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Sovietai falsifikuoja j AutX0Sdu8rim™"ki' 
savuosius popieri- • „„a.

111110 : 25. — Pasažicrinis Chicago and
o p lllgud | ^asįern ii]inois traukinis čia

Užgavo vieną automobilį, kuriuo 
važiavo keturi asmenys. John 
Shearer, vaikutis, buvo užmuš
tas, o jo motina ir du kiti as
menys skaudžiai sužaloti.

Londono Times ketina išspaus
dinti tariamai Maskvos fal
sifikuotų banknotų fotogra
fijas

LONDONAS, gruod. 25. 
Londono Times redakcija' da
bar turi fotografijų, kurios pa
rodo, kad sovietų Rusijos* val
džia savo banknotus fabrikuo
ja plačiausiu maštabu.

Atvaizdai, kurie ateinanti 
šeštadienį bus laikrašty paskel
bti, pirmą kartą parodo, jogei 
sovietų iždas spausdina bank
notus su vienodais numeriais 
ir tuos dublikatus leidžia apy
varton kaip tikrus savo popie
rinius pinigus. Atvaizdai paro
do keturiasdešimt 5-rublinių no
tų, turinčių tuos pačius nume
rius. Yra taip pat eilė 5 ir 16 
rublinių serijos, turinčios vieno
dus numerius.

Tuos “fabrikatus” gavo Ma
skvoj vienas svetimšalis. Jie bu
vo jam sumokėti pagal tam 
tikrą kontraktą su sovietų val
džia. Gavęs pinigus, jis tuojau 
pastebėjo apgaulę, bet jam bu
vo pasakyta, kad tai “nieko 
nereiškia”. Pasipiktinęs tuo, 
jis nusinešė pinigus į vieną už
sienių pasiuntinybę Maskvoj, 
kame jie buvo nufotografuoti 
griežč iaus io j priež i u roj.

Jau prieš keletą mėnesių Ber
lyno vyriausybė kaltino Maskva 
nuosavių banknotų falsifikavi
mu, bet šiofc fotografijos yra 
pirmas dokumentiškas tų falsi
fikavimų Įrodymas. .,^ ...

Javos ugniakalnio 
išsiveržime žuvo 

800 žmonių
BATAVIJA, Java, gruod. 25. 

— Skaičius žmonių, žuvusių 
per Įvykusį praeitą savaitę Me- 
rapi ugniakalnio išsiveržimą, 
vis didėja. Paskiausiomis žinio
mis, tas skaičius siekia 800 as
menų.

Skaičius pabėgusių iš išsiver
žimų sunaikintų sričių siekia 
24,000 asmenų.

Nušovė savo žmona 
pats pasišovė

ir

BELOIT, Kan., gruod. 25. — 
Negalėdamas prikalbinti savo 
žmoną Adą, kad ji vėl grįžtų 
pas jį, John Harrington vakar 
nušovė ją ir pats pasišovė. Trys 
vaikai liko našlaičiais.

Aktorius nusižudė
NEW YORKAS, gruod. 25.

Gavęs staigiai proto pami
šimą Julihn VVinter, 42, akto
rius, šoko žemyn iš aštunto 
apartmento augšto Ir vietoj už
simušė.

lORHS^te
Chicagai ir apielinkei Tedera, 

lis oro biuras šiai dienai pra, 
našauja:

Iš dalies debesį nota su nedi
dele temperatūros atmaina’; vi
dutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 38° F.

šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 4:24. i Mėnuo leidžiasi 
10:43 vakarčl.

Rinkimuose, Vengri
jos diktatūrai smog
tas smarkus smūgis
Budapešto tarybon opozicija iš

rinko 83 savo atstovus prieš 
67 diktatoriaus šalininkus

BUDAPEŠTAS, Vengrija, gr. 
25. — Įvykusių praeitą sekma
dienį municipalinių rinkimų re
zultatai rodo, kad Vengrų prem
jerui Bethlenui, kuris ilgiau, 
negu bet kuris kitas valstybi
ninkas Europoj laikėsi valdžios 
viršūnėje, teks pagaliau •trauk-
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Newell W. Banks (užrištom akim), Amerikos čekerių čempionas. Andai jis lošė su Chicagos 
Checker and Chess klubo nariais 51 čekerių ir kartu šachmatų “gėmj” užrištomis akimis.

Nežiūrint ypatingų rinkimų 
įstatymų Vengrijoje, sutaisytų 
tyčia taip, kad regento Horthy 
diktatūra ir premjeras Beth- 
lenas butų neįveikiami, o opo
zicija bejėgė, rinkimuose vald
žia buvo smarkiai supliekta. 
Kraštutiniai dešinieji ir kairie
ji sparnai bendrai gavo tary
boje 83 vietas prieš valdžios 
partijų 67. Už opozicinių par
tijų kandidatus paduota 146,000 
balsų, o už valdžios — 117,000.

Nors, einant Vengrijos įsta
tymais, valdžia turi teises pa
skirti 70 miesto tarybos narių, 
ir tuo budu ji dar turės dau
gumą taryboj, tačiau politinių 
observatorių nuomone, pastarų
jų rinkimų rezultatai lemia ne
beilgą Bethleno vyriausybės 
viešpatavimą.

Bethlenas diktatoriškai valdo 
Vengriją nuo 1919 matų, va
dinas, nuo pat komunistinio 
Belą Kūno režimo nuvertimo.

Žemės drebėjimas 
sunaikino Argenti

nos miestelį
SALTA, Argentina, gruod. 

25. — Praneša, kad per smar
kų žemės drebėjimą, kuris va
kar rytą sukrėtė La Pomą, žie
mių vakarų Argentinoj, tris
dešimt penki žmonės buvo už
mušti ir septyniasdešimt ar 
daugiau kitų sužeisti.

Pasak pranešimų, La Poma, 
1,500 gyventojų miestelis, esąs 
visai sunaikintas.

Du vaikai sudegė
BEALS, Ky., gruod. 25. — 

Gaisre, kuris Kūčių naktį sunai
kino netoli nuo čia gyventojo 
Caspero Goldsberry namus, su
degė du jo maži vaikai, 
1 metų amžiaus.

ir3

Vilnius
Iš 'Lukiškių kalėjimo

Vilniaus gubernijos kalėji
muose už politiškus prasikalti
mus sėdėjo 1908 m. — 1046; 
1909 m. — 1106, 1910 m. — 
1117, o kartu su kriminalistais 
per kalėjimus perėjo 20,000 as-K 
menų.

Musų laikai ir šiuo atveju 
pažangesni, nes viename tik Lu
kiškių kalėjime dabar sėdi pus
trečio tūkstančio uždarytų (po
litiškų jų tarpe apie 500).

Lenkijoj politiškų kalinių da
bar esama 8,000.

Austrai kviečia nu 
siginklavimo kong 
resa laikyti Vienoj

Kalbama taipjau apie Tautų Są
jungos buveinės perkėlimą iš 
Šveicarijos j Austrijos sosti
nę.

PARYŽIUS, gruod. 25. — 
Gautomis čia žįniomis, Vienos 
burmistras, kartų su Austrų 
Tautų Sąjungos Draugija, for
maliai pakvietė Tautų Sąjun
gos tarybą, kuri susirinks Ge- 
nevoje sausio 19 dieną, pasau
lio nusiginklavimo konferenci
ją 1932 metais laikyti Austri
jos sostinėj.

Tąi yra pirmas žingsnis sie
kime, kad Tautų Sąjungos būs
tine butų perkelta iš Šveicari
jos i kuri kitą kraštą. Viena 
jau seniai kandidatuoja tį T. 
Sąjungos buveinę, tpd dabar 
nori naudotis proga:' Genevoje 
nėra tiek viešbučių ir pansionų, 
kad galėtų tinkamai aprūpinti 
5,000 delegatų, ekspertų, sek
retorių, patarėjų ir laikrašti
ninkų, kurie dalyvaus pasaulio 
nusiginklavimo konferencijoje, 

Vienoje jų yra pakankamai.
T. Sąjungos rūmų Genevoje 

statymas sulaikytas
Paryžiuje manoma, kad jei 

nusiginklavimo konferencija bus 
perkelta iš Šveicarijos, tai ga
limas esą daiktas, kad vėliau 
bus perkelia ir Tautų Sąjungos 
buveinė.

Pažymėtina tai, kad nors ir 
pinigai yra paskirti, ir planai 
priimti naujiems Tautų Sąjun
gos rūmams statyti Genevoje, 
ir kampinis rūmų akmuo jau 
prieš dvejus metus buvo padė
tas, bet darbas dar ligšiol ne
pradėta.
Uolus Šveicarijos neitralumas 

kliudo Prancūzams

o

Nors franeuzai ir ne labai 
norėtų, kad Tautų Sąjunga bu
tų perkelta j, buvusio priešo 
kraštą, bet iš to galėtų būti ir 
naudos. Visų pirma, manoma, 
kad Tautų Sąjungai persikėlus 
j Vieną, butų rimtai pakliudy- 
ta Austrijos susijungimo su 
Vokietija judėjimui.

Antra, uolus Šveicarijos sa
vo neitralumo dabojimas truk
do Francijai ir mažajai antan- 
tai realizuoti savo svajones, 
būtent, sukurti po Tautų Są
jungos skydu, bet franeuzų ge

nerolų vadovaujamą, tarptauti
nę pajėgą taikai išlaikyti.

Franci j a ir kai kurios kitos 
valstybės norėjo, kad Tautų 
Sąjunga turėtų nuosavas avia
cijos jėgas įvairiems savo rei
kalams ir tikslams, tačiau Švei
carija griežtai atsisakė leisti 
tokią organizaciją savo žemėj. 
Ji dagi neleidžia Tautų Sąjun
gai savarankiai naudotis beve- 
lio telegrafo stotim, j

Ispanų tramvajus 
kontroliuos karo 

ministerija
MADRIDAS, Ispanija, gruod. 

25. — Paskelbtu karaliaus dek
retu, jei darbininkai paskelbs 
visuotini streiką, tramvajai vi
soje Ispanijoje bus paimti ka
ro ministerijos kontrolėm

Tuo valdžia tikisi galėsianti 
išlaikyti susisiekimą, nežiūrint 
streiko ir minių demonstracijų.

Kruvini neramumai 
prieš mokesčių rin

kėjus Burmoj
RANGUNAS, Burma, gruod. 

25. — Tharawaddy ir Inseino 
apskrityse, augštutinėj Burmoj, 
įvyko kaimiečių maištų prieš 
mokesčių, rinkėjus. Pasak pra
nešimų, susikirtimuose su mo
kesčių rinkėjais ir policija ke
liolika žmonių, jų tarpe keturi 
valdininkai, buvo užmušti; daug 
kitų sužeisti.

Kadangi neramumai nesiliau
ja, Vyriausybė siunčia iš Ran- 
guno daugiau policijos.

Ragina atstovybes Ki
nuose perkelti į Nąn- 

kino miestą
gruod. 
anglų 

Nation

Kinuose

ŠANCHAJUS, Kinai, 
25. — Kinų leidžiamas 
kalba laikraštis Chinese 
ragina' užsienių valstybes, kad 
savo pasiuntinybes 
perkeltų iš Peipingo (Pekino) 
į Nankiną, dabartinę krašto 
sostinę. Laikraštis nurodo, kad 
Peipingas ne tik nebėra Kini
jos sostinė, bet dagi provinci
jos valdžia tapo perkelta iš Pei
pingo į Tientsiną. Susidarė 
juokinga diplomatinė situacija, 
sako Nation, svetimoms val
stybėms tyčia tebelaikant savo 
pasiuntinybes senajame Peipin
go mieste, kuris kinuose dabai^ 
nebeturi nė kokios politinės 
reikšmės.
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Sukilimas prieš For 
dą jo gurno plantaci 

joje Brazilijoj
Gyventojai priešinas bandymui 

išvaryti juos iš automobilių 
fabrikininko koncesijos

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
griiod. 25. — Praneša, kad For
do gurno plantacijoj Paros pro
vincijoje kilo neramumų dėlto, 
kad F6rdo kompanija Įsakė vie
tos gyventojams kraustytis lau
kan iš srities, kuriai kompani
ja turi koncesiją. Įtūžę gyven
tojai apsiginklavo šautuvais ir 
kitokiais ginklais, pasiryžę ne- 
sikraustyti iš sodybų, kuriose 
jie buvo įsigyvenę. dar prieš 
suteikimą Fordui koncesijos.

Į neramumų vietą vyriausy
bė pasiuntė kareivių kuopą.
Fordo plantacija užima 6 mili

jonus akrų
Fordo gurno koncesija Paroj 

yra milžiniška, 6-ių milijonų 
akrų, plantacija palei Tapajas 
upę. Tai yra viena produkty
viausių Brazilijos sričių, ir be
veik visas tas plotas tinka žem
dirbystei. Apskaičiuojama, kad 
dabar pasodinti gurno medžiai 
per dešimtį metų duos arti 6-ių 
bilijonų svarų guiro metuose.

Šovė J pilną vežimą ang- 
liakasių, vežamų j 

kasyklas
MADISONVILLE, Ky., gruo

džio 25. — Pasislėpę krūmuose 
nežinomi asmenys vakar ėmė 
Šaudyti i pilną vežimą anglia
kasių, gabenamų i vietos Trio 
Coal kompanijos kasyklas, ang
liakasys, negras, 
tas,

nusau-buvo 
antras sužeistas.

Klaipėda
Šilutėj Įvyko jaunimo draugi
jos “Santaros” suvažiavimas, 

kuriame dalyvavo beveik visų 
krašto jaunimo organizacijų at
stovai ir “Santaros” garbės pir
mininkas, žinomas jaunimo vei
kėjas Adomas Braks. Suvažia
vime buvo ieškota kelių tik
sliai paskirstyti veikimą tarp 
visų jaunimo organizacijų. Nu
tarta plačiai ir iškilmingai su
rengti tradicines Rambyno ir 
Juodkrantės šventes. Pareikš
tas pageidavimas, kad naujai 
statoma Pagėgių gimnazija bu
tų pavadinta Duonelaičio var
du.

Prieškalėdinės 
biii riaušės Vokietijoje

BERLYNAS, gruod. 25. — 
Kūčių dieną Berlyne ir kituo
se Vokietijos miestuose įvyko 
bedarbių neramumų. Berlyne 
susikirtimuose su policija kele
tas demonstrantų buvo 
sti. Neramumai, pasak 
jos, buvę komunistų 
šlyti.

sužai- 
polici- 
sukur-

Meksika stumia lau
kan svetimšalių ap- 
draudos kompanijas

MEKSIKOS MIESTAS, gr. 
25. — Kongreso atstovų butas 
'priėmė įstatymą, kuriuo einant 
visos Meksikoj operuojančios 
apdrautjos kompanijos turi būt 
meksikiečių kontroliuojamos. 
Svetimšalių kompanijos visais 
jas liečiančiais reikalais turi 
tartis tiesiai su Meksikos vy
riausybe, o ne per savo diplo
matinius ir konsularinius atsto
vus.

Svarbiausia statymo provizi- 
ja yra ta, kad visi pinigai, ku
riuos kompanijos surenka, tu
ri būt išleisti Meksikoje. Visi 
kompanijų valdininkai ir tar
nautojai turi būt meksikiečiai, 
nežiūrint, kad jos butų ir už
sienių pinigais kapitalizuolos.

30 žmonių užmušta 
riaušėse prieš vald

žią Salvadore JĮ
■I .1 ■ —-

GUATEMALOS MIESTAS, 
Guatemala, gruod. 25. — Gau
ti čia pranešimai sako, kad Sal
vadore įvykę neramumų ir kad 
susikirtimuose su milicija tri
juose miesteliuose buvo trisde
šimt asmenų užmlišta ir daug 
kitų sužeista.

Susikirtimai įvyko per dide
les ‘priešvaldiškas demonstraci
jas.

Du medžiotojai prigėrė 
valtelei apvirtus

CAMBRIDGE, Md., gruod. 25 
— Jų valtelei apvirtus Chop- 
tanko upėj, netoli nuo čia, pri
gėrė du medžiotojai, kurie bu
vo išplaukę ančių šaudyti.

žydų imigracija j “šven
taja žemę”

LONDONAS, gruod. 25. — 
Žydų agentūros pranešimu,, per 
praeitus žydų metus [nuo 1929 
m. spalių 1 dienos iki 1930 m. 
rugsėjo 30 d.] į ^Palestiną 
gravo 5,883 žydai.

imi-

už-Brazilijos indiečiai 
mušė 21 gyventoją

iRIO DE JANEIRO, Brazilija, 
gruod. 25. Gautais iš Paros 
pranešimais, Kajapų giminės 
indiečių būrys puolė Kardoso 
kaimą, netoli nuo Bermejo upės, 
ir dvidešimt vieną gyventoją 
užmušė, o tris vaikus išsiga
beno į džungles.

Nusišovė mokytojas
ROKIŠKIS. — Lapkričio m. 

15 d. nusišovė į galvą Rokiš
kio gimnazijos paišybos moky
tojas Stasys Žilinskas. Tų va
karą jis buvo pirty ir kino tea
tre. Mokytojas buvo labai my
limas visų mokinių. Nusišovimo 
priežastis dar neišaiškinta.

No. 303

Se Karininkų sąmoks
las prieš Jugoslavi
jos karaliaus valdžia
Suėmė 17 augštų armijos ofi- 

cierų, tariamai priklausiusia; 
slaptai priešvaldiškaj organi
zacijai.

Jugoslavija,
- Vyriausybe suč- 

augštų Jugo-

BELGRADAS, 
gruod. 25. 
mč septynioliką 
slavijos armijos oficieyų, kal
tinamų dėl konspiracijos prieš 
karalių Aleksandrą ir jo dikta
tūrą. ’

Suimtieji karininkai, sako, 
priklausę slaptai priešvaldiškai 
organizacijai, vadinamai Teisin
gumo ir Laisvės Sąjunga.

