nariu.
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Sing
dūrė jauną kalinį

CLEVELAND,. Ohio, gruod. 
2. — šiandie čia prasidėjo 20- 
toji metinė moterų rūbų siu
vėjų International Ladies Gar- 
ment Workers of America 
jos konvencija, 
mi Music Hali

Konvencijoj 
giau kaip 200

KAUNAS, gruodžio 2. 
[Chicago Tribūne , Press 
Service.] — Praeitą • naktį 
Kaune įvyko bombos spro
gimas, kuris sunaikino Lie
tuvos fašistų “Geležinio Vil
ke/’ organizacijos centro įs
taigą.

“Geležinio Vilko” organi
zacija buvo Augustino Vol
demaro, buvusio Lietuvos 
diktatoriaus, rėmėja.

Bombos sprogimo buvo 
taipjau išdaužyti skersai 
gatvę visi Lietuvos Univer
siteto trobesio langai.

Suardytų “Geležinio Vil
ko” namų griuvėsiuose ieš
koma žmonių auku.

ST. JOHNS, Nerofoundland, 
gruod. 2. -— Del smarkios snie
go audros, siaučiančios New- 
foundlando pakraščiuose, bijo
ma dėl likimo trijų krovinių 
garlaivių ir dvylikos škunerių.

Vienas valkas, išvykęs į ju
rą suteikti pagalbos norvegų 
700 tonų laivui Hertha, nebe
grįžo. Kiti du 
ieškoti, grįžo, 
Manoma, kad 
tha paskendo.

Vienas valkas išvyko gelbė
ti norvegų laivo Grey County, 
per audrą netekusio savo vai
ro, apie 140 mylių nuo Cape 
Rice. šaukiasi pagalbos taip
jau norvegų laivas La Baile 
County, 400 mylių nuo St. 
Johns.

ir Kleisoura yra Al- 
karaliaus Zogo prieši- 
ir nuo jo karūnavimo 
Graikijoj kaip t remi i- 

Manoma,’ kad atentatas 
politinio pagrindo.

LONDONAS, groud. 2. — 
Premjeras MacDonahJ šiandie 
pranešė parlamente, kad juros 
nusiginklavimo konferencija 
prasidės ateinančio sausio mčn. 
21 dieną.

Britų delegacijai pirminin
kaus pats premjeras. Kili de
legacijos nariai bus: užsienio 
reikalu ministeris Arturas Hen- 
derson; pirmas admiroluos lor
das A. 
Indijos 
Benin

bombarduojamų 
planų numetė 
šimtą s proginių 
buvo numesta 
kuriuo važiavo 
donojo Kryžiaus komisija, pa
siųsta teikti reikamos pagal
bos - tūkstančiams pabėgėlių, 
bėgančių nuo Sibiro pasienio į 
Harbiną. Daug buvo užmuštų 
ir sužalotų, tačiau amerikiečiai 
išliko sveiki.

Kita bomba užgavo Rytų 
Kinų geležinkelio ligoninę, pil
ną ligonių. Nuo mėtomų bom
bų įvairiose miesto dalyse kilo 
gaisrai.

ATĖNAI, Graikija, gruod. 2. 
— Zappciono parke čia pra
eitą naktį nežinomas asmuo šo
vė Kochi Tassi, buvusį Alba
nijos teisingumo ministerį, ir 
Ali Kleisoura, buvusį Albani
jos parlamento narį.

Puolikas šovė keturis kar
tus, ir Tassi buvo dviejų ku- 
lipkų kliudytas. Jo draugas iš
liko nesužeistas. Šovikas pa
bėgo.

Tassi 
banijos 
įlinkai, 
gyvena 
niai. 
turėjo

(Atlantic and Pacific Photo)

Illinois kongresmanas E. Denison, žinomas kaipo didelis 
“sausųjų” ir Jonės įstatymo rėmėjas, pasirodė turys “šlapią” 
bagažą ir kaltinamas prohibicijos įstatymo laužymu.

CLEVELAND, Ohio, gruod. 
2 Kelionėje iš Bellefonte, 
Pa., į Clevelandą per stiprią 
sniego audrą prapuolė oro paš
to aeroplanas su pilotu T. Nel
sonu. Bijoma katastrofos.

7 vestuvininkai pri 
gėrė jų valčiai 
, apvirtus

gruod.
2. Iš Batangas provincijos 
praneša, kad per užėjusią stip
rią audrą praeitą šeštadienį ties 
Maricabano sala apvirto valtis, 
kuria leidosi vestuvininkų par
tija. Septyni tos partijos na* 
riai, jų tarpe ir nuotaka, pri
gėrė, o dešimt kitų sugebėjo 
išplaukti krantam

LANSING, Mieli., gruod. 2. 
— Oficialiu pranešimu, per 
penkioliką stirnų medžiojimo 
sezono dienų — sezonas pasi
baigė praeitą šeštadienį — me
džiotojai Michigano valstijoje 
stirnų vietoje nušovė vienuo- 
liką kitų medžiotojų, o dar sep
tyniolika .pašovė.

Per visą rudens medžiojimo 
laiką 22 medžiotojai buvo nu
šauti, o 32 sužaloti.

MEKSIKOS MIESTAS, gr. 
2. — Praneša, kad Tepeyanco, 
Tlaxcalos valstijoj, kažinkas 
metė į vieną krautuvę bombą, 
kurios sprogimo buvo užmuš
ti krautuvės savininkas 
riana Flores ir penki jo 
Keli kiti asmens buvo

Juros nusiginklavimo 
konfercncij’a sausio 

21 diena

OSSINING, N. Y., gruod. 2.
Sing Sing kalėjimo kieme 

vakar buvo kitų kalinių mir
tinai nudurtas jauiias kalinys, 
Rubin Kaminetsky, 17 metų 
amžiaus, kuris buvo nuteistus 
kalėti nuo 7^Z> iki 15 metų už 
piešimus.

Del jo nudurimo yra įtaria
mi keturi kaliniai, kurie iki 
kvotos tapo uždaryti vienišai.

‘Miss Mexico”, nušovu 
si savo vyrą, teismo 

išteisinta

Mestos krautuvei! bom 
bos šeši meksikiečiai 

užmušti

WHITTl!ER, CaL, gruod. 2. 
— Septyni jauni asmens, grįž
dami namo iš šokių vakaro, 
bandė savo ąutomobiliu per
lėkti skersai per geležinkelio 
oėgius prieš atbėgantį pasažie- 
rinį Santa Fe traukinį. Bet ne
suskubo, ir įvyko baisi katas
trofa. Traukinio lokomotyvą 
užgavo automobilį ir sudaužė 
jį į skeveldras, šeši važiavu
siųjų buvo vietoj užmušti, o 
septintasis pavojingai sužalo-

Vilniuje bankrotuoja 
lenkų knygynai

VILNIUS
4 d
slo draugijos knygynas.

Tuo tarpu lenkų knygynai, 
net ilgus’ metus egzistavusieji, 
bankrutuoja. Neseniai valsty- 
L’ninė iždinė išliedavo didžiau
sią lenkų mokytojų knygyną; 
dabar vėl likviduojasi žinomas 
Mokovskio knygynas, kuris il
gus metus gerai 
su laikais.

Anglų komunistai dabar lai
ko savo konferenciją Leeds 
mieste. Konferencijoje buvo 
pranešta, kad projektuojamam 
savo dienraščiui britų komu
nistai tesugebėję surinkti vos 
$2,000.

Komunistų judėjimas Angli
joje yra visai menkutis, ir kas
dien vis labiau smunka. Pir
miau jie dar turėjo kad ir vie
ną savo atstovą' 'parlamente, 
draugą Shapurji Sakia t valą, 
indietį, L-e t per pastaruosius 
rinkimus ir to paties neteko.

I bedžio, • šimonies, Laužiko, 
1 Žiurlio, Žemonio ir Mackevi
čiaus.

Visi jie buvo kaltinami kaip 
priklausę plečkaitininkų orga
nizacijos ir veikę jos naudai.

Išnagrinėjęs bylą, karo lau
ko teismas pripažino kaltais ir 
pasmerkė: Kisiną kalėti sun
ktųjų (laibų kalėjime iki gy
vos galvos; Joną Grincevičių 

15 metų; Morkūną, Dam
brauską ir Palšiuną — po 8 
melus; Petrą Grincevičių, Jan
kevičių, Petrylą, Lebedi ir Ši
monį — po nuo 4 iki 2 melų 
kalėti sunkiųjų darbų kalėjime.

laužikas, Žiurlys, Žemonis 
ir Mackevičius tapo išteisinti.

Panaikino veterinarijos 
skyrių Liet. U-te

Lietuvos Universitete tapo 
galutinai panaikintas medici
nos fakulteto ve ten n arijos sky
rius.

Norintiems studijuoti vete
rinariją studentams bus duo
damos pašalpos važiuoti į už
sienį.

N(EW YORKAS, 
Nuo išplaukusio 

garlaivio President 
praeitą naktį šoko į 
vienas trečios klasės 
rius ir žlugo. Jo kūno 
rasta. Nusižudžiusio 
riaus vardo nesužinota.

Clevelande prasidėjo'Bijoma dėl likimo 
I. L. G. W. konvencija' penkiolikos laivų

MEKSIKOS MIESTAS, gr 
2. — Maria Teresa Landa, ku
ri gražumo kon teste Galvės- 
tone laimėjo titulą “Miss Mex- 
icc”, paskui ištekėjo už gene 
rolo Moses Vidalo ir, susekus 
kad jis jau turėjo antrą pa
čią, nušovė jį< posėdininkų tei
smo tapo išteisinta.
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Westville, III

Maskvos davatkų dideli smuikai

to komisarai baisiai ir‘įtūžo.
Na, gerai. Pertratėjo didelis* 

pundas plakatų. Ta raudona 
literatūra tuoj tapo išnešiota po 
visas tautiškas stubas. Visame 
mieste plakatų buvo devynios 
galybės. 'Rodosi, jau ir aklas 
galėjo matyti,’ kad bolševikai 
rengia didelį jomarką. Beit iš 
didelio debesio visai lietaus ne
buvo. Pasitaikė šaltas vakaras 
ir svetainės durys užšalo. Kar- 

• tu užšalo ir išbubnytas' sąlyčius.
■ Vadinasi, viskas nuėjo ant šuns 

' uodegos. Niekais nuėjo visai 
i literatūra. Be jokios naudos 
buvo maitinamas apie porų sa
vaičių ir tavorščių spykeris.

Tokio baisaus smūgio komisa
rai tai tikrai nesitikėjo. Mei
linosi jie prie mainierių, —nie
ko neišėjo; meilinosi prie Susi
vienijimo narių, ir tie jiems j 

’ j pasakė: Mes sudėjome milioną 
’ dolerių, mums jis ir priklauso, 

| o ne Maskvos gizeliams.
Na, dabar komunistukai rau- 

Mat donas nosis pakabinę slankioja 
priprati- ’r galvoja: kokį čia fondą rei- 

I kės sutverti, kad padengti spy- 
kerio kelionės lėšas ir apmokė
ti spaudos darbus? —Vietinis.

Kaip svietas marguoja ir ko
munizmas gyvuoja, dar tokių. 
dalykų pas mus nėra buvę. Se- 
niaus mokytojų ir už pinigus i 
nebuvo galima gauti, o dabar' 
jie nieko vietoj liko.

Gal jus, gerbiami skaitytojai, j 
ir netikite, bet taip iš tiesų yra. 
O štai ir faktai. Mus užsispyrė 
mokyti Chicagos raudondvario 
tyčeriai. Savo mokslą jie tiesiog 
nori varu brukti. Jiems pade
da vietiniai maskviečiai, kurių 
regis, yra apie pušeš'to žmogaus. 
Pirmiausiai jie bandė rusiškos 
netvarkos liga užkrėsti mainie- 
rius, bet tieji nepanorėjo sirgti 
nei į jų peršamą uniją dėtis. 
Jie tiesiog atsisakė tų meklerių. 
klausytis. <

Jeigu mainieriai mokėjo per į 
tiek metų tvarkyti savo reika
lus, tai mokės ir toliau. 
mainierių yra tokis i 
mas, kad nenori boso ant savo, 
sprando ir viskas. Kaip mai- 
nieris nedirbtų ir kiek jis neuž
dirbtų, o bosui ant savo spran
do neleis sėdėti ir gana. Taigi 
mainieriai trumpai atsakė tiems. Del Amerikos Lietu 
meklioriams tyčeriams: Jusųl 
čia niekas nekvietė ir jus esate, 
nereikalingi tarp mainierių ra
mybę drumsti. Mes sutvėrėme 
uniją, mes ją palaikome ir mes ■ 
patys bandysime ją tvarkyti.' 
Jei kas joje bus negera, tai mes 
patys bandysime tuos negeru
mus ir pašalinti.

Nudegę nagus su mainieriais, 
komunistai kibo Į Susivienijimą. 
Gal manote, kad jie nėra 
cialistai tame amate? 
manote, tai klystate.

