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Calles organizuojąs 
revoliucine darbo v 
partiją Meksikoje

Buvęs respublikos prezidentas 
su didelėmis ovacijomis pa* 
sitiktas Meksikos Darbo Fe* 
deracijcs kongrese

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 5. — Devintame Meksikos 
Darbo Federacijos (C. B. O. 
M.) kongrese, kuris dabar lai
komas Meksikos Mieste, daly
vauja ir buvęs Meksikos prezi
dentas Calles. .Jis buvo pasitik
tas su didelėmis ovacijomis. 
Luis Moroncs, buvęs kabineto 
narys Calkso administracijoje, 
Celestino Gazca, buvęs valsty
bės amunicijos fabrikų gaivu, 
ir kiti darbininkų lyderiai nuo
širdžiai sveikino jį kaip pasto
vų ir tvirtą kovotoją darbinin
kų eilėse.

Kalbėdamas kongrese, Calles 
pareiškė, kad jei dabar Meksi
koje butų sunaikintas organi
zuotas darbininkų judėjimas, 
tai butų sunaikinta ir dabarti
nė, iš i evoliucijos kilusi, Mek
sikos valdžia, kuri davė gyvy
bę pačiai Meksikos Darbo Fe
deracijai. Jis įspėjo darbinin
kų vadus niekados j>er daug ne
sikarščiuoti, valdyti savo ūpą 
ir visokiose aplinkumose elg
tis šaltai ir rimtai, nes anks
čiau ar vėliau teisybė bus dar
bininkų pusėje.

Kaip girdėt, buvęs prezi
dentas Calles organizuoja nau
ją galingą revoliucinę partiją, 
kurios dalimi bus Darbo Fede
racija, ir kurios viršiausiu po
litiniu vadu bus patsai Calles.

Amerikos kariškiai 
tirinės bado padėti 

. Kinuose
PEKINAS, Kinai, gruod. 

Jungtinių Valstybių ministeriui 
MacMurray prašant, Amerikos 
karininkai — kap. John Car- 
rol ir Įeit. H-elmer Lystad - iš
vyko j Ilonano ir šensi pro
vincijas ištirti ten bado padėtį.

Pranešimai sako, kad tose 
provincijose milionai žmonių 
badauja. Jiems gelbėti, iš Ame
rikos šalpos komiteto prašoma 
10 milienų dolerių.

Kiek Amerika ekspor
tuoja automobilių

NEW YORKAS, gruod. 5. — 
Prekybos departameuto prane
šimu, per šių metų spalių me
nesį iŠ Jungtinių Valstybių bu
vo eksportuota įvairios rųšies 
automobilių už $50,737,063, 
arba 21,302,138 doleriais dau
giau nei per praeitų metų spa
lių mėnesį.

Per pirmus šių metų dešimtį 
mėnesių automobilių buvo eks
portuota bendrai už $440,177,- 
392, o tai yra su viršum 34 mi- 
lionais dolerių daugiau nei per 
tą patį laiką praeitais metais.

Cbicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesiuota ir ne taip 
šalta; vidutinis, daugiausiai 
pietų vakarų vėjas.

Vakar tempera Ui ra įvairavo 
tarp 10° ir 20° F. •

šiandie saulė teka 7:03, lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka 1:83 
ryto.

Kaina 3c.

Nepaprastas teismo 
nuosprendis byloj dėl 

išsiskyrimo
Jaunai porai teisėjas užgynė tu

rėti vaikų per 3 metus, kitaip 
busią nubausti kalėjimu; vys
kupas protestuoja

CLEVFLANtD, Ohio, gruod. 
5. — Vietos teismas nuteisė vie
ną jauną vedusią porelę per 
trejus metus neturėti vaikų, ki
taip — turės eiti j kalėjimą.

Byla tokia:
Otto Kouris, 28 metų am

žiaus, ir jo žmona Helena, 22 
metų, turi trejetą vaikų. Kuoris 
— darbininkas, ir uždirba tik 
24 dolerius savaitėje.
Prieš penkerius metus juodu 
slapia pabėgo į Kentueky ir ten 
vedė. Kurį laiką buvo laimingi.

Bet štai gimė vienas vaikas. 
Po metų laiko — antras. Dar
m< tams praslinkus • - trečias.

Tarp jaunos poros kilo kivir
čų dėl sparčiai didėjančios krū
vos vaikų. Kaip juos žmoniš
kai auginsi, auklėsi, kai tėvas 
teuždirba vos 24 dolerius sa
vaitėj ?

Ginčai didėjo. Pagaliau —by
la dėl išsiskyrimo. Vienas ant
rą kaltino dėl žiaurumo, dėl ne
sirūpinimo šeima.

Teisėjas Harrison Ewing, 
klausęs jųdviejų skundų ir kal
tinimų, davė šitokį sprendimą:

“šioj byloj”, pasakė jis, “pa
tys pirmieji ir svarbieji kentė
tojai yra vaikai.

“Kai ši porelė pabėgo nuo tė
vų ir vedė, tai buvo jiemdviem 
linksmas ir įspūdingas priety
kėms. Abudu nenusimanė ir ne
galvojo apie vedybinio gyveni
mo problemas, apie vaikų auk
lėjimą.

“Kai gimė pirmas vaikas, ku
ris nors teismas turėjo juodu 
pamokyti gimdymų kontrolia
vimo. Negerai, kad niekas jų 
nepamokė.

“Aišku, kad moterys negali 
tinkamai auginti daugiau kaip 
vieną vaiką, ši porelė buvo rei
kalinga dviejų pamokų: pamo
kos, kad butų prisirengus vedy
biniam gyvenimui, ir pamokos, 
kaip vengti krūvos vaikų, kuo
met vyras menkai teuždirba.

“Per trejus metus susilauk
ti trejeto vaikų — tai neleisti
na. Gaila, kad įstatymai ne
duoda galios teismams įsakyti, 
tam tikrais atvejais, susilaiky
ti nuo gimdymų.”

Vis dėl to čia teisėjas įsakė 
jaunai porai, Kouriui ir jo žmo
nai, daugiau vaikų nebeturėti. 
Jei per trejus ateinančius me
tus juodu nebesusilauksią vai
kų, tada galėsią vėl kreiptis į 
teismą ir prašyti divorso (iš
siskyrimo). Bet jei per tą’ lai
ką jie susilauksią daugiau vai
kų, tai teismas pašauksiąs juo
du pasiaiškinti, ir jie galėsią 
būti nubausti kalėjimu už teis
mo paniekinimą.

Visi, kas buvo teisme, lygiai 
ir Kouris su Žmona, stebte nu
stebo, išgirdę tokį teisėjo nuo
sprendį. Bematant kilo ir pro
testų, pirmiausiai iš katalikų 
lagerio. •

Clevelando Bomos katalikų 
diocezijos vyskupas Schrembs 
pareiškė, kad tai esąs “nežmo- 
niškia usias nuosprendis”, ir 
kad teisėjas, tokį nuosprendį 
duodamas, toli nukrypęs nuo 
savo teisių.

Einant Ohio valstijos įstaty
mais, gydytojai gali teikti in
formacijų, kaip apsisaugoti nuo 
gimdymo vaikų.

THr Ketvirtadienis, Gruodžio-December 6 d., 1928

(Atlantic and Facific Photo)

Kariškas laivas U. S. S. Maryland, kuriuo Herbert Hoover, naujai išrinktas Amerikos pre
zidentas, išplaukė j Pietų Ameriką. <

Vokiečių reparacijų 
ir Reino evakuavimo 

klausimai
Valstybės sutinka tuodu kiausi- 

mu jungti daiktan; reparaci
ją agento Gilberto formula

LONDONAS, gruod. 5. — 
Girdėt, kad įvairių kraštų val
džios, kurios norėtų, kad Vo
kietijos reparacijų ir Reino 
krašto evakuavimo klausimai 
butų juo greičiau išspręsti, ty
lomis pripažinushis faktą, kad 
tuodu klausimai negalį būt 
sprendžiami atskirai.

Reparacijų agentas Seymour 
Gilbert yra pateikęs šitokią 
formula: c

“Beino krašto evakuavimas 
vykdytinas tą pačią dieną, kai 
naujas susitarimas dėl vokie
čių reparacijų bus taip stabili
zuotas, kad jeigu Vokietija ne
sumokėtų privalomos metinės 
sumos, jos kreditas tuojau su
naikinamas.”

šita formula veikiausia bus, 
priimta. Paprasta kalba kal
bant, ji reiškia, kad okupacija 
pasibaigia tuojau, kai Vokieti
jos skola bus privačiai sumobi
lizuota ir išparduota pinigų in
vestuotojams visame pasauly. 
Visų tautų žmonės tuomet bus 
suinteresuoti tuo, kad Vokieti
jos reikalai butų tvirtai nusi
stoję, ir tuo budu ji negalė
sianti apsilenkti su savo pri
valumų pildymu.

Butų kitaip buvę, jei 
$100,000 butu paskyrus 

lenkams
DANCIGAS, gruod. 5. —By- 

dgoščo, buvusio Brombergo, 
Poznanėj, miesto taryba atsisa
kė priimti 100 tūkstančių dole
rių, kuriuos mirusi Wdlkesbar- 
rėj, Pa., Mrs. Leonard Cohen 
paliko beturčiams Bydgoščo žy
dams. Mrs. Cohen pati buvo iš 
to miesto kilus.