Pasak Belgrado laikraščių, 
ta sąjunga slaptai skleidusi at
sišaukimus, atkreiptus prieš ka
ralių ir jo režimą.

Bolševikai nuteisė 
tris dvasiškius su- 
; šaudyti
RYGA, gruod. 25. — Prane

šimu iš Maskvos, augščiausias 
Uzbekistano (rusų Turkestane) 
teismas pasmerkė mirties baus
mei tris dvasiškius, apkaltintus 
dėl bandymo paslėpti smulkių . 
metalinių pinigų bažnyčios rū
sy.

Pasmerkti yra: arkikunigas 
Grinkevičius, bažnyčios pirmi
ninkas Artomovas ir diakonas

'unoyas. Jų asmeninis tur
tas konfiskuotas.
'•Arkikunigas Grinkevičius tei

sme pasakė, kad parapijiečiai 
aukojo pinigus naujiems var
pams pirkti, vietoj valdžios 
konfiskuotų varpų. Teismas bet
gi išsprendė, kad rinkti pini
gus nesąs nusikaltimas, bet lai
kyti juos esąs kontrrevoliuci
nis nusikaltimas.

Bandė sukurstyti su
kilimą Turkijoj; šeši 

nukauti
4

valdžia ir at- 
kalifatą.

ISTANBULAS, Turkija, gr. 
25. — Turku fanatikai vakai 
bandė Mcnemeno miestely, ne
toli nuo Smirnos, sukurstyti 
revoliuciją prieš esamą prezi
dento Kemalio 
steigti Turkijoj

Kurstytojai buvo apsitaisę 
užgintais dervišų turbanais ii 
apsiginklavę šautuvais. Mosuo
dami vėlokais, ant kurių buvo 
įrašyti korąno žodžiai: “šis 
ženklas nugali viską,” fanati
kai kurstė minias sukilti prieš 
valdžią, kuri paniekinus isla
mą ir įvedus skrybėles ir nau
ją raštą.

Susikirtime su fanatikais ii 
jų sukurstytais žmonėmis, du 
policininkai buvo nukauti, o ke
turi civiliai' asmenys- sužeisti. 
Kurstytojų trys buvo nukauti, 
ketvirtas suimtas. Kiti pabėgo.

Žmonių bėgimas iš so
vietų Rusijos

bet dažniausiai

VARŠUVA, gruod. 25. Ru
sų valstiečių bėgimas per sie
ną j Lenkiją nepaliauja. Bėga 
jie pavieniui, 
kuopomis po keletą ar kelioli-
ką asmenų, ir- tokiais atvejais 
dažnai atsitinka aštrių susikir
timų tarp bėglių ir sovietų sie
nos sargybomis.

Kaip praneša iš Vilniaus, pra
eitą trečiadienį per sieną į Len
kijos pusę atbėgo net trys rusų 
valstiečių kuopos, bendrai 23 
žmonės. Jie sako, kad bolševi- 
kijoj esą gyvent nebegalima.



Penktadienis

KORESPONDENCIJOS

Waterbury, Conn
Bedarbiai

APŽVALGA
New Ycrko bankų depozitai ir ne tik

Klausykit Radio Programų

nia

revoliu

Columbia

ąlygomis pirkti

Iš Apdraudos Sritięs F. Stankūnas
16129F

šaukevičius

16041F

61003F

61OO4F

16176F

studijuota

16180F

16162F

kadangi nuo jų
16185F

16184F

16183F

16182F

16177F Mah

Mah

Mah

Orkcttr.

Orkestr

Orkc

LANKYKITE BUDRUMO KRAUTUVES

FORO VE R

ištik

16l7$F

16159F

Eina kiekvieną penktadieni, bendradarbiauja 
K. AUGUSTUI, J. VARĘĄŪĮu ir V. RUSINS

■

Karolina Polka' 
Linksmybes Polka 
Lietuviško Kliubp Polka

—teikė pagelbą.
dar mes galime at

kitau, 
visai 

mumto 
prieš

1 6 1 5 51?

16144F

ir pavyzdingas tėvas, 
vaikučius tikrai gražiai

IMPERFECT IN ORIGINAL

dalis pirma 
dalis ahtra 
trecia dalis 
ketv. dalis

Chase Na- 
turi

Ir taip pirmutinė Anglija tai 
padarė; pirmiausiai ji pradėjo 
apdraudą su namais

turtų. ’
jums patarnaus.

Naų-

žnionija jąu susihųike didžiau 
šio krizio, kokis kada nors

nusipirkit Columbia 
Rekordų

niekam gėdos nedaro. Jis yra 
blaivus žmogus ir visų gerbia
mas tiek dirbtuvėj, tiek drau
gijoj. Šeimoj jis yra mylimas 
vyras 
Savo 
auklėja

Nieko panašaus negalima pa
sakyti apie kitų šeimą. Ten gi
rtavimas yra paprastas dalykas 
Pasigeria ir mušasi 
namie, ale ir gatvėj. Na, o jau 
kai pradeda koliotis, tai einant 
gatve teisiog reikią ausis užsi
kišti. Vyrų pačiutė daug kartų 
buvo ir j belangę pasiuntusi.

Proletaras sako, kad S.L.A. 87 
kuopa savo tarpę turėjo keletą 
bolševikų, kurie nedavė nariams

kurie šioj šajyj. jau gyvename 
ilgokų laikų, esamų nią|ę 
ko. Kai kurie gal 
1907 ir 1908
kic blogi laikai, ka<Jį žmonės 
tiesiog guldė galvaą ant gele
žinkelio bėgių, kad atsikratyr 
ti nuo nępakeljįaipps naštoj 

Ir dar ręikitU atminti, kad 
tais laikais buvo visui kitoniš
kos gyvenimo sąlygos. Daugu
ma buvo grinoriai ir neturėjo 
kada pinigų susitaupyti dql 
juodos dienos. Dėlįai tos pidę-’ 
žasties skurdas dar tapiau pa
didėjo.

Dabartiniu laikų yrą visai 
kas kita. Žmęnės turėję geros 
progos šį tą atidėti juodąjai 
dienai. Tačiau jie to nęįstengė 
padaryti, kadangi nebuvę tu
rėję gėręs lekcijos. Jei. ką% 
būdavai pastebi, kad be reika
lo nemetytų pinigų, nes nežįr 

gali atsitikti ateityj, 
- tai daugelis atšaudavo, kad 

nekišk nosies į ne savo reika
lus. O kai kurie r| 
cionieriai dacidavo net iki to
kios kvailybės jog sakydavo,

Mah. Liet. Main. Ork.

VIS- 
prisimęųa 

Tada buvo to

Pteęia^i
Thę Ręgal Shoe kompanija 

įgijo 20 naujų krautuvių įvai
riuose miestuose. Dabar ji tu
rės viso 105 krautuves.

Kaip žinia, ta kompanija par
davinėja vidutiniškos kainos 
čeverykus, kurie juo toliau, tuo 
darosi labiau populiariški.

Mažiau beauginama kiaulių

šiais metais Amerikoj tapo 
užauginta 'keturiais nuošim
čiais mažiau kiaulių nei pernai. 
Gi sekamas metais, kaip nu
mato agrikultūros departamen
tas, kiaulių bus užauginta dar 
mažiau nei šiemet.—K.

žmogaus 
pastyge. Vėliaus žvėjininkystei 
—jurų prekyba—marine, o jau 
16 šimtmety randame ir gyvas
ties apdraudę.

Ir kuo toliau gyvasties ap
drauda darosi vis populiariš- 
kesnė. Kasdien žmonės geriau 
supranta apdraudę. Kasdien 
žmonės daugiau apsirūpina.

Gyvenimas—mokykla parodė 
mums, kad mes turime ieškoti 
išeitięs nuo nelaimių. Jau šian
dien šimtai kolegijų dėsto ap- 
draudęs mokslų, kuomet pir
miau apdrauda buvę bevęrčiu 
dalyku, šimtai knygų prirašy
tų apie apdraudę.

Šiandien pati šalies valdžia 
jau. apdraudžia savo kariuome
nę ir visų šalies turtų, nes ma
to, kad dabartiųė apdrauda yra 
stipriausių, ir saugiausia uol;\ 
nuo nelaimių, šiandien apdrau
da gali išlaikyti nuodugniausių 
ir aštriausių kritikų.

[Pacific and. Atlantic Photo]

HąJĮyw<Mo. ‘lupatas Mile 
Jean.nę Helbling, francių fil
mų aktorė, kurią, dabar parsi
kvietė viena Hollyvvoodo filmų 
kompanija.

kvoterį, kad jie, nuo Pęrčių su
pamą krėslų paimtų ir į medį 
įkeltų. Vaikai taip ir padarė. 
Jačinskis nuėmė nuo medžio 
krėslų ir sukapoję,

Taįayisas ręikaĮąs teisme at- 
sjdųrė, Proletaras sako, jog tei
sėjas Palinskui pasakęs gerų, 
pamokslą, ^roletarhs teisme ne
buvo ir nežino, kam tas pamoks
las buvo taikomas. Kiek aš ži-/ 
nau, išėjo kaip tik atbulai.

Toliau Proletaras sako, jog 
Palinskiš statos susipratusiu vy
ru, o tikrumoj nei bobos never
tas. Tai, jau perdaug. Aš niekur 
negirdėjau, kad Valinskas pus- 
tųd ir savo susipratimu didžiuo
tųsi. Taęiau faktas, yra tas, jog. 
jis moka tinkamai užsilaikyti ir

Gražus Radio Programai iš Stoties WGFL. 970 k 
kas nedčldienis nuo 1 iki 2 vaL po pietų

O kadangi valdžia yra pasko
linusi daug milionų dolerių, tai 
ji nuošimčiai praranda milži
niškas sumas pinigų. Juo la
biau, kad kai kurios kompani
jos nemoka nei trijų nuošimčių.

Sidabras ir prekyba
Kainos sidabrui nepaprastai 

nusmuko. O tai skaudžiui pa
lietė ir prekybų. Keikia žinoti, 
kad daugely šalių pinigų va
liuta nėra auksu paremta. Prie

Wqrcesterio Liet. 
. Liet. Mainierių 
h. Liet. M.ainieiių

Kitą? Prograpuis iš Stoties WH1<C. 1120 k.
kas ketvertas nuo. 7 iki 8 vųL vakare

Dalyvauja konte.stantai ir Ictildyiuyoją 
už 1,000 dolerių, prizų

Kai pažvelgi j laikraščius, 
tai net šiurpu pasidaro, —Vi
sur nedarbas, visur vargas, bė
dos ir skurdas. Rodosi. kad

- Ttct prię F>c- 
tnri daugiau- 

tie, kurie dar

Dųr visgi neseniai tekstiliuė 
pramonę pergyvenę labai aštrų, 
krųį Tačiau vėliausi duome
nys rodo, jog toj pramonės ša
koj įvyko persilaužimas. Per 
paskutinius porą mėnesių daly
kų padėtis žymią i pasi taikė.

Nąd^bąs

Iš Detroito pranešama, kad 
per pirmąsias, dvi gruodžio mė
nesio savaites nedarbas kiek* 
sumažėjo. Tačiau laųkiąipa, 
jog' per šventes nedarbas ir vėl 
padidės, kadangi tai visuomet 
atsitinka, ir gerais ir blogais 
metais.

Bet tie smarkuoliai ir gud
ruoliai skaudžiai suklydo. Jo
kių revoliucijų neįvyko. Krau
tuvėse nieko dykai negalimą 
gauti. Liko tik vien dejavimas 
ir vargas. Dejuoja, kuriems 
reikia dejuoti, bet dejuoja ir 
tokie, kurie jokio vargo ne
kenčia. Tik nueikite į jų na
mus, —ten viskas puikiai at- 
rodo* Rasite ir pianą, ir radio 
imtuvą, ir net automobilių. 
Daugelis mėgsta, gražiai gy
venti ir leidžia pinigus be at
odairos. Kiek uždirba, tiek ię 
išleidžia. O kai darbo neten
ka, lai ir didžiausi bėda, r—ne
turi net ko valdyti.

Pas mus bedarbiais pradėjo 
miestas 

darbių šelpimo 
šiai prisidėti 
šiek tiek dirba. Miesto majoras 
sušaukė kai kuriuos piliečius, 
iš kurių susidarė komitetas. 
Tas komitetas ir sugalvoję bū
da, kaip bedarbius šelpti. 0 
tas būdas štai koks. Tie, kurie 
dirba, turi nuę kiekvieno dole
rio bedarbiams skirti po ceptą. 
Žinoma, jie iš savo kišenes ne
turi mokėti 
uždarbio tuos centus atskaito 
kili. Nedaro skirtumo, kur kas 
dirba, ta kontribuęiją lygiąij 
visus paliečia. Supraątamą, 
jei kas nori, tai gali duęti ir 
daugiau nei centą nuo dolerio.

Tuo bildu, sulinktais pini
gais miestas ir šelpia bedar
bius. Ta pagalba lietuviai ma
žai tesinaudoja, nes jie paly
ginamai nėra taip jau baisiai 
suvargę. Daugiausiai, tur būti, 
pašaipus ima airišiai.

Tai apdrauda senovėj. Moks
linčiai penkioliktame šimtmety 

pradėjo pralvo- 
atsispirti 

nereikėtų 
kitų žmo-

Mainierių Ork.

Mainierių Ork.
Jdnas Butėnas
Jonas Butėnas

New Yorko bankų indėliai 
siekia 11 bilionų dolerių suvir
simi. Surinktos statistikos 
duomenys rodo, kad to miesto 
126 bankai turi <$11,006,579,- 
000 indėlių. Ta suma sudaro 
maždaug ^ieną pentąją dalį vi
sų Amerikos bankų indėlių. Du 
didžiausi bankai 
tional ir City National 
dabar daugiau resursų nei 1909 
m. turėjo New Yorko 160 ban
kų kartu paėmus.

Dar prieš šešerius metus 
New Yorkas neturėjo nei vie
no bilioninio banko.-Šiandien jų 
radasi net trys. Pranašauja
ma, jog iki 1935 m. bilioninių 
bankų bus penki. Palyginus 
su 1924 m. bankų indėliai padi
dėjo pustrečio karto.

“Pirkite dabar”

Nauji Columbia Lietuviški Rekordai,, kaina pę 
Siunčiame i 
krautuvėje.
16136F

2f ounces for2mnts 
pure.
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Pigumas faktų šviesoj
Daug kalbama apie gyvenimo 

reikmenų nupigimą. Tačiau tie 
kurie perka tas reikmenis, di
delio nupiginto nepastebi. Im
kime, pavyzdžiui, duoną. Už 
kviečius dabar mokama neįma
nomai žemos kainos. Dėliai to 
farmeriai dejuoja. Na, o duo
na, kuri iš tų kviečių yra ke
pama, parsiduoda beveik tokio
mis pa| kainomis, kaip ir pir
ma. Į ta faktą atkreipė dėmesį 
net kai kurie kongreso nariai ii 
pareikalavo, kad tas dalykas 
butų ištirtas. Išeiną, vadinasi, 
kad kviečių nųpįgimu pasinau
dojo tik tie, kurie duoną kepa 
ir par^viįK'ja miltus.

Patašiai yrą ir s 
maisto produktais. St 
neseniai New Yorko 
pa vdu vinėtę j ai pakėl
laikraščiu net protestą už tai

“Pirkite dabar”, — pasidarė 
savo rųšies obalsiu. Tai daryti 
ragina ir krautuvės ir pramo
nininkai. Esą jei žmonės pra
dės labiau pirkti, tai pasitai
sys ir biznis.

Gal tai ir neblogas patari
mas, sako “Nation’s Business” 
redaktorius. Tačiau šiuo laiku 
turėtų ir pramonininkai dau
giau biznio daryti. Būtent, 
pirkti daugiau žaliavos. O ža
liava dabar tikrai yra pusėtinai 
nupigus ir ją galima labai ge
romis “Naujienų” Nę. £82 suradau 

ir iš miisų kolonijoj korespon
denciją, ‘ po kunti pasirašo 
kažkoks Proletaras. Ir kadan
gi jis prasilenkia su teisybe, 
tai noriu porą žodžių ir aš 
tarti rjcąi dėl vėlinių nakties.

Proletaras Sako, kad tą nak
tį j auti uoliai paprastai viso
kius šposus daro? šposai tai 
šposai, tačiau tie šposai nę 
visuomet tėra švarus.