Prieš kiek lajko ir 
baladavo iš Chicagos 
d vario tyčeris. 
komunistėliais jis pef porą die
nų slankiojo po miestelį ir gal- , 
vojo, kur čia gau'ti svetainę, f 
Mat, dabar jau žiema, tai po 
mėlynu dangumi kad ir su rau
donais kailiniais užsivilkus pa-1 
mokslus sakyti nepatogu. Na, I 
nuėjo pas vienos.svetainės sa-j 
vininką. Savininkas klausia: 
“Kaip tamsta vadiniesi?” Vie
tos komisaras atsako: “Darbi
ninkas Amanavičia iš Chica
gos”. Paskui savininkas pa- i 
klausė kas ir kokiu tikslu tas' 
prakalbas rengia. Gavo atsa
kymą, kad prakalbos yra ren
giamos Susivienijimo reikalais. 
Vėliau paaiškėjo, kad komu
nistėlis visai prie Susivieniji
mo nepriklausąs. Savininkas nu
stebo: Kaip tai, sako, jus prie 
Susivienijimo nepriklausote, o 
apie jo reikalus norite kalbėti? 
Ką jus galite pasakyti apie 
tą organizaciją?

Toliau, daugiau. Komisaru- 
kas pasisakė, kad jį kvietusios 
kažkokios moterys ta tema kal
bėti. Girdi, tų moterų esu ne
daug ir jos savo susirinkimus 
laikančios stuboj. Bet Chica-Į 
goj tų progresyvių moterų esą 
labai daug, 
nes negavo, 
ninkas, mano supratimu, 
teisingai pasielgė: jeigu spyke-' 
ris' randasi VVestville’j, o pub
lika (progresyvės moterys) Chi-j 
cagoj, tai juk daug patogiau j 
spykeriui nuvažiuoti Į Chicagą, 
negu publikai į VVestville.

Tačiau komisaras žut-bu't pa
siryžo spyčių pasakyti. Po dide
lio vargo pasisekė svetainę gau-j 
ti nuo svetimtaučio. Džiaugs
mas pas komunistus kilo kuo- 
didžiausias. Tuoj į Chicagos 
raudondvarj tapo pasiųstas laiš
kas su orderiu: garsinti prakal
bas. Kilo ir ten sujudimas. 
“Vilnis“ apsidžiaugė ir pagyrė 
svetimtaučių gerumą (žiūrėk 
No. 275). Na, o pipirų lietu
viams nepasigailėjo. Užkliuvo 
jai ir SLA. 18 kuopa. Mat, to
ji kuopa apsitvėrė gana spyg
liuota tvora, kad Maskvos deg
losios kiaulės negalėtų įlįsti ir 
knisti tautiškas bulves. Dėliai

zacijos popierų gavimų).
Santykiuodami su čia apsigy

venusiais lietuviais, Lietuvos 
konsulatai gauna Įvairių įvai
riausių paklausimų ir visados 
stengiasi suteikti galimai pilnų 
atsakymų. Todėl pašto išlai
dos konsulatuose pralenkė tam 
tikslui skirtų sumų. Todėl butų 
geistina, kad paklausoj ai nepa
mirštų Įdėti vokan apie 10 cen
tų pašto ženklais’ dėl jų paklau
simo išpildymo.

III.
PAIEŠKOMA:

Smaidžiunas, Jonas, Ameri
kon atvykęs prieš 20 m., tais 
navęs Amerikoje J. V. kariuo- 

I menėje, iš ten grįžęs gyventi 
į Shenandoah, Pa. apylinkę ir 
ten miręs. Reikalinga tikslių 
žinių apie mirtį ir turtą (10- 
1135).

Gudeliauskas, Steponas, 1921 
m. gyvenęs ,419 Elizabeth St., 
Tamaųua, Pa. Paieško ?esųo.

Agi utis, Antanas, Mykolo sū
nūs, kilęs iš Rietavo miestelio, 
apie 40 m. amžiaus, 1927 m. iš
vykęs Meksikon ir gyvenęs Nue- 
va Rosita mieste netoli Lista 
Carlos. žmona negavusi jokių 
žinių apie 1 metus laiko.

Stroga arba Striogola, Juo
zas, seniau gyvenęs Pittsburgh, 
Pa., dirbęs “Čipaunio” fabrike 
ir buk žuvęs darbe (esą rašy-

______________ h»i. «■...  —4X—.  

1925-6 m. ir vežiko nužudytas. 
Paieško sesuo, gyvenanti Rau* 
dėnų valsč., Šiaulių apskr.

čiupkevieius', Povilas, gimęs 
Amerikoje, apie .25 m., lankęsis 
Lietuvon 1921-1923 m., gyve
nęs phs p. Marijų Danisevičie- 
nę, 539. Island Avė., Waterbu- 
ry, Conn. Paieško motina, ne
gavusi žinių nuo laiko jo grį
žimo Amerikon.

Vaičya, Petras, kilęs išJSpan- 
dotų k., šidlavos v., Raseinių 
apskr., išvykęs Amerikon apie 
1910 m. Ieško sesuo Marijona.

Valiulis, Kazys, 1923 m. gy- 
vetnęs Blaine, W. Va., vėliau 
gyvenęs’ apie Morgantovvn, W. 
Va. ir apie 9 mėn. atgal išvy
kęs i Ohio valstybę. Paieško 
brolis Antanas.

Vaitiekūnas, Juozas, 1921 m. 
gyvenęs 1210 Winter St., Phila-

delphia, Pa. Paieško duktė 
Kotryna.

Ieškantieji arba apie juos ką 
nors žinantieji malonėkite atsi
liepti į
Consulate General of nithuania
15 Park Row, New York City.
Lietuvos Generalis Konsulatas 

K. Jurgėla e. Sekretorius p.

Daug kentėjo nuo . 
nevirškinimo

•‘Afi turėjau dideli vldurlt) nevirSkiniiną, 
aogulSjau nieko valgyti ir tas beveik visai 
mane nukankino ir turėjau tokius Kasus 
viduriuose, kad turėdavau vartoti soda, 
kad juos niafialinus. Taipgi -<laiig: kentė
jau nuo vidurių užkictiejimo. Dabar aft 
jaučiuosi daug geriau. Mano vidurių virš
kinimas yra geras, viduriai veikia gerai 
ir mano nervai yra daug stipresni." Evc- 
rett Sniith. Gallatin. Mo. Sis pareiškimas 
bus gera žinia kitiems, kurie kenčia kaip 
ponas Smith kentėdavo.

Nuga-Tone taipgi yra patvirtintos, kad 
veikia gerai nuo prasto apetito, prasto no- 
virfikinlmo, gasų viduriuose, raugėjimo, silp
nų kepenų, silpnų inkstų ir puhIčh, silpnų 
nervų ir svarbių organų, praradimo svorio 
arba stiprumo, prasto miego, užkictiejimo 
ir kitų trubelių. Nuga-Tone jau yra su
teikusios virė miliono žmonių geresnę svei
kata, didesnį stiprumą ir padaugino jėgą 
ir energija. Jei jūsų vertelga neturi jų 
savo sandčlyj. reikalaukit, kati jis užsaky
tų jums iš olselio vaistinės.

Jei
spe- 
taip

vėl
raudon 

mūsiškiais i

vių nuosavybės 
Lietuvoje

AA Lt M » į

ta “Sandaroje”).
Merfaltas, Jonas, kilęs iš 

Garliavos valsčiaus, prieš karą 
gyvenęs New York mieste. Pa
ieško sesuo Karalina.

Ziemaliai, Petras ir Andrius, ♦ 
atvykę Amerikofi prieš karų ir 
gyvenę Wisconsin mieste. And- 

| rius buk nuvykęs Lietuvon

Didžiausias Pasirinkimas
Kalėdinių Prezentų 

GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, KALENDORIAIS, 
FOUNTAIN PENS

Iš gitarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne

MOTERIMS:
1. Karoliai
2. Branzalietai
3. špilkos
4. Auskarai
5. A grafos
Taipgi kitų smulkiu dalykėlių gintarinių 

ir ne gintarinių.

Lietuvos* saldainius-kendes galite gauti 
gražiausioje dėžutėse tinkamose teikimui 
kalėdinių

galima gauti šiuos:

VYRAMS:
6. Cigarnyčios
7. Pypkės
8. Plunksnakočiai
9. Kolionikai

10. Rėmai Paveiksla'ms

dovanu bei šiaip pasipirkimui.

Labai dažnai čionai apsigy- 
. venę lietuviai turi vargo dėl sa
vo nuosavybės jiems priklau
sančios Lietuvoje. Vietoje siun- 
tinėjus pakartotinus paklausi-i 
mus konsulatan, patartina ne-1 Kuomet jos turi po ranka 
užmiršti, kad Lietuvoje prieš 'gituos puikius vaistus, nftU- 
karą ir dabar veikia Užsisenė- ijojamus nuo Civilio Karo 

1— (užsigyvenimo) Įstaty- . ..
(Statue of Limitations),' ____ ___

Kiekviena moteris; kuri turi 
savo vaistų šeptlfėje bonką Pain- 
Expellerio su Inkaro vaisbaženk- 
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmu, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsisėdantiš į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai. x

Pain-Ėxpelleris su Inkaro vais-' 
baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 186/^ 
metų. Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko
ki suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly.

Labai efektyves ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
vispomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kimią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus be- 
sigydymai pasauly.

Apgr.—No. <87

Moterys daugiau 
-į nebijo skausmų!

atsi-i JUDO 
j mas
kurio laikas buvusių Kauno iri 
Vilniaus gubernijų vietose buvo 

' ir dabar tebėra 1O metų, gi 
buv. Suvalkų gubernijos vieto
se ir Klaipėdos Krašte tas ter
minas yra daug ilgesnis (iki 30 
metų).

Kad nebūtų širdgėlos ir by
linėjimosi dėl užsigyvenimo, pa
tartina kiekvienam čionai apsi
gyvenusiam lietuviui (be skir
tumo ar jis butų Lietuvos ar 
Amerikos pilietis) pasistengti 
10 metų nelaukiant sutvarkyti 
savo nuosavybės reikalus su sa
vo giminėmis ar kaimynais Lie
tuvoje arba patiems nuvykus 
Lietuvon ir padarius ten raštiš
kų pas notarų sutartį, arba pa
skiriant savo įgaliotini Lietu
voje, surašant Įgaliojimo -doku
mentų Lietuvos Respublikos 
konsulatuose Ne\v York’o ar 
Čikagoje, arba pas vietos' advo
katus ar agentus surašytus ir 
notaro patvirtintus dokumen
tus atsiunčiant Lietuvos kon
sulatui paliudyti. Be Lietuvos 
Konsulato paliudymo (legaliza
vimo) dokumentas neturi jo
kios vertės Lietuvoje.

Veik nėra reikalo priminti, 
Komisaras svetai-!kad ',irm “TA ^7** F1’0?- 
. , . _ . , mus ir pradėti bylinėtis teis-Ir svetainės savi-. . , .... .! muose dėl nuosavybes teisių 

i sutvarkymo, reikia išbandyti vi
sas galimybės susitarti geruo
ju.

11.
RYŠIŲ SU LIETUVOS 

KONSULATAIS UŽLAIKY
MAS

Del pačių » Lietuvos piliečių 
interesų geresnio aprūpinimo 
yra pageidautina, kad visi be iš
imties Lietuvos piliečiai, svetur 
apsigyvenę, nuolačiai laikytų 
ryši su Lietuvos konsulatais, 
pranešdami savo adresus ir jų 
pasikeitimus, taipgi ir apie šei
mynines atmainas bei piliety-1 
bės pakeitimą (antrų natūrali-

NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 V. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedeldieniais 
nuo 9 v.

Gintaro Karo'tai, Gintaro 
Branztfiietai, Gintaro

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

Platus pasirinkimas sieninių 
kalendorių su Lietuvos vaizdais 
— tinkami siųsti Lietuvon arba 
sau pašilk i kyti.

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

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

Gyvenantiems toliau nuo Chi- 
cagos siunčiam gintarų ir kny
ga katalogų kalėdinių prezentų 
pasirinkimui. Gyvenantieji Chi- 
cagoje ir artimose Chicagos 
apielinkėse nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyt: asmeniškai tiks
lesniam pasirinkimui įvairiau
siu kalėdinių prekių. Lauksime.

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

KNYGYNAS
3210 SO. KALSTEI) ST

Gintaro Plunksnakočiai

Gintaro Cigarnycia

Gintaro Cigarnycia Cigaretams

Gintaro Pypkes

“LIETUVA”,
CHICAGO, ILL., TEL. VII

DRES1Ų DEZA1N1NIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl suves, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl . nemokamos 
informacijų knygos.