Miesto taryba atsisakė pali
kimą priimti dėl to, kad, girdi, 
beturčių žydų Bydgoščo nesą.I ---- ;- ,
Argentinos valdžia pa

ėmė dvi provincijas
BUENOS AIBES, Argentina^ 

gruod. 5. —■ Del kilusių Mendo- 
zos ir San Juano provincijose 
neramumų, resibuplikos valdžia 
nutarė daryti ten intervenciją. 
Mendozos gubernatorium todėl 
tapo paskirtas Carlos Borzani, 
o San Juano — Modestino Pi- 
zarro.

Calles paliko Meksikos 
ižde $5,000,000

MEKSIKOS MIESTAS, gruo- 
džio 5. — Oficialiai paskelbta, 
kad prezidento Callcso admini
stracija paliko valstybės ižde 
arti $5,000,000.

Calles pasitraukė praeitą pen
ktadienį, užleisdamas vietą 
naujam prezidentui Portes 
Girini.

Ginkluotas albanie- 
čių įsiveržimas į 

Jugoslaviją
21 banditas nukautas

BELGRADAS, Jugoslavija, 
gruod. 5. —.‘Phr sieną į Jugo
slavijos teritoriją vakar buvo 
įslveržusios dvi ginkluotų alba- 
niečių bandos. Įsiveržimas įvy
ko Prizrendo apygardoj.

Susikirtime su Jugoslavijos 
žandarmerija netoli nuo Suva- 
reka, vienuolika albaniečių bu
vo nukauti, o du jugoslavų žan
darai sužeisti. Susikirtime su 
antra banda ties Cernova, de
šimt albaniečių krito negyvi.

Abidvi bandos, kurioms va
dovavo paskilbęs banditas Fe- 
riz Salkovič, pagaliau buvo iš
vytos atgal per sieną.

Prisipažino pardavi
nėję franeužams vo

kiečių slaptis
LUDAVIGSHAFENk Vokieti

ja, gruod. 5. — čia prasidėjo 
byla keturių buvusių vokiečių 
dažylų trusto tarnautojų, kalti
namų dėl industrinio šnipavi- 
mo ir pardavinėjimo svetimų 
kraštų pramonininkams komer
cinių vokiečių slaptybių.

Visi kalitnamieji iš dalies 
prisipažino vokiečių pramoni
ninkų paslaptis pardavinėję 
franeuzų slaptajai policijai. Iš 
kaltinamųjų prisipažinimų pa
aiškėjo, kad franeuzų šnipavi- 
mo tinklas yra išplėstas iki 
cheminių fabrikų Hoechst 
a/lM ir iki didžiųjų Leuna įmo
nių Merseburge.

Britų laivas' sudegė; 
įgula išgelbėta

LONDONAS, gruod. 5. — 
Gauta pranešimas, kadfTarpže- 
mio juroj sudegė britų aliejaus 
gabenamas laivas British Cou- 
rage. Laivo įgulos žmonės bu
vo vokiečių garlaivio Uarda iš
gelbėti.

Morones išrinktas 
Meksikos Darbo Fe

deracijos galva
MEKSIKOS MIESTAS, gruo

džio 5. - Meksikos Darbo Fe
deracijos (C. B. O. M.) suva
žiavimas organizacijos prezi
dentu išrinko Luisą Morones, 
buvusį pramonės, prekybos ir 
darbo ministerį prezidento Cal
lcso administracijoje.

Kongresas pasiuntė sveikini
mus Argentinos ir Čilės darbi
ninkų organizacijoms.

Darbiečiai Anglijoj 
šluoja laukan karo 

trofiejus
LONDONAS, gruod. 5. — 

Įvairiuose Anglijos miestuose, 
miesteliuose ir bendruomenėse, 
kur vietos administracija dabar 
yra darbiečių rankose, vokie
čių armotos ir menkesni gink
lai, kurie buvo atimti per didį
jį karą ir, kaip trofiejai, laiko
mi viešose vietose, dabar tapo 
pašalinti iš akių ir sukrauti 
sandeliuose.

Kai kur vėl reikalaujama, 
kad britų tankai, kurie buvo 
pastatyti viešose aikštėse ir 
aikomi ten kaip karo suvenirai, 
butų irgi pašalinti. Laikas, sa
ko,. užmiršti karus.

15,000 žmonių serga 
Amerikoj influenza
WASHINGTONAS, gruod. 5. 

— Jungtinių Valstybių žmonių 
sveikatos biuro pranešimu, vi
same krašte paplito influenzos 
epidemija, šiuo tarpu ta liga 
serga daugiau kaip 15,000 žmo
nių.

Liga ypačiai įsismarkėjus to' 
limų vakarų valstijose, Califor- 
nijoje, Montanoj, Oregone, 
Utah, Arizonoj etc.

Hoover Peruvijoj
LIMA, Peru vi j a, gruod. 5.— 

Išrinktas Jungtinių Valstybių 
prezidentas Herberl Hoover 
Šiandie karo laivu atvyko į Pe- 
ruvijos sostinę.

$350,000 gaisras
SALINA, Kas., gruod. 5. — 

Miesto centre čia gaisras su
naikino tris dideles krautuves. 
Nuostoliai siekia per 350 tūk
stančių dolerių.

Lietuvos Žinios
Iš Lietuvių Latvių vie
nybės dr-jos darbuotės

KAUNAS. — Prie Kauno 
Lietuvių Latvių Vienybės drau
gijas įsikūrė studentų sekcija, 
kurios užuomazga susidarė šių 

etų kongreso laiku Rygoj. 
Tekia pat sekcija įsikūrė ir 
prie rygiškės L. L. Vienybės. 
Sekcijų uždavinys bus jungti 
abiejų tautų vienybės idėjai 
pritariančius studentus ir plės
ti tą idėją studentijos tarpe. 
Daroma žygių latvių kalbos 
kursams Kaune pradėti. Kursai 
bus pradėti, kaip tik bus susi
tarta dėl huto ir lektorių. Nu
sistatyta išleisti draugijos 5 
metų darbuotės paminėjimui 
rinkinį iš latvių literatūros jau 
nimui, kur įeitų žymesnieji 
jaunimui skirti J. Poruko, Skal
bęs, Akuratero, Ąspazijos ir k. 
kuriniai. Manoma taip pat su
ruošti 5 metų gyvavimo pami
nėjimo vakarą, Rygos L. L. 
Vienybė ruošia spaudai 111 ir V 
kongresų aprašymo knygą, ku
rion bus įtraukti ir Kaune įvy
kusių H ir Klaipėdoj IV vieny
bės kongresų aprašymai. Netru
kus Kaune bus pradėtas lekci
jų ciklas apie Latvijos ir Lie
tuvos bendradarbiavimą praei
ty ir dabarty. Pakviesta eilė 
Lietuvos universiteto profeso
rių.

Užpuolimas ties naujais 
Aleksoto kapais

KAUNAS. šių metu prad
žioje, už Aleksoto, ties naujais 
kapais, buvo apiplėštas beva
žiuojantis iš Kauno Į Prienus 
pil. Veberas Mauša. Nežinomi 
plėšikai atėmė iš jo 420 litų pi
nigų. Šiomis dienomis krimina
linė policija nustatė, kad šį plė
šimą padarė nesenai likviduotos 
vagių gaujos vadai Karpavi
čius Kazys ir žemaitis Jurgis, 
kurie dabartiniu laiku laikomi 
Kauno sunkiųjų darbų kalėji
me už 77 papildytas vagystes.

Nustatyta, kad Karpavičių i 
su Žemaičiu tą naktį, kada va
žiavo Vėberis, iššoko iš krūmų 
ir sustabdė bevažiuojantį Vė
berį. Žemaitis iškratė Vėberi) 
kišenius paimdamas piniginę 
su pinigais. Pagaliau įbau
ginę ir įgrasinę Veiverį liepė 
neatsigrįštant važiuoti atgal į 
Kauną.

Kvota perduota Kauno V 
Nuovados Teismo Tardytojui.

No. 288

Žmona su bernu nužudė 
vyrą

KAUNAS. — Spalių 24 d. iš 
ryto Mariampoles apskr. Pado- 
vinio valse., Anialviškių kaimo 
gyventojas Kazys Neverauska , 
/aziėmęs apie 300 litų pinigų 
ir akselinę mašiną, išvažiavo į 
Mariampolę. Tos pačios dienos 
vakarą jis buvo rastas negyvas 
ir apiplėštas netoli Daukšų kai
mo. | Į 1

Policijai piktadarius suimti 
pasisekė. Pasirodė, kad Neve- 
rauską užmušė susitarę jo žino- ’ 
na Marė ir tarnas Ant. Mer
kevičius, kurie kvočiami pri
sipažino kalti ir atidavė pa
grobtus pinigus. Be to, paaiš
kėjo, kad nusikaltimo pėdsakus 
slėpė Tamošius Markevičius, 
kuris kaltas taip pat prisipaži
no.

Visi kaltinamieji sulaikyti ir 
pasodinti Mariampoles kalėji
mai!.