Aš jau per kęletą metų gyve
nu su Palinskiais ir Jačinskiais 
kaimynystėj. jųjų santykiai 
ipan gerai žinomi. Gyvena ne
santaikoj, bet Palinskiai jo- 
Kių L>lQįfUĮjpų aayo kajinyuams 

nedaro, jie, tarytum, sakyte sa
ko:; jųs gyvenkite sau, o mes 
sąų* Tatai galį patviirtęųti kiek- 
vięnąs, jįųrią juos pažįsta

Map tekę iš gailu patikimų 
šaltinių giedoti, kad vaikai buvo 
pąąamdytį, ka$ tą, šppsą išjurs-

Sc. Pauus it J. Anaijėlij

Orkestrą 
Orkestrą 
Piestu

Orkestrą

Visi Kalba, visi dejuoja, kad 
siaučia blogi laikai. Tą frktą. 
žinoma, jokiu budu negalima 
užginčyti. Bet dažnai žmonės 
perdeda, t. y. daugiau dejuoja 

nei tam dejavimui yra pugrin-

Piršlybos Amerikoj 
Neišpildomas Prašymas 
Dariau Lyseles, valcas 
Jonelio Polka 
šokių Polka 
Naujų Metų Polka 
Magdės Polka 
Medžiotojo Valcas 
Mes Be Vilnjaus Nenyri 
Girtuoklio Daina 
Lietuviška Veseilia, 
Liėtuyiška Vėseilia, 
Lietuviška Veseilia, 
Lietuviška Veseilia, 
<2>ar»em Aveles 
Saulutė Tekėjo 
Margyte Jaunoji 
Motušaite Miela 
Muzikantai Rėžkit Kazoku 
Atsimeni Tą, Dieną 
SVajonė ir Meilė 
Sudiev Sesutės 
šią Naktelę Per Naktelę 
Ant Kajno Karelai Siūbavo 
Vištyčio Valcas 
Kibartų Polka 
Gaspadinė Aną Dieną 
Zanavykas 
Velnių Šimtą 
O čia čia 
Dieduko Polka 
Pora už Poros valcas 
Mergų t’olka" 
Laūkiu Tavęs 
Užburta Pylis polka 
Moderniškas Klumpaitėj

Visi, 
Mergužėlės Kode) Nedainuoj 
Šabas Gud polka 
Lakštutė polka 
Našlio Polka 
Mano Polka , 
Sbenadorio Polka 
Bernelio Polka 
Katrutės Polka 
Klaipėdos Polka * 
Atie Rudenis Užšalo 
Baltos Rankelės

Šiais metais, pavyzdžiui, visų 
amerikiečių įplaukos sieks 85 
bilionus dęlerių. Tai milžiniš
ka suma. Per paskutinius pen
kerius metus, vidutiniškai 
imant, įplaukus siekdavo 89 
bilionus. •

Bet štai statistikos duome
nys rodo, jog prieš karą ame
rikiečių metinės įplaukos daei- 
davo tik iki 32 bilionų dolerių, 
o 1919 m. pasiekė 69 bilionų.

Dividendui

sėlio grūdus”,— taip sako Dr. 
Vincas Kudirka.

Kol jaunas-linksminosi ir ne
paisė kas rytoj bus.

Ką šiandien žmogus gali Pa
daryt—atideda rytdienai, kuri 
niekad neateis 1

šiandien sveikas, gyvas, daug 
draugų—-linksmumo lyg soties 
Rytoj? gal tarp žvakių teks 
gul.ėti, gal skausmus telJs ken
tėti. O tuomet bėra laimės ir 
linksmumo.

Ką turi padaryti, — daryk 
šiandięn, nes rytoj gal būt per 
vėlu.

Apsidrausk pats, savo šeimy
ną, pastogę i

“Naujienos
šiame reikale. Kreipkis 
j ienas”.

kur sidabrui buvo labai didele 
rinka. Del sidabro pigumo Ki
nija dabartiniu laiku priversta 
buvo žymiai susiaurinti preky
bą su kįtomįš valstybėmis, ^i- 
no$ą,;nęrą reikalo aiškinti, kad 
tai skaudžiai palietę ir Ameri-

Rašo
Juozas Kuzmickas-Uktveris 

atstovas National Life of USA 
Svekiname!

Visus šio kampelio rėmėjus 
skaitytojus sveikiname su nau 
jais 1931 metais. Kuogeriau 
sios laimės ir gerbūvio!

ir kiele aukščiau 
t, kaip butų galma 

nuo nelaimių, kad 
varginti ir skriausti 
nių.

Ilgai ir atidžiai 
šis labdarybės klausimas. • Ka
da visi po veną tik centą duo
da nelaimingam, —nelaimingas 
pilnai “atsistoja ant kojų”. 
Prieita prie išvado, kad kiek
vienas žmogus, kuris tik daro 
savo pragyvenimą, kad atidėtų, 
po keletą centų į apdraudos 
skyrių. Apdrauda gi su tuo 
sudėtu iš “centų” kapitalu eina 
į pramonę ir užsiima vertelgys-

Pranašavimaą

Dr. David Friday, žinomas 
ekonomistas, sako, jog šią žie-» 
mą pasibaigs depresija. Tačiau 
tiek Amerikoj, tiek kituose 
kraštuose pagerėjimas busiąs 
laipsniškas. Vadinusį, per 
trumpą laiką didelės gerovės 
negalima tikėtis.

Faktai

Jos. F. Sudrik, Ine
3417 So. Halsted Street 

CHIČAGO, ILL.

kad tieji skelbia kiaušinių, tokių šalių priklauso ir Kinija, 
sviesto ir daržovių rinkos kai 
nas

Pigina sunkiausi šelpimo 
naštų kritę ant dirbančių dar
bininkų. Tačiau, pastaruoju 
laiku pradėtu po truputį kaL 
bįnti ir dirbtuvių savininkei, 
Kompanijos pasižadėjo duoti 
tięk pat pinigų, kiek bus su- 
rinta. iš darbininką. Manortia,i 
kad tuo keliu bus galima su-1 
kelti nemanai pinigų ir suteik
ti, reikalingą paramą skurstan
tiems bedarbiams.

—Boblaukio Juozas

Apskaičiuojama, kad serai, 
kurie pardavinėjama New Yor
ko biržoj, vidutiniškai neša 9.5 
nuošimčių dividendų. Tai par
eina nuo to, kad per šiuos me
tus Šeru vertė labai nusmuko.

Malpnojaus L-*Fl

Mahąnojąus Liet, 
msinr

veikiama.
—Kupiškietė

i kančių -iškentėta, daug ašaųų 
pralieta.

Liet. Mainierių

Liet. Mainierių

Mah. Liet. Mainieriif 

Worcmerįo Liet. 

Worcc;ttno Liet'

Girdi, tie pranešimai 
mums biznį gadina.

Mat, dalykas toks, kad skel
biamos rinkos kainos atrodo la
bai žemos, o kai žmogus nuei
na į valgomų daiktų krautuvę, 
tai jie pastebi, kad ten kainos 
pusėtinai aukštos.

Padidėjo smulkus biznis
Ir Ne.w Yorke, ir Chicagoj, 

ir kituose didmiesčiuose prieš 
Kalėdas biznis žymiai pagerėjo. 
Departamentinės krautuvės 
skelbia, jog šiemet žmonių at
silankė daugiau nei pernai. 
Pirkinių taip pat buvo dau
giau. Tačiau šiais metais žmo
nės pirko smulkesnius daiktus, 
o dėliai to krautuvių įplaukos 
bus mažesnės.

Laivų kompanijų paskolos
Laivų kompanijoms valdžia 

skolina pinigus xlabai žemais 
nuošimčiai, —ima tik pusket
virto nuošimčio. Senatorius 
Vandenberg sako, kad dėliai to 
ant kiekvieno milionę dolerių 
paskolos valdžia per 20 metų 
vien tik nuošimčiais praranda 
$320,000.

Mah. Liet. Main. Ork.
NlcnKeliuniuCC ir F. Stankūnas

K. Mcnlįtliuniutč 

Payras ir J. Antanėib 

lt. Pauras ir Juozas Antanėlis

Mikas Petrauskas 
Pennsylvąnijos Angliakasiai 
Pennfcylvąhljos Angliakjfiai 

Pennsylvąnijos Angliakasiai

Antanas Vanagaitis' 

# BrooRlyno Liet. Ojfc- 

Mahanojaus Liet. Mainierių Orkestrą 

Budriko Radio, Ofdi.

ramiai veikti. Tai netiesa. Kuo
pa mažai teveikia ne dėl bolše
vikų, bet todėl, kad jai trūksta 
veikėjų. Jei kas buvo praeityj 
veikiama, tai niekas netrukdė.

Toliau sakoma, jog kuoppj 
nebeliko bolševikų, todėl ir pą- 
sidarė ramu. Turiu pąąąky|i, 
kad kokię buvo, tie ir pąsįlįlg), 
—nei vienas nepasitraukė. Ant 
galo, musų kuopoj gal ir yra 
vienas kitas bolševikuojantis, 
bet tikrų bolševikų kaip ir nėra, 
šiaip niekas niekuomet jokių 
triukšmų nekėlė. Proletaras, 
matomai, musų kuopai nepri
klauso, todėl ir nežino, kas joj 
esti

Apdrauda pirnjiau ir 
dabar

Apdrauda tarpe žmonių gy
vuoja jau nuo neatmenamų 
laikų, tik ji buvo kitaip tvar
komu. Seniau ji buvo, taip sa
kant, labdarybės rėmuose. Kuo
met ūkininką patikdavo nelai
me,—jo stuba, kluonas sudeg
davo arba kokia pavietrė užei
davo ir jo vasarojų bei kitokį 
turtą sunaikindavo, tai kiti 
ūkininkai—geros valięs žmonės 
ateidavo pagelbon nelaimės iš
tiktam žmogui. Kas po kiek ir 
ką galėjo

Mięste- 
minti, kaip Rusijoj vaikščioda
vo “pogarecai”; kurie likę be 
pastogės, be darbo, duonos, ru- 
bos, keliaudavę prasyti pas 
žmones malonės, ^pašalpos. Ir 
kas juos šelpė? Geros valios 
žmonės!

Kas gali žinoti, kada ir kat
rą musų rytoj patiks nelaimė. 
Mes visi krutam, judam, džiau
giamės ir dainuojam. Ir tuo
met, kada mes kuomažiaųsiai 
manome apie kokias nelaimes, 
—tuomet lyg perkūnas iš dan
gaus ji krinta.

Karas—einame karau. Žino
me gerai, kad daugelis iš mu
su žus. Bet kuris? Nei vie
nas nežino. Bet visį—kiekvie
nas tiku kad “aš grįšiu”. Kaip 
kas grįžtą, o kaip kada ir visą 
pulką išnaikina.

Čia ir vėl nelaimės 
toms ypatoiųs-šeiinyiiointi 
dury be atęii.vi pugelbon, - 
jau kiek vėliau,, kada jau dau

3514-16 Roosevelc R d 
arti St. Louis Ąyc.
CHICAGO, ]I L.
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šiltom kartu

bite kokie

Dienos Ant Vandenio

130 W. Randolph St. Chicago

MARGUTIS DUODA

PASINAUDOKITE TA PROGA NEATIDĖLIODAMI LAIKO, NES LAIKAS GREIT IŠSIBAIGS

EDUCATGLD

juos rasta 
ir brange-

Jack Antrim apkaltin
tas meilužės nužudyme

brownell 
HALL-OMAHA

ATTRACTED 
ATTENTION OP 
YMTTER5ON 
ROTHACKER

GIVEN 
SCREEN 

VEST

įvetimšalį negu čia
Ku-Kluks-Klanai

REAL NAME -X 
GWEN LE PINSKI 
FIRST PlCTURE ~ 

VLADY OF THE NIGHT 
OTHERS ARE - FREE 
AND EASY-UNTAMED 
-CAUGHT SHORT -

BOPN 
HASTINGS 

NEB. 
I<)OS

19X5
WENT TO 
HOLLYVVOOD

Pypkės ir 
Cigaretų 

Rūky
tojų

turi 
kaip

WORKE& AS A 
MODEL IN 
DEPARTMENT 

STORE

Dykai dėl Asthma 
Žiemos Laiku

eina gar- 
‘‘Joanos 

(The Pass- 
; kaip ji 

kariuon^e* 
i, kaip iš 

kaip kimi-

Pagavo 12 bankų plėši 
kus žmogžudžius

A dance is to be held 
at the Ramova

Anton J. Cermaka

Didelis smagumu

straipsnyj ro- 
norą padaryti 

gyve-

SIUSKIT PĖK 
NAUJIENAS
PINIGUS UETUVDN

L J. Karaliui. Knyga apie 200 pus- 
Kaina $2.00. Kitose kalbose tokia 

Ją savo lėšomis išleido

MARGUTI” su dai 
'Margutis” yra ‘tdžia 

muzikos žurnalas. Metams Rainuoja $1.50. Red.-leidėjas A. Va

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kellogg’as grįžo 
Chicagą

will be furnished b\ 
Racine and his Sevcn

Standard Car nugina 
gandus

Cinema Art teatre 
sus Prancūzų filmas 
Arkietes Kančių 
ion

(b prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Johanna Arkietė Cine 
ma teatre

Ar ištiesi} labdary 
be yra toks geras 

daiktas

Areštuotas “kidnape 
rių” vadas

of Joan of Are) 
vadovavo Francijos 
nei kovose su Angliji: 
vadavo savo šalį 
gai ją apkaltinę esant burtinin 
ke, su Anglijos karo vadais su 
degino 
filmas.

APPEARED IN 
DANCE REVUE. 
IN THKT CITY

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol. < 

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Jack Antrim (Antrimas), 29 
m. barberis, gyvenantis 624 
York place, areštuotas ir įtar
tas nužudęs. Miss Mary Jnd- 
kins, 20 m. amžiaus, su kuria 
jis pastaruoju laiku sykiu gy
veno.

Miss Judkįns . rasta Antrinio 
kambary pasmaugta šilkiniu 
šaliku. Tyrinėjimas parodė, kad 
ji mirė dėl vidujinio susižalo
jimo. Antrim’as tardomas per 
visą naktį, prisipažino, kad jis 
turėjęs vakarykščiai kivirčių su 
Miss Judkins, bet tvirtina, kad 
jis ją radęs negyvą kai grįžęs 
iš darbo; jis mano, kad ją pa
smaugė plėšikai.

Bedarbis nusižudė 
gazu

Ballroom Sat. evening the 12th 
of January. It is called the 
Lithuanian Night at the Ramo- 
vas. This beautiful building was 
financed by the , Lithuanians 
and we want everyone to take 
advantage of it for this onc 
evening espeeially. Tickets were 
sent by the committee to mosi 
of the younger Lithuanian so- 
dalities, socicties and chibs. Ii 
you call up your friends Sat. 
evening and there not at home,

3. GAUSITE
didumo su daugybe adresų visokių biznio įstaigų 
Daktarų. Rasite “plementą”, burtus, sapnus, 
gaidomis ir dar kai ką. Kalendorius didelis ir gražus savo 
pieta. Kaina $1.00.
4. DAINUOSITE KIEK NORĖSITE iš “Margučio Darnos”. Puikių dai
nų rinkinys, kuriame telpa 34 visokio turinio Vanagaičio dainos. Kai. $1,
5. UŽ $2.00 ĮVAIRIŲ KNYGŲ iš “Margučio Knygyno“, > jeigu patys 
ateisite pasiimti. Siunčiant per paštą reikės prisiųsti štampų už 20c. Mu
zikai ir dainininkai galės gauti gaidų.

Margutis kviečia visus pasinaudoti tuo nupiginimu atnaujinant pre
numeratą ant toliau, arba naujai užsirašant Margutį. Kreipkitės telefonu: 

GROVEHILL 2242, ar užeikite į ofisą:

2437 W. 69th St., Chicago, III. ($Q) 
Atsineškite arba pasiųskite per laišką tik TRIS DOLERIUS ..............

KUPONAS
, 462 Niagara St

išbandymui Jūsų 
adresu:

Grįždamas iš Europos buvęs 
statė sekretorius
naikinimo autorius tarptautinio 
teismo narys ir Nobelio premi
jos laimėtojas Frank fe. Kellog, 
užsuko į Chicago, kur papasa
kojo savo įspūdžius iš Europos. 
Jo nuomone, Ėuropa yra labai 
nervinga, tačiau apie karą kal
bos yra tuščias prasimanymas.

SVARBU CHICAGOS LIETUVIAMS, o taip pat ir kitų kolonijų. Tuo- 
jaus pasinaudokite patys ir draugus apdovanokite. Bus graži dovana jei 
gu jus pasiųsite savo giminėms Lietuvon.

KĄ DUODA MARGUTIS?

1. KAS MĖNESĮ SULAUKSITE į savo namus 
nomis, juokais, kvailosofijoms ir visokiais burtais, 
ziškas” i 
nagaitis.

2. PIRMUTINĖ LIETUVIŲ KALBOJE daktariška knyga su receptais 
ir patarimais kaip gydytis nuo visokių ligų. Tą knygą parašė visiems ži
nomas savo raštais apie sveikatą, Dr. 
lapių. Jos vardas “Namų Daktarai.
knyga yra, bet lietuvių kalboje, tai pirmutini 
“Margutis.

Demokratų kandidatas 
j majorus

Albert Dempsey, 52 m. am
žiaus, žmonos apleistas bedar
bis, pereitą antradienį nusižu
dė įkišęs galvą į papečkį, kurį 
prileido atsisukęs gazo. Bastas 
jo laiškas, rašytas jo paties mo
tinai.

Pastebėtinas metodas, kuris atėjo pagelbon 
dtisuiinjciems — Parsisiųsdinkit Niandie 

nemokanti) bandymų.

liaudavo “žvalgais”; jos įdeda 
vo į banką mažiukus-depozitu; 
ir ta proga ištirdavo banko pa 
dėti, ir banditams banką api 
plėštis, jos savo automobily juo: 
laukdavo sutartose vietose.

darbams, jei 
imo nėra, bet

Visi, kas kovoja prieš juodų fašizmų
SKAITO 

PLATINA IR 
/• REMIA

Visi trokšta išrišti saVo sun
kenybes taikos keliu. Visame 
pasaulyje viešpataujanti ūkio 
depresija ir susirūpinimas, kaip 
pasekmė didžiojo karo, ir p, 
Kellog mano, kad dar vieno to
kio karo pasaulis nebepakeltų.

bankų ir padarė 
Pas 
cash

you vvill find them with theii 
friends ai the Ramovas newlj 
remodeled ballroom dancing lt 
the melodious strains of music 
which 
“Bill”
Venetian Bythm Kings; als< 
known As the Vytautas Orches

Trys vaikėzai ir dvi mergi
nos pagauti pereitą antradienį, 
kurie naujAusiu laiku apiplėšė 
12 primiesčių 
žmogžudysčių, 
turto $85,000 
nybemis.