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

10 a neštas
JOS. F. KASN1CKA, principalas

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRfcJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ........................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ............
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .............................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
puitHS* *

KAUNO ALBUMAS ..........................................................................—
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVftS RAŠTAI. Septyniuose tomuose .................... .... $7.011
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................-.................   ilk

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................................. - ...................—
Namų dalbai, namini sąskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

$2.5Ii

J. Raslavičius 
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildomo visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Pliene Ganai 0084

193 Grand Street Brookiyn, N. Y.



Antradienis, gruod. 3, 1929

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

k) paklausyti. — kaip pirkiai 
ii re..ii <1 rruoja. L* je.'gu Vai- 
dvlp choras taip gerai išlavin- 

i i am muzikui 
nes jis daug do) 

Mums lietuviams
(Kiaugtis, kad lieluvių 

'; tarpe rami įsi to- 
gabių menininkų, kaip 

J. Sauris, kuris daug 
muzikos srity j i 

musu

i ,

,i.hl

Lietuvių Kareiviai
Jau nedaug laiko beliko iki

dylų choras, vadovau jant gerb. { 
p. J. Sauriui, vėl rengia nepa
prastą vakarą, būtent pirmą 
kartą bus perstatoma nauja 
operetė “Lietuviai Kareiviai“, 
kurią yra parašęs J. Sauris. 
.Jam vadovaujant šią ^operetę 
pirmą kartą čikagiačiams teks 
pamatyti Lietuvių Auditorijoj, 
kurią vaidins aukščiau minė
tas choras.

Jau iš praeitų laikų teko pa
tirti, kad šis choras yra gra
žiai pasirodęs visuomenės tar
pe, ir publika visada būdavo 
patenkinta jo surengtais vaka
rais. Taigi ir dalvar, prie šio 
vakaro, choras visu smarkumu 
ruošiasi, kad iki tinkamiau al
si laukusią visuomenę paten
kinti.

Todėl visiems patartina atsi
lankyti į minėtą vakarą ir pa^» 
matyti linksmą ir juokingą 
veikalų ir pasiklausyti gražių, 
naujų dainų, ir kurie tik at
silankys tą vakarą į Audito
riją, tai nei vienas nesigailės, 
nes linksmai laiką praleis, o 
juoko iki valiai turės.

Teko būti minėto j choro pa
mokose ir pasiklausyti, kaip 
jie dainuoja. Ištikrųjų, tai yra

' Viduriu Paįrimą 
Pirmiausia Parodo 
Apsivėlęs Liežuvis

Jusi| liežuvis yra niekas daugiau, 
kaip viršutinis galas jūsų pilvo ir žar
nų. Jūsų daktaras pirmiausia žiuri į 
liežuvį. Jis tuojaus pasako padėtį jū
sų virškinamosios sistemos — o gy
dytojai sako, kad 90 nuoš. visų ligų 
prasideda su pilvo ir vidurių paįrimu.

Apsivėlęs liežuvis yra pavojaus žen
klas vidurių paįrimo, kuris gali pri
vesti prie labai rimtų ligų. Jis pa
sako kodėl jus greitai pavargstate; 
kodėl jus turite skausmą viduriuose, 
gasus, surugusį pilvą, kvaitulių prie
puolius.

Apsivėlęs liežuvis yra ženklas, kac 
jus esate reikalingi Tanlac — vaistų, 
kurie pagelbėjo tūkstančiams žmonių, 
kurie buvo fiziniai pakrikę delei pilvo 
ir vidurių paįrimo, — kurie veltui 
“išbandė viską” ir buvo netekę vilties.

Tanlac neturi mineralinių vaistų; 
jie yra padaryti iš žievių, žolių ir 
šaknų. Gaukit bonką šiandie pas sa
vo aptiekininką. Pinigai bus sugrą
žinti, jei jie jums nepagelbės.

Jas, lai di.it 
u. J. Suuriui 
rhn.o d’rLn. 
reikia 
visuomenes 
kiu i 
įO.ri*. J. 
darhucjasį 
save gabumais puošia 
lietuviškus vakarus.

.Manau daugumas iš

_________ NAUJIENOS, Chicago, Iii.
. 11.,. ' 1 . .•. ne • b.cg uu, kad, siko- savo kuopoms išdėstyti, no d visiems i 

Pauk.šlij n'Jktsiiacnąs visų.1 apie 'lai jiems yra gerai žino-' prieg;aud 
buvo ma’nęs čekius^

u šlis yra nevedęs vyras

Hv.s i. ule p:io krautuvus. Tui- 
•i Lrinli.amj nesunku buvo ųp- 
m’rLli su vienu žmogumi,'kai 
seimu i’n.kas išėjo iš namų. 
IT.ipjau, sakoma, kad piktada- 

nors

ma. K. .1. S?nr.;ška, aps.

Laidotuves
Palaidota; a. a, Kazimie: 

T. Jankaitis

žmogaus biografija susideda) 
gimė gyveno

ųms lemtu surasti 1594< 
amžino ; ramybės to- 15943—V 

25246 
rūpinosi, 24504- 

i džiaut 15938
i pasakė trumpą 25294 

, o kapinėse 25295 
25297

T

šiomiu laidotuvėmis
•giaborius Lachavich. Išle
Limą iš namų 
kalba S. Strazdas, 
M, Bacevičius.

Ilsėkis, drauge, ramiai. Mes, 25296 
1 pasilikę, eisime tuo keliu, ku- 25299 
, riuo ir tu ėjai — kovosime už 56688 O. 
į geresnį gyvenimą visiems, o 56689

Dabrovolskiui 
Jovaišiui 
Dovidavičh nei 
Petraičiui 
Pociui

1 lobrcvolskienei
Uaulakmtei

252- J. J. Jokubauskui

ir riai. greitai suradę pinigus
ir buvo paslėpti. Iš to iš trijų žodžių — 

...... . Bet k0) žmogus pabaigia mcs5teigul- 150daremr. išvadas, kad holdapą Į mirė, j--------------------- t------------------------

musų darę mkie paukščiai, kuriems' gyvenimo dienas, tai tenkaI sime amžįnam nasilsiui.
atsimenam tuos laikus, kuomet tm- i.ut yra lėkę progos nužiu-1 jam susitikti kartais su daug, Pasmilo Vergą
p. J. Saul is buvo šv. Jurgio rėti, kur krautuvininkas slėpęs | daug nesmagumų — ypač dar-i 
parapijos vargonininkas ir jam pinigus. • .} ibo žmogui,
vadovaujant Kanklių chorą tuo
met daug buvo pastatyta gra-'dau 
žiu veikalų, kaip štai: “šven- dalykas 
loji Naktis“, “Klaipėdos Julė“, dieniais 
“Kaminkrėtis“ ir daug kitų, tenka mainyti

> nv. .Hugiu(rcii, Kur
rgoninlnkas ir '.jam pinigus. • 

1 Kode!
g pinigų namie? Paprastas! gyvenimas ėjo ne lengvu keliu: 

^šla- jam teko kovoti už vietą gyve
nime ir, bendrai su visa pažan
giąja visuomene, — už geresnę

Taip ir Kazimiero Jankaičio Kalėdoms Skaliu?

;24507

yra toks
vielos krautuvininkams 

nemažai čekių.
taip kad nekuric net po kelis Krautuvininkas turi turėti cash. visos' žmonijos ateitį.
kartus buvo perstatomi ir 
sados su pasisekimu.
sakant, p. .1. Sauris visiems yra 
prielankiai pasitarnavęs, ir ku
rie tik jį kvietė, niekuomet jis 
neatsisakydavo nuo dalyvavi
mo parbėgtuose vakaruose. 
Kaip Kanklių chorui J. Sauris 
nemažai yra dirbęs, taip da
bar lygiai nemažai darbuoja
si ir Vyrų Vaidylų chorui, ir 
jam vedant šį chorų gana pa
sekmingai ir vykusiai progra
mos išpildo, taip kad daugu
mas įžymių asmenų yra susi
domėję šiuomi choru.

Kaip girdėt, daugumas jau 
yra pasižadėję atsilankyti į šio 
choro busimąjį vakarą, kuris 
įvyks gruodžio 8 d. Tadgi, su
laukę minėtos dienos, visi eiki
me į Lietuvių Auditoriją ir sa
vo skaitlingu atsilankymu pa- 

fliorrj ii- r>>'i < luok imo 
dainininkams daugiau ūpo ir 
pasiryžimo dar plačiau sklei
sti lietuvių dainas.

Algis.

vi- Lietuviai
žodžiu čekiu į kanka. Jiems krautu

vininkas turi išmainyti. Pauk-

nėra pratę bėgti su Išgyveno jisai 47 metus. Bet 
lapkričio 23 d. vakare apie 
10:30 valandą Jankaitį užgavo 

šeio nelaimė buvo la, kad jis gjų dienų sportų greitai began- 
nespėjo padėti bankan pinigus tjs automobilis
šeštadienio vakarų.

Report.

Brighton Park
Apvogė lietuvių namus.

Šiomis dienomis neprašyti 
svečiai (vagiliai) atlankė na
mus Walter Jagellų, 2559 W. 
47 St., Brighton Parke.

Piktadariai išsinešė pinigų ir 
žiedų, žalos jie padarė Jake
liams' apie devynis šimtus do
lerių.

Patartina visiems
goti piktadarių. —Girdėjas.

Town of Lake
Nukentėjo vietos biznierius 

lietuvis

Namie

sugrj- 
nema- 
Pauk- 
krau-

Neturtingos šeimos, atsikrči 
pūstos Į Naujienas, gali giu 
ti Kalėdoms dovanų.

N
A. Stepan
S. Astrauskui
V. Zalanavičienei 

Mickuvienei 
Rimkienei

rnkaiu i
ausi,ui

SCasiulic-nei

A
J. 
D
A. Laudauskui
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M IL'ES’

bito 
Pprvdys 

TAKE
MARES* 
COUGH 

BALSAM.
čioso 35c. ir GO

N U) KOSULIO 
BALSAMAS

kokį neužsisenejusį 
bito kokį blogą, 
įsisenėjusi šaltį. 
Nors geriausia ir 
saugiausia yra jį 
pradėti vartoti 
tik šalčiui prasi
dėjus. Jis turėtų 
būti visada po 
ranka, taip kad 
reikalui atėjus 
bilę minutę ga
lėtumei jį sura
sti. Parduodamas 
visose vaistiny- 
centų už butelį.

mo-

Tel. Gary 2-7749

Dr. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Dr. J. JACOBE
PAGELBININKAS

Du ofisai:
1428 Broa'dway

Gary, Ind., ir

4902 Forsyth Avė.
East Chicago, Ind.

Aš esu užbaigęs tris daktarų
kyklas. Gydau nuo visų ligų, staigių 
ir kroniškų. Sergantys žmonės gy
dykitės pas tikrą gydytoją, kuris 
jums sugrąžins sveikatą. Ant parei
kalavimo važiuoju i namus toli ar 
arti.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Wood gatvėje laiko bučemę 
ir grosernę lietuvis biznierius 
Paukštis, šeštadienį jisai darė 
nemažų apyvartų.

O sekmadienio rytų žmogus 
išėjo šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčion, kuri randasi prie 
46-tos ir Wood gatvių, 
paliko tik burdingierį.

Po pamaldų Paukštis 
žo namo ir čia išgirdo 
lonią naujieną: Kada jis, 
štiš, išėjo bažnyčion, tai
tuvėn atsilankė piktadariai. 
Jie, grūmodami revolveriais, 
paliepė burdingieriui atsigulti 
ant grindžių; patys gi ėmė šei
mininkauti krautuvėje.

Krautuvėje, po baru, rado 
paslėptus Paukščio pinigus — 
apie keturiius šimtus dolerių 
pinigais ir apie 500 dolerių če
kiais. Pas i šlavę pinigus, ban
ditai įsakė burdingieriui neju
dėti per tam tikrą laiką, jei 
gyvastis jam brangi, ir neiti 
lauk, o patys išsinešdino sa
vais keliais.

Sugrįžęs iš bažnyčios, Pauk
štis davė žinoti policijai apie 
įvykį. Bet ar šiai pavyks su
rasti pinigus, tai klausimas.

Tikimasi, kad gal banditai 
mėgins čekius mainyti, ir kad 
gal pagal čekius bus galima 
rasti kokias nors pėdsakas. 
Bet ir ant čekių dedama ma
žai vilties.

prie Talman 
avenue ir Marųuette road. Tri
mis valandomis vėliau jisai mi- 
re šv. Kryžiaus ligoninėje, pa
likęs dideliame nubudime mo
terį Barborą ir dukterį Stanis
lavą, gimines ir draugus.

Velionis Jankaitis buvo gi
męs Lietuvoje, Stungių kaime, 
Žagarės' parapijos, Šiaulių ap
skrities. Amerikoje išgyveno 
27 metus.

Jankaitis buvo laisvų pažiū
rų žmogus. Pirm socialistų par
tijai skilsiant jis priklausė so- 

Icialistams, vėliau, kilus frakci
nei kovai, galima sakyti, pasili-

apsisau-|ko bepartyvis. Bet iki mirties 
buvo laisvas nuo visokių tam- 
sybes Į>ri(>tarų.