Ruošiamos D. L. K. Vy
tauto minėjimą švęsti

KAUNAS. — D. L. K. Vy
tauto šventės reikalu iniciato
rių ir įvairių visuomenės orga
nizacijų atstovų susirinkimas 
įvyko lapkričio 11 d. šaulių 
Sąjungos salėje. Susirinkime 
dalyvavo 65 astovai. Pirminin
kavo pulk. V. Braziulevičius. 
Išrinkta nuolatinis vyriausia 
komitetas iš 11 asmenų, būtent: 
J. Gediininas-Beržanskis-Klau- 
sutis, Kun. Prof. A. Alekna, Dr. 
J. šliupas, Prof. M. Biržiška, 
Prof. E. Volteris, Kan. Doc. J. 
Tumas, Pulk. V. Braziulevičius, 
Inž. A. Graurogkas, Poetas L. 
Gen. Įeit. J. Bulota, Maj. A. 
J. Kalnėnas. Kandidatais liko: 
Gen. Ietie J. Bulota, Maj. A. 
Ardickas, Prof. I. Jonynas, Z. 
Ivinskis, E. Kubilius, D. Trima
kas ir Prof. Nr. J. Yčas. Susi
rinkimas davė šiam k-tui ko- 
optąyimo teisę ir pavedė visą 
iniciatyvą šventei ruošti.

Rengiasi steigti šilko 
fabriką Kaune

KAUNAS. — Kaip tenka pa
tirti, netrukus Kaune privatiš- 
ki pramonininkai rengiasi stei
gti modernišką šilko fabriką 
Žaliava busianti įgabenama iš 
užsienio. Šilko išdirbiniai tad 
kaštuosią apie 30 nuoš. pigiau 
kaip dabar.
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LUDWIGSHAFEN> 
ja, gruod. 5. — čia 
byla keturių buvusių 

trusto tarnautojų, kalti- 
del industrinio šnipavi- 
pardavinėjimo svetimų 
pramonininkams komer-

SALINA, Kas., gruod. 5. - 
Miesto centre čia gaisras su
naikino tris dideles* krautuves 
Nuostoliai siekia per 350 tūk
stančių dolerių.

Butų kitaip buvę, jei 
$100,000 butų paskyrus 

lenkams

metus susilauk
— tai neleisti

LONDONAS, gruod. 5. — 
Gauta pranešimas, kadjTarpže- 
mio juroj sudegė britų aliejaus 
gabenamas laivas Rritish Cou- 
rage. Laivo įgulos žmonės bu
vo vokiečių garlaivio Darda iš* 
gelbėti.

Amerikos kariškiai 
tirinės bado padėti 

Kinuose

KAUNAS. — Kaip tenka pa
tirti, netrukus Kaune privatiš- 
ki pramonininkai rengiasi stei
gti moderniškų šilko fabriką 
Žaliava busianti įgabenama iš 
užsienio, šilko išdirbiniai tad 
kaštuosią apie 30 nuoš. pigiau 
kaip dabar.

NEW YORKAS, gTuod. 5. — 
Prekybos departamento prane
šimu, per šių metų spalių me
nesį iš Jungtinių Valstybių bu
vo eksportuota įvairios rųšies 
automobilių už $50,737,063, 
arba 21,302,138 doleriais dau
giau nei per praeitų metų spa
lių mėnesį.

Per pirmus šių metų dešimtį 
mėnesių automobilių buvo eks
portuota bendrai už $140,177,- 
302, o tai yra su viršum 34 mi- 
lionais dolerių daugiau nei per 
tą patį laiką praeitais metais.

Ginkluotas albanie 
čių įsiveržimas i 

Jugoslaviją

antras. Dar 
trečias.

LIMA, Peru vi j a, gruod. 5.— 
Išrinktas Jungtinių Valstybių 
prezidentas Herberl Hoover 
šiandie karo laivu atvyko j Pe- 
ruvijos sostinę.

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 5. — Meksikos Darbo Fe
deracijos (C. R. O. M.) suva
žiavimas organizacijos prezi
dentu išrinko Luisą Morones, 
buvusį pramonės, prekybos ir 
darbo ministerį prezidento Cal- 
leso administracijoje.

Kongresas pasiuntė sveikini
mus Argentinos ir Čilės darbi
ninkų organizacijoms.

Gen. Įeit. J 
J. Kalnėnas 
Gen. loti 
Ardickas 
Ivinskis, 
kas ir Prof 
rinkimas davė šiam k-tui ko- 
optą.vimo teisę ir pavedė visą 
iniciatyvą šventei ruošti.

Valstybės sutinka tuodu klausi 
mu jungti daiktan; reparaci 
jų agento Gilberto formula

Liga ypačiai įsismarkėjus to
limų vakarų valstijose, Califor- 
nijoje, Montanoj, Oregone, 
Utah, Arizonoj etc.

ją galingą revoliucinę 
kurios 
racija, 
litiniu

MEKSIKOS MIESTAS, giuo 
džio 
kad prezidento Callcso admini
stracija paliko valstybės ižde 
arti $5,000,000.

Calles pasitraukė praeitą pen
ktadienį, užleisdamas vietą 
naujam prezidentui Portes 
GiFiui.

Ketvirtadienis, Gruodžio-December 6 d., 1928
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The First and Greatest Lithuanian Dailu in America

Visi kaitinamieji sulaikyti i 
pasodinti Mari'ampolės kalėj 
man.

DANCIGAS, gruod. 5. —By- 
dgoščo, buvusio Brombergo, 
Poznanėj, miesto taryba atsisa
kė priimti 100 tūkstančių dole
rių, kuriuos mirusi Wiilkesbar- 
rėj, Pa., Mrs. Leonard Cohen 
paliko beturčiams Bydgoščo žy
dams. Mrs. Cohen pati buvo iš 
to miesto kilus.

Miesto taryba atsisakė pali
kimą priimti dėl to, kad, girdi, 
beturčių žydų Bydgošče nesą.

KAUNAS
Lietuvių Latvių Vienybės drau
gijos įsikūrė studentų sekcija, 
kurios užuomazga susidarė šių 

etų kongreso laiku Rygoj.
Tekia pat sekcija įsikūrė ir 
prie rygiškės L. L. Vienybės. 
Sekcijų uždavinys bus jungti 
abiejų tautų vienybės 
pritariančius studentus 
Ii tą idėją studentijos 
Daroma žygių latvių 
kursams Kaune pradėti. Kursai 
bus pradėti, kaip 
tarta dėl buto ir 
sistatyta išleisti 
metų darbuotės 
rinkinį iš 
niniui, kur įeitų žymesnieji 
jaunimui skirti J. Poruko, Skal
bęs, Akuratero, Aspazijos ir k. 
kuriniai. Manoma taip pat su
ruošti 5 metų gyvavimo pami
nėjimo vakarą, Rygos L. L. 
Vienybė ruošia spaudai 111 ir V 
kongresų aprašymo knygą, ku
rion bus įtraukti ir Kaune įvy
kusių 11 ir Klaipėdoj IV vieny
bės kongresų aprašymai. Netru
kus Kaune bus pradėtas lekci
jų ciklas apie Latvijos ir Lie
tuvos bendradarbiavimą praei
ty ir dabarty. Pakviesta eilė 
Lietuvos universiteto profeso-

KAUNAS. — Spalių 21 d. iš 
ryto Mariampolės apskr. Pado- 
vinio valse., Amalviškių kaimo 
gyventojas Kazys Neverauska , 
jaziemęs apie 300 litų pinigų 
ir akselinę mašiną, išvažiavo į 
Mariampolę. Tos pačios dienos 
vakarą jis buvo rastas negyvas 
ir apiplėštas netoli Daukšų kai
mo.

Policijai piktadarius suimti 
pasisekė. Pasirodė, kad Neve- 
rauską užmušė susitarę jo žmo
na Marė ir tarnas Ant. Mor- 
kevičius, kurie kvočiami pri
sipažino kalti ir atidavė pa
grobtus pinigus. Be to, paaiš
kėjo, kad nusikaltimo pėdsakus

Tamošius Morkevičius, 
kaltas taip pat prisipaži-

tik bus susi
lėk torių. Nu- 
draugijos 5 
paminėjimui 

latvių literatūros jau 
kur įeitų

BUENOS AIRES, Argentina 
gruod 
zos ir San Juano provincijose 
neramumų, resbuplikos valdžia 
nutarė daryti ten intervenciją. 
Mendozos gubernatorium todėl 
tapo paskirtas Carlos Borzani, 
o San Juano Modestino Pi- 
zarro.

Morones išrinktas 
Meksikos Darbo Fe

deracijos galva

KAUNAS. Šių metų prad
žioje, už Aleksoto, ties naujais 
kapais, buvo apiplėštas beva
žiuojantis iš Kauno j Prienus 
pil. Veberas Mauša. Nežinomi 
plėšikai atėmė iš jo 420 litų pi
nigų. šiomis dienomis krimina
linė policija nustatė, kad šį plė
šimą padarė nesenai likviduotos 
vagių gaujos vadai Karpavi- 
čius Kazys ir žemaitis Jurgis, 
kurie dabartiniu laiku laikomi 
Kauno sunkiųjų darbų kalėji
me už 77 pripildytas vagystes.

Nustatyta, kad Karpavičių; 
su Žemaičiu tą naktį, kada va
žiavo Vėberis, iššoko iš krūmų 
ir sustabdė bevažiuojantį Vė
berį. Žemaitis iškratė Vėberio 
kišenius paimdamas piniginę 
su pinigais. Pagaliau įbau
ginę ir įgrasinę Veiverį liepė 
neatsigrįštant važiuoti atgal į 
Kauną.