’ Banditai yra ne 
Vienas, Glenn Nicols yra Illi
nois universiteto baigęs studen
tas ir du broliai Corray. Iš mer
ginų viena Gcnevieve Hoy yra 
buvusi taip pat Illinois univer
siteto studentėj Merginos tar-

turiu 
daugiausia 

4tos Anglijos.
šiandie yra 

viena iš kul- 
, tai tik ačiū 

piliečiai anks- 
savo reikalus ir 

už juos bekovoda- 
savo galvas. Jei- 

aldžioj 
užeinu, 
žino-

Praneša, kad Ilammond, Ind 
didžioji Standard Steel Cai 
kompanija nėra gavusi 
užsakymų iš Meksikos dėl geiž 
kelio bėgiu gaminimo, tačiau 
skelbia, kad po Naujų Mėtį 
kompanija tikisi darbų padau
gėjimo.

Jeigu jus kenčiate nuo tų baisių Asthma 
(dusulio) atakų, kada būna šalta ir šlapia* 
jeigu jus užtrokštate ir negalite atgauti 
kvapo, būtinai tuojaus pasiųskite | Frontier 
Asthma Co. dėl nemokamo išbandymo šio 
pastebėtino metodo. Nežiūrint kur jus gy
venat ir ar jus pasitikit kokiais nors vais
tais pašųulyje, parsisiųsdinkit šį nemokamų 
išbandymų. Jeigu jus kenčiate visų amžių 
ir viską kų tik žinojot išbandėt be pagclbos; 
net jeigu jus esate visiškai nusiminę, nenu- 
Htokit vilties, bet parsisiųsdinkit šiandien šį 
nemokamų bandymų.

Tai yra būdas sužinoti kų progresas gali 
dėl jus padaryti .nežiūrint jūsų visų pereitų 
nusivylimų jums ieškant pasiliuosavimo nuo 
Asthma. Tedel parsisiųsdinkit šį nemokamų 
bandymų. Padarykit tai dabar, šis garsini
mas skelbiamas, kad kiekvienas kenčiantis 
galėtų pasinaudoti šiuo progresyviu metodu 
ir pirmiausia dykai išbandytų gydymų, kuris yra žinomas tūkstančiams, kaipo didžiau-, 
nia palaima, kokios jie susilaukė savo gyvenime.- Vrislųskit kuponų Šiandie. Ne
laukto.

riitrv
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą 

Taipgi Keliaukite Populiariu 
Ekspresiniu Laivu

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai'kas Savaitė Iš

plaukiančiais Gerai Žinomais 
Lloyd Kajutiniais Laivais

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

Jį? North German Loyd

DYKAI BANDYMO 
FRONTIER ASTHMA 
510-K Fronticr Bldg 
Bu f falo. N. Y.

Prislųskit dykai 
metodų.

Demokratų centralinis komi 
totas Chicagos miest 
kandidatu į ateinančius majore 
rinkimus 
county board prezidentą.

Kiti kandidatai nuo demo
kratų indorsuoti šie: Edward 
Kaindl, į miesto treasurer; 
Pcter J Brady, į miesto derk; 
Judge Francis AHegretti, į Su- 
perior court, ir Julius Smietan- 
ka į Municipal teismo teise-

PER CHERBOURG — 
į DJENO& PER BREMEN 

Dviemis "Greičiausiais Plaukto 
jančiais Laivais

BKEMEN

gerintų
'Loki 

pranta 
piliečiai 

rodo jiems 
kumštį 
pervelu gailėtis

Dar prie užbaigos 
kartą gryžTi prie 
šiame dalyke įve

Jeigu Anglija, 
skaitoma kaipo 
turi ilgesnių tautų 
tam, kad joi 
čiau suprato 
ne vienas 
mas 'padėjo 
gu šiandie Anglijos 
darbininkų partija 
svarbią vielą, tai reikia 
ti, kad ne labdarybe juos at
vedė į atstovų butą, o suprati
mas vienybės reikalo ir kova 
Už jį.

Visų šalių takas 
eina per Golgotos 
katrie jį pirmiau pereis, tie 
bus 'laimingesni.

Susidarė tokios gyvenimo 
apystovos, kad labdarybe A- 
merikos lietuvių tarpe pasiro
dė neišvengiama. Mes lig šiol 
žinojome tik visokius šelpimų 
fondus, kurie neatbūtinai bu
vo reikalingi gelbėti žmones 
papuolusius į šiokią ar tokią 
nelaimę toli už jurų, bet lab
darybė mums atrodė kaipo 
žeminanti įstaiga, bent čia A- 
inerikojc.

Labdarybės įstaigos tai grei
čiau buvo įstaigos mielašir- 
d i ilgų poniučių, kurios dau
giausia darė tai ne tiek dėl su- 
šelpimo bedalių žmonių, kiek 
dėl iškėlimo savo gero vArdo.

Matyt Tylintis, autorius pir- 
• mo labdarybės straipsnio, pa

vesto diskusijoms, yra iš se
niau įdomavęsis labdarybės 
darbais, ir jis savo straipsnyj 
paduoda daug vardų, kuriais 
dengėsi visokiais labdaringos 
įstaigos Anglijoj.

Keli metai tam atgal ir man 
pačiam teko gyventi Anglijoj, 
bet jau dabar tų labdarybių 
mažai galima patėmyti, išski
riant vaikų prieglaudas, ku
rios yra* valdžios priežiūroj.

Gal labdaringos draugijos 
ten buvo geros ir naudingos 
gana senais laikais, kuomet 
tik pradėjo kilti tautinis ša
lies patriotizmas ir atsirado 
tokių jautraširdžių žmonių, 
kurie steigdami labdarybių 
įstaigas, kėlė šalies gerbūvį.

O kad tas yra taip, tai gali
ma spėti ir iš to, kad tos lab
darybės Anglijoj iškėlė ant 
tiek savo “aš”, kad da ir šian
die jie save skaito aukščiau 
už visas kitas pasaulio tautas 
ir kam teko gyventi Anglijoj, 
tie patys ištyrė savo* kailiu.. 
Anglų patriotai blogiau žiuri 
į atvykusį 
Amerikoj 
nigerį.

Aš manau, kad ir pats Ty
lintis sutiks su tuom, kad lab
darybė nėra jau toks malonus 
dalykas ir kad ji yra steigia
ma tik kraštutiniuose reika
luose, kuomet jau kitokio išė
jimo nėra. Aš esu tikras, kac 
ir “Naujienas” pr.skatino 
steigti- bedarbių šelpimo fon
dą, ne sumanymas, kad užsiė
mus labdarybės darbu, o grei
čiau kad apginti nuo bado- 
mirties nuskriaustą bedarbį ir 
tuo tikslu buvo ir yra kreipia
masi prie geraširdžių žmonių, 
kad kiek sušelpus bent tais 
daiktais, kurie pas daugiau 
pasiturinčius beveik jų yra 
kuone metami lauk (išski
riant maisto produktus).

MARGUČIO KALENDORIŲ” 1931 m. 100 puslapių 
pilną sąrašą Am. Liet, 

meilės receptus, dainas su 
marga” po-

A ūgli jos labdarybių /įstai
gos, kaip tai > prieglauda naš
laičių, apsaugojimas gyvulių 
nuo savininko ar samdinio 
blogo elgimosi, priglaudimas 
])amestų ant gatvės šunų-ka- 
ėių ir t. p., skaitosi geru ir 
miclaširdingu darbu tam tik
rų draugijų. Tiesa, tos taip 
vadinamos draugijos padeda 
apsivalyti šaliai nuo tam tik
rų gremėzdų, bet aš nematau, 
kad jiems priklausytų per
daug didelė garbe kultūros 
srityj. Pavyzdin, tose įstaigose 
išauklėti vaikai Anglijoj buvo 
kaip tik geriausias įrankis 
prieš darbininkus, kuomet jie 
išeidavo į streiką ar šiaip pa
keldavo savo balsą, visai ne 
nemėgindami nuversti vald
žios, o tik kad išgavus geres
nį šmotą duonos. Tose įstaigo
se išmokyti ir putam kariuo
menės barakuose ištrainiruoti 
lieka tikri žiopliai kas link 
supratimo apie tų žmonių rei
kalus, iš kurių tarpo jie patys 
yra kilę.

Taigi kai Tylintis rašo, kad 
Anglijos karaliai tik pabūgę 
labdaringų darbų, pradėjo bi
jotis neteksią savo džiabų, 
pradėjo patys daugiau rūpin
tis labdaryšte, •— dalykas kaip 
tik yra atbulai. Tas labdarin
gos draugystes kaip tik ir yra 
didžiausi Anglijos karalių so- 
«to ramsčiai.

Tai bus tiek 
apie Angliją.

Tylintis savo 
do gerą širdį ir 
gero netik lietuviams, 
nan tiems Lietuvoj, 
abelnai visiems išmėtytiems 
po platų pasaulį ir jis mano, 
kad tas yra geriausia pasiekti 
per labdarybę. Kultūringi 
žmonės, negali būt priešingi 
labdaringiems 
jau kitokio iš 
tas darbas turi būti tik laiki
nai, pakol nebus kitas kujtu- 
ringesnis būdas surastas.

Mes turime kartą ant visa
dos išmesti iš savo galvų tas 
konservatyvines mintis, kad 
tik tam tikri žmonės yra tin
kami kontroliuoti kitų gyve
nimą ir gali gyvent pertekliuj, 
o kiti visi turi būt amžinai 
šelpiami ir tam tikslui 
būti labdarybė paimta 
yra sakoma už “grant.”

Visiškai negalima sutikti ir 
su tomis mintimis, kad lab
darybe gali pakelti šalies ge
rovę ir išauklėti geresnius pi
liečius Lietuvoj, ar kur kitur.

Geras pilietis gali išaugti 
tik šeimynoj, kurios vyresni 
nariai nėra verčiami naudotis 
neteisėto pragyvenimo budu, 
tai yra ne jų pačių liuosu 
noru pagamintu sau pragyve
nimu. Ypatos papratusios būti 
šelpiamos visokių labdaringų 
draugijų, nustoja savo aktin- 
guino, pripranta pats ir pri
pratina savo vaikus atsidėti 
ant “gerų” žmonių valios ir 
kaipo šalies piliečiai lieka 
visai be vertes.

Geri piliečiai tik gali būt 
išauginti tokiose šalyse, kur 
ne labdarybė užima pirmą 
vietą, bet kur yra godojami 
ir pildomi įstatymai ne tik 
šalies įstaigose, bet ir pačių 
pirmaeilių valdininkų na
muos# ir šeimynose. Kur ša
lies įstatymus pirmiausia su
laužo ir pamina po kojų tau
tos vadai, ten niekuomet ne
galima tikėtis, kad labdary
bės darbai sutvarkytų ir pa

savo rašte, kad labdarybe per
skyrė žmones į dvi visai prie
šingas grupes ir taip atitolina 
vienus nuo kitų, kad jie lieka 
ant tiek skirtingi, kaip kad 
diena ir jiaktis. Tai argi gali
ma tokiame mišinyj tikėtis 
ką nors gero sulaukti?

Žmonių gerove priklauso ne 
nuo labdarybės, bet nuo jų 
pačių mokėjimo vesti ir tvar
kyti savo reikalus. Tolintis ir 
kiti, kurie dirba ir nori .pada
ryti gero savo žmonėms, turė
tų j ieškoti būdų ne labdarys
tėse, bet kad atbulai, — lab
darystė visai pasidarytų ne
reikalinga. O budai yra toki. 
Lietuva kaipo ūkio šalis; jos 
piliečiai turi priversti valdžią 
sumažinti kitas mažiau reika
lingas išlaidas (kaipo ant iš
laikymo armijos, nes visviena 
ji negali su savo armija apsi
ginti nei nuo vieno savo prie
šų), o įsteigti daugiau ūkio 
mokyklų, duoti didesnius kre
ditus ūkininkams įsitaisyti 
tinkamas mašinas su kuriu f- 
pagalba butų galima gauti iš 
tos pačios žemes daugiau nau
dos. Įsteigti, t a pi Įiųkamas 
ūkio kooperacijas, per kurias 
ūkininkai galėtų .parduoti sa
vo produktus ir pirkti sau rei
kalingus įrankius. Darbinin
kams turėtų būt leista laisvai 
susiorganizuoti į industriali- 
nes unijas, kuriose jie patys 
butų šeimininkai, o valdžios 
reikalas Hutų tik patarpinin
kauti, kuomet kartais darbi
ninkai su darbdaviais ilgai 
nesusitaiko ir tas kenkia ša
lies gerovei.

Aš nė nemanau, kad mano 
mintys yra geresnės ar prakil
nesnes už p. Tylinčio, kaip toj 
dainoj yra pasakyta, kad “vie
nas žodis ne šneka, vienas 
vyras ne talka,” taip ir čia. 
Mes galime ką nors pasiekti 
tik eidami kaip galima ben
dru keliu, vieni kitiems j 
“talką”. Aš dar kartą turiu 
pasakyti, kad labdarybė yra 
geras daiktas, bet ji turi būt 
tik laikina, kuomet kitokio 
išėjimo nesimato, bet tuom 
pačiu laiku turi būt jėškoma 
geresnių kelių, kuriais butų 
galima prieiti prie to, kad ne 
tik labdarybės, bet ir visokios 
pašalpos, liktų suvis nereika
lingos, o kol kas mes turime 
daryti tai, kas dabartinėse są
lygose yra prieinama.

J. Ada,

TURĖKIT PINIGŲ 
Sekamoms Kalėdoms 

prisidėdami prie musų KALĖDINIO 
TAUPIMO KLIUBO dabar 25c

į savaitę padarys jus nariu. 
Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK 
3154 W. 63rd Street

šalies gerovę.
vadovai tik tada susi- 
blogai padarę, kuomet 

susispietę į vietą pa
nose didelį 

Ir tankiai jau būna

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo moaėti 60c ar 
daugiau, kad rauti rer& įantų 
kofielę. LUterine Tooth 
dldolia lubas parsiduoda u« 
2Bc. Ji valo Ir apsaugo dan- 

Be to galite sutaupintl 
$3 ui kuriuos galite nusipirk- 
U pirštinaites ar kę kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

Long Beach, Cal. areštuotas 
garsus Chicagos southside alaus 
baronas ir kidnaperių vądas 
Ralph Sheldon, kurs buvo nese
nai pavogęs stambų gemblerį 
Caress ir jo žmoną ir juos pa
leido tik už $50,01)0. Areštuo- i ? ui ijaut įvyko smarkus susišau
dymas su Shęldonu ir jo gen- 
gės nariais.

Rogers Parke rastas dar vie
nas gengsterįų kulkosvaidžių 
lizdas, po to,, kai gengsteriai 
per klaidą apšaudė per langą 
du nekaltus praeivius ir juos 
sužeidė. Gengsteriai pabėgo.

NORTH
G t PAAAN

LLOYD
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Chicagoje — paltai

Metama .........__ _
Puaei metą ....... ..
Trims mituliams .......
Dviem mėnesiams ........
Vienam mėnesiui ♦•••••••e

Chicagoj per išnešiotojust
Viena kopija ..................

$8.00
. 4.00

2.00
. 1.50
... .75

vas, Kiūtinąs, Andrejevas ir daug kitų didesnių ir ma
žesnių bolševizmo šulų. Tai argi jie visi staiga apako, 
kad jau nebemato Stalino teikiamos Rusijai “laimės”?

- •--------

Apžvalga

mada 
vi, 1

Savienytojf Vątaijęse, n« Chicagoj, 
paini:

Metams 87,00
Puta matą 3.50
Trims minesiams 1.75
Dviem minėsianti ____  1.25
Vienam minėsiu! ......... ....................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

$8.00 
4.00 
2.50

Metams .. ..............
Pusei metų .........
Trims menesiams
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
ii V,. .SS

VARŽYTINĖS DĘL MĖRO VIETOS

Senųjų partijų politikieriai jau seniai tariasi dėl 
kandidatų i Chicagos merus (mayorus). Ta vieta yra 

• labai svarbi, nes gaspadorius tokio milžiniško didmies
čio, kaip Ohicaga, turi daug galios politikoje. Bet ji 
darosi ypatingai svarbi, prisiartinant 1933 metų pasau
lio parodai? Sekantis Chicagos meras bus “pasaulio pa
rodo* mėrąs”. Pagodos surengimui bus vykinami dideli 
darbai, ir tų darbų tvarkymas žymiam laipsnyje pri
klausys nuo mero. Nuo jo priklausys taip jat ir įvairių 
parodos komisijų paskyrimas, parodos garsinimas, sve
čių priėmimo būdas, ir t. t.

Natūralūs dalykas, kad politikieriams labai rupi, 
kas j tą svarbią mero vietą pateks. Bet Chicagos poli
tikoje šiandie yra didžiausia painiava. Republikonai, 
kurie turi dįdęlę daugumą taip šiame mieste, kaip ir vi
soje Illinois valstijoje, yra suskilę į keletą priešingų 
viena kitai frakcijų. Stipriausiai republikonų frakcijai 
Chicagoje vadovauja meras William Hale Thompson, 
kuris jau nuo seniai veda karą su stambiaisiais vieti
niais republikoniškais laikraščiais. Partijos vadai val
stijoje eina prieš Thompsotią, bet jie ir tarp savęs ne
gali susitarti. Jie dar tebeieško kandidato, kuris galėtų 
sumušti Thompsoną, o “Big Bill”, nieko nelaukdamas, 
ėmė ir paskelbė, kad jisai vėl kandidatuosiąs į merus.

Demokratai taip pat išėjo ąu savo kandidatu. Jie 
nutarė nominuoti savo vyriausią vietinį vadą Cermaką 
(kauntės tarybos pirmininką). Jei Thompsonui prie
šingos republikonų frakcijos mokės, galų galę, susitar
ti, tai bus dar .trečias kandidatas; o jei ne, tai gal bus 
keturi, penki arba ir daugiau kandidatų.