S T A C. C. a 1*1 Lapkričio 30 dieną daugelis
• L. 00*10 apSliri" j0 draugų ir giminių susirinko 

čio reikalu į velionio namus adresu 6551 
________  So. Washtenaw avenue, aitsi- 

Praėjusioj apskričio • konfe- sveikinti ir suteikti jam pasku- 
rencijoj buvo padaryta du ta- patarnavimą. Iš namų kū
rimai, kurie liečia kuopas. Vie- nas išlydėta 2:30 valandą po 
nas tų tarimų — tai rengimas PĮetM i Lietuvių Tautiškas ka- 
paskaitų, prelekcijų ar prakal-1 Pines* 
bų tokiomis temomis, kuriomis I Skaitlingas būrys žmonių — 
kuopos pageidaus. Todėl, jei ku- v^So kokios 50 automobilių —- 
ri kuopa mano rengti, tai da- palydėjo Kazimierą. Velionis 
bar laikas' nutarti.______________atsigulė dėdės Šamo žemėje.

Turiu priminti, kad dvi kuo- Tiktai ženklas paliko kapuose, 
pos jau nutarė rengti. Tos kuo- kad gamta suteikia gyvybę ir 
pos yra 226 ir 36. Kada susi- kad ji atsiima ją, ir kad atei- 
darys didesnis skaičius kuopų, | tyje — anksčiau ar vėliau — 
norinčių paskaitas rengti, tai 
rengimo komisija sutvarkys pa
vestą jai užduotį.

Antras tarimas tai paremti 
Apskričio Sporto Fondą tiesio
giniu budu, t. y. kad kuopos pa
aukautų iš savo iždų kiek ga
lėdamos tam tikslui. Gal šis 
reikalas kiek sunkiau yra išpil
dyti, bet kuopos visgi galėtų 
prisidėti kiekviena su keliais 
doleriais.

šiuos suminėtus reikalus ap
skričio delegatai turėtų rimtai

Šventėms atėjus, kiekvienas 
žmogus nori pasilinksminti ir 
gerinus ir skaniaus pavalgyti, 
ir, suprantama, kiekvieną ima 
noras savuosius palinksminti 
nors menka ir pigia dovanėle 
— bile tik visi linksmi būtu
mėm. Tokį tai ūpą atsineša su 
savim Kalėdos. Visi išrodo ge
ri, o ir mes patys norime kam 
nors būti geri.

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

Laiškus rašykite tuojaus, ne
atidėliojant;, adresuojant :

NAUJIENOS • 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

15925—M. Slepikui 
15937—V.
15932—N. 
15933—0.
24505—V.
15941—M.

Gilienei
Zakaitienei 
Rundžiuvienei 
Rulevičiui 
Merkusevičienei

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

MES SKAITOME TIK $10.30 Už 100 LITŲ.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Gruodžio 

3, 4 ir 5
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“Marianne”
Graži muzikale komedija, da
lyvaujant Marion Davies, 
Oscar Shaw, Mack Swain ir k.

TUBBY

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Atkaklus kosulys, kuris laikosi po 
didelės slogos, ar po antpuolio bron
chito, greitai pasiduoda gydamo- 
sioms ypatybėms Foley’s Honey and 
Tar Compound. Padarytas iš tyros 
pušies smalos, šviežio minkštinančio 
medaus, kartu su kitomis vertingo
mis kosulį gydančiomis gyduolėmis, 
Foley’s Money and Tar paskleidžia 
raminantį gydantį apvalkalą ant įdeg
to gerklės ir oro takų pamušo. Bron
chinis kosulys, kvaršinantis naktinis 
kosulys, gąsdinantis krupo kosulys 
greitai sustabdomi. Nuolatos varto
jamas per 50 metų ir kasmet suvar
tojama daugiau kaip 2,000,000. Pa
klauskit savo aptiekininko Foley’s 
Honey and Tar Compound ir nevar-| 
tokite jokio kitokio.

Mes Parduodame Laivakortes i ir iš Lietuvos.

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

VISOS ŽINIOS MIELAI SUTEIKIAMOS — DYKAI

-------------Jūsų Bankas —---------------

D EPO SI TORS STATE BANK
4701 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.

Rimt Is No Dumbbell.
Gou BETTfcfc MOT A 

LET MY POP CATCH 
YOU BECAV^E MY 
CAP GOT BUR.MT UP 
IU THE FIR-E SPIDEU 
AKT l MADE DOVJK) AT 
OUR CAVE TO COOK 

i SOME CGG3 J

WEll,GEE 
VHHlUKERSl 
THAT ISKVT.
MY FAULT )

/ YE5 IT ISTOO 1 
IF YOU HADmT DUG 

TU AT OLE C AME VOE 
WOUlbK)T\jE BVILT 
THE FIRE AKI' M Y 
CAP WOULOM'T’VE
\ FALLEM IM IT /

\MHY DW'T YOU 1 
TAKE A STICK AM' 

GET VT OUT 
8EFOUE IT BURMT 
UP OQ PUT THE

PIRE OUT? J

YOU GOTTA HAME 
\MATEQ- TO PUT VT 
OUT, D O A5’T CHA? 
VoHEfcE VUAS U)E 
GONK)A GET AM?

per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausį Radio
Victor dezaino, Victor darbo — 
Nauji kiekvienu žvilgsniu. Mo
dernizuotas circuit, pritaikintas 
prie šių dienų broadeastinimo 
ir radio reguliacijų. Naujas Vic
tor eleetro-dynamie 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 — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 38V2 colių augščio, 27 colių pla
tumo ir 16 Vi colio storumo.

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

jei uasreidaujama

VitaK-Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 2475—2471 
Atdara Utaminko, Ketvergo ir Subatos vakarais.

Didžiausia ir Puikiausia Lietu 
vių Rakandų ir Muzikos 

Sankrova Bridgeporte

Geriausia vieta visokios rūšies Kalė-
* *■ ’ • ■' •

dų dovanoms: Radio, Rakandų, 
Kaurų, Pečių, Žaislų.

Viskas, kas reikalinga prie namų, 
už žemiausių kainų ir lengviausiais 

išmokėjimais.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 So. Halsted St.

YOUHADTUB 
VMATER. YOU 
COOKUUTMEEGGS 
IM, DlbN'TCHA- 
\W OibN’TCHA 
ŪSE THAT? j

YOU 6IG OUHBBeLU 

YOU D0i3t TRINK VM SU CHA 
DUHMY AS TO TQT TO PUT 
A FIR6 OUT WtTH ttOT 

DO VA?
I KMOV4 BETTBR'MTHAT!

f X

’
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrove, 1739 S. Halsted St., Chi- 
cafo, IU. Telefonas Hoosevelt 8500.

Inu ir dviem šimtais milionų rublių, popierinio rublio 
vertė turėjo dar labiau nupulti.

Leidimas popierinių pinigų, kurie nėra padengti 
auksu, yra infliącija. Šituo keliu Lenino valdžia kitąsyk 
visai nupuldė senųjų cariškų rublių vertę. Stalinui vieš- 
Ipataujant, sovietų finansai vėl ritasi į pakalnę. O kai 
kurie naivus žmonės dar tiki, kad Rusiją galinti kasmet 
leisti po penkis ar daugiau bilionus rublių industrinės 
statybos reikalams ir už keturių ar penkių metų pavy
ti Amerikos pramonę!

Infliacija yra dirbtinis ir labai nesveikas būdas 
dauginti krašto pinigus. Anksčiau ar vėliau tenka ją lik
viduoti, ir tuomet ateina skaudus pramonės krizis.

Apžvalga
BOMBA “GELEŽINIAM VILKUI” NEŠVARI DEMAGOGIJA

Telegrama iš Kauno praneša, kad gruodžio m. 1 d. 
vakare bomba suardė “Geležinio Vilko” namų, kuris 
stovėjo skersai gatvės priešais Lietuvos Universitetų. 
Sprogimas buvęs toks smarkus, kad išbyrėję visi uni
versiteto langai, o iš “Geležinio Vilko” buveinės likę tik 
griuvėsiai, kuriuose dabar ieškoma lavonų.

“Geležinis Vilkas” tai — pusiaulegališką pusiau- 
slapta kraštutinių tautininkų neva sporto, bet tikrumo
je teroro organizacija. Ją įsteigė Voldemaro šalininkai, 
kuomet Voldemaras buvo valdžioje.

Bombų j tos organizacijos centrų, gal būt, metė kas 
nors iš tų, kurių giminės arba draugai nukentėjo Vol
demaro diktatoriavimo metu. Bet taip pat yra galimas 
daiktas, kad šitų teroro aktų atliko priešingieji Volde
marui tautininkų elementai, nes tarpe voldemarinių ir 
smetoninių tautininkų eina aštri kova.

Pagaliau, yra galimas daiktas, kad tai atliko pro
vokaciniais tikslais žvalgyba. Carizmo laikais, sakysime, 
Rusijos policija tyčia samdydavo provokatorius mėtiti 
bombas ir užmušinėti aukštus valdininkus, kad valdžia 
turėtų kuo pateisinti savo žiaurius persekiojimus revo
liucionierių. Tautininkai, kurie šiandie valdo Lietuvų, 
daugelyje dalykų pamėgdžioja Rusijos carizmų.

Bet vistiek, kas butų tai padaręs, reikia pastebėti, j 
kad bombomis žmonės “argumentuoja” tenai, kur nėra 
laisvės. Laisvose šalyse tokių įnagių griebiasi tik pami
šėliai.

SKANDALAS VATIKANE

Vos keli mėnesiai, kaip yra įsteigta “Vatikano Val
stybė”, o jau ji turi pusėtiną skandalą. Viena moteris 
šovė šv. Petro bazilikoje į arkivyskupą Smitą ir jį su
žeidė. Dabar šovikė sėdi Vatikano kalėjime ir dėl jos 
atentato eina tardymas.

Pradžioje buvo bandoma tą incidentą nuglostyti, ir 
pasa-

Oficialiam Amalgameitų uni
jos lietuvių organe “Darbas” į- 
dėta šitokia “žinia” apie mena
mus “pelčkaitinihkus”:

“Dabar, kada Plečkaitis 
mokosi vokiečių kalbos’ vie
name Vokietijos kalėjime, jo
jo sėbrai veda Vilniuje tą pa
tį darbą, meilindamiesi Pil
sudskio vaildžiai. Jie leidžia 
laikraštį “Pirmyn.’.

“Plečkaitininkų priešakyje 
šiuo tarpu stovi buvęs seimo 
atstovas Paplauskas ir Vil
niaus universiteto studentas 
Ancevičius.”
Iš kur Pruseika tokių dalykų 

apie “plečkaitininkus” pasėmė? 
Matyt, iš “Eltos” pranešimų, 
kurie yra inspiruojami žvalgy
bos. Jau net kauniškės “L. 
žinios” viešai išreiškė savo pa
sipiktinimą Lietuvos valdžios 
humbugiškomis pasakomis apie 
“plečkaitininkus”, bet Pruseika 
apsimeta, nieko apie tai negir
dėjęs. Paplauską ir Ancevičių 
jisai stato “plečkaitininkų” 
priešakyje, nors Ancevičius 
laikraščio “Pirmyn” špaltose se
niai apšaukė Plečkaitį provoka
torium.

Koktu, kad toks į fašistiškos 
žvalgybos dūdą pučiantis “lite
ratas” redaguoja rubsiuvių 
laikraštį.

“Kas šiandien yra? Ramu- 
Tik išimtinai dabartiniais 
rinkimais susidomėję laikraš
čiai, nuolat paragindami savo 
korespondentus vietose, gau
na šykščių žinelių, kaip pra
ėjo rinkimai vienam kitam 
valsčiuje, vienoj kitoj apskri
tyje. Rinkimų tartum ir ne
būta. Bet net tos' kuklios 
pripuolamos žinelės yra ne
paprastai charakteringos. 
Vietos korespondentai, pra
nešdami rinkimų rezultatus, 
sąmoningai vengia juos įver
tinti ar bent pažymėti, kurio
visuomeninio ar politinio nu- patys save valdyti.

sistatymo yra išrinktieji. Pa
duodamos pilkos išrinktųjų 
pavardės, bespalvės, nevaiz
džios, kaip ir patys rinkimai. 
Matyt, patiems koresponden
tams atrodo heatsargu viešai 
prasitarti su įvertinimais”, 
šito žmonių atšalimo pasėkos 

yra tos, kad net ir tie, kurie 
turi teisę balsuoti, Savo teise 
dažniausia nesinaudoja. “D. B.” 
sako:

“Naujas įstatymas sumažino 
rinkikų skaičių bent 60-70 
nuošimčių. Bet ir likusieji 
30% matomai nesiskubino į 
rinkimus. Ištisais valsčiais 
imant, į rinkimus atėjo tik 
penkta, šešta rinkikų dalis, 
kurie dabartiniu įstatymu ga
li rinkimuose dalyvauti. Sa
kysim, Biržų valsčiuje, kaip 
praneša ‘Liet. Žinios’, iš 2400 
rinkikų dalyvavo tik 511, va
dinasi, vos penkta dalis. Bet 
neretas atsitikimas, kad se
niūnus rinko tik keliolika pi
liečių iš kelių šimtų.” 
Dauguma žmonių dabar nebe

turės balso vietinių reikalų 
tvarkyme. Tautininkai, matyt, 
nenori, kad žmones pratyitųsi

Amerikos pramonė 
ir darbininkų klasė

SLA., Reikalai
Dar Vienas Balsas

IŠVOGĖ SLA. ADRESUS?

iš Vatikano buvo paleista pasaulio spaudon tokia 
ka, kad tą moteris, girdi, esanti nepilno proto ir arki
vyskupui ji keršijusi už tai, kad jisai neišpildęs 
prižado ir neparupinęs jai uždarbio. Bet paskui buvo 
susekta, kad ši pasaka neturi jokio pagrindo, kadangi 
Margaretė Ramstad (toks šovikės vardas) turėjo gerą 
vietą ir jokios arkivyskupo pagelbos nereikalavo.