Kvota perduota Kauno V 
Nuovados Teismo Tardytojui.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesį nota ir ne taip 
šalta; vidutinis, daugiausiai 
pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūra
tarp 10° ir 20° F.

šiandie saulė teka
džiasi 4:19. Mėnuo 
rvto.

LONDONAS
įvairiuose Anglijos miestuose, 
miesteliuose ir bendruorocue.se, 
kur vietos administracija dabar 
yra darbiečių rankose, vokie
čių armotos ir menkesni gink
lai, kurie buvo atimti per didį
jį karą ir, kaip trofiejai, laiko
mi viešose vietose, dabar tapo 
pašalinti iš akių ir sukrauti 
sandėliuose.

Kai kur vėl reikalaujama, 
kad britų tankai, kurie buvo 
pastatyti viešose aikštėse ir 
aikomi ten kaip karo suvenirai, 
butų irgi pašalinti. Laikas, sa
ko,. užmiršti karus.

vų ir tvirtą kovotoją darbinin
kų eilėse.

KaĮliedamas kongrese, Calles 
pareiškė, kad jei dabar Meksi
koje butų sunaikintas organi
zuotas darbininkų judėjimas, 
tai butų sunaikinta ir dabarti
nė, iš i evoliucijos kilusi, Mek
sikos valdžia, kuri davė gyvy
bę pačiai Meksikos Darbo Fe
deracijai. Jis įspėjo darbinin
kų vadus niekados jier daug ne
sikarščiuoti, valdyti savo ūpą 
ir visokiose aplinkumose elg
tis šaltai ir rimtai, nes anks
čiau ar vėliau teisybė bus dar
bininkų pusėje.

Kaip girdėt, buvęs prezi- 
<L ntas Calles organizuoja nau- 

partiją, 
dalimi bus Darbe Fede- 
ir kurios viršiausiu po- 
^du bus patsai Calles.

Buvęs respublikos prezidentas 
su didelėmis ovacijomis pa
sitiktas Meksikos Darbo Fe
deracijos kongrese

KAUNAS 
tauto šventės reikalu iniciato
rių ir įvairių visuomenes orga
nizacijų atstovų susirinkimas 
įvyko lapkričio 11 d. šaulių 
Sąjungos salėje. Susirinkime 
dalyvavo 65 astovai. Pirminin
kavo pulk. V. Braziulevičius. 
Išrinkta nuolatinis vyriausia 
komitetas iš 11 asmenų, būtent: 
J. Gediminas-Beržanskis-Klau- 
sutis, Kuil Prof. A. Alekna, Dr. 
J. šliupas, Prof. M. Biržiška, 
Prof. E. Volteris, Kan. Doc. J. 
Tumas, Pulk. V. Braziulevičius, 
Inž. A. Graurogkas, Poetas L.

Bulota, Maj. A. 
Kandidatais liko: 
Bulota, Maj. A. 

Prof. I. Jonynas, Z. 
. Kubilius, I>. Trima- 

Yčas. Susi-

MEKSIKOS MIESTAS 
džio 
Darbo Federacijos (C. 
M.) kongrese, kuris dabar lai
komas Meksikos Mieste, daly
vauja ir buvęs Meksikos prezi
dentas Calles. Jis buvo pasitik
tas su didelėmis ovacijomis. 
Luis Morones, buvęs kabineto 
narys Callcso administracijoje, 
Celestino Gazca, buvęs valsty
bės amunicijos fabrikų galva, 
ir kiti darbininkų lyderiai nuo-

Darbiečiai Anglijoj 
šluoja laukan karo 

trofiejus

dažytų 
namų 
mo ir 
kraštų 
cinių vokiečių slaptybių.

Visi kabinamieji iš dalies 
prisipažino vokiečių pramoni
ninkų paslaptis pardavinėję 
franeuzų slaptajai policijai. Iš 
kaltinamųjų 
aiškėjo, kad 
mo tinklas 
cheminių 
a/IM ir iki didžiųjų Leuna įmo
nių Mersėburge.

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis A merlkųj

Vokiečių reparacijų 
ir Reino evakuavimo 

klausimai

Amerikos 
kap. John (’ar- 

ro! ir Įeit. Helmer Lystad — iš
vyko į Ilona n o ir šensi pro
vincijas ištirti ten bado padėtį. 

Pranešimai sako, kad tose 
provincijose milionai žmonių 
badauja. Jiems gelbėti, iš .Ame
rikos šalpos komiteto prašoma 
10 inilionų dolerių.

BELGRADAS 
gruod. 
slavijos 
įsiveržusios dvi ginkluotų alba- 
niečių bandos. Įsiveržimas įvy
ko Pribrendo apygardoj.

Susikirtime su Jugoslavijos 
žandarmerija netoli nuo Suva- 
reka, vienuolika albaniečių bu
vo nukauti, o du jugoslavų žan
darai sužeisti. Susikirtime su 
antra banda ties Cemova, de
šimt albaniečių krito negyvi.

Abidvi bandos, kurioms va
dovavo paskilbęs banditas Fe- 
riz Salkovič, pagaliau buvo iš
vytos atgal per sieną.

LONDONAS, gruod. 5. —- 
Girdėt, kad įvairių kraštų val
džios, kurios norėtų, kad Vo
kietijos reparacijų ir Reino 
krašto evakuavimo klausimai 
butų juo greičiau išspręsti, ty
lomis pripažinushis faktą, kini 
tuodu klausimai negalį būt 
sprendžiami atskirai.

Reparacijų agentas Seymour 
Gilbert yra pateikęs šitokią 
formula: c

“Kelno krašto evakuavimas

[Atimtie and Pacific Photo] 
* ’ • 1

Kariškas laivas U. S. S. Maryland, kuriuo Herbart Hoover, naujai išrinktas Amerikos pre 
zidentas, išplaukė į Pietų Ameriką.

PEKINAS, Kinai, gruod.
Jungtinių Valstybių miinsteriui
MacMurray prašant
karininkai

C LEVE LA ND, Ohio, gruod. 
5. — Vietos teismas nuteisė vie
ną jauną vedusią porelę per 
trejus metus neturėti vaikų, ki
taip — turės eiti į kalėjimą.

Ryla tokia:
Otto Kouris, 28 metų am

žiaus, ir jo žmona Helena, 22 
metų, turi trejetą vaikų. Kuoris 
•— darbininkas, ir uždirba tik 
24 dolerius savaitėje.
Prieš penkerius- metus juodu 
slapta pabėgo į Kentucky ir ten 
vedė. Kurį laiką buvo laimingi.

Ret štai gimė vienas vaikas. 
Po metų laiko — 
m< tams praslinkus

Tarp jaunos poros kilo kivir
čų dėl sparčiai didėjančios krū
vos vaikų. Kaip juos žmoniš
kai auginsi, auklėsi, kai tėvas 
teuždirba vos 24 dolerius sa
vaitėj ?

Ginčai didėjo. Pagaliau —by
la dėl išsiskyrimo. Vienas ant
rą kaltino dėl žiaurumo, dėl ne
sirūpinimo šeima.

naujas susitarimas dėl vokie
čių reparacijų hus taip stabili- 
zuotas, kad jeigu Vokietija ne
sumokėtų privalomos metinės 
sumos, jos kreditas tuojau 
naikinamas.”

Šita formula veikiausia 
priimta. Paprasta kalba 
bant, ji reiškia, kad okupacija 
pasibaigia tuojau, kai Vokieti
jos skola bus privačiai sumobi
lizuota ir išparduota pinigų in
vestuotojams visame pasauly. 
Visų tautų žmonės tuomet bus 
suinteresuoti tuo, kad Vokieti
jos reikalai butų tvirtai nusi
stoję, ir tuo budu ji negalė
sianti apsilenkti su savo pri
valumų pildymu.

Kai jus mąstysit apie pasiuntimą dovanų savo 
giminėms Lietuvoje — siųskit pinigais ir dėl 
greitumo siųskit telegrafu per “Naujienas”.
50 centų užmokėdami už telegramą, jus pagrei- 
tinsit pinigų išmokėjimą ant keliolikos dienų ir 
padarysit didesnį siurprizą savo žmonėms ar 
šeimynoms.

r

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per “Naujie- 
Kas vakarą iki 8 ir nedėliomis nuo 10 ry

to iki 2 po piet. •
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Teisėjas Harrison Ewing, 
I klausęs jųdviejų skundų ir kal
tinimų, davė šitokį sprendimą: 

“šioj byloj”, pasakė jis, “pa
tys pirmieji ir svarbieji kentė
tojai yra vaikai, 

i
“Kai ši porelė pabėgo nuo tė

vų ir vedė, tai buvo jiemdviem 
linksmas ir įspūdingas priety
kėms. Abudu nenusimanė ir ne
galvojo apie vedybinio gyveni
mo problemas, apie vaikų auk
lėjimą.

“Kai gimė pirmas vaikas, ku
ris nors teisinas, turlijo juodu 
pamokyti gimdymų kontrolia
vimo. Negerai, kad niekas jų 
nepamokė.

“Aišku, kad moterys negali 
tinkamai auginti daugiau kaip 
vieną vaiką. Ši porelė buvo rei
kalinga dviejų pamokų: pamo
kos, kad butų prisirengus vedy
biniam gyvenimui, ir pamokos, 
kaip vengti krūvos vaikų, kuo- 

! met vyras menkai teuždirba.
“Per trejus 

ti trejeto vaikų 
na. Gaila, kad įstatymai ne
duoda galios teismams įsakyti, 
tam tikrais atvejais, susilaiky
ti nuo gimdymų.”