Kova tarp tų kapdidatų bus atkakli, bet tai bus 
politikierių klikų, o he. žmonių kova. Chicagą jau yra 
valdę pasikeisdami ir republikonai, ir demokratai, bet 
žmonėms jie nei vieni, nei antri nieko gero nedavė. 
Gyventojų taksai nuolatos augo, grafteriai krovėsi lo
bius ir kriminalybė didėjo, iki Chicaga pasiekė to, kad 
visas pasaulis šiandie į ją žiuri, kaip į netikusios, su
puvusios municipalinės valdžios pavyzdį.

syrcovo balsas

Nęžįurint to, kad diktatorius Stalinas išmetė Ru
sijos liaudies komisarų tarybos pirmininką Syrcovą iš 
jo vietos ir pašalino iš bolševikų partijos centro komi
teto, nubaustasis vis dar turi drąsos‘viešai sakyti tiesą 
apie diktatoriaus politiką, Vienąme susirinkime Mask- 
vęje Syrcov pasakė kalbą prieš “penkių metų planą”. 
Jo nuomonė yra tokia, kad pramonėje ^planas” negalės 
būt laiku įvykintas. Žemės ūkio kolektyvizacija taip 
pat nepavyksianti, nes “kolchozai” atsisako pildyti vab 
džios instrukcijas.

Syrcovas mano, kad 1931 metai bus kritiški metai 
sovietų valdžiai, Savo kalbą baigdamas, jisai įspėjo ko
munistų partiją, kad jai grasina visiškas pakrikimas, 
jeigu nebus griežtai pakeistas valdžios politikos kursas.

šis buvusio Rusijos premjero balsus yra visai ki
toks, negu kitų bolšęvizmę žvaigždžių, kurias diktato
riaus šluota nubraukė nuo aukštybių. Kiti valdančios 
partijos šulai, supykinę Staliną, bandydavo išgelbėti 

' savo kailį nužemintais atsiprašinėjimais ir ‘‘klaidų” at
sižadėjimais. Bet Syrcovas to nedaro. Kad ir nubaus
tas, jisai dar vis stoja už‘savo įsitikinimus. Tai kuone 
vienintelis žymus bolševikas su nugarkauliu.

‘ žinoma, negalima pasakyt, kaip ilgai jam išteks 
drąsos kovoti prieš diktatūrą. Buvo žinių, kad Syrco
vas jau esąs įmeetas įč'kalejimą įr apkaltintas “sąmoks
lo” darymu prieš vadžių. :

Ęęt kas su juo nęatajtiktų, vigtįįek yra pažymėtinas 
jų protestas prieš sųyietų valdžįos politiką. Juk jisai 
stovėję Rusijos valdžios^ priešakyje. Iš to$ aukštumos 
jisai galėju geriau matytį, negu kas nors kitas, ar Sta
lino “penkių metų planas” veda šąlį į tą “gerovę”, ku
rią jai žada diktatorius ar neveda. Įr jisai sako, kad ne 1

Kaip žinome, tokią pat poziciją užėmė ir kitas di
delis sovietų valdžios šulas — Rykovas, visos Sovietų 
Sąjungos premjeras. Jisai taip pąt mano, kad “piatb 
Ijetka” ręįškia kraštų! pragaištį. Stalinas jį taip pat iš
metę iš valdžios. • •

Su Syrcovu ta Rykovu sutinka Tamskis, Uglano-

SUOMIJOS SOCIALDEMOKRA
TŲ LAIMfiJIMAS

Gruodžio mėnesio pradžioje 
Suomijoje įvyko miestų savi
valdybių rinkimai.. Juose turė
jo didelio pasisekimo solįalde- 
mokratai. Galutini daviniai kol- 
kas yra pranešti tiktai apie so
stinės Helsinkio rinkimus. Jie 
toki:

Į naujų miesto tarybą, išrink
ta 22 socialdemokratai (9 dau
giau, negu buvo prieš tai), 20 
švedų (2 mažiau), 13 valdžios 
partijų bloko (4 daugiau), 4 
progresistai (1 mažiau).

Senoje Helsinkio miesto ta
ryboje buvo 10 komunistų at
stovų. Dabar nebėra nė vieno.

“SĄMOKSLAS” IR LENINO 
INSTITUTE

■■   ——»

Maskvoje yra ‘‘Lenino Var
do” Institutas — mokslo įstai
ga, kurios vyriausias uždavinys 
yra studijuoti “leninizmą”.

Pasirodo betgi, kad ir į tą 
įstaigą jau įsiskverbė “išdavys
tės” ir “sąmokslo” dvasia. So
vietų valdžia užtiko Lenino In
stitute opozicinę grupę, vei
kiančią prieš partijos politiką. 
Grupės priešakyje stovįs profe
sorius ždanov. Susekta, kad ji
sai palaikęs asmeniškus ryšius 
su buvusiu Rusijos premjeru 
Syrcovu (kuris neseniai buvo 
iš tos vietos pašalintas ir 
areštuotas).

PRISIPAŽĮSTA

su-

rięs- 
rašo

5Q0
Yor-

Nusigandę, kad bolševikiš
kam “susivienijimui” bus 
tai, jo dvasiški globėjai 
‘‘Laisvoje”:

“Mes dar negavom 
tūkstantinių narių JįĮew
ko valstijoj. Q koi'tiek na
rių neturime, tol neturime 
pastovaus, nuolatinio 
rio.” 
Iš baimės komunistai 

pasisako, kad jię dar 
Čarferio nė Ne\v Yorko 
joje. Tai kaipgi tuomet yra su 
kitoms valstijoms? Aišįtu, kąd 
kitose valstijose komunistų 
“susivienijimas” neturi nei pa
stovaus, nei laikino, nei kokio 
kitokio čarterię. Bet neturint 
čarterio kaip gi galima pinigus 
už' apdraudą kolektuoti iš žmo
nių? Juk tai yra kriminali? 
darbas,

DEL LIETUVOS 
ORIENTACIJOS

čarte-

dabai 
netiki 
valsti-

J. Dagys “Socialdemokrate” 
rašo, kad Lietuva privalo pa
keisti savo nusistatymą Lenki
jos atžvilgiu. Iki šiol Lietuva 
galvojusi “ne europiškai, bet 
parapiškai”. Toliaus ji negalin
ti gyvępti uŽ3i<Iariusi nuo vi
so pasaulio, bet turinti eiti 
kartu su Vakarų Europa, ku
rioje santykiai be paliovos kei
čiasi. Kritikųodamus Lietuvos 
užsienių politiką, rašytojas sa
ko:

“Lietuva savo istorijoj pa
rode, kad ji mėgsta vėluoti. 
Lietuvoj aukščiausia moralė 
— buk užsispyręs. Ar ne- 
pęalaiinčjo Lietuvą, kaj 
krikščionybę priėmė tik pra
džioj 15 amžv vįetoj to, kad 
vėliausias terminas buvo 
Mindaugo Jaifcaį ? Aišku, pnu 
laimėjo,

“Kad ne^uyūluętųpiėm, tm 
rim eiti kartu su Europos 
visuomenės mintim. Valerų 
Europoj I bręsta Europos vie
ningumo mintis — Paneuro- 
pds idėją. Prancūzijoj ‘ir Vo
kietijoj vis dąugiąų balsų 
už glaudesnį bend|adufbįa- 
vimą. Kąm? Vokietija ir 
Prancūzija —r Europos kon
tinento protas ir širdis. Nuo

sako “S-to” 
Leidom, kad 
konferencija

šių šalių daugiausia pareiną 
Europos likimas, šioms ša
lims susiartinus, jau butų 
branduolys Europos valsty
bių sujungęs. O suvienyta 
Europa lengvai nugalėtų sa
vo ūkiškąją krizę, tvirčiau 
atsistotų prieš Amerikos 
kontinentą, kuris dabar fak- 
tinai Europą naudoja.

“Šitokia mintis gema Eu- 
* ropoj. Ji gali tapti ir kunu, 

nes objektyvinės sąlygos 
tam yra. O kokia tada Lie
tuvos padėtis?”
Dagys toliaus nurodo, kad 

Lietuva jau ir iki šiol buvo 
priversta keisti savo nusista
tymą keliais atvejais, kad ir 
to nenorėdama.

“Mes ką nors darome, tik

varu prispirti,” 
bendradarbis. 
Ambasadorių 
nustatytų sieną tarp Lietu
vos ir Lenkijos, nors galė
jom patys ankščiau tartis ir 
butumem kiek tiek laimėję. 
Atatupsti kalbamės su len
kais ir dabar. Be musų pri
tarimo ir džiaugsmo busime 
įbraukti į busimą Europos 
koncerną (susivienijimą, — 
“N,” Red.).”
Rašytojo mintį patvirtina ir 

tas faktas, kad juk ir karo 
stovį su Lenkija Lietuvos val
džia panaikino tik varu spiria
ma — kai Pilsudskis Tautų 
Sąjungos suvažiavime suriko 
Voldemarui: “Taika ar karas!”

Vadinasi, klausimas eina apie 
tai, ar Lietuva privalo savo 
noru pasirinkti kitokį kelią sa
vo užsienių politikai, ar laukti, 
kol į tą^ kelią ją stumte nu
stums galingesnės už ją jėgos?

uaiątas, jog jie Karvmą n Ken
kia sveikatai. Sakysimo, pir
mieji tyrinėtojai visai nemanė, 
kad X-spinduliai yra pavojingi, 
šiandien tatai kiekvienas apsi
švietęs žmogus žino. Tas pat 
gali būti ir su ultrafiolętmiais 
spinduliais.

Visuomet reikia atsiminti, 
kad ir gėrį vaistai kartais gali 
būti pavojingi, jei paimama 
didelėmis dozamįs. Pavyzdžiui, 
arsenikas yra smarkus nuodai. 
Iš kitos pusės, prie tam tikrų 
aplinkybių maža arseniko do
žą gali būti geras vaistas. Pa-

* Vladas Mingelepičius

Apie Įvairius Dalykus

Sveikatos spinduliai
šviesos spinduliai ir įvairios li

gos. — Dirbtinė saulės švie
sa. —-Kiniečiai ir indeliai-— 
Aktinoteropija. Kaulų su- 
mįnkštėjįmas. —r Saule ir 
žmogaus nuotaika. — Fiole- 
tinių spindulių lempos!.

Pastaruoju laiku žmonės la
bai daug kalba apie radiacijų, 
šviesos spindulių pagalba yrą 
gydomos visokios esamos ir 
nesamos ligos. Laikraščiai pra
neša, kad Londone tapo atida
ryta klinika, kur ultrafioleti- 
niais spinduliais gydoma šunis. 
“Gražinimo specialįstai” irgi 
naudoja fioletinius spindulius. 
Pardavinėjamą net “ultrąfįole- 
tinįai tepalai” ii4 “radioaktįngos 
druskos”. Visokios rųšies šar
latanai skelbia, jog su įvairiais 
spinduliais jie tiesiog gali žmo
gui grąžinti jaiyiystę.

Sergantis/ žmogus noromis 
nenoromis turi kreiptis į gydy-. 
tojų, kuris pataria jam kas 
reikia daryti, kad pasveikti. 
Bet pažiūrėkime dabar j tai, ko
kią naudą gali* turėti sveikas 
žmogus iš ultrafioletinių spin-, 
dūlių, žmogus per daug tuks-: 
tančių metų gyveno be ultra
fioletinių lempų. Tad ar jos 
yra dabar reikalingos? Atrodo, 
kad taip. Reikia neužmiršti, 
kad žmogus šiandien gyvena 
dirbtinose sąlygose, o todėl jam 
yya reikalingi dirbtini saulęs 
spinduliai. Miestą gyventojai’ 
daugiausiai ląiko prąleįdžia vi
duj. Antra vertus, jie mažai 
naudos turėtų ir būdami lau
ke, kadangi miestuose durnai p 
dv'kės užstoja kelią ultrafiolę’. 
tiniams spinduliams.

Butų, žinoma, nesąmonė sa
kyti, kad be ultrafioletinių lęip- 
pų žmonės jokių budu negulės 
apseiti. Pavyzdžiui, kiniečiai 
gyvena tokiose sąlygose, kurios 
bąltaedžiams yrą tiesiog nepa
keliamos. Amerikos , indėpąi 
praeityj visą laiką kraustėsi iš 
vienos vietos į kitą, kad išveng
ti nešvarumo, Kuomet jie bu
vo prisipirti pasilikti vienoj 
vietoj, tai pas juos atspąrą 
tuoj sumažėjo ir jie ėmė sirg
ti įvairiomis ligomis. Labai ga
lima, kad mes ir šiandien ga
lėtume maitintis peviytų mąį#- 
tu? tačiau ugnis žymiai prisi
dėjo prie žmogaus pakilimo. 
Ugnis nėtik suųaikina parazi
tas, bęt taip pat prisideda pvie 
to, kad maistas pasidaro tinku- 
me.ynis virškinimui. .

Spindulių taikymas sveikatos 
reikalams dąžnąi yra vadinama 
ąktiiioterąpjją. Apie, aktinotefa- 
pijos na^dinįpmą anglų ’ profe
sorius Leonarda^ Hali rašo 
maždaug taįp: Rukai, durnai, 
stikliiyąi langai, sienos bei sto
gui ir drąbužįai užstoja kelią 
saulės spinduliams. Tuo atžvil
giu žmonių padėtis kur kas yra 
blogesnė nei gyvulių, kurie

nuolat, maudosi saulės spindu
liuose. Odoj paprastai rauda
si estesterolas, kuris saulės j- 
takoj pavįrąta vįtaminu D.

Ne tik kaulų suminkštėjime, 
bet ir aidų ligos dažnai gimsta 
dęl saulės spindulių įr vitamino 
D trukumo. Kaulų suminkštė
jimas yra biauri liga, Ji la
biausiai paliečia vaikus, kurių 
dantys pradeda gesti ir kojos 
išsikraipo. Priegtam tokių vai-' 
kų atspara pą'iež įvairias ligas 
žymiai sumažėja.

Pastaruoju laįku spinduliai 
pradėta naudoti gydymui įvai
rių ligų. Eksperimentai paro
dė, jog viščiukai daug geriąu 
auga, jei kartas nuo karto jie 
yra ultrafįoįetiniais spinduliais 
Švitinami. Tas pat atsitinka ir 
su kitais gyvūnais. Toj srityj 
daug visokių hvndymų buvę pa
daryta Londonu zoologiškame 
sode.

Kitas žymus autoritetas, Dr. 
W. Kerr Ilusscll, sako, kad uit 
traftaictiflM^ bend
rai stimuliuoja kūną, žmogus 
pąsįdafę mažiau sudribęs; pas 
jį atsirandą daugiau energijos. 
Prie viso to jis lengviau pake
lia oro permainas, — tabią ir 
šilima jį mažiau bekankina. Yra 
pagrindo manyti, kad ultrafio- 
lėtiniai spinduliui, nors ir ne-, 
tiesioginiai, taip pat akstiną 
ęndoktrįnes liaukas.

Kiekvienas iš savo patyrimo 
žino, jog saulėtos dienęs daro 
didelės įtakos. Kuomet saulutf 
šviečįa, pas žmogų paprastai 
upąs yrą pakilęs, jo protas yrą 
veiklesnis. Ypač svarbu, kad 
vaikučiai turėtų pakankamai 
saulės spindulių. Pavyzdžiui, 
netoli nuo Londono yrą įsteig
ta nesveikiems vaikams prieg
lauda. Tyrimai rodo, jog toą 
prieglaudos vaikyčiai, kurie 
daugumoj yra paliegėliai, pro
tiškai tolirgražu pralenkia mies
to įstaigose to amžiaus esan
čius vaikus. Mat, toj prieglau
doj vaikučiai iuiolat maudosi 
saulės spinduliuose, kuomet 
Londone, kaip ir kituose did
miesčiuose, durnai ir dulkės už
stoja kelią saules šviesai.

Bet pažiųrpkimę dabar į ki
tą medalio pusę. Sakyti, kąd 
vaįkąi geriau išsivystė tiek fi
ziškai, tiek protiškai vien tik 
dėl saules spindulių vargu bu
tų tiĮtsĮų^ Yra daug kft'ų 
torių, nuo kurių priklauso svei
kata.

Tiesa, mokslininkai vaduoja
si ne spėjimais, bet tikrais 
faktais, sakydami, kad ulląn- 
fiolętįniąi spinduliai sveikatai 
yra reikalingi. Tačiau tai dav 
nereiškia, kad bįle vienas gali 
savo namųošę įsitaisyti “dirb
tinėj saulės” spindulius. Daly
kas toks, kad 'tie spinduliai 
kai kuriuose atsitikimuose yra 
pavojingi ir jie gali atnešti 
daugiau bičelies nei naudos.. 
Ant galo, dar toli-gražu ne vis
kas tėra žiųoma apie ultralio- 
lėtinius spindulius. Gailinąs

Į1U91<U J J<1 JI OU Uivi Cmvn v,,,.,. .u 

spinduliais: su jais galima su
sarginti arba išgydyti žmogų.

Apie tai, kiek ilgai žmogus 
privalo švitintis ultrafioleti- 
niais spinduliais, gali spręsti 
tik patyręs daktaras. Jo pata
rimai ir nurodymai šiame at- 
vėjyj yra būtinai reikalingi. 
Tfodvl pirkti visokias “fioleti- 
nes lempas”, kurios neva ste
buklingai gydo įvairias ligas, 
yra tiesiog paika. Juo labiau, 
kad iš tų lempų nei negalima 
gauti ultrafioletinių spindulių.

JIS SUGRĮŽO
(APYSAKOS FRAGMENTAI) *

(Tęsinys)
—Ir ko taip skubinate? -— 

prie išeinamųjų durų pasivijo 
juodu p-le Klč —- vos spėjau 
apsirėdyti...

—-Nemanė va, kad tu su 
mumis ei&į — atsiliepė nu
džiugęs Trinkūnas.

-—Gerbiamieji, šį vakarą 
mane palydysite į mano bu
tą... Aš kiek nuvargusį.,, vie
nai nesinori ir nejauku — ir 
laisvai užnėrė savo rankas už 
judviejų rankų.