Paaiškėjo, kad tarp tos merginos ir arkivyskupo 
Smito buvo labai artima pažintis, kada juodu abu gyve
no Švedijoje. Arkivyskupas turėjo tiek daug įtakos į 
Margaretę, kad jisai ją iš protestonės pavertė katalike. 
Ji yra graži mergina, o jisai gražus vyras. Kai dvi vie
nuolės, pastatytos ją sergėti, klausė jos, kodėl ji norė
jusi nušauti savo geradėją ir religijos mokytoją, tai ji 
atsakė:

“Klauskite arkivyskupą Smitą. Jis gerai žino, 
dėl ko.”
Ar nebus čia panaši istorija, kaip su pralotu Ol

šausku ir našle Ustjanauskiene? Tik Vatikano dramoje 
tapo pakeistos rolės: ne kunigas bandė nužudyt moterį, 
bet moteris kunigą. Ir scena čią buvo pasirinkta kito
kia: ne tamsiam miške, bet garsiausioje pasaulio kata
likų bažnyčioje — šv. Petro bazilikoje!

savo

“Vienybė” praneša įdomią 
naujieną:

“Girdėjome, kad bolševikai 
išvogę iš SLA. raštinės ‘Tė
vynės’ adresus ir visiems 
SLA. nariams išsiuntinėjo 
savo atsišaukimus, kuriais ir 
niekina SLA. darbuotojus, o 
į Pildomąją Tarybą siūlo 
Maskvos pastumdėlius.”
Mes irgi esame girdėję apie 

tų adresų “išvogimą”, tik mums 
atrodo tai keista. Bolševikai 
nebūtų galėję pavogti “Tėvy
nes” adresus, jeigu jie nebūtų 
turėję savo šnipo “Tėvynės” 
spaustuvėje arba SLA. raktinė
je. Ar galimas daiktas, kad 
bolševikų “čekistams” pavyko 
įsiskverbti net ir į centralinę 
SLA. buveinę?

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ
RINKIMAI

LENGVAS BUDAS “PADIDINT TURTĄ”

Sovietų Rusija vėl griebiasi infliacijos, kaipo prie
monės tuščiam valstybės iždui padidinti. Ekonominis 
sovietų laikraštis “Ekonomičeskaja Žizn” praneša, kad 
lapkričio 21 d. buvo apyvartoje Rusijoj 2,912 milionų 
popierinių rublių, o pernai metais spalių mėn. 1 d. jų 
buvo tik 1,740 milionų. Vadinasi, per tryliką mėnesių 
popierinių pinigų padaugėjo 70 nuošimčių.

Bet jau ir pernai popieriniai sovietų rubliai toli- 
gražu nebuvo padengti auksu. Rublio vertė užsieniuose 
buvo labai nupuolus, taip kad spekuliantai, supirkinė- 
dami rublius Rygoje, Stockholme ir Varšuvoje ir paskui 
slaptai įgabendami juos Rusijon (kur, sulig valdžios 
dekretu, už rublį valdžios bankas duoda apie pusę do
lerio), darydavo puikų pelną.

Nuo to laiko aukso rezervas sovietų valstybiniam 
banke vargiai galėjo padidėti, nes eksportai iš Rusijos 
menki, o importuojant iš užsienių prekes reikia už jas 
mokėti auksu. Todėl padidėjus “bumaškų” sumai bilio-

Lietuvos vaildžia sauvališkhi 
pakeitė įstatymą apie savival
dybes! ir dabar eina jų rinkimai.

Pirma savivaldybės buvo 
valsčių, miestų ir apskričių sei
meliai, kuriuose dalyvavo visų 
gyventojų atstovai. Tie seime
liai skirdavo ir kontroliuodavo 
vietinę administraciją. Dabar 
savivaldybes kontroliuos centra- 
linės valdžios paskirti valdinin
kai, ir jose galės dalyvauti tik
tai dalies gyventojų atstovai, 
nes daugeliui žmonių rinkimų 
teisė tapo atimta.

Anot kauniškio “Darbo Bal
so”, pirma

“pilietis ar pilietė ėjo į savi
valdybės rinkimus veiklus, 
pakeltu upu, nes jautė, kad 
jie tuo momentu yra atsako- 
mingi už rinkimų rezultatus; 
žinojo, kad nuo tų rezultatų 
pareis Viešojo vietos gyveni
mo eiga, kad jie patys yra to 
gyvenimo gyvi dalyviai. Ir 
dėlto visuotinuose rinkimuo
se dalyvaudavo 70 ij net 90 
nuošimčių visų rinkikų.

Jeigu visi kiti rašo į “Nau
jienas” ir pasako, ką jie mano 
apie tinkamiausius kandida
tus į P. T. SLA., tai, manau, 
ir aš kaipo narys, biskelį pa
dirbėjęs labui SLA., rodos, tu
rėčiau teisę ir laisvę pareikšti 
savo nuomonę per gerb. “Nau
jienų” špaltas.

Leiskite man, kad ir trum
pai nurodyti, kaip kiti žiuri ir 
mano apie geriausiai tinka
mus kandidatus į SLA. virši
ninkus. Nominacijos yra lais
vos, nariai perstato nemažą 
skaitlių kandidatų, idant butų 
galima pasirinkti, kai ateis tik
rasis balsavimas. Kas butų, jei
gu niekas nieko ne nominuo
tų? Arba jei tik viena ar kita 
grupe turėtų privilegiją nuro
dyti kandidatus, o kitiems tai 
hutų draudžiama daryti. Tai 
butų ne demokratiška, ne lais- 
za. žinoma, spauda—laikraštis 
— gali vieniems leisti rašyti, 
o kiliems ne; tas priklauso, 
kaip tas laikraštis reaguoja: 
ar visiems teikiama reikšti 
hiisva mintis bendrose disku
sijose, ar ne.

Ne mažas skaičius SLA. na
rių plačiai žiuri į musų orga
nizacijos reikalus. Todėl fana
tiškai nusistatyti bile klausi
mu, — ar tai nominacijose, ar 
kokiu nutarimu, — negali at
nešti niekam naudos nei vei
kėjams, nei propagandos gru
pėms. šiose skiltyse tilpo įvai
rių nuomonių; galima sakyti 
vis “už”. Nė aš, nė kitas nega
li sąžiningai ir atvirai pasaky
ti, “jog mano pusėje yra tik
ra teisybė”. Kaip “Gerovės Ly
ga”, taip ir kiti “komitetai'” 
susideda iš gerų veikėjų, daug 
dirbusių labui SLA. organiza
cijai, ir daug nukentėjusių 
įvairių šmeižtų ir paniekos bol
ševikų spaudoje. Tad kodėl ne
kuriu “kritikai” taip daug ima 
drąsos, ir, jeigu galėtų, tai gal 
tą veiktų, ką bolševikai daro 
prieš kitus, žinokite, broliai, 
kad nariai turi pilną teisę no
minuoti ir a balsuoti kaip jiems 
geriausiai atrodo. Musų . įvai
rios propagandos “Lygos^Ko- 

mitetai”, — tai grupės veikė
jų, kurie nurodo nariams ar 
p. Tareila, ąr Gugis butų 
kamesni užimti vietą P. T. 
gu nekuriems atrodo, kad 
reila esąs užsitarnavęs tos
los — gerai; o jeigu kitam at
rodo p. Gugis busiąs geras — 
gerai. Tai jeigu taip, kam tie 
drąsus “kritikai” pila šmeiž
tus prieš “Lygos” veikėjus, 
kadangi jokis “Komitetas” ar 
Lyga nėra jokia legalė orga
nizacija, o tik sau laikinai dėl 
busto susiorganizavę.

Man atrodo, kad “kritikai” 
rimčiau turėtų žiūrėti i daly
ką. šiose nominacijose “gerai”

nešvari pagieža gali at- 
tolimesniam musų vei- 
SLA. reikalai ir dar- 

nesibaigia su nominaci- 
Mums reiks dirbti dar

išsikritikavus, kas bus ateity? 
Pasėta 
silicpti 
kimui.
buotė 
jomis.
ilgus metus; dar musų išeivi-* 
jos dirvonai ne visai apdirbti; 
dar mes rimtesnio konstrukty- 
yio darbo nesukurėme. Bet 
“kritikų” atsiranda, nors ne
kuria iš jų. tik popieriniai, o 
ne iš darbų. Pamąstykite rim
tai, ar ištikrųjų taip yra svar
bu, kas bus iždininku? Ar liks 
Tareila ai* G ugi s, — vistiek 
mums reikės pečius suglaudus 
sukti SLA. ratą ir vykdyti nau
jus sumanymus.

Kiekvienas, ką nors dirbąs, 
padaro klaidas, »bet jis vieną 
padaręs, 
padarys, 
už P» T. 
rimta;

eina 
būna 
nėra 

poryt
kas 
ar 
į bendrą 
žiūrėsime

tin- 
Jei- 
Ta- 
vie-

jau kitą panašią ne- 
Kad agitacija 

sąstatą, tegu ji 
neveikime

reikalinga. Rytoj 
mums reiks sueiti 
veikimą, o kaip tada 
vienas į antrą ir kaip mums
galės SLA. darbas sektis ir 
būti našus? Todėl mano išva
da yra tokia: rimtai kalbėkim 
apie kandidatus, rimtai kriti
kas vartokime, bet veikėjus ne- 
užkabinkirm Mat, kandidatas 
visur ir visados būna apkalba
mas', bet kurie kalba už jį, 
tą kalbėtoją nėra reikalo pulti- 
šmeižti, tai tik mažai nusima
nantieji gali taip daryti.

K. J. Semaška.
Šitame straipsnyje išreikšta 

labai sveikų minčių. Tie SLA. 
nariai, kuriems rupi organiza
cijos ateitis, privalo, iš tiesų, 
neužmiršti, kad ir po rinkimų 
reikės dirbti, ir jeigu nomina
cijų bei galutinų balsavimų me
tu bus sukelta nariuose daug 
piktumo ir pagiežos, tai toliaus 
jie nebegales sutartinai veikti. 
Ypatingai yra malonu, kad tas 
mintis dabar išreiškė vienas' va
dinamosios “Gerovės Lygos” 
steigėjų, nes ta “Lyga” buvo 
pirmutinė, kuri ėmė šmeižtais 
kovoti prieš kitaip manančius 
SLA. narius ir veikėjus. Savo 
išleistuose lapeliuose ji paskel
bė nešvarų melą, buk socialis
tai norį “užgrobti” Susivieniji
mą ir esą taip pat “pavojingi” 
Sus-ui, kaip bolševikai. “Lygie- 
čiai” turėjo pagalvoti pirma, 
negu jie savo nevykusią, ar
dančią agitaciją pradėjo.

Redakcija.

JUOKAI
SIURPRIZAS

—Aš savo žmonai vardadie
niui nupirkau guminį paltą.

—Tai ką, manai siurprizą jai 
padarysi ?

—Na, žinoma! Ji tikėjosi kai
linių !

žmogus, kuris turi suirusią 
sveikatą, nors ir kažin kaip ban
dytų nuduoti sveiku, bet kiek
vienas, pamatęs jį, pasakys, 
kad su juo yra kas nors nege
rai ir jam reikalinga gydytojo 
pagelba. O kuomet ligonis 
kreipiasi pas gydytoją, tai vie
nam ar kitam išeina ant nau
dos: jeigu ligonis greitai pa
sveiksta, tai ligonis laimingas, 
o jei ligonis ilgai serga, tąsyk 
gydytojui nauda...