Vis dėl to čia teisėjas įsake 
jaunai porai, Kouriui ir jo žmo- 

daugiau vaikų nebeturėti, 
per trejus ateinančius me- 
juodu nebesusilauksią vai- 
tada galėsią vėl kreiptis į 

teismą ir prašyti divorso (iš
siskyrimo). Bet jei per tą’ lai
ką jie susilauksią daugiau vai
kų, tai teismas pašauksiąs juo
du pasiaiškinti, ir jie galėsią 
būti nubausti kalėjimu už teis
mo paniekinimą.

Visi, kas buvo teisme, lygiai 
ir Kouris su Žmona, stebte nu
stebo, išgirdę tokį teisėjo nuo
sprendį. Bematant kilo ir pro
testų, pirmiausiai iš katalikų 
lagerio. •

Clevelando Romos katalikų 
diocezijos vyskupas Schrembs 
pareiškė, kad tai esąs “nežmo 
nkškiausias nuosprendis“, ir 
kad teisėjas, tokį nuosprendį 
duodamas, toli nukryps nuo 
savo teisių.

Einant Ohio valstijos įstaty
mais, gydytojai gali teikti in
formacijų, kaip apsisaugoti nuo 
gimdymo vaikų.
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Cleveland, Ohio
Dabartiniu laiku Clevelande 

yra susirinkę, o nekurie ir ap
sigyvenę, lietuviai ris tikai, Tarp 
apsigyvenusių Clevelande yra 
Juozas Komaras. Jis tankiai 
ritasi miesto auditorijoj ir j 
savo ristynes sutraukia nema
žai publikos, o ir laikraščiai ga
na prielankiai apie j j atsiliepia.

Yra čia ir Jack Gansonas, 
kuris irgi kai kada gauna pro
gos ristis. Jis vis dar vadini 
save čempionu, nors nė vienc 
neparito. “Dirvos” 16 n r. mai 
teka matyti (Jansono laiškas 
Požėlai, kuriame jis sako, kac 
Požėla buk atsiuntęs kokius tei 
šmeižiančius “Dirvą” ir (Janso
ną plakatus, bet tam jokių įro 
dymų nepaduoda. Gansonas 
taipjau kviečia Požėlą ristis, jei 
Požėla užsistatytų $500.

Požėla gi prisiuntė man laiš
ką, paaiškindamas kaip jis su
tinka ristis su Gansonu. Požėla 
sako, kad butų paimta Lietuvių 
svetainė ir kad butų padarytos 
ristynes be įžangos, kad tuc 
kuodaugiau publikos susirinktų 
ir visi galėtų įsitikinti, kuris jų 
yra geresnis ristikas. Požėla sa
ko, kad kaip tik Gansonsa su
dės $500 parankos bile kokioj 
Clevelando lietuvių draugijoj, 
ar C.L.P. Kliube, tai ir jis, Po
žėla, su mielu noru pa
dėsiąs savo pinigus; ar
ba. jei Gansonas neti
kėtu, kad Požėla padėtu pini- 
gus, tai jis padėsiąs gyvenda
mas ant vietos. Tai bus geras 
Gansonui ar Požėlai atlyginimas 
už vieno vakaro darbą ir tuo 
pačiu laiku butų užbaigti gin
čai.

Jei p. Gansone sutinki su Po
žėlos pasiulymu, tai duok Požė
lai atsakymą.—J. S. Janis.

Shenandoah, Pa.
Aukos šerno paminklo 

pastatymui

Štai ir mes, shenandoah’rie- 
čiai ateinam į pagelbą pastaty
mui paminklo rašytojui L. šer
nui. Siunčiame “Naujienoms” 
$30, kad perduotų šerno Pa
minklo Fondui. Tai yra pirma 
Shenandoah auka, bet reikia ti
kėtis, kad ji bus ne paskutinė.

Jau daug sykių teko skaityti 
Fondo atsišaukimui į visuome
nę. bet labai liūdna darosi, kad 
tokis svarbus sumanymas vi
suomenės mažai yra atjaučia
mas. štai kad ir Shenandoah. 
Tai yra gana didelė lietuvių ko
lonija, bet tam sumanymui tik 
mažas nuošimtis teprijaucia. 
Darbininkai, skundžiasi, kad, 
mažai uždirba, o viskas yra 
brangu. Tai yra tiesa. Bet 
visgi yra galimybės gerą suma
nymą paremti kad ir nedidele 
auka. Su biznieriais irgi tas 
pats. Vieni griežtai atsisako 
aukoti, o kiti skundžiasi, kad 
patys esą ant bankruto kranto 
ir nieko negalį aukoti.

Bet visgi atsirado būrelis 
žmonių, kurie supranta šio dar
bo svarbą ir aukojo kiek kas 
išgalėjo. Tai yra geras darbas 
ir visų musų priedermė yra 
pagerbti tą musų darbuotoją, 
kuris pašventė visas savo jėgas 
tautos gerovei ir jos apšvictai. 
Kiekviena tauta gerbia savo 
didvyrius; mes irgi negalim sa
vųjų didvyrių užmiršti, kurie 
visą savo gyvenimą dirbo dėl 
mus. Laikas yra trumpas, tad 
visi skubėkime su auka šerno 
paminklui. Atsiminkim, kad 
Chicagoje 1933 m. bus visasvie- 
tinė paroda, kurią mes visi no
rėsime aplankyti. Bus kiekvie
nam maloniau, jei nuvykę į tų 
parodą galėsime aplankyti lais- ti į SLA. seimą, nes jeigu bu
vusias Tautiškas kapines ir pa-■tų ir važiavęs, tai butų turėjęs 
sigerėti gražiu paminklu ant pasilikti už durų, tečiaus pasi- 
kapo musų, Amerikos lietuvių, lieka faktas faktu, kad kuopos

didžiojo rašytojo L. šerno. Bet 
dar maloniau bus. jei žinosime, 
kad ir kiekvienas musų esame 
prisidėję prie to paminklo pa
statymo.

šerno Paminklo Fondan au
kojo šie shenandoah’riečiai:

Po $5: A. B. Urzy ir A. F, 
Bridickas.

Po $2: Adomas Sokevičius, P. 
W. Birštonas, J. F. Staniškis, 
F. M. Miliauskas, C. J. Kali
nauskas ir Jokūbas Barauskas.

Po $1: Andrius šukevičius, 
Jurgis Bridickas, Juozas ^Sta
siškis, Jonas Gaudinskas, Juo
zas Valukas, Jurgis Valečka, 
Antanas Osipavičius ir Elena 
Jagužinskaitė. Viso $30.

Visiems aukotojams, varde 
Šerno Fondo, tariu širdingiausį 
ačiū.

—A. B. Urzy.
(Aukų $30 gauta ir bus per

luotos šerno Paminklo Fondui. 
—“Naujienų“ Red.)

Milwaukee, Wis.
SLA. 177 kuopos parengimas, 

perstatymu “Katriutės Ginta
rai” ir su maskaradų balium, 
kuris įvyko 4 d. lapkr., pavyko 
gerai ir kuopai pelno atliko šim
tas dolerių su keliais centais.

Lošėjai visi savo roles atliko 
vidutiniškai, ypatingai p. Gikie- 
nė savo rolę išpildė pusėtinai 
gerai. Laike perstatymo žmo
nių buvo nepeidaugiausia, bet 
j šokius jaunimo prisirinko pil
na svetainė.

SLA 177 kuopos mėnesinis 
susirinkimas, kuris įvyko 29 d 
spalio vakare, tęsėsi iki vidur
nakčio, nes tame susirinkime 
buvo skaitytas laiškas nuo SLA 
Pildomosios Tarybos su patvar
kymais 177 kuopoj. Tame laiš
ke buvo pastaba ir dėl 177 kuo
pos pirmininko, kad pirminin
kas kuopos susirinkimuose kai 
kuriems 177 kuopos nariams lei
džia nepamatuotai šmeižti SLA. 
Pildomąją Tarybą. Tai šiame 
susirinkime, perskaičius Pildo
mosios Tarybos laišką, 177 kuo
pos pirmininkas ir griebėsi var
tyti SLA. konstituciją ir ieško
ti joje “kuopos papročių”. Bet 
žmogelis beieškodamas po SLA. 
konstituciją “kuopos papročių’ 
taip nuilso, kad savo vietų tu
rėjo užleisti pirmininko pagel- 
bininkui, kuopos papročių vis- 
tiek nesurasdamas. Ir kas g; 
gali surasti SLA. konstitucijoj 
tokius “papročius” kokie ikišiol 
177 kuopoj buvo, nes jie nuola
tos prasilenkdavo su konstituci
ja. Užtenka, pavyzdžiui, primin
ti tik keletą įvykių.

1916 m. laike rinkimų SLA. 
Pildomosios Tarybos, buvęs tais 
laikais 177 kp. pirmininkas kuo
pos susirinkime pristato savo 
vienmintį draugutj, kad jis pa
aiškintų, kurie kandidatai yra 
geresni užimti vietas SLA. Pil
domosios Tarybos. Pirmininke 
pristatytas draugutis savuosius 
gyrė kiek tik galėdamas, o ne 
savo plauko kandidatus į SLA. 
P. T. peikė susiriesdamas. To
kiu budu 177 kuopos tavorščiai 
nusinešė daugumų balsų save 
naudai.