—-Ji ėjo vidury...
Dunks, dunks, dunksi *-Ja* 

kubępo širdis sutvaskėjo 
sinarkįau.

—Na gerbiamieji, kaip pati
ko mano koncertas? — pa
klausė Blė atsisėdus priešais 
juodu, kada visi atsirado jau
kiame pianistės salonėly...

—Negandu žodžių jo aukš
tam įvtortinimuį! — paskubę 
Valys.

—Tąi iš pątįes gyvybės šal
tinio žayčjanti, tiesiog užbu
rianti ir sielos sparnus bei 
jos galias ukdinanti melodija, 
kurios amžinai klausytum Iš
mėgina apibudinti Jakubė- 
nas.

—Kpįp matosi, nesigailite 
komplimentui Na tiek to! už 
Įtai aš jus pamylėsiu brangie
ji svečiai! Šį vakarą esu ypa
tingai geroj nuotaikoj ir nori
si, kad visa butų kaip rei
kiant! — Pašoka jinai ir greit 
pakviečia juodu prie vaišių 
ataibtkO’

—Na, draugužiai, ilgiausio 
jaunystės juoko! — Sugieda 
jinai ir visi pakelia taures!

(tajžtanl Jakųbęnas atsigrę
žė,,. Tąįp iš tenai pro laijgą 
mm rąusvo žį|)inta gaubtuvo 
skrido galvėp yoži»tė švjęąą.,. 
Jįs apsigręžė.

.... r-—” ....
K^i .JąkulfjjllMS «rjip U 'K-

««t 
stuliųko ji>ų> uilrcsųpt^i ląįįką. 
Skubp«|ąmąs ir nervuodama 
šia pej^įė. jr 
pasinėrė akimis,

—Kąs gi čia tokio Justai?

—laiškutis, matai iš pro-
* Ji’ * ' * <' 'Tjf? w -T ' ’ ' *

viųeijoa. •
—Nuo panelės spėju? Jei 

ne pasįaplys ^
—Taip, iš panelės Bronės 

Gallhttčs/ mylimas Valy I...
Ak, atsimenu I — O kokio 

k 
apibėrė klausimais...

judviejų Mntykitti? Ką ji ra

—Žada atvažiuoti Kaunan... 
Q kas link santykių, ctl — ir 
šypsudamąa numetė laišką 
ant staliuko... ir užsisvajojo 
įbedęs žvilgsnį tolyben...

,.,Jį atvažiuos? — pamanė.
—Ną, o kaip su rankraščiu, 

Juatąi? — po pauzes paklau
sė Vąhs.
-w įkau, skaitys, —ir vėl 

žįųri pro langą kaž kur tolu’ 
mm1-.

....Ji atvažiuos... kažkodėl 
jąm tąs reiškinys keistai at
rodė. Skubiai atsigręžia.

—ICikiya gatvėn!
—Gatvėn? O gal kinan? 

pąskebėjęs Justo nerimą pa
klausia Valys.

—Visvieh! Eikime kinan!
Po nelemtojo laiško, Jaku- 

bčnas ėmė nerimauti. Jisai ko

i

tai ėmė 
svajoja, 
rankom galvą, akis įsmeigia 
tolyhen ir pina minčių pilies..

.„-r-Vns viena vienintele 
mąžytė kibirkštėlė gali įdegti 
didžią meilės ugnį musų 
jaunų širdyse, — prisįmeita 
jisai vos tik vakar pasakytus 
kolegos UntuĮio žodžius, kai 
nutikėtai pasitikusiu įsikalbė
jo apie gyvenimą, dviejų san
tykiavimą, mei|ę... —

...Viena vienintele mažylė 
kibirkštėlė... Brįsimcna Ma- 
černytės koncertą ir naktini 
vizitą...

—Ką gi tajp svajoji, Justai? 
—paklausia Valys ir žiuri jam 
akysna.

—Manau naują veikalą ra
šyti—ir paėmė popierį.

—Bravo! kuogeriausio pasi
sekimo linkiu!

Parašo jisai t’ieną kitą žo
dį, išbraukia 
ir M.

Mažytė 
Vėl skamba
minty studento 
džiąi...

ilgėtis, ir svajoja 
svajoja,.. Barėm in

ip vėl parašo E.

kibirkštėlė... — 
nejusčia jo at-

Untulio žo-

Debesys, vakaro saulės raus
vai nudažytais sparnais, ren
giasi užlipti didžiąją žemę...

Išėjo Jakubėnas...
Nuo 1 libpų "'dvelkia

guiviuąH kv#pąs.’ ir pildo ra
mų vakaro orą„, Abišaliai 
Laisvės Alęjos liejasi vaikš- 
ėįptpjp ’ grandinės...

...Pasaulis nardo saulės spįii- 
<lw|ė|ių juroj, r ' • ; ;

Pąsąųhui nūn amągul
Ur žemė Jiepanomis |vairia- 

apg|vo»n nžuikurė—
ijgnbn žiedų!.,.
Ak, ar įr man iškelti džiau

gsmo baltą burę,
Ir tanp bangų,
piaukiot gyvenimo /tos ‘išsi

liejusios juros’.
Nors taip ilgui...—
Mintimis deklamuoja jo da

bartine nuotaika išreiškianti 
ęilČFUŠtjc-’

Žmonių lyg pamažo...
Prieky, įuhIo. ateina p-lč 

Mačernytė.M
• —.Liibą vakarą, Tamstai! r- 

paduoda jinai rankutę. — Ko
dėl gi vienas Tamsta?

—Vienas?... Aš beveik visa
dos vienas...

—Tamstą my)dc vienumą?
— Ne visai tąip... Bet aplin

kybės... Maža pažįstamų...

Pauža.
Juodu jau ėjo greta.
—Kodėl Tamsta ap 

provįncįją, kada, ji 
daug gražesnė, daugiau 
galėjimo teikia., 
ta kiekviėnam 
sosi, vasara it 1 
pyoja, medžiai, 
Lyg susisvajojusi kalbu j

(Bus daugiau)

, lenai gani-T O

maloniai šyp-

“KOVA”, Lietuvos social
demokratų užsieny leidžia
mas laikraštis. šj laikrašti 
leidžia iš Lietuvos išvažia
vę iMjlitiški emigrantai. Pa
vienio numerio kaina 10 c. 
Galima gauti “Naujienose’.

“KULTŪROS” No. H tik 
ką gautas iš Lietuvos. Kai
na 15 centai. Gaukite “Nau-
j ienose”.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Bedarbių Šelpimo Reikalai
Pi : ■ 1-------J, Įį' t.. '.............................. ‘

Valantinas, 
str., Mt.

Ofiap naują* adresas:
B^DftEPpOT FlTOflUĘIJ

coMpany
3234 South Balsted Street

Tel. Victory 1657
Valąpdos: nuo 9 iki 11 ryto

tiktai

Naujieniečiu Kalėdų 
dovanos bedarbiams

Šią liaudies pakantą?... 
Prie kūgio štai banda 
ĖsV šieno nębgndo?... 
1'ik’ toĮi;ųr..kor sotus, 
Kol’ atrajų krąmto... 
šie žodžiai “bągotus” 
Supurto, ar lamdo 
Bet labdario tikslas 
Ne žnybt’ turčiaus gyslas, 
Tik’ šveinyt* jo širdį... 
Lai verkiančius girdi.

Tylintis.
(Ęųs daugiau)

North Side

bu^ grųųd- 
8 valanda.

Imitetą. Jau keturiolika asmenų 
iš vięn Mt. Greenwood’o buvo 
atėję drapanų ir šiušių.

Komitętas, B. 
1116 So. Wh,ipple 
Greemvood, III.

Bedarbių balius
žio 31 d. vakare, 
Prasidės prakalbomis. Vieta, 
Adomo Mažrimo sale, 3926 W. 
lllth st., netoli Crawford Avė., 
Mt. Greenvvood.

Nuo gatvekarių lįnijos maši
na nuveš ant baliaus; tos ma
šinos bus parūpintos, nereiks 
pėstiems vaikščioti.

Komitetas.

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
U 03 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki *2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

St.

Lietuviai Gydytojai
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 Avė.

Netoli 46tb St. Chicago, III.

Įvairus Gydytoja i

GYDO

-O *w

Laiškai Baste

— 3

6

Duota Xmas Baskets:

1. Ambros, Joe — 4 vaikai
2. Bručas, Veronika, našlė —

3 vaikai.
3. Daujotas, Antanas — 3 su- 

nai.
4. Gaiviais — 5 šeimynoj
5. Kalinėki, Aęna — turi ma

žų kūdikį.
ment rear — turi mųžų kūdikį.

6. Kubilius, M. — 6 šeimy
noj

7. Lileikienė, Barbora
8 Llpskionė, Rozalija 

vaikai.
9. Maknikas, Ona

10. Markauskiene, Ona 
vaikai.

11. Mąsęvičia, George, Ist fl. 
rear

12. Mateliunas, Chas. — 5 vai
kai.

13 Pabalienė, Ona — 4 šei
mynoj, ? <

14. Ptlišys, Kaz. — 4 vaikai.
15. Petrauskas, Marijona —- 5 

vaikai.
16. Ralis, A.

*17. Survila, Martin —3 vai
kai- . :

18. Tautavičius, — 5 šeimy
noj.

19. .šalčiui) ienė, Agota — 4 
vaikai.

20. Virbi^ka^s, \yjJjlupp — 2 
vaikai.

... 21. Žįčkienė, Veronika
22. Žilinskienė.

, 23. Taipgi davė $5.00 Marcelei 
Juknienei (pinigais).

Naujieniečiai ir Draugai kurie, 
aukavo Xnjas Baskets

J. Jasulęvičius
J. Mockus .......
T. Rypkevičius ......---- 5.00
V. fįUŠinskas

$5.00
5.00

5.00
. 5.00

5,00
. 1.50

5.00

5.50 
5.00. 
3.00

M. Jurgelpni^
M. J. §ileiki^ .
F. Kontrim
Mr. & Mrs. Gugis .... 5.00
K. Auguąt'.L.'..
P. Grigaitis ....
P. Galskis ....'r
Dr. & Mrs. Davi.douis 5.00 
Mr. 4 Mrs. Rųdinskas 5.0C. 
M r. Šulnys ............... 5.00
K- ^{oąa& .... ........  5.0Ų
A. Bockus ..................  2.00
KX ...... .*.............. 1.00
NN" .............................. 8.00

$86.00,
?(upjrkt,a 22. baskęts ir duo

ta $5.00 pinigais vienai motę 
rei,

Ponas Kęllą, 2523, W. 59tb 
st., savininkas Meat Market biz
nio, davė vienų didelį Christmas 
Baąket, kurs perduotas będar- 
bių šeimyųai. Še^arbįų šelpi
mo Komitetas taria p. Keliai 

ačj,iį

Kas. jėga vąrtęjĄ 
Nųp jus pate’ vaitoja, 
O kųs... Labdarybę, 
Tų t laisvę bęrybęj 
Kaip saulę sklęist’ švjęsų, < 
Taip ląbd^ys tįesij 
T joms kų prisigrobę, 
“Teisėtai” pralobę, 
į’riujiuv kad jię tūri 
Daugiau kaip jiems reikia. 
. > ilks ta n tie]’ žiuri 
Ir4 nieko neveikia...

Bijūnėlio “Gėlių Daržas” 
scenoje

Bijūnėlio Choras statys sce
noj operetę “Gėlių Dalias”, 
gruodžio 28 d. dar šiais metais, 
Crystal Hali svetainėje, 2705 
W. North Avenue. Pradžia 7 
vai. vakaro, o programas pra
sidės 7:30 v. v. Prasidės pa
skirtu laiku, tad publika pra
šoma nesivėlinti, nes progra,- 
mųi pasibaigus bus traukiami 
paveikslai. Bijūnėlio Choras pa
kvietė žinomąjį lietuvį fotogra
fų p. Stankūnų, kurs užlaiko 
savo studijas 3313 So. Halsted 
Streęt.

Vėliau bus šokiai prie gpros 
orkestrus, todęl kviečiame vi
sus i šį parengiu. Programas 
bus gana įvairus ir muzikališ- 
kas. Kaip matyt, ponia Stepo
navičienė deda visas pastangas 
tinkamai šį vakarų prirengti, 
kad visos gėlės gražiau išrū
dytų ir bijūnai puikiau žydė
tų, kuriuos ponia Steponavičie
nė pasodino į “Gėlių Daržų”.

Kviečiame visus į “Gėlių 
Daržų”, pamatyti,kaip bijūnė
liai žydi

Šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyTiauaiji puštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kąr padėta iškaba “Adver 
tišed Window” lobėj nuo Adams gat 
v3s, pasakant laišką NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

Adomowicz Henry 
Ambot Mary joną x 
Amont Kathrina 
Bumblis Dominkys 
Kaselis Paul

26 Klimas St-Samas
Kulvinsky
Mikodinas P Te 
Norvvaish Antosi 
Palionis WaLter 
Petraitis John 
Polvaisai A 
Pocius Z 2

pas-

Northsidietę.

Mt. Greeoood
Sl-A. 178x kuopos balius 

beęlajrbiains

Susivienijimo Liet. Amerikoj 
178 kuopa rengia bedarbiams 
Naujų Metų sutiktuvių vaka
rų, kuriamu bus prakalbų ir ga
le šokiai. Kalbėtojai bus Bose- 
ląiido kunigas Paskauękas, Dr. 
Tananevičius ir musų kolonijos 
advokatas. Proga/išgirsti puikių 
prakalbų. Mes kviečiame visus 
drauge pasilinksminti, padai
nuoti, l^tuviųi su li^tųyjaųį pa
sipažinti, pasišokti.

Mes n,eręil<Rlaųjąn>e, kad.'at
ėję prajeistumite pinią.ųs. dip 
bus bedarbių vakai’as, tbįėl vi
si bedarbiai yra kviečiami ap
silankyti, s^kiu laimingesnių, 
metų pasilinkęti.

Ačiū geriems žmonėms, ku
rie prisiuntė drapanų ir avaly- 
iu^ ar piųigų bedarbuųns pa
remti. Komitetas kvięčia bėdai? 
bius ateiti gauti drapanų ir bžp 
tų, kuriems reikalinga. Komi
tetas turi daUjg drabužių,ir ava
lynių. Kurie žinote, kam reika
linga pagalba, atsiųskįtę į Ko-

4
5
9

23

29
38
43
44
45
48
50
63 Sęstokienę Katrįna 2

J<ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
laiko-bedarbės

Dr. Ji Shinglman
4930 w. 13 St.

CICERO

(kuris praktikuoja Ciceroj apie 
25 metus)

Suteiks bedarbiams dykai gydymą,
tiems kurie dirba: tik dalį laiko, teiks 

gydymą už pusę kainos

Panedėliais ir Seredomis nuo 
10-12 h 2-4.

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

o

Graboriai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Maz
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHlCAGO, ILL.

_______ t. " ________________

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

$ ,1 •. i

Patarnauju laidotuvėse kuopigiaųsia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

; darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 . W. 23rd PI., Chicagą
V, . 1 ; t •/ •

SKYRIUS •
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
r— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. 2423 We«t Marquete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė.' Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligąs^vyrų ir mote

rų, sęnąp žaizdas, ligas 
reętal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So, Ashland Avenue,
VĄLĄNDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedflioj nuo 2:30 iki 4:30 po pht

Telefonas Canal 0464
9252

p t i e 
duodu 
electric

O---------

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Pbysical Therapy « Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albahy Avenue

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
‘ gimdymo, 

massage, 
treatment ir mag- 

; netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai. i <

Ofiso telefonas Vir<lnia 0036 
Rez, Tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, S iki 4 ir 
O iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:80 vakaro
---------O—

Ofiso Tel. Victory *6893 
Ręz. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas’. 3102 So. Halsted St,, Chicago 
arti 31th Street^

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

, v? r flše* *1 ■ > •» M * • ■A'f *

Advokatai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS ? V <

M^usų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad. neturime iš
laidų užlaikymui sky-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingi! akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektrą, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į' mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki. 8 vai. Nedelioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PI LAIKĄ SU NĄ\JJU IŠRADIMU- 
Daugely atsitikimų akus atitaisomos be

L r 'Kainos pigiau kaip kitur.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

<>—

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
’ rtuo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

G

Phone CanaĮ 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L, YUSKA 
W^?(!^.M^RGAS 

Rezidencija: '
4193 Archer Avė. f 

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

—--- O—

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyveninio vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyras ketvergį 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

l

KAZIMIERAS SAMA§

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 25 dieną. 5 valandą 

. • ■ » A r\ V . t _ 1_  A ^1' —J kLv-*
amžiaus, gimp Vasaląvos kajme. 
_ aleJenes parapijoj.’ Subačiaus 

Panevėžio apskr. 
liko dideliame nuliūdime pc

1 Adelią Markus. Žentą ‘ M «■ t • ■ i -

i
i ryte. 1930. m., sulaukęs 47 metų- 

amži.
Palėvenės 
valsčiaus. Pa

du k rę
■ . . JtFejlį

Markų ir brolį Adomą Lietuvėj, 
giųiinęs ir draugus. Kūnas pa- 

? šarvotas randasi The McCithpben 
Mortuary koplyčioj. 64^3" ItVinį 
VVk, B9ulevardt-

Laidotuvės įvyks subatoj, gruo
džio ’27 dieną. 1 vai. po piet. iš 

t koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

► Visi a. a. Kazimiero Šamo gi
minės, draugai ir pąžįsfami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

. laidotu<čse ir suteikti jam pa$- 
kutini P?tarnavirtją ir atsisvei-

, * \
Nuliūdę liekame, 

lL •* »' i
Motiejus ir Adelė Morkai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius hiittus1 Co., 'TųJ. Canal 3161

LIETUVIS AKIŲ SPEČIALISTAS

O----- -
Tel. Yards. 1829

----- o---  .i

1 )r. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashjand, Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residcnce Phone Hemlock 7691,

Ą. A. OLIS 
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolpb 6331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai, vak.
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utjrn., Ketv. ir Subatos v»k. 
Vašalle—Pah., Ser. ir Pėtnyčios vak.