Panašiai yra ir su Amerikos 
pramone. Kad Amerikos pra
monė nėra pastatyta ant svei
kų pamatų, tatai nei vienas ne
užginčys. šios šalies bizniu jau 
seniai serga kokia tai liga, ir 
jis nuolat gydomas, bet niekuo
met galutinai neišgydomas. 
Nors paviršium ir pasiseka tū
lam laikui apgydyti, bet vidu
riuose ta liga pasilieka nepa
liesta, ir laikui bėgant ji vėl 
atsinaujina. Išeina ant naudos 
tik tiems, kurie tokias ligas gy
do, o ne pačiai pramonei. Kuo
met pramonėje įvyksta krizis, 
tai pasipelno tik stambiausi 
piniguočiai, o smulkesni ir vi
durinės klasės biznieriai praki- 
ša. Ir nėra ko stebėtis, kad 
pramonė sąžiningai “negydo
ma”. Mat, iš jos suirutės pa
sinaudoja tam tikri žmones. 
Jeigu bučiau bolševikas, tai sa
kyčiau, kad visą pramonės sis
temą reikia sugriauti, o jos 
vietoj naują subudavoti. Bet 
toks pareiškimas butų labai 
klaidingas. Šios šalies pramonė 
nėra jau taip liguista, kad ją 
reikėtų į grabą pasiųsti. Ji yra 
išgydęma ir ją išgydys, tik ne 
tie daktarai, kurie ją šiandie 
gydo. Jie gydo iš atbulos pu
sės, todėl jie jos niekad negali 
išgydyti.

Dėliai šitos pramonės suiru
tės kas kart vis daugiau ir dau
giau darbininkų netenka darbo, 
o kartu ir duonos. Ateis lai
kas, kada tie alkani žmonės pa
sakys daktarams, kad dabar 
jau mes imsim pramonę tvar
kyti taip, kad jos vaisiais ga
lėtų naudotis kaip galima dides
nis skaičius žmonių. Kad tas 
laikas ateis, tai parodo tas ne
paprastas progresas, kurį pada
rė technika laike šių pastarųjų 
kelių metų. Šiandien dirbtuvė
se statomos moderniškiausios 
mašinos. Ir kada tai padaroma, 
tai dalis darbininkų atleidžia
ma.’ Likusieji turi dirbti ne 
tiek, kiek darbininkas gali, bet 
tiek ,kiek mašina juos priver
čia. Su pagalba tokių mašinų 
vis daugiau ir daugiau pagami
nama dirbinių. O tai veda prie 
overprodukcijos ir priverčia 
fabrikantus stabdyti darbus, 
kapoti darbininkams algas ir 
griebtis kitokių priemonių, kad 
kaip nors nupiginti savo pro
duktus, idant juos butų galima 
greičiau parduoti.

Ot, štai kur mes ir susidu
riam su ta vyriausia priežasti
mi, kuri gimdo bedarbes. Be
darbės, žinoma, paliečia skau
džiausiai darbininkus. Kad 
nuolatinio nedarbo išvengti, tai 
reikia gydyti iš antros pusės 
visą pramonę. O taip gydyti 
neateis tie ponai, kurie šiandie 
gydo pramonę, nes jie perdaug 
gerai žino, kad jiems iš to ma
žiau' bus pelno. Tas' visas dar
bas, tas \>ertvarkymaš, prisieis 
atlikti darbininkų klasei. Bet 
šiandie Amerikos darbininkai 
turi pasitenkinti tik žodžiais, o 
jokio kons'truktyvio darbo ne
gali pradėti. Negali dėl to, kad 
jie neturi stiprios ' organizaci
jos, su kurios pagelba galėtų 
pagerinti kaip politinį, taip ir 
ekonominį gyvenimą. šiandie 
Amerikoj darbininkai turėtų su
sirūpinti sukurimu tokios orga
nizacijos, kuri galėtų apimti 
plačias darbininkų mases. Bet, 
deja, mes šiandien turim gana 
daug tokių darbininkų, su 
riais susikalbėti apie jokią 
nybę negalima. Paimkim 
ir tuos pačius komunistus,
nuo pat savo atsiradimo perlėkė 
per visą Ameriką ir dar

taip silpnutes organizacijas žai
bo greitumu, apgriaudami, ap
draskydami jas. Ir dabar pa
tys nuo didelio jkaitimo tirpsta. 
Dėliai to Amerikos darbininkai 
turi tik džiauktis; kuomet pas
kutinė komunizmo kibirkštis už
ges šioje šalyje, tąsyk darbo 
žmonės galės daug lengviau 
pradėti dirbti konstruktyvį dar
bą, kuris jau turėjo būt pradė
tas’ prieš dešimt'į metų.

Taigi, kad pataisyti nuolat 
besvyruojančią pramonę, kad 
prašalinti tas nuolatines bedar
bes, kad prirengti darbo žmo
nėms užtikrintą ir geresnę at
eitį,—reikia vienybės ir stip
rios organizacijos.

—S. Naudžius.

ĮVAIRENYBES
Nepaprastos vienuoles

sergąs ligonis. Senjoras 
buvo žmogus' dievobai- 
ir maloniai priėmė vie- 
automobilį, pasodinda- 
šale šoferio. Vienuolė

Ramiai sau važiavo automo
biliu iš San Sebastiano miesto 
į Bilbao (Ispanijoj) senjoras 
Lozano su drauge, kai prie ke
lio jie pamatė vienuolę, kuri 
prašėsi pavėžėti lig artimiausio 
miestelio, kur, esą, jos laukiąs 
sunkiai 
Lozano 
mingas 
nuolę j 
mas ją
atsisėdo. Šoferio butą žmogaus 
smalsaus, ir todėl jis iš pasalų 
ėmė savo kaimynę apžiurinėti. 
Nustebusiam šoferiui tuojau 
krito į akį nepaprastai didelis 
ir plaukuotos vienuolės rankos, 
kurios' laikė mažą pintinėlę. Pa
mėginęs užkalbinti, šoferis iš
girdo tokį storą balsą iš vie
nuolės lupų, kad jam iš Karto 
paaiškėjo, kad čia ne moteris, 
bet vyras. Nusiduodamas nie
ko nesuprantąs, šoferis sustab
dė automobilį, pareikšdamas, 
kad mašina sugedo ir jis turįs 
ją taisyti. Mandagiai kreipda
masis į vienuolę, šoferis papra
šė ją truputį išlipti iš automo
bilio. Kai vienuolė išlipo, šo
feris vėl paleido automobilį vi
su greitumu, palikdamas vie
nuolę ir nusiveždamas jos pin
tinėlę, kurioj, vietoj maldakny
gių ir vaistų, buvo rasti trys 
užtaisyti revolveriai. Senjoras? 
Lozano ir jo draugas buvo ge
rokai nustebinti ir suprato, iš 
kokia pavojaus jie išsigelbėjo. 
Po valandėlės jie privažiavo 
pakeliui dar dvi panašias vie
nuoles, bet jau nesustojo, o nu
skubėjo miestan policijos pa
kviesti. Policija tuoj nuvyko į 
nurodytą vietą ir visas tris 
“vienuoles” suėmė, kurios pasi
rodė esą persirengę pavojingi 
plėšikai.

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

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj
Gruodžio 3 ir 4

Visas kalbantis paveikslas

“Lady Lies”
dalyvaujant

Ali Star Cast

Tafoffi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

ku- 
vie- 
kad 
Jie

v

Kalbanti komedija

Kalbančios žinios.

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

“You 5'our&elf Mušt Sol Flanie 
to the Fagols vvhich you have 
Brouglit”. Dailės instituto biu-

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

leteno paaiškinta, kad tie' žod-l Naujoj vietoj
žini yra imti iš veikalo “The 1,109 South Albany Avenue

Graboriai Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvrirys gydytojai

Teatruose

Edge of the World”, kurį pa
rašė Kenneth lSa\vyer Good
man trumpu laiku“ prieš mir-

Chicago teatre — pradedant 
penktadieniu, gruodžio 6 d., 
bus rodomas kalbantis paveik
slas “Half Way to Heaven”; 
scenos produkcija ateinančiai 
savaitei bus “Velvet Revue”; 
šią produkciją sutaisė Boris 
Pctroff, ji yra labai įdomi.

Orienlal teatre — pradedant 
6 d. gruodžio bus rodomas pa
veikslas “Giri from \Vool- 
\vorlhs”; tai kalbantysis pa
veikslas iš gyvenimo mergai
čių, kurios dirba departamen-. 
liuese krautuvėse; Lou Kozloff 
ir jo džiazinis orkestras duos 
scenos numerį “Steppin* Along”

United Artists teatre — pra
dedant 6 <1. gruodžio bus ro
domas paveikslas “Three Live 
Ghosts”, komedija — roman
sas; kitokie numeriai.

McVickers teatre ‘ — prade
dant šeštadieniu, 7 d. gruod
žio, bus rodoma paveikslas 
“Disraeli”. Tai yra vardas pa
garsėjusio Anglijos istorijoj 
valstybininko. Kitokie nume
riai.

Koosevelt teatre — 
dant 6 d. gruodžio bus 
mas paveikslas 
the Kio Grande
lis paveikslas; siužetas 

laikų, kada ispanai užka-
Meksiką ir plėtė savo 
į šiaurę iki dabartinių 

Valstijų rubežių: kitokie

Lietuvių kalba paduoti žod
žiai reiškia: Jus patys turite 
užitegti žibintuvus, kuriuos at- Į 
sinešėt.

Pamoka gi žodžių loki: ge
riausias scenos kūrinys ir ge
riausias išpildymas nepaveiks 

į publiką, jei ši nebus pasiry
žusi nuoširdžiai priimti tai, ką 
duoda scena.

Publikos užsilaikymas kai 
kuriuose lietuvių parengimuo
se rodo, kad mes ne visuomet, 
esame pasiryžę “uždegti žibin-! 
tavus”, apie kuriuos kalba už
rašas Goodman teatre. 

♦ ♦ ♦
" i

Amerikos piešėjų paveikslų 
ir skulptūros kurinių paroda j 
užsidaro sekmadienio vakarą, 
gruodžio 8 d.

ateity Goodman lea- 
vadinama komedija, 
“Aplink pasaulį per |

Phone 
Henilock 9262

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau, ne 

ei, kad prie gr 
bystės, 

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halated St. 
Tel Victory 4088

» Tel. Victory 6279
DR.

LIETUVIS’
G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTAS

------ o

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

Suite 1615

Tol. Harrison 1950

prade- 
rodo- 

Romance oi 
tai kalban- 

imtas
iš tu 
riavo 
Įtaką 
Suv.
rūmeliai

Fieldo muzejuj gamtos 
istorijos '

žiemos

turini
pama-

vieta.

mėnesiai yra liuoslaikis. Dar
bas sunku gauti. O šiemet tur 
Lut dar sunkiau. Kur dėtis?

Sunku pasakyti. Bet 
liuosą pusdienį ir norą 
lyti įdomių dalykų 
muzejus išrodo tinkama
Įžanga čia nieko nekaštuoja. 
O pamatyti yra ko: iš praei
ties ir dabarties. Galima sa 
kyli, kad čia surinkti pavyz
džiai žemės istorijos — ką ji 
pergyveno per milionus metų. 
Galima sakyti, kad čia surink
ta ir atvaizdas šių dienų mu
sų žemes gyveninio.

Taigi patartina
gamtos istorijos muze.įų. 
d i ilgesnes ir įdomesnės 
liuoslaikiui praleisti nėra 
Čikagoj.

atlankyti 
Nau- 

vietos 
visoj

Čikagą ir -išsta 
Fieldo muzejuj 

gamtos istorijos radiniai Fiel
do muzejaus ir Oxfordo uni
versiteto ekspedicijos Messo- 
potamijon. Atkasuose kapų, 
kurių amžius siekia 3,500 me
tų pirm Kristaus gimimo, už
tikta akmeninių indų, vario 
įnagių ir, “prašmatnumų” — 
kaip veidrodžių, kartelių, etc.

Pasak biblijos, pasaulis bu
vo sutvertas 1,000 pirm Kris
taus. Reiškia, vos praslinko ko
kie 500 melų, kada Dievas iš
vijo Adomą iš rojaus, ir jau 
Dievo rūstybe užmiršta. Jau 
puošiasi karieliais ir dabinta- 
si pagelba veidrodžių. Ir net 
numirėliams tokie “prašmatnu
mai” aukauta.

Galima betgi į šiuos atkas
tus dalykus žiūrėti kitaip, ne
gu biblija žiuri. Galima saky
ti, kad žmones gyveno ant že
mės daug ilgesni laiką, negu 
biblija sako. Kad jie povai ci
vilizavusi, ir kad jau buvo kai 
kuriose šalyse civilizacija pa
kilus ytin aukštai tuo laiku, 
kada, pasak biblijos. Dievas 
žemę tvėręs.

Kaip ten 
mu pamatyti musų "pro-pro- 
pro”-tėtušių palikimai.

Atgabenta į 
la parodai

Artimoj 
tre bus 
pavadinta 
80 dienų”. Veikalo vardas im
tas iš Julės Vernes apysakos! 
minėtu vardu. Bet šiandie ap
sukti aplink žemę per <80 dic-1 
nu yra jau komedija. Nese-j 
niai Zeppelinas tą kelionę pa-: 
darė į kokią dešimtą dalį mi
nėto laiko.