Baigianties 1926 metams 177 
kuopa buvo išrinkus kuopos val
dybą dėl ateinančių metų viešu 
balsavimu. Bet pasipriešintu 
kai kuriems 177 kuopos nariams 
ta viešu balsavimu išrinkta val
dyba likosi nuversta.

1928 metais 177 kuopos mė
nesiniame susirinkime, nepagar
sintam per organą “Tėvynę” ii 
nepakviestame per atvirutes, 
buvo išrinktas delegatas į SLA. 
seimą. Nors nelcgališkai išrink
tas delegatas ir nedryso važi no

Susirinkimuose nuolatos buvo 
laužoma SLA. konstitucija.

1928 m. spalio 7 d. 177 kuo
pos % mėnesiniame susirinkime 
buvo skaitytas laiškas nuo SLA 
Pildomosios Tarybos. Laiškas 
likosi priimtas, bet apsvarsty
mas liko atidėtas iki sekančio 
177 kuopos susirinkimo. O SLA. 
konstitucija (Susirinkimų Tvar
ka) sako, kad laiškai Pildomo
sios Tarybos turi būti skaitomi 
kuopos susirinkime ir tariami be 
atidėliojimo.

Ir dabar, kada jau norima pa
naikinti 177 kuopos tokius pa
pročius, laužančius SLA. konsti
tuciją, tai dabartinis 177 kuo-1 
pos pirmininkas mėgina ieškoti 
po SLA. konstituciją kuopos 
papročius, kurių SLA. konstitu
cijoj niekados nebuvo ir dabar 
nėra. —SLA. 177 kp. narys.

x».,, ,^.„ . .^v

Eagle River, Wis.

Atlyginimą pavietai |

Lietuvis Anton Celmar gavo 
$7.50 atlyginimą (bounty) iš 
Vilas pavieto už sugavimų tri
jų lapių. Jis pamatė lapes su- 
lendant į žemę ir jis jas iškasė 
su špatu. Be to jis dar pasi
pelnė ir parduodamas tų lapių 
kailius.
duoda už naikinimą kenksmingų | 
ūkiams žvėrių.

B. Sharka, lietuvaitė, 8 jn. 
mergaitė, gavo $1.50 iš County 
Fair už savo piešinius. Ji 
viena iš dvynukių ir yra 
riausia mokinė Perch Lake 
ky kloję.

yra į 
ge

li 10-
Vietinis.

Viešas paklausimas^ 
T. J. Kučinskui

Kadangi rašiau daugelį laiš-' 
kų, bei atsakymo vis negaunu,1 
tai dabar klausiu viešai: argi 
jau taip ir pamiršai mano ge-j 
rą darbą ir savo prižadus? Aš | 
visgi manau, kad jums, rnoky-1 
tam, yra geriau, negu man be
moksliai, senam ir nesveikam, 
negalinčiam dirbti. Kai buvau 
sveikas, tai gelbėjau kitiems, 
bet kai dabar ilelx.galiu dirbti, 
tai pamiršo ir tieji, kuriems pir-( 
minu gerai dariau.

Tad gerbiamas drauge, atsi
minkite kų prižadėjote. Lauk
siu atsakymo 
dienos š. m.

<'< ■%/
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[Atluniic and Pueilic l’butoj

Mirties akyvaizdoj. — Pasažieriai ir įgula puola prie paskutinių gelbėjmos valtelių prieš pat paskęsiant laivui “Vestris’7 Mo
terys ir vaikai jau buvo susodinti į valtis, bat visi vaikai žuvo ir tik kelios moterys išsigelbėjo.

Antras medaus menesis BRIGGS

įsteigimo mokyklos Lietu
voj, Akečių kaime, Lukšių 
valsčiuj, šakių apskrity.

Aš, žemiau pasirašęs, Juozas 
Maskvitis, esu įgaliotas rinkti 
aukas tarp Amerikos lietuvių 
viršuj minėtos mokyklos pasta
tymui. Įgaliojo mane Šakių 
apskrities mokyklų inspektorius 
ir Rajono Komitetas, į kurį į- 
eina J. Višinskas, Jurgis Mask- 
vytis, J. Starkauskas, A. Alek
sas ir Kazys Maskvytis, kurie 
ir rūpinasi sukėlimu kapitalo 
tai mokyklai pastatyti vidury 
šio rajono. Dabar mokykla yra 
samdoma pas ūkininkus, kurie! 
turi tinkamą stubą. Rajono ūki
ninkai betgi turi barngiai mo
kėti už stubą ir mokytojo kam
barį. Tad ir norima nupirk
ti mokyklai žemės ir pastatyti 
ant jos mokyklų, kad nereikėtų 
daugiau brangios nuomo mokė
ti. žemė norima nupirkti vidu
ry rajono, nuo P. Kuosaičio ir 
P. Murcikos. Kada gi žemė bus ' 
nupirkta ir darbas bus prade-Į 
tas, tai valdžia duos dalį 
džių dykai. Mokykla bus 
doma pačių ūkininkų.

Man teko būti Lietuvoj 
11 mėnesių ir gryštant iš ten li
kau įgaliotas parinkti aukų tai 
mokyklai tarp tos apielinkės 
lietuvių išeivių bei šiaip tarp 
tam darbui —mokyklai —-prita
riančių Amerikos lietuvių. Au
kas prašau siųsti, ar asmeniškai 
priduoti šiuo adresu:

—J. Maskvitis.
506 Alnos Avė., llammond, Ind.
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KUOMET ATSIVEŽĖT SAVO PAČIĄ į 
NEW YORKĄ DEL GERŲ LAIKŲ

J AS NORIU 
\ PAMATYTI 

"JOLLIES"
S| VAKARĄ, 

ARTHUR

IR TIKIETy SPEKULIATORIAI IRGI 
NIEKO JUMS NEGALI PAGELBĖTI

nuperku 
.TIKIETUS

TAI LENGVA.
AS TUOJAU i

EINU IR /

|R žmogus ofiso bakse apaieina 
6U JUMIG nemandagiai

PAIMU JUO

C^?4^£y

BAND7K
IR GAUK
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du dėl“ Jollies" Šiam
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JEI BUTUM RŪKĘS CIGARE-
TUS, NEBOTUM KO$£JfS» DABAR

Butumėn į "Joties __________

IK JUS KOSULYS TAIP APNIKO, 
KA0 NEGALIT NEI ŽODŽIO 
IŠTARTI

__(tiktai du "jollies" 
\ tikietai liko

paskiau jps bėgat a agentūrą. 
IR būtinai norite nusipirkti 
du tikietus kad ir paskutinę 

t MINUTĘ

Old Gold
'The Smoother and Better Cigarette♦ .not a cough In a carload

VAKARUI, MELDŽIU

NĖRA DEL*JOLLIES’ 
-O AR MATEI 

UNCLE TOMS 
i X CABIN ?

DU, ŽEMAI, 
FRONE, 

šiam vakarui
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FAKSE ALARMS

For the past Severai years 
there has been quite an alarm 
over the erant ways of the 
younger generation and the sup* 
posedly i mm orai tendencies 
among them. Various womens’ 
clubs, sočiai vvorkers, ministers, 
judges, and not a fevv eminent 
vvriters have expressed no small 
amount of concern as to 
“vvhither these young people of 
ours are tending.”

Attention was particularly 
directed at high-school and col- 
lege studentą.' Seemingly from 
novvhere, college bootleggers 
sprung ino existence; “necking” 
parties, in the “boy-friend’s” 
car along some lonely an, be- 
varne the fashion among young 
coeds on “date-night”; free- 
thinking and adting parties, and 
other “good-time” affairs seem- 
ed to constitute *the round of 
events to be found at our educa- 
tional institutions. These vvere 
the general inipressions gather- 
ed by those of our American 
public vvho vvere unfamiliar 
vvith the real routine in our 
colleges and high-schools. “Col
legiate” became the by-vvord in 
clothing fashions, popular songs, 
dancing, etc.

Many of our well-meaning lead- 
ers of morality as it should be 
among us, intellectual thought, 
temperance advocates, etc., 
made quite a mess out of a 
situation thab previously need 
not have bcen the cause for any 
unnecessary excitement or un- 
easiness. Had some of these 
šame critics . devoted a little 
more atttention to their own 
'“model” children, hey might 
have accomplished more.

On the contrary, college life 
is not one continious round of 
fun. The vast majority oi’ 
students really accomplish 
something of benefit both 
to themselves and to socie- 
ty. Many an alma mater has 
contributed sons to the fields 
of Science, education, commerce, 
industry, etc. Truė enough, 
each has its fair share of 
feminine cigarette puffers who 
have thoroughly learned the 
dainty art of chin resting in 
fashionable tea rooms filled with 
perfumed cigarette smoke. Thefr 
effeminate counterparts of 
gi i be tongues for modern jokės 
and snappy stories accompanied 
vvith classy flasks may be 
found on the university campus.

Hovvever, this class is in the 
m i nori ty and the majority of 
them either become safe and 
sane or they get the “bounce” 
before their college days are 
over. The past fears and ap- 
prehonsions expressed by their 
elders in regard to their safety 
and future have only resulted 
i n inįensifying the practice of 
the so-called collegiate life 
among this class. They craved 
attention and receivėd it. And 
these young people usually 
knovv hovv to get vvhat they 
vvant.