3307 Ąuburn Ave.
CHICAGp, U,y

o

Vndertaking Co.
P. B.^Hadley Lic.

K-N. .1. ZOĮ.P 
Pigmusms Lietuvis,

it Graborius Chicagoj 
' . ■ B;J,64A W,,;46tb. St,!

‘ Telefonai

Boulevard 5203.
. ' 1
‘ Boulevard 8413
J1327 So. 49tb Ct,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35,th St 
kampas Halsted St. 

landos nuo 10-^-4, nuo 6 iki 
Nedčttitrini* nuo 10 iki 12.

8

Jei abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. B^ŲMENTHAL
-—-- ‘ OPTOMETRIST

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dfibąr randasi 

4660 Gross A^e> 
Tel. Yards 4317 s .'Z / t a S *

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
i ei, ųaiumci

Njuo 9 Iki 12 Vai. dienos ir 
nų6 6 iki 9 Valandos Vakare

..T

Phone Boulevard 7042

DK. C. Z. VEZEL1S

Skersai gatvės nup Pęopks Bank
Virš' Restaiirant, arti Ashland Avė, '• 

----------- -------------- ’,■. ■.. 0--------- '.i, .v;.,, 

DR. J. J. KOWARSKAS
Gydytojas ir chirurgas

24Q3 W. 63rd St., Suite a
Telf Prospect 1028

Rez. 2359 S. Ledvitf St, Canal 2,330, 
Ofiso Vajahds 2 iki 4, 7 iki 9

Nedplįoj pagal, sutartį

Phone Boulevard 8483

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

10 South La Šalie St, 
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted S,t.

Iki 3 vai. kortuose ■—- nuo 3 iki 9

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
™ ^3421 South Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 
» rilio 6 iki. 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

kampas Michigan Ąve 
Tel. Ppllm'an ”5950-—namų Pplį. 6377 

Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dęarbom St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Cięer^ 3 7^2 4

J. Lųlevičius
GRĄBORIŲS iR 

BĄLSA^VPTęjAS, 

. am

M.°' 
berniška koplyčia 

f veltuEV : ’
.3103 S. Halsted St.

Chicago; I1L 
Tel. Vietofy 1115

A. L. Davidonis,M. K
4910 So, Michigan Avejuie

Tel. Kehwodd 5107
VALANDOS:

nito 9 iki H valandai ryte;
nuo 6 iki 8 vaUndif vakare 

apart šventadienio ir ketvįrtfiįlienio.

įvairus Crydytojai
Phdne Armitage 2822 \

DR. W. R KĄLI$Z
1 f45 Miltvaukee Avenue

i Valandos: 12 iki‘2 ir 6 ‘iki 8 P. M. 
Seredps vakare uždaryta 
'Nedalioj taigai sdtattį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
A (t j Oavitt St.

Telefonai Ganai 2552, v 
■ Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seretfoj ‘ir’Pėtriyčioj riuo 9’iki‘ 6

t

1 .. r- • -----------

LOVE.IH.IS
KVIĘTKININKAS

NUSKINTOS- KVIETKOS 
y Pristatpifte j Vigas Miesto Dali 

Vestuvėms, Baukįeįams ir, Pągra 
Vainikai

38J4 S. Halsted St. Tek Boulevard 7314

1 F. RĄDZKJS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABPRIŲS ę^ICĄGOJ 
““’ LaidotuVėse ' patarnau

ju geriau ir pigiau, 
todėl. Kad 

L priklausau priė gH(- 
bų išdirbystės.

OFISAS: ’ 
668 W. 18th Street 

Trl. Canal 01.74. ” (ŽKYRtUS:
V 8238 S. rialsted St,

5 Tel VictOYT 4Q88

G

Phone Canal 622

2201 Wėst 22nd Street
Vai.: t—3 ir 7—8; Ncil. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Ape.

‘ Telefortas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

J-.

fv’.r f l/F *

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
’r ! l> nu'6‘iki 8 vai. vakare.
Rez. '32,01 South Wallace Street

DR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 25 me

tu? kaipo ’ patyrus gydytojas, 'chirurgas 
ir' akušeris. '

Gy*do staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal, naujausias 
mėtodiis X-Ray ir kitokius elektros 
prietąisįis.

Ofisas ir Laboratoriją:
1025 tV. \Kth St., netoli Morgan St.
1 Valandos: nuo 10—-1’2 pietų ir

Rezidencifdfc 1 telefbriai

A ASLAK1S
: advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
T502

MPLE BLDG.
thingtbn St.

ciy.

Central 297B
Namų Tel. Hydę Pirk 3395

organ St<

Daktaras
— j.. e.j.vrs JO'.-*-....s-r

Simpatiškas— 
Mandagus — 1 
Geresnis ir pi- fl 

: gesnis už ki-B 
Į tiį patanjav^

•i-

. Rez, 6600 South Arfesian Avenue 
Phone Prdspe(!t',6tf59 ^p ’ 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. R Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 &>. Haįsted Street 
v CHlCAGO, ILL. r 

' ■ -*-?**<*>• * h 4, •

Phone Ęųuląvard 1401

DR. V. A. SIMKUSWISSIG,
PasaulinUnus kare

Seno * Krajaus
GYDO TISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENŽjysiOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
sjiccbtliŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, uŽnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reitmatizmą, gaivbą skausmus, skAus- 
mtis nugaroje, kosėjimą, gerklžs skathiSjimą ir paslaptingas ligai. 
Jalgu kitf negalėjo Jus Ugydy'ti, ateistą čia ir persitikrinkite, ką 
jis jūnris gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų i? išgydi 
tukstan'čiui ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte Iki 1 Vai. 1? doo $-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė.. Tel. Crawford 5573

"v Didysis Ofisas f i
4605-07 S.rlięrmitage Avė.

Tel. Yard^ 1741 ir 17,42. 
■ SKYRIUS
4447, So- rairfiėld Avenue 

Ittl. Lafayette Q727 

ĮKYRIUS
14 |0 <S’<x *49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel.. Blvd.

i VALANDOS:'
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P, M.
^"Nedėttoj nuo 10 iki 12 A. M.

3201

A. MONTVID, M. D.
1579 Miltvaukee Ąvenue, Room 209 
‘ kampas North Avė. ir Damen Avė.

Vai.? 1 iki 3 į5o pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. Brunstvick 4983

Namų telefonai Btunuuick Ų597 
Ultravioletine šviesi ir diathermia

7:30 vai. vakare 
Canal 1110'

South 2238. ar Randolph 68Q0

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoju 20 metai 

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽK)VOS 
Moteriškų, Vyriškį ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS? 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vaE po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vftaro/ Nedėl, nuo 10 iki 12 v; dieną 

Pborie Midvvay‘1880 '

JOHN B. BORDEN
(John Ęagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 VV. Adkmš St.\ ^Rboth 1 L7 
Telepboriė RandoĮph 6^27 1 

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
AD--------

29, S. La S
Tel. Central *6390 Vai.
Refcįdęnęija 6158 S, Tali

Room 739 
9—4

......... r., j—t------ .r ■ j 1 - - ” . ............ .
Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Ąvenue 

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

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephonc Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
*'• VVilmette 195

Ralph C. Cupler,M.l).
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 vai. vak., Ulamiiikais ii
Pčtnyčiomis 1 iki 4 V. v.

T*r -------- 'i
< f.-'y.y —■.■■ii ■« ■ i. .i.i. m ’TTTT

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidų r mintyje 
/ • ' Room‘*2414

One North La Šalie lildy.
One North La Saite St. ^

(Cot. La .nuf M.hIisoji Su.)
Ofiso Tel. State 2704; 4412 >

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Aut.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. <1515 <So Rocku'cll St.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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' Tarp Chicagos
Lietuvių

Grižo Ad. Bagdžiu 
nas-Borden

Einant po perstatymo namon 
dalinta saldainių, bet gaila, kad 
nebuvo užtektinai pagelbos tvar
kai palaikyti — ne visiems te
ko saldainių.

Ačiū dar kartą “Naujie
noms” ir “Mildai”.

Lauksime kitų gal goresnių 
metų — negu šio. Tuomet ge
riau pasilinksminsime.

Rep.

vis praš^ddvo aukų, tai 
ininkams prieš 

Sacco ir Vanzetti by-

Savaitės pradžioje grįžo iš ke
lionės Adv. Bagdžiunas-Borden, 
kurs buvo išvykęs SLA. reika
lais į Rytus, būtent, kaip Įsta
tų Komisijos narys dalyvavo 
tos komisijos, susirinkime Wil- 
kes Barre, Pa., ir po’ to lankė
si SLA. Centre New Yorke.

Pakelėj Adv. Bordenas su 
Adv. Oliu apvažiavo kelias veik
liausias SLA. kolonijų kuopas 
šiaurėj, būtent Grand Bapids, 
Mich., Detroit, Mich. ir Cleve- 
land, Ohio, kur turėjo skaitlin
gus susirinkimus su SLA. kuo
pų veikėjais ir nariais, kuriems 
abudu teikė praktiškų patari
mų, kaip ginti SLA. organiza
ciją nuo griovikų. Iš Clevelan- 
do p. Oliai grįžo Chicagon, o 
p. Borden 
Barre, Pa.

Kelionės 
įspūdžiais
daugeliu SLA. veikėjų vietose, 
Adv. Bordenas labai patenkin
tas. Rs.

Vilnies “raštininkai” 
pagauti už liežuvių

ir 295 
pasiva- 
nariais 

mauroja,

išvažiavo j VVilkes

vaisiais ir gautais 
iš pasimatymų su

Kalėdų Teatro Parė 
- Sėkminga

Dalyvavo 2000 Lietuvių 
Vaikų!

Pereitą šeštadienį, gruodžio 
20 d. Chicagos lietuvių vaikams 
buvo surengta Kalėdų Parė. 
Rengėjai buvo “Naujienos” ir 
“Mildos” teatras; kurį veda po
nai Pranas ir Elzbieta Šatkaus
kai, kurie yra nuo daugelio me
tų žinomi Chicagiečiams kaipo 
visuomenės darbuotojai — pa
aukavo savo “Mildos” teatrą — 
“movie — talking pietures” — 
kalbanti paveikslai.

Programas buvo parinktas su 
žinovo skoniu. Buvo rodomi trys 
paveikslai. Didelis kalbantis pa
veikslas “Half shot at sunrise” 
ir du mažesni.

Vaikams ir buvusiems di
deliems begalo patiko. ■

Musų lietuvių tos priaugan
čios kartos, tiek prisirinko, kad 
netilpo teatran; nors teatras 
dailus ir erdvingas, bet jo ne
užteko: reikėjo mažesnius so
dinti po du į kėdę ir kelios eilės 
formavosi šonų sienose, kaip 
viršui taip ir žemai.

J. Kuzmickas-Uktveris pasa
kė vaikams prakalbėlę ir pami
nėjo, kad ši parė yra duodama 
“Naujienų” ir “Mildos”. Jauni
mas sukėlė jiems ovacijas!

Tiesiog yra gražu žiūrėti į 
musų priaugančią kartą; o dar 
gražiau yra matyti tokius dai
lius darbus nuveiktus pp. Šat
kauskų ir “Naujienų”. Mes se
nesnė generacija esame daug 
dėkingi rengėjams.

Iš vaikų teko girdėti, kad 
jiems patiko, bet daugelis no
rėjo matyti Xmas tree—Ka
lėdų Eglaitę ir Santa Claus — 
Kalėdų dieduką.

Aš manau, kad kitais metais 
gerbiamos “Naujienos” gal su
galvos kokiu nors budu irgi pa
teikti Kalėdų Dieduką ir dar su 
eglaite.

šaly, o ne “laisvoj Ru- 
Ten tai tikrai žinau, už 
“prasikaltimus” bučiau 
leistas tokiems ir tam

“Vihiies” numer. 291 
tūli nepraustaburniai, 
dinę Keistučio Kliubo 
griežia dantimis ir
buk aš esąs didžiausias darbi
ninkų išdavikas, pardavikas ir 
Keistučio Kliubo neprietelis. Ir 
už ką jie taip griežia dantimis? 
Perskaičiau tą naujo tikėjimo 
ir diktatūros garbintojų orga
ną “Vilnį” ir noroms nenoroms 
apsidžiaugiau, kad aš esu pi
lietis ir gyvenu šioj kapitalis
tiškoj 
sijoj”, 
tokius 
buvęs
panašiems brodegoms mauroti 
ir sumauroti, ir abejoju, ar 
dar mano čeverykai butų be 
palikę laisvai valkiotis.

Mes, ta lietuvių visuomene, 
kurie nepripažįstam maskvie
čių maskoliško tikėjimo ir 
diktatūros, turim džiaugtis, 
didžiuotis ir visais galimais 
budais remti tokį laisvos min
ties reiškėją dienraštį kaip 
“Naujienos”, čia žmogui kad 
ir “prasikaltusiam“ (tokiam 
kaip man) duodama vietos tie
sos žodį pasakyti ir apsiginti 
nuo tų maskuočių, kurie kitus 
visokiais budais niekina, begė
diškai meluoja, o patys nu
duoda, buk esą “geri darbinin
kų ir bedarbių draugai”, o iš 
tų pačių 
tunka.

Reikia 
lietuviai

darbininkų malones

durų tiems ru- 
prielaidiniams, 
ir solidarumas 
nebus galimi.

nia aukų ir aš parašiau štai 
ką: “Jie (kairekalbiai progre
syviai) kiekviename susirinki
me
Bulgarijos 
valdžią, 
lai vesti, i darbininkų apsigy
nimo fondą 
nusikalto 
kuriuos 
“laisvą” 
šistinės 
bėjimui 
jau po 
džios), 
“Friends 
kad kliubas kiekvieną mėnesį 
mokėtų savo duokles į “Friends 
of Soviet Russia” ir įvairių in
dustrijų streikuojantiems dar
bininkams.” Tai tiek. Na, o ar 
buvo nors pusė žodžio pasaky
ta, kad nereikėjo Sacco ir Van
zetti gelbėti? Arba, kad nerei
kėjo aukauti streikuojantiems 
darbininkams? Bet ve, “Vil
nies” urvo begėdžiai drysta 
taip meluoti ir išrodo, kad jie 
patys labai trokšta tokius kaip 
Sacco ir Vanzetti apšaukti dar
bininkų neprieteliais ir žmog
žudžiais, tik dėlto, kad paskui 
galėjus tą pirvuną savo darbą 
suversti ant manęs (Jūso), ar 
ant kito kurio nekalto žmo
gaus, kuris savo protu gyvena 
ir nenori garbinti rusiškų ar 
kitokių diktatūrų. O ką aš 
“Naujienose” esu pasakęs link 
to, kad “kliubas aukavo ir So
vietų Rusijai 50 dolerių iš iždo 
ir prie to dar kliubas mokėjo 
mėnesinių duoklių po 2 dolerius 
kas mėnesį per metus laikb”, 
tai aš ir dabar esu tos nuomo
nės ir sakau, kam toks lietu
viškas Keistučio Kliubas turė
jo aukauti Rusijai, ir ar tos 
Kliubo aukos perėjo per tą 
čysčių? — tai yra, per tą be
dugnį “progresyvišką” kišenių 
ir ar 
Juk 
kad pinigai priimti, kiam buvo 
aukauti, kliubas dar ir iki šian
die negavo. Tai ar negalima 
laisvai manyti ir kalbėti apie 
tai? Kam gi ištikrųjų kliubas 
tuos pinigus* paaukavo ?

b
Rusijai protestų reikia, 

ne aukų!

(gint tuos, kurie 
• prieš įstatymus ir 
valdžia nori išsiųsti į 
Rusiją), prie priešfa- 
tarybos prisidėti, gel- 
Rusijos žmonių (tik 
nuvertimo caro, Val- 

prisidėti prie fondo 
of Soviet Russia”;

pasiekė Rusijos ribas? 
tokios kvitos su panašu,

pasakyti, kad pakol 
darbininkai ir bedar

biai neparodys 
siško sty liaus 
patol vienybė 
lietuvių tarpe
Jie pagatavi dantimis sudras
kyti toki, kuris jų lizdui ne
pritarė. Jie baisiai įnirto ant 
manęs, pradėjo piestu šokti ir 
meluoti, už tai, kad aš “Nau
jienų” numery 288 parašiau 
apie Keistučio Kliubo praeitį 
ir apie tai, koks tuomet kliu- 
be ūpas viešpatavo. Nors dar, 
turiu tiesą pasakyti, ne visus 
Keistučio Kliubo gyvenime įvy
kius aprašiau, bet jau ir to 
“Vilnies” melagiams užteko. 
Pasak tos pasakaitės, “Vagie, 
kepurė dega”, tai vagis pirmu
tinis griebėsi už galvos. Taip 
ir čia. Jie persigando savo dar
bų, kuriuos jie Keistučio Kliu- 
be savu laiku atliko ir apie ku
riuos aš parašiau “Naujienose”.