Komedija, sakoma,

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

VALANDOS:

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

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

------------ - - -- -■>

esanli
Del pla-labai

tesnių informacijų galima tele- 
tonuoti Goodman teatrui.

Pašautas unijos vir 
šininkas

limsleriy į

'Menning, pašautas., Jisai va- j 
žiavo automobiliu namo. Arli I 
namų jį pasivijo kitas automo-J 
bilis ir privarė prie

: vio. Menning iššoko iš 
lemobilio. Iššoko ir 
rai, važiavusieji kitu 
L iliu ir t no į eme 
Mcnningą. Manoma, 
ning pašautas dėl k

savo au- | 
trvs vv- I I ■ 

autoiiio- | 
nudyli į H 

kad Men-j| 
/irču imi- I

Chicagro Civic Opera

1 )er Bosenkavalier, 
vai. vakare 
trečiadienį, 
Am o re 
tadienį 
heusei*

Don Quichotle.

S

šeštadienį,

T re Re — ketvir- j 
vai. vakare. 'I'aipi-: 
šeštadieni, gruodžio 

po pietų. Aida 
<8 vai.> vakare, 

e Notre Dame
sekmadienio popieti, pradžia

Surado $150,000 
dalyku

ir Akių Dirbtuve

Pastlba: Mano ofisas dabar randasi

au, negu kiti to- 
1 priklausau Ofjsas

3256 SO. HALSTED STREET 
Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 

2-ras Ofisas: 4191 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 5820

Undertaking Co
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal 3161 
----- o--------

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

GYDO
f

Kraujo, odos, chroniškas

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

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

; I Persiskyrė

Visi 
gimine

ANTANAS KRUGLA
1 su šiuo pasauliu 

gruodžio 1 dieną, 9:30 valandą 
iš ryto, 1929 m., sulaukęs apie 
46 metų amžiaus, gimęs Lietu
voj, Suvalkų rėd., Starapolės 
apskr., Pakonių kaime. Paliko 
dideliame nuliudime moterį Ma
rijona, dukterį Viktorija ir žen
tą Dovida Lewis, 4 sunirs — 
Jurgį, Pranciškų, Albina ir To- 
.mošių, vieną marčią Elcnorą, 
brolį Matcušą, Seattle, Wash., 
ir giminer. Amerikoj, Lietuvoj 
bro'i Audrieji! ir šeimyną. Kil
nius pašarvotai randasi 3524 
So. I.owc Avenue.

I ’.idotuvės įvyks trečiadieny, 
gruodžio 4 dieną. 9 vai. iš ryto 
iš namu į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kasimiem kapines.

. A. Antano K r uglos 
draugai ir pažįstami 
-irdami kviečiami da- 
laidotuvčse ir suteikti 

patarnavimą ir
lyvauti
j?.m paskutini 
atsisveikinime.

Nulindo liekame.
Moteris, Duktė, Simai 
ir Gimines.

Laidoti.-.ė; c patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4J 39,

padarė kratą šloruo- 
priklauso Ralpbui 

ir kurie yra Mil- 
\vaukee gatvėje. Čia surasta 
vogtų dalykų vertės $150,000. 
Penki žmones areštuota.

Policija mano, kad ji sura
dusi dalį tavorų, kuriuos va
gilių gengė pasišluodavo, kada 
lavorai būdavo vežami trauki
niais. Fkspresmonai, policijos 
manymu, išmesdavo lavoms iš 
traukinių, o vagiliai surink-

Policija 
se, kurie

Trys banditai apiplėšė eilę 
garažų paktį iš sekmadienio i 
pirmadienį. Viso jie pasipelnė 
$3,200.

MARY RIMKUS 
po tėvais šlaniaitė,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 1 dieną, 1:30 valan
da po pietų, 1929 m., sulaukus 
29 metų amžiaus, gimus Au
gusto 17 d., 1900 metų, Chica
go, 111. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą G. Rimkų, motiną 
Oną, tėvą Antaną, tris seseris 
— Oną, ĖJizabeth 
du dėdes 
Kazimierą Krikštanavičių ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4006 So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
gruodžio 4 dieną, 2 vai, po pie
tų iš narnų į lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi A.-A. Mary Rimkus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Motina, TevaS, 
Seserys, Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1711.

ir Violet,
- Juozapa šlama ir

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 

” ir Balsamuotojas
Automobilių patar-

7 navimas teikiamas 
visokiems reika- 

Moderniška 
koplyčia veltui.

S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Bialsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu At
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. ; Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonas
Cicero 3724

^Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Čikagos dailės institute

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Lietuviai, kuriems teko Gli
ti Goodman teatre, yra malę 
prosceniunie šiuos žodžius:

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei

Dr.

praktikos, 
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
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. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

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

CHICAGO, IL1

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Boulevard 5203

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA x

Chas. 
Syrevviczc Co

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė
CICERO, 1LL.

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

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome i Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabahis!
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 73141
__________________________ t______________________ i 3201

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

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

Tel. Brunswi,ek 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: 1—3 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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

1117 So. Fairficld Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. TeL Blvd.

dlšL/. Ujt. ii* A a ■

3201

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

342J. South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo’ 10 iki 12 

r
Rezidencijos Tel. Midway 5512

Res. Tel. Van Buren 5858'

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų 
: . ..... |

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL 
Lietuvis 

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

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswlck 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS GYDYTOJAS
1579 Milwaukee Avė.

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį
r 1 1 11

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4725F South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 3202

>......—-------------------------------------------

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800

'Nuo 2

Nedėlioj

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. 1LL.

So. Ashland Avė.

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

127

K. GUG1S
ADVOKATAS 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

11

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie StM Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0832

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 *S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 59u0 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.- 
77 VVest VVashington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

z LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

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

V. W. RUTKAUSKAS
* ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILK.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Avė, 

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

Ralpht CuplenM.1). Joseph V. Mockus Jr.
chirurgas AdvokatasCHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

756 W. 351 h St. kampas Halsted St.
Tel. Yards 6423 
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

Bolševikams pakvipo 
Stulpino dešros

Bolševikams taip pąkvipo p.

“Vilnis”: darbininkų 
išnaudotoja

Bei nariai neprivalo pasi
duoti komunistų piršlyboms. 
Nariai turėtų nominuoti kan- 
d.dalus, kuriuos nužiūrėjo ir 
bendrai įtraukė sąrašai! kolo
nijų

; ninkai buvo terorizuojami ir| 
i priversti tylėti ir Imti patenkin
tais iavo vergiška, padėtimi. Ku
rie pareikalavo unijos algų — 
Ja., jlcvičiu Zokaitis — buvo i
išmesti i gatvę. Kiti, likę dar- Stulpino dešros iš Lietuvos, kad 
bininkai tylėjo. Bet galų gale jie prie kiekvienos progos kalba 
visas dalykas išėjo aikštėn. Įsi- ir rašo apie jas. Mat, p. Stul- 
maišv unija ir, kaipo to pasėka, pinas, kuris turi krautuvę 
kai kurie darbininkai tapo skau- i Bridgeporte, parsigabeno iš Lie- 
džiai unijos nubausti už tai, tuvos skanių dešrų ir kitokių

. ... ... , . ,. kad jie nepranešė unijai iki šiol daiktų ir tuo daro gerą biznį;lai rodos netikėtina, kad tie, . ,_x. ~ x ix .« ., . . i • i • apie savo padėti. O patys Vii-1 žmones jas labai greit išperkakurie prie kiekvienos progos . „ . , ' . . . . . .•i • i-*.- i jv •• • ė mes proletanški bosai tiek nu-'nesidrovi dėtis didžiausiais dar- .. • • i • *.. . . . ....... ... kentėjo, kad unijos lebelis nuo daugiau jų orderiuoti.birnnkų pneteliais ir ju reikalu' ... : ,, , /. . . ... . . , . . , , .‘i Vilnies” kur tai misteriškai jo bolševikai apie dešras ir da užtarėjais, yra patys didžiausi. . . . . .. . • . •....................dingo ir daugiau nebematyti jo. 
Apie šį įvykį bolševikų organas 
tyli, kaip^ nebylys!

1 ir p. Stulpinui reikia skubiai
Sužino-

Tai matote, gerbiamieji, 
bolševikai moka 

darbininkus ii 
apgaudinėti uniją. O nežiūrint

darbininkų išnaudotojai, 
jie taip buvo gudriai apsimas- 
kavę, taip mokėjo gerai nuduo
ti, kad netik savo darbininkus 
begalo išnaudojo, bet ir uniją kaip gudriai
apgaudinėjo per keletą metu išnaudoti savo 
iki galų gale tapo sugauti.

Keletas metų atgal, “Vilnis”, į tai, jie vėl, kaip nekalti avi-i 
norėdama daugiau biznio pada-1 nūliai, lips ant steidžiaus ir sa* | 
ryti, įsivedė pas save uniją irjkys: mes esame darbininkui 
neva suteikė darbininkams uni
jines sąlygas ir “mokėjo” uni
jines algas. Bet ištikrųjų jie 
tik apsimasfcavo darbininkų ge- 
radėjais, kad galėtų daugiau 
biznio padaryti ir po priedanga 
unijos daugiau darbininkus iš
naudoti. Nors uniją įvedė, bet, 
kaip pasirodo, darbininkams 
mokėjo tokias algas, kokias bol
ševikiški bosai norėjo. Darbi-

esame 
prieteliai, mes kovojame už 
darbininkų reikalus ir t.t, ir t.t. 
Darbininkai turėtų pažinti ši
ituos maskuotus vilkus avies 
kaily—darbininkų išnaudotojus 
—ir nesiduoti save daugiau ap
gaudinėti.

Ar . ne tokias pats mainierių 
unijas bolševikai organizuoja, 
ir tokiais tikslais, kaip “Vib 
nis”?—Zec.

bar, lyg katinai, žiūrėdami į 
pakabintą aukštai lašinių palti, 

i kniaukia. Sakoma, kad bolše
vikai tikėjosi, jog p. Stulpinas 
numes ir jiems dešros galą, kaip 
kad daro jų kilbasninkas iš Ro- 

' selando. Bet p. Stulpinui atsi-
■ sakius pašerti bolševikus deš-
■ romia, pastarieji pradėjo kniau- 
i kti visais pakampiais. P-as 
Stulpinas turėtų susirūpinti ir 
numesti bolševikams kokį kad 
ir sudžiuvusį dešragalį. Kitaip 
bridgeportiečiai negalės ramiai 
miegoti per bolševikiškų katinų 
riksmą. Bolševikų Prietelius.

Cicero

susirinkimas
kuopos

r

svetai-

Susi v ’>?L i j imo darhuolo- 
t'c kandidatai yra: 

prezidento 
Mikalauskas— 
P. Jurgeliutė 
vietai; Kazi- 

iždininko vie-

Antanas 
vietai;

vietai 
vicc-prcz
— sekretoriaus 
mieras Gugis —
tai; Dr. E. G. Klimas dak
tare kvotėjo vietai; A. M. Ba
šinskas ir Geo. Stungis — iž
do globėjų vielai.

Atminkite, kad Susivieniji
mui Lietuvių Amerikoje grū
moja pavojus, jeigu komunis
tai užvaldytų ji. Žinokite, kad 
nominuodami komunistų kan
didatus jus padėsit atiduot šią 
didžiausią lietuvių organizaci
ją besočiams, tarnaujantiems 
Maskvai.

Kiek lietuvių organizacijų 
pinigų nukniaukė bolševikai ir

čius pašaukimų ujpiegcsių f" . .
eaL'c.i .!i<lųa. Knoroel 1:HK me- CLASSIFIE-D ADS 
tais ugnegesių pašaukimų bu- I 
vo 17,1)65, tai 1928 m. pašau-1 
kimų (tire akimis) buvo 28,- 
()19? Biznio Patarnavimai

Aulomobiles

PRANEŠIMAI
S1. L. A. 36 kp. laikys priošmetinį 

susirinkimų, gruodžio 4 d., trečiadie
nio vakare, 7 vai., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Prašau pribūti visų narių, nes bus 
svarbus susirinkimas, randasi aptar
ti užsilikę reikalai ir bus nominacijos 
Pildomosios tarybos. Tai turite pri
būti kiekvienas narys.

— Jos. Balčiūnas, rašt.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 3 d., 1929, 8 vai. va
kare, Mark White Sųuare parko sve
tainėj 29 St. ir S. Halsted St. Ma
lonėkite visi būti laiku, nes turim 
daug svarbių reikalų aptarti ir bus 
renkama r.auja Kliubo valdyba 1930 
m., užvilktas duokles užsimokėkit ant 
šių metų. *. Zalagėnas, prot. rašt.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio priešmetinis susirinkimas 
įvyks utarninke, gruodžio 8 d., Stru-

kiek sudorojo ją? Kiek auku|milo svet., 8 v. V. Bus rinkimas liau
ta u. izbji .i™ valdybos ir daug kitų svarbių

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONsUMEL^ *StoRų Darbas. Grei
tai Vaisumu 
bile kulia ir 
bkuithuvimas 
riaUbi darbu

i Stogų Darbas.
Slogi*.-, Visokios rųSICb 
bile kur. Dykai ap

Mes atliekame ge- 
mieste. Kedzie 8463.

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Ilardware Co., 
IIARDWARE, PAINTS & 

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

Tai. Victory 7261 
---- o------

J. S.
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McPEKMU’rr MOTOR sales co.
7130 S. Halgliul SI.,

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU puseserės. po tėvais 
, Bronislava Riaukaitė. Paeina iš 
Kretingos apskričio ir parapijos, Ra- 

| gaviškių kaimo. Taipgi pusbrolio 
f Domininko Riauko.

ONA GUDIENĖ, 
53 W. 116 St.

Tel. Pullman 6278

LIETUVIŲ VALANDA PER RADIO

Kas Nedėldienį
nuo 1 iki 2 po piet 

Iš Radio Stoties

(1280 kylęcyęles)

GRAŽIAUSI PROGRAMAI LIETUVIŲ DAINŲ 
IR MUZIKOS.

PASIKLAUSYKIT ŠIŲ PROGRAMŲ.

.Lietuvių Liuosyhės 
nėj, 7:30 vai. vakare, įvyks 
S. L. A. 194 kuopos susirinki
mas. Svarbiausia susirinkimo 
užduotis' bus nominuoti kandi
datus į Susivienijimo pildan
čią ją tarybą ateinančiam ter- 
minui.

Ką nominuoti?
S. L. A. 194 kuopą dabar 

kontroliuoja komunistai. Jie 
nesnaudžia. Jie išsiuntinėjo jau 
kuopos nariams “patarimus’* ir 
kandidatų vardus. Jie prikal
binėja ir, gal būt, įkalbinės 
susirinkime narius nominuoti 
bolševikų kandidatus.

jie surinko ir teberenka? Kiek 
Maskva jiems pinigais gelbė
jo?

Bet kiauro maišo nepripilsi. 
Bolševikams vis negana. Ir to
dėl jie jau kelinti metai deda 
pastangas užgriebti Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoj, ku
rio ižde yra virš miliono dole
rių. Įleisti savo pirštus į Su
sivienijimo šernolę — štai ko
dėl triusiasi bolševikai.

Bukite atsargus! Jei rem
dami bolševikus padėsite jiems, 
tai galite netekti savo apdrau
stos ateityje. Vietinis.

S. L. A. Pildomosios 
Tarybos nomina

cijos
Šio mėnesio, pradžioj dauge

lis kuopų nominuos Susivieni
jimo Pildomąją Tarybą. Dabar 
eina didelė agitacija. Siūloma 
įvairus kandidatai. Tačiau at
rodo, kad žymesnieji Susivie
nijimo darbuotojai remia šiuos 
kandidatus: prezidentu St. Ge
gužį; vice prtezidentu
taną Mikalauską; sekretorium 
— P. Jurgelititę; iždininku — 
K. Gugį; iždo globėjais — A. 
M. Raginską uir Geo. Stungį; 
daktaru kvotėju

An-

reikalų delei rengiamų vakarų.
— Valdyba.

Extra. Lietuvių Kriaučių 269 
skyriaus A. C. W. of A. nepaprastas 
(specialis) susirinkimas įvyks tre
čiadieny, gruodžio 4 diena, 7:30 vai. 
vakare, Amalgamated Centre name, 
333 So. Ashland Blvd. Visi nariai 
ir narės, malonėkit susirinkti paskir
tu laiku, nes atsjbus nominacija 
Join Board valdybos ir biznio agen
tų, dėl sekančių 1930 metų .

— K. Navickas, rašt.

Bridgeportas. Dr-stės Saldžiau
sios š. V. Jėzaus priešmetinis susi
rinkimas ivyks antradieny, gruodžio 
3 d., 7:30 v. v., Ch. Liet. Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Malonėkite visi 
laiku susirinkti, nes yra svarbių rei
kalų, o ir bus valdybos rinkimas.

. — Valdyba.

Bridgeport. — Svarbu tik mote 
rims. — Lietuvos Dukterų Draugi ji 
rengia labai svarbią prelekciją svei 
katos klausime, vin tik dėl moterų, 
merginos jaunesnės 16 metų, nebus 
įsileidžiamos. J vyks gruodžio 4 d., 
7:30 vai. vakare, Mark White Sąuare 
Fark Knygyno svetainėj, Halsted ir 
29 gat. Prelegentu bus Dr. A. J. 
Bertash. Kiekviena moteris, kuriai 
tik laikas pavelys ir apeina sveikatos 
užlaikymas, privalo į šias prelekci- 
jas atsilankyti. Rengėjos kviečia 
visas apielinkės moteris.

— Pirm. E. Millerienė.

oir kalt as much money Dr. Kli-

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo priešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 4 d., 8 val. vak., 
A. Bagdono svet., 1750 So. Union 
Avė. Malonėkite būti visi laiku, nes 
turėsim daug svarbių nutarimų ap
tarti ir bus renkama Kliubo nauja 
valdyba 1930 m. Taipgi užvilktas 
duokles užsimokėkite už šiuos metus,

— A, Zellon, prot. rašt.

Namas banko viduje

nariams tie

buys twice as much radio!

.-tik navjtefi 10 metft Safcaktavfų 

Zenitb Radlo Recdveria! duoda 
jums VISUS tuoa nauju, žymiau- 
aitu pasariaimsa,

MODELIS 52... Vartoja 
devynius tubus, įskaitant

tas Screen-Grid Circuit.. 
DVIGUBA Push-Pull au- 
dio amplifikadja. Tik
ras automatinis tunini- 
mas. Super dydžio Zenith 
Syntonic-Dynamic rūšies 
kalbėtuvas. Linear Power 
Detection . Self - Healing 
Filter kondeneeris. Lenp'- 
vas balso nustatymas. 
Galima prijungti fono
grafų. žavėjantis riešuto 
medžio Console kabinę* 
tas, padengtas anglišku 
Satin ąžuolu.

•175

DYKAI DEMONSTRAVIMAS JUSU NAMUOSE

JOS. F. BUDRIK, Ine
<3417-21 3o. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
F"..

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy-Į 
kai. Prirengiu morgicius ant narnų

A. KAI KIS
•3230 So.' Union Avė 

Phone Victory 2740 
------o------

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

Energiški 
rasti proga 
oažengimui 
nepaprastus

| Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie VVacker Drive ir 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 ild 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth. Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal- 

-uuui.->. Narnų 'Jėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir pamatai $555 ir augŠ. *r .....

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augs., 
įskaitant cementines grindis. ’ 
pakėlimas i ‘
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui 
F. & C. <

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 

CEMENT CONTRACTORS | karų ir geriausių būdų juos parda- 
4538 Addison St. vinėti.

Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561 j Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
_____________________________ ryto iki 4 vai. po piety.

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė. 
-0--------

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
—O-----r-

REIKALINGAS
patyręs bučeris 

4001 So. Campbell Avė.

Help Wanted—Femaie
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris indų plo
vėja.

E. Olson, 4169 S. Halsted St.

REIKALINGA mergaitė prie abel- 
no namų darbo. 2342 So. Leavitt St. 
Canal 1678.

Susivienijimo 
kandidatei yra gerai žinomi. 
Jicf yra pilnai kompetentiški 

Susivienijimo reikalus tvarky
ti. Tad nariai, kuriems rupi 
Susivienijimo labas ir gerovė, 
privalo 
narius į 
minuoti.

aukščiau paminėtus 
Pildomąją Tarybą no-

— S. L. A. Narys.

Marųuette Park
South West Lithuanian Ame

rican kliubo priešmetinis 
susirinkimas

Vietos lietuvių kliubas — 
South West American Lithua- 
nian Political Club — turės 
priešinetinį ’ susirinkimą rytoj, 
trečiadienį, gruodžio 4 dieną, 
p. Mežlaiškio raštinėje, adre
su 2453 West 71- Street. Susi
rinkimas prasidės 7 valandą 
vakare. Visi kliubo nariai mel
žiami būti susirinkime ir ne- 
sivėhioti.

Bus išduoti raportai iš visų 
metų kliubo darbuotės; taip
jau bus renkama kliubo val
dyba ateinantiems metams.

Kliubietis.

Gaisrai Čicagoje
Ugnegesių departamento ko-, 

misionierius pareiškimu, skai-

KALĖDINĖ EKSKURSIJA

Del parankamo tų, kurie mano 
praleisti Kalėdų šventes su savo šei
minėmis ir draugais savo tėvynėje, 
North German Llloyd ruošia asme
niškai vadovaujamą Kalėdinę ekskur
sija laivu Columbus, kuris išplaukia 
iŠ _ New Yorko yrruo<lžio 28. Dabar 
veikia žemos kainos, kas daro kiek
vienam galimu aplankyti savo gim
tąjį šalį laike Švenčių.

žymus palengvinimas apsigyvenu
siems ateiviams yra tas, kad turin
tys sugrįžimo į šią šalį permitus bus 
imigracijos vyriausybės įleidžiami 
prieplaukoj ir nebus vežami j Ellis
Imigracijos 
prieplaukoj 
Island.

Nepaprastas Kalėdinio Taupymo 
Kliubo puošnus garsinimas Central 
Manufacturing District Banke, 1110 
W. 35 St., patraukia kiekvieno atidų.

Visa vakarinė banko pusė vaizduo
ja sniegu padengtų Angliškojo sty- 
liaus namą. Tarp langų kabo lem
pos, o ir viršutiniuose languose pasi
rodo šviesos. Sniegu gi apklotu 
stogu važiuoja ketvertų briedžių pa
sikinkęs Kalėdų Diedukas—Santa 
Claus. Jis linksmai kiekvienam 
moja ranka, o jo nusidriekęs šalikas 
plevcsuoja, tarsi jis greitai skriestų 
oru.

Pereitais metais Central Manufac
turing Distric Bankas turėjo didžiau
sių Chicagoje narystę Kalėdinio Kliu
bo. Sprendžiant gi iš to, kiek žmo
nių jau dabar prisidėjo prie 1930 
Kliubo, išrodo, kad skaičius narių 
šiemet pralenks ir rekordinį pernyk
štį skaičių narių — 12,000.

BpedallBtaa rydyme chroniškų Ir naujų 11- 
B. Jei kiti negalSjo jumis išgydyti, atsflan- 

kit pas mane. Mano pilnas iSegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aA apsi
ima! u jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzaminavimo—kaa jums yr®.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 1* ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

20 S't.

PO

Universal Restaurant

tarnavimas,

750 West

Gar 
sveiki i viški 
giai ir

lietu- v II 1- 
man

Norkus, 
s a v.

31st St.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION-

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

PASIRENDUOJA garu apšildomi 
penki kambariai. Racine ir 55 gat
vė. $50 j mėnesį, šaukite John A. 
Funk & Co., 1432 W. 79 St., Tel. 
Radcltffe 4900.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2% nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

ATIDUOSIU už dyka 5 kambarių 
flatą tiems, kurie norės užsimokėti 
už jo apšildymų. 2150 W. 22 Place. 
Tel. Pensącola 3610.

Furnished Rooms

Miscellaneous
įvairus

PASIRENDUOJA ruimas su val
giu arba be valgio — prie mažos 
•šeimynos. 3314 So. Aubum Avė. 
(2ros lubos, frontas).

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

TIK $400 nupirks grosernę ir de- 
likatesen su pagyvenimu, geri fikče- 
riai, renda pigi. Parsiduoda su na
mu ar atskirai. Savininkas, 3145 S. 
Normai Avė.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 8 šm. seklyčių setai. Mohair, 
Moųuette, Jaccjuard, etc. $85 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setui, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St., Atdara iki 10 vai.

Automobiles
PRANEŠIMAS

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

liausiais pagerinimais. PasBALZEKAS MOTOR
„ SALES

4030 Archer Avė
Tel. Lafayette 2082

PARDAVIMUI ar mainymui garu 
šildomas mūrinis garažas, 75x125 pė
dų. Puikus biznis. 840 W. 51 St. 
Yards 2017.
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PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė — priežastis pardavimo, apleidžiu 
Chicagų. Parduosime pigiai. 3423 
So. Morgan St.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO bizniavus namas su 

bekarnės bizniu — parduosiu vienų 
biznį ar su namu. Mainysiu į bun- 
galow, lotus, nedidelę farmų arba 
gerų automobilių priimsiu kaipo pir
mų įmokėjimų.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

MAINYMUI 2 flatų namas. Priim
siu lotus, bučernę arba kitų biznį, 
kaipo pirmų įmokėjimą, gali būt ir 
kitam mieste.

J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Westem Avė.
Grovehill 1038

Real Estate For Sale
KURIE NORITE BARGENO 

ir kurie norėtumėt išmainyt namą, 
lotus, farmų ar koki bizni av auto
mobilį, mes išmainysim. Tik pabo
kite savo adresų.

A. GRIGAS
1 3114 So. Halsted St..

Tek Victory 4898