At the present time our mo
dern reformers, moralists, and 

temperance vvorkers are not as 
intensively active as they have 
been in the past. This has re
sulted in much improvement. 
The indifference tovvards the 
“collegiate” class has had its 
suberi ng effect. More attention 
is being given the meritorious 
students.

At the University of Chicago 
many students are actively en- 
gaged in practical research 
work in the sociological, political 
Science, and other departments. 
In many schools dishonorable 
conduct when found results in 
dishonorable discharge. On the 
other hand, leading athietes 
and scholars graduate vvith 
\vell-deserved honors, and vvhat 
is more important, with a 
clean slate and reputation. 
These are būt fevv of the po- 
sitive factors vvhich have been 
instrumentai in making higher 
educatinal training more bene- 
ficial to the individual student 
and to society. The reformers 
could not have hoped for as 
much.

A Silent Drama
1 shall never forget the ad- 

mirable example of heroism 
given me the other day in Pro- 
vence... by a huge centenarian 
Laurel-tree. It was easy to read* 
on its tvvistedi and, so to speak, 
vvrithing trunk the whole drama 
of its hard and tenacious life. 
A bird, or the wind, masters 
of destiny both, had carried the 
seed to the flank of the rock, 
vvhich vvas as perpendicular as 
an iron curtain; and the tree 
was born there; two hundred 
yards above the torrent, in- 
accessible and solitary, among 
the burning and barren stones. 
From the first hour, it had sent 
its blind roots on a long and 
painful search for precarious 
water and soil. Būt this was 
only the hereditary care of a 
species that knows the aridity 
of the South. The young stem 
had to solve a much graver 
and more unexpected problem; 
it started from a vertical plane, 
so that its top, instead of rising 
tovvards the sky, bent down 
over the gulf. It was obliged, 
therefore, notwithstanding the 
increasing weight of its 
branches, to correct the first 
flight, stubbornly to bend its 
disconcerted trunk in the form 
of an ,elbow close to the rock 
and thus, likę a swimmer who 
throws back his head, by means 
of an incessant will, tension 
and contraction to hold its 
heavy crow of leaves straigth 
up into the sky. Thencefor- 
ward, all the preoccupation, all 
the energy, all the free and 
concious genius of the plant 
had centered around that vital 
knot. The monstrous, hyper- 
trophied elbow revealed, one by 
one, the successive solicitudes 
of a kind of thought that knew 
how to project by the warn- 
ings vvhich it received from the 
rains and the storins. Year by 
year, the leafy dome grevv
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Our modern skyscrapers are vvonders, būt a poet with less 
effort may elect to build more tovvering edifices as the follovving 
vvhich w<? (Įuoto from “Bozart” (Atlanta) vvell illustrates.

Little Things
By Daniel Whitehead Cicky

Those little things you say With curving lips,
Those little songs you sing... each fragile vvord,

I store away with loving fingertips
Likę petals of a rose the vvinds have stirred.

Each mellovv syllable... your laughter gay,
The promises you make when lights are low...

These do I keep, pressed tenderly away, 
Likę souvenirs my heart would ever know.

And when our feet have vvandered Kast and West
Perhaps you will forget these little things,

Forget the old upon a nevver quest,—
Būt I will build from old rememberings

From every vvord you say, vvith deathless art, 
A tovvering Cathedral in my heart!

heavier, vvith no other care 
than to spread itself out in the 
light and heat, vvhile a hidden 
canker gnavved deep into the 
tragic arm that supported it 
i n space. Then, obeying I knevv 
not vvhat order of the instinct, 
tvvo stout roots, tvvo fibrous 
cables, issuįng from the trunk 
at more than tvvo feet above 
the elbovvs, had come to moor 
it to the granite vvall. Had 
they really been evoked by the 
tree’s distress or vvere they 
perhaps vvaiting providently, 
from the first day, for the acute 
hour of danger, in order to in- 
crease the value of their as- 
sistance? What human eye vvill 
ever assist at these silent 
dramas, vvhich are all too long 
for our short liveą.?

Selection from Maeterlinck. 
tat y j*. . .

On the Future
We mušt admit that it is im- 

possible to shovv vvhy certain 
things should not entirely de- 
stroy and end the vvhole human 
race and story. By this we do 
not imply an abrupt cessation 
of the human race — though 
such an occurrence is conceiv- 
able. Such ends may result 
from a pestilence, or nevv dis- 
ease, and end our entire race. 
One cannot, on scientific 
grounds alone, say: “That can
not be.” There may arise nevv 
animals to deprive us of the 
lofty position vve novv occupy 
just as vve have succeeded 
others types. It is likevvise con- 
ceivable that our sun vvill event- 
ually radiate itself tovvard ex- 
tinction. Such a decrease in 
the temperature of its planeta 
vvould necessarily retard their 
movement—they vvould rotate 
more and more sluggishly until 
a point is reached in cold 
temperature vvhich vvould not 
sustain any type of life vvhat- 
soever. Thus, man mušt sūrely 
come to an end. This lašt, of 
all nightmares, is, strange to 
say, the most insistently con- 
vincing.’ ,

Yet one does not believe it! 
And perhaps rightly —for there 
mušt be something in the co- 
herency and pulpose in the 
vvorld and in the greatness of 
human destiny. There stirs 
somethig vvithin us that can 
never die again.

It is the long ascent of the 
past, hovvever, that gives the 
lie to our despair. The admir- 
able distance vve have traveled 
gives us some idea of the dist- 
ance vve have yet to go.

Why should things cease at 
man? Why should not the ris
ing curve continue more steep- 
ly and svviftly? These are 
many thing^ indicating that 
vve are in a time, or phase, of 

rapid and unprecedented de- 
velopment. In the past fevv 
years (century, to be exact) 
there has been more progress 
and change in the conditions 
of human life than there have 
been in the previous thousand 
or more. Investigators and in- 
ventors are numerous today 
vvhere they vvere scarce a cen
tury ago even. Each century 
vvill unquestionably see change 
vvhich vvill dvvarf those, of the 
preceding one. Alį signs ind-i 
cate that this change is going 
on vvith more fervor than ever 
—indicąting that this rush of 
change vyill not bti over present- 
ly.

Human society.- never vvas 
quite static. Ali signs indicate- 
that vve are entering upon a 
progress th"at vvill go On, vvith 
an ever-vvidenftig ahd more con- 
fident stride, forever. In short 
there vvill apparently be noth- 
ing at all of an alanning nature 
to frighten or )V(Ury our com- 
ming generations for an infinite 
number of years to come.

. —J. S.

Burrougs, the Man
“The longer I live the more 

my mind dvvells upon the beauty 
and the vvonder of the vvorld. 
I hardly know which feeling 
leads, vvonderment or admira- 
tion”. f

—Borroughs.
This is vvhat John Burroughs 

vvrote vvhen at the summit of 
his years:

“I have not bruised myself 
against it (the vvorld) nortried 
to ūse it ignobly. While I 
gathered its bread and meat 
for my body, I did not neglect 
to gather its bread and meat 
for my soul. I have climbed 
its mountains, roamed its 
forests, sailed its vvaters, cros- 
sed its deserts, felt the sting 
of its frosts, the oppression 
of its heats, the drench of its 
rains ,the fury of its vvinds, 
and alvvays have beauty and joy 
vvaited upon by goings and 
comings.”

John Burroughs certainly did 
all that is humanly possible to 
make the most of this vvorld; 
by living in it, by studying it, 
and by appreciating it. Ile did 
not turn his back tovvard it, 
nor did he spend the greater 
part of his days indoors, as 
many people do. Living out in 
the open, vvith the birds and the 
trees and the four-footed crea- 
tures and the good brovvn earth, 
he necessarily acquired the 
“shape of the mold”, and be
came the great American prose 
poet of the Out-of-Doors.

Theodore Roosevelt vvas so 
moved by his splendid example 
of rue manhood that he could 

not būt help to vvrite to him: 
“Every lover of outdoor life 
mušt feel a sense of affec- 
tionate obligation to you. It is 
a good thing for our peoplė 
that you have lived.”

Burroughs spent his boyhood 
days on a farm. He vvas as 
vvell acąuainted vvith the hard 
vvork of farm life as he vvas 
vvith the pleasures of vvoods and 
streams.

The great and the humble 
came to visit him, to šit at the 
feet of this old man of the 
vvoods—and to learn from him 
the ancient, ever-nevv vvisdom 
of nature. Many prominent 
persons begged his attendance 
on excursions into the vvilder- 
ness.

His life vvas devoted to one 
lofty purpose—to help his fel- 
lovv men adjust themselves to 
the vvorld about them. He learn
ed Mother Nature’s secrets, 
directly from her lips — and 
passed them on to us. He in- 
creased groatly our capacity 
to enjoy life. He shovved that 
is is not at all riėcpšsary to ‘ go 
to distant corners to find nature; 
he shovved us that it can be 
found at our ovvn door-stepš.

He has enriched us by ad- 
ding to the resources of our 
lives, by means of his vvorks. 
He has made us more at home 
in the vvorld. He has shovvn us 
that every inch of ground is 
a page in a book vvhere nevv and 
strange things may be read.

It vvas John Burroughs of 
vvhom Thomas rA. Edison saidi 
“He vvas orio of the highest 
types yet evolvedi in the 
advance of man to a higher

“While vvheeling her flight 
through the gladden’d air, 

The spirit of Beauty is every- 
vvhere.”

Who shall decidę vvhen doctors 
‘ disagree,

And soundest causists doubt, 
likę you and me?

—•Pope.

If you vvould be pungent, be 
brief; for it is vvith vvords as 
vvith sunbeams—the more they 
are condensed the deeper they 
burn.

\ —Soy they*

For they can conquer vvho 
believe they can.

—Virgil.

Custom does often reason 
overrule

And only serve for reason to 
the fool.

—Rochester.

Whose armor is honest 
thought,

And simple truth his utmost 
skili.—

—Anon.

I darė do all that may become 
a man,

Who darės do more is none.
—Shakespeare.

Blow, blovv, thou vvinter vvind, 
Thou art not so unkind 
As man’s ingratitude.

—Shakespeare.

IMPORTANT:
Every member attend 

the next meeting, Sunday, 
Dėc. 9.
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ADDRESS ALL CORRESPONDENCE RELAT1NG TO THE
L. 8. A. A. TO ' 

EUGENIE ROGES ' CORRESFONDENT SEC’Y
3808 EVERGREEN AVĖ., . CHICAGO, 1LL.

' ■ -- -v . ■y? i. j. i . —.■ 'aLjeji;.■.■''jlį-iį!...

“Lest We Forget”

Dr. VVhite, though unknovvn 
to some of our nevver members, 
manifests more than a passive 
interest in the progress of those 
of us members vvho have yet 
to reach that success vvhich is 
eminently h-ers. Her pleasure 
over the performance of some 
of the boys in lašt Sunday’s ope- 
retta vvas quite evident. There 
i s a young lady member among 
us Dr. White vvhose ambitions 
are directed tovvard your goal 
and an acquaintanceship is im- 
perative.

Former Sec’y

T0iss Lūcille Š., our’ former 
sec’y, attended the party vvith 
her sister and the editor toge- 
ther vvith tvvo prospective mem- 

•bers. And she vvould not ac- 
cept the responsibility for the 
editor’s jovial behavior. Well, 
he vvasn’t the only one vvho 
felt merry that night vvas he 
Lou ? i

Aldona G.

Whatever has become of her? 
Can anyone say, or has she be
come a lady of mystery? The 
secret is going to come out 
later Aldona G. vvhother you 
likę it or not.

i

“Sweet” Adele — ine

And vvhat did you accuse the 
president of Saturday night. 
Ęe felt “terrible” the ręst of 
the evening. With Christmas sc 
near its surprising the lack of 
diplomacy shovvn by some of 
you young ladies. Būt another 
Christmas is Corning around 
next year, and Christmas cheer 
grovvs more mellovv and gene- 
rous vvith the passing years. 
The song lingers on, Adele.

j. j. s.
No, the above initials do not 

represent a degree. They rep- 
resenf the editor vvhen he 
hasn’t time to vvrite his name 
out. The serious side of him 
persists even at a party, būt 
for some unknovvn reason he 
vvas in a persistent conversa- 
tion vvith our hostess lašt Satur
day evening. Can’t tell us diffe- 
rent John, vve knovv she had her 
vvay.

It may occur to you that the setting fot the follovving 
selection is not an appropriate one, būt its simplicity and 
thought Strike a sympathetic chord that is anything būt ob- 
jectionable. It comes from “Harpers Bazar.”

The Nevv Baby
Author Unknovvn

I’m lonely as a child can be!
It’s vveeks since you made fun vvith me.
You šit and think, or take a nap,
With that pevv baby on your lap:

A lie-baby,
A cry-baby!

You used to laugh and jump and play
With' your big baby all the day;

A run-mother,
4 A fun-mother!

And novv I’m only in the way.

Portsmouth, Ohio

That’s vvhere Bill M. tempo- 
rarily reaides. He left Chicago 
on a mysterious trip several 
vveeks ago, and already is an- 
xious to knovv vvhat our plans 
are for Nevv Year’g Eve. We 
don’t care hovv big the place is 
out there Bill būt you might 
let us at least knovv if the girls 
there are letting their hair 
grovv long. If so, then you had 
better come out here Nevv 
Years.

Our happiness mainly depends 
on the freedom that reigns 
vvithin us; a freedom that 
vvidens vvith every good deed, 
and contracts- beneath • acts- x>f 
evil.

—Maeterlink.

For, remember this general 
truth, that it is vve vvho put 
ourselves in straits; that is, 
our opinions squeeze us and put 
us in straits.

—Epictetus.

Men exist for the sake of one 
another^ TeAch them then, or 
bear Xvilh them.

Such as are thy habitual 
thoughts, such also vvill be the 
character of thy mind; for t^e 
soul is dyed by the thoughts.

—Aurelius.

Superstition renders a man a 
fool, and skepticism makes him 
mad.

—Fielding.

I lay it dovvn, as a fact, that 
if all men knevv vvhat they say 
of one another, there vvould 
not be four friends in the vvorld.

—Pascal.

Announcement
Sunday, Dec. 10, the annual 

meeting vvill be held at McKin- 
ley Park. Election o fall officers 
vvill be held. Our annual 
Christmas affiir .vvill be dis- 
cussed. Also, arrangements for 
sočiai meetings and gatherings 
to be held at definite intervals 
vyill be planned out. Many other 
matters of a business nature 
will be taken care of. It is 
incumbent upon every interested 
member to be present at this 
meeting.

v
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LIEPTO GALAS

Nors bolševizmo garbintojai diena iš dienos gieda 
apie tariamą progresą sovietų Rusijoje, bet žinios, ku
rios pasiekia užsienius, tolyn vis aiškiau rodo, kad “ko
munizmo tėvynė” gyvena aštrų ir pavojingą krizį. Tai 
atvirai pripažįsta jau ir pati sovietų valdžia. Ve ką 
pereitą šeštadienį pareiškė centralinio vykdomojo sovie
tų komiteto sesijoje Michailas Kalininas:

“Mes turime pagerinti savo žemės ūkį ir padi
dinti produkciją. Jei mes tos problemos neišspręsi
me, tai aš nežinau, ar komunistų režimas gali ekzis- 
tuoti, arba ar gali gyvuoti dagi pati sovietų val
džia.”
Vadinasi, pats visos Rusijos “starosta” pripažįsta, 

kad bolševizmo tvarkai ir pačiai sovietų valdžiai grasi
na pavojus. Tą pavojų iššaukė bolševikų nesugebėjimas 
tinkamai išspręsti pagrindinius ekonominius krašto 
klausimus.

Paduotoje ištraukoje iš Kalinino kalbos nurodoma 
reikalingumas pagerinti žemės ūkį ir padidinti gamybą. 
Bet tai anaiptol ne visi keblumai, stovintys prieš Rusi
jos diktatorių akis. Amerikos korespondentas, perda
vęs sovietų Rusijos prezidento kalbą (telegrama tiesiog 
iš Maskvos), pažymi dar ve ką: prekyba su užsieniais 
davė sovietų valdžiai per metus laiko 95 milionus dole
rių deficito; duonos teko importuoti j Rusiją daugiau, 
negu eksportuoti, kadangi pietinėje Ukrainoje neužde
rėjo javai; sovietų valdžia turės dabar eksportuoti auk
są, kad padengtų užsienio prekybos deficitą, o aukso iš
gabenimas stato į pavojų červoncą; pramonės produk
tai Rusijoje yra taip brangus, kad ūkininkai jų neįper
ka.

Kiekvienas šitų ekonominių veiksnių yra be galo 
svarbus; sudėjus gi juos visus į krūvą, susidaro, iš tie
sų, desperatiškas vaizdas. O ką sovietų, valdžia ketina 
daryti, kad šitie keblumai butų nugalėti? Ji pati nebe
žino, ką daryti! Aukščiaus ininėtasai korespondentas 
savo telegramoje pastebi:

“Maskva pilna abejojimų. Politikanai ir diplo
matai bando išgalvoti, kaip Rusija galėtų sukelti 
aukso ir subalansuoti nepalankią savo prekybą, kaip 
ji galės išmaitinti pietų Ukrainos gyventojus, kaip 
ji nuramins valstiečius, kaip aprūpins juos reikalin
gomis prekėmis, kaip suvaldys ‘buožes’, tai yra tur
tinguosius ūkininkus.

“Atrodo, kad į tuos klausimus niekur nesuran
dama atsakymų — nesurandama dagi nė Maskvoj. 
Nors ieškota jų jau per vienuoliką metų.”
Jeigu sovietų valdžia, nežiūrint to, visgi dar laikosi 

tvirtai, tai tik dėka to, kad nėra kas jos ginkluotai jė
gai (ypatingai, jos žvalgybai) pasipriešina. Atskirų su
sikirtimų su valdžios atstovais, riaušių, neramumų, už
puldinėjimų ant sovietų valdininkų kasdien įvyksta tiek 
ir tiek; bet organizuoto sukilimo prieš teroristinę'bolše
vikų diktatūrą nėra ir nematyt, kad artimoje ateityje 
butų. Ir už metų laiko nuo dabar Rusijoje todėl bus tie 
patys neišspręsti klausimai ir ta pati nepajėgianti juos 
išspręsti valdžia. Taip mano korespondentas. '

Gal būt, jo tiesa. Bet jeigu bolševikiška Ge-Pe-U ir 
raudonoji armija gali apginti Rusijos diktatorius nuo 
nepasitenkinusių žmonių, tai ko tuomet tiems diktato