Dar sykį pasiskaitykite
Minėtam “Naujienų” , nume

ry aš tik padariau nuorašą iš 
kliubo užrašų knygos, kad tam 
ar kitam dalykui buvo prašo
ma aukų ir kam kliubas aukas 
davė, o kam ne. Tegul tie “Vil
nies” melagiai pasiskaito dar 
kartą, kas buvo mano ten pa
rašyta. Pakartoju žodis žodin 
apie tą vietą, kur buvo prašo-

O antra vertus, tai vieton 
aukų reikėtų siųsti griežčiau
sius Rusijai protestus ir rei
kalauti, kad visi Rusijos poli
tiški kankiniai butų paliuosuoti 
ir atsteigta žodžio laisvė dėl 
vitų tų, kurie niekam • nieko 
blogo nepadarė, o tik vienur 
kitur išdryso manyti ir savo 
nuomonę viešai pareikšti ir tik 
už tai jie nusikalto tam bai
siam smakui-diktatoriui ir vie
ni jų išguiti Sibiran, kiti pri
versti vergauti žiemių koncen
tracijos punktuose, o dar kiti 
Solovecko salose savo nukan
kintais kūnais visokios rųšies 
gyvius šeria. Nežiūrint to, dik
tatūros viršyla Stalinas su vi
sa savo šaika pagelbininkų 
“stebina” kapitalistišką pasau
lį, kad Rusijoj “gera darbinin
kiška tvarka” ir esą žmonės 
valdžiai labai prielankus. Taip, 
visi “prielankus”! Nes visiems 
yra svarbu gyvastis ir niekur 
kitur taip nerasi, kaip tik dik
tatūros valdomose šalyse. Ten 
mat ir kalėjimuose kankina
mieji yra valdžiai “prielankus”. 
Pavyzdžiui ir tie 
(apie 5),
mis tapo Rusijos diktatūros 
teismo nuteisti po aštuonis ir 
dešimt metų kalėjimo už tai, 
kad jie dryso laisvai protauti 
ir viešai pareikšti savo nuomo
nę ir buvo apšaukti įšdavikais- 
konspiratoriais, dabar bus po 
8-10 metų kalėjime pūdomi ir 
žinoma bus valdžiai “prielan
kus”*. Ar ne puiku?

Davatkos ir bolševikai tiki 
negalvodami

Tas nekaltų žmonių purvini- 
mo organas “Vilnis” numery 
292 savo “editorialuose” sako, 
kad “Ne visi inžinieriai, kurie 
dirba Sovietų Sąjungos įmonė
se, yra tokie paukščiai, kaip 
Leonidas Ramzinas ir jo bičiu-

inžinieriai
kurie šiomis dieno-

Sši

NAUJŲ METU SUL1IIIT1IIII
PRAMOGA IR ŠOKIAI

:S

JS

COLISEUM’E 
WABASH AVĖ. prie U-to, GATVĖS 

t 
šokiai nuo 9 vai. vak. iki aušrai

Daug smagumo. Pilna juokų
“Phil” Walters ir jo ritmo karaliai.

Gėrimai — Kiek jus galite iigerti — Malonumai — Suvenirai 
Triubos — Baliunai — Sirenos — Konfetti — Ser pentinas

Viskas už ekonomišką kainą
1 $1.00 asmeniui

gi

Sį‘-3?ggaKgj?3?gggg2?^3?^aKSKSK2?SRa«gReKSKS«gRaK§K§K.

liai.” Tai ir viskas, o kad įro
džius savo skaitytojams, kad 
tikrai jie (inžinieriai) 
geri paukščiai, 
“editorialo” apačioj dedama 
neva nuorašas laiško kitų sep
tynių iš užsienio atvykusių be
vardžių ir niekam nežinomų in
žinierių, kurie pasak “Vilnies’ 
dabar randasi Charkove, dirba 
traktorių fabrike ir buk rašo, 
kad jiems sovietijoj išrodanti 
“labai gera tvarka”. Jeigu ne 
melas, o j taip “rašo”, tai nesun
ku suprasti, delko jie valdžiai 
taip “prielankus”. Visgi šim
tą kartų geriau vergauti, negu 
būti dešimčiai metų uždarytam 
kalėjime.

Gerai “Vilniai” turėti tokius 
skaitytojus, kurie nereikalauja 
'kad dalykas butų išaiškintas. 
Pąrašei jiems “editorialą”, kad 
tas ar kuris kitas buvo 
paukščiai ir to 
pilnai pakanka ir jie tiki. Jei
gu patys “Vilnies” staršinos 
taip dajykus “aiškina”, tai ką 
kalbėti apie jų eilinius “rašti
ninkus”, kurie yra. viską pasi
rengę padaryti, kad tik dau
giau apmelavus-i.špurvinus tą, 
kuris ne 
“Vilnies” 
nesuturi 
kų”, bet 
nūs, džiaugiasi sakydami “Ka- 
rašo, vyrai, gerai tam menše
vikui.”

Bolševikų ir inkvizitorių 
vienodi metodai

Tai fanatizmo vergučiai taip 
daro, tiki, ir nori visą svietą 
išmokyti to tikėjimo, kad butų 
“kaip danguj, taip ir ant že
mės”, kaip “laisvoj” Rusijoj, 
taip ir čia! O jeigu netiki, tai 
“konspiratorius, išdavikas, par
davikas”, o visų pirma, tai 
“darbininkų neprietelius” ir ki
toks.

Tikėjimas ir .diktatūra, tai 
du broliai, kurie viens antram 
užjaučia ir pribuna pagelbon, 
kaip istorija sako inkvizicijos 
laikuos buvo. Tie žmonės vi
sokiais budais n kankinami ir 
ant laužų deginami, už tai kad 
jie nenorėjo tikėjimo priimti. 
Inkvizitoriai arba tų laikų dik
tatoriai džiaugėsi iš to, kad 
“darbas” eina pasekmingai ir 
tikinčiųjų skaičius greitai au
ga. Tie šiurpus įvykiai, ta 
baimė “išmokino” žmones ne 
tik klausyt, bet ir tikėt, ir ta 
baimė laikui bėgant tikinčiųjų 
tarpe pasidarė kaip ir prigim
tas dalykas, nes eina iš gent- 
gartes į gentkartę. Jeigu tėvai 
buvo tikintys, tai ir vaikus 
mokina tikuti.
Tas pat ir su kitom diktatū
roms. Kadangi, kaip sakiau, 
tikėjimas labai giminingas su 
diktatūra, tai ilgai laukti ne
reikia,— diktatūros pasekėjas 
greit pasidaro fanatiku ir tada 
jau blbgai. ?Tik visa laimė ta
me, kad dabar dvidešimtas, am
žius ir čia kapitalistiškoj 
užginta visokį įrankiai, 
juos pavartoti ir gauti 
giau tikinčiųjų.
Kliubas bolševikų niekuomet 

neklausė.

Dar aš viešai jrodysiu ir ki
tus begėdiškus melus, kurie 
yra skleidžiami per tą “darbi
ninkišką” “Vilnį” apie Keistu
čio Kliubą. štai jie: “Vilnies” 
(numeryj 295) “Keistučio Kliu
bas yra 
Bulgarijoj 
bininkus.” 
parėmė ?
šančią aukų Bulgarijai, prida
vė savu laiku Jonas Gasiunas 
ir buvo nutarta padėti po sta
lu dagi nesvarsčius. Ar tai ir 
ta skaitoma parėmimu? Juk 
Kliubas neaukavo tam tikslui 
nė pusės cento! Toliau 
“Tarptautinį darbininkų 
gynimą parėmė.” 
das. Juk Kliubas ir tam 
lui nedavė nė vieno cento. Prie 
priešfašistinės tarybos buvo 
Kliubas prisidėjęs, bet kaip 
greit prisidėjo, tai taip greit 
vėt atsimetė ir tai Kliubas ne
davė nė vieno cento. Kitus jų

buvo
tai to paties:

apačioj

geri 
išaiškinimo”

jų protu gyvena, o 
staršinos ne tik,kad 

tokių savo “raštinin- 
dar patys, trina dėl

šaly
kad

Jau

parėmęs f fašistinėj
persekiojimus dar-

Na, jo ar Kliubas
Tą rezoliuciją, pra-

Čia vėl

sako, 
apsi-
me- 

tiks-

tokį “darbininkišką” laikrašti 
paremti. Vadinasi, jeigu gyvū
nas dvėsdamas spardosi, tai ne
reikia lysti prie jo artyn.

—Anton Jusas.

rašą ir jei galima telefoną, kad 
reikalui atsiėjus galėtume pa
juokti.

“Naujienų” laivakorčių 
skyrius.

Laivakorčių Skyrius
Gavome pranešimą, kad Pet

ronėlė Girdenienė atvažiuoja iš 
Lietuvos, laivu New Amster- 
dam, kuris pribus New Yorkan 
apie Gruodžio 31 d.

Juozapas Girdenis yra prašo
mas priduoti savo teisingą ant-

u

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę. 
Lengvas, malonus dar
bas. Mes galime pri
rengti operatorkos vie
tai į trumpą laiką. 
Dienomis ar vakarais. 
Maža kalina.

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOtb floor

tarpe.
laike

susirin-

grabnešius pagal

melus jau aukščiau įrodžiau 
Tai mat koki gaivalaį-melagiai 
yra maskuočiai, kurie dangsto
si buk tai darbininkų- “užtarė
jais” ir kurie negali kitokiu 
butu išnaudoti tų pačių darbi
ninkų, tai nors iškišę liežuvius 
begėdiškai meluoja. Tai jums 
darrrrbininkai!

Turiu pasakyti, minėtas 
Kliubas jau seniai gyvena sa- 
vystoviai ir liuosas nuo dikta
tūros.

Jiems darosi labai pikta, kad 
aš ir Kliubos pirmininkas J. 
Aleksandravičius ir kiti valdy
bos nariai turime pasitikėjimą 
Klubo narių didžiumos

Kur buvo tiedu lėliai 
balsavimų?

Pavyzdžiui, praeitam
kime (gruodžio 7) aš jau ant 
šeštų metų išrinktas Kliubo 
raštininku ir šį kartą, buvau 
išrinktas absoliutiškai vienbal
siai. Taip pirmininkas, vice
pirmininkas Wm. Buishas ir 
kiti. Tai ar galima paklausti, 
kur buvo tie du “Nariai”, ku
rie rašo melus į “Vilnį”? Ar 
nedryso rankas pakelti prieš 
mano ir kitų išrinkimą? Jeigu 
mes toki “konspiratoriai” ir 
Kliubui “diktuojam”, tai visuoz- 
met reikia balsuoti prieš. Mela
gių dėdės didžiuma Kliubo na
rių gerai pažysta ir kratosi nuo 
jų, tai žinoma aš vis kaltas.

Aš esu ir American Lithua- 
nian Citizen Chib’o raštinin
ku. Ten darbuojuosi ir turiu ir
gi nariuose pasitikėjimą kaipo 
atliekantis darbą sulyg ge- 
riausios išgalės ir pagal narių 
reikalavimo kaip ir Keistučio 
Kliube. Taipgi ką rašau laik- 
raštin, tai rašau kas buvo ir 
įrodau faktais. Mano kores
pondencijos nepatinka tik me
lagiams.

Kias darbo žmonių draugas? — 
kurs dirba, ar kurs tauškia?

Dar kitas begėdiškas melas, 
kad aš esą tyčiojuosi iš dar
bininkų ir bedarbių. Visi kliu
bo nariai žino (tik nenori žino
ti melagiai}, kad Keistučio 
Kliubo konstitiicioj pasakyta: 
“Nariui mirus, raštininkas pa
skiria šešis
nuožiūrą”, o kadangi kiekvie
nas grabnešys gauna užmokėti 
iš kiubo po keturis dojerius už 
sugaištą laiką, tai aš Visuomet 
surandu tokius narius grabui 
nešti, kurie nedirba. Nežiūrint 
to, kad man ir daugiau laiko 
užima tas padaryti, rodos, 4 
doleriai tai ne kažinkas, bet 
žmogui, kuris nedirba, tai ir 
tas neblogai. Visgi dienai ki
tai užtenka valgiui.

Priklausau prie šešių draugi
jų ir ten mano sumokėti pini
gai eina pagelbai kam? Ar ne 
darbininkams ?

Kuomet streikavo šapų Lyon- 
Healey ir Marąuette, įpuzikališ- 
kus instrumentus dirbantys 
darbininkai, tai aš priklausyda
mas kitos unijos lokalui (kur 
nestreikavo), kas savaitę mo
kėjau po 50c streikierių pagel
bai ir turiu pilną knygutę pri
lipytą taip vadinamų “special 
dues”, (tegul maskuočiai atsi
lanko pas mane, aš jiems pa
kišiu po nose), o kaip musų lo- 
kalas išėjo streikan, tai aš ir 
Frank Valaitis pirmutiniai ap
leidom dirbtuvę.

Praeitam Keistučio Kliubo 
susirinkime, kuomet rinkta au
kos dėl bedarbių, tai ir aš au
kavau, ir aš esu šimtus kitų 
labdaringų darbų atlikęs, o kas 
tiems bukapročiams ilgaliežu
viams galvoj. Jie išlenda iš 
“Vilnies” urvo, pamauroja ir 
vęl atgal lenda i urvą, lyg šeš
kai. Tai jų kasdieninis 
ėmimas.

Dar viena pastaba. 
Keistučio Kliubo vakarą,
buvo spalio 5 d., vienam to va
karo komisijos susirinkime kal
bėta, kuriems laikraščiams duo 
ti pagarsinimus. Nors komisi
ja ir buvo priešinga duoti į 
“Vilnį” garsinimą, bet mano pa
tarimą priėmė, ir aš tą garsini
mą pats parašiau, nuvežiau ir 
bilą užmokėjau. Tai ką reiškia

užsi-

Prieš 
kuris

PRANEŠIMAI
tAUKITE REPUBLIC 9101 

gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 
skausmų paimant vieną iš musų mok-

ir 
ir 
slinio masažo treatmentų.

Mes specializuojamės sumažinime jū
sų perdideiio svarumo.
THE SIXTY THIRD 8 ASHLAND 

HEALT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

North Side Bijūnėlio choras statys 
scenai operetę “Gelių Daržas”, gruodžio 
28 d., Crystal Hali, 27G5 W. North 
Avė. Kviečiame visus atsilankyti.

Komisija.

Am. Lietuvių Daktarų Dr-jos Na
riams Žinotina. Šiuomi šaukiamas 
priešmetinis Amerikos Lietuvių Dakta
rų Draugijos susirinkimas, kuris atsi
bus penktadieny, gruodžio 26 d„ s. m., 
8:30 vai. vak., Universal Clube, 814 
West 33rd St. Svarbiausi reikalai: 1. 
Rinkimas 1931 metams valdybos ir pa
stovių komisijų. 2. Pataisa ar papildy
mas Draugijos konstitucijos. 3. Sumo
kėjimas metinės duoklės ir tt. Meldžiu 
nesivėluoti.

Dr. A. L. /Gtaičunas, sekr.

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Kaip Atsirado Kalėdų ir Naujų Metų 
šventės’’ ir “Kam Šitos šventės Yra 
Naudingos?“ Verta girdėt, suprast ir 
žinot. Prakalba įvyks Mildos svec., 
3 142 S. Halsted St.. panedėly, gruodžio 
29, nuo 7:30 vakare.

Kviečia visus Rengėjai.

*•

CIASSIFIED ADS
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Educational
Moky klos

MOKYKIS BARBERYSTtS
AMATO ,

Dienomis aT vakarais. Del Infor
macijų Sauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLĘUE,

672 West Madison Street 
i ' ii . .

Business Service
Biznio Patąrnavimaa

PATENTAI, Copyright* — iiradi- 
mai vuokios rųiies.

B. PĘLECHOWICZ, 
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radiam Mine Ran $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVAL1S.

u-

Financial
Finanaai-PaskolM

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogas 
vsokios rūšies, bile kada it bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriaasj darbą mieste. Kedzie 8463.

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra 

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

Specialistas gydyme chroniškų ir nauja 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegzatninavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aft apsi* 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur (y kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO

umlevard 8520 Rea Y arda 4401
NORKUS & CO.

rertrauatom rakandus, pianus ir vi- 
-okiaa biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St
CHICAGO

20

galutino i&egzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS 

valandos: nuo 10 ryto iki 1

St.

Ofiso 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

po

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaimnimaa Ir siuvimai 
dresiu moka didele alga. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka. 

Principalas 
k. bake St. 10 fl.190 N. State SU

Tik «al- 
Ka-

Pasaldyk Gyvenimą 
su Europos Sal- 

dainėmis 
dabar aplaikėme daugybę

dainių iš Lietuvos ir iš Rusijos, 
dangi mes perkame tiesiog iš dirb
tuvių, tai mes galime parduoti daug 

pigiau, negu kitur.

Kviečiame visus atsilankyti.

MILDA ICE CREAM 
PARLOR

WHOLESALE — RETAIL 
P. SIRB1KE, Prop.

3150 : S. Halsted St., 
Phone Victory 3313 

CHICAGO, ILL.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visas reikalas per 

S. L. Fabian & Co. 
809 West 35th St., 

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonai.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom visokį tartą
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštas 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.
J

PINIGAI
akolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Mm

Nuošimtis mokamas ant neiimokitoa 
sumos

Finance Corporation 
of IHinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUP1MAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterias až nuo 75% iki 
100% sutaupimą. v Megztos vilnonės 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni šve
itriai

F.
504

sutaisomi.

THE BR1DGEPORT
KNITTING SHOP 

SELEMONAVIČIA, savininkas 
W. 33rd St., arti Normai Avė.

Tel. Victory 3486 %
Atdara kasdie ir vakarais.

Help Wanted—Malė

I REIKIA VYRŲ — pagelbėti didelei 
warehouse išparduoti Standard radios už 
daug mažesnę kainą negu tikrai kaštuo
ja- Geras komisas veikliems. Kreipki
tės asmeniškai j warehousę.

Griswold-Walker-Bateman Co., 
1534 S. Peoria St., 

Mr. Rickles.
6 floor

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų sortuoti 
vilnas. P. Goldman and Son, 2100 S. 
Loomis St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir delikates- 
sen už cash arba mainysiu grosernę it 
namą ant kito namo. 2534 W. 4 5 PI.

Real E statė For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS U INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farmas, bizniui visokios rųlirs. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2ml mortftage 
ir parūpinant 1 ir 2nd niortgag* leng
vomis išlygomis Teisingas ir greitai 
patarnavim as.

Tel. Lafavctte 04 55
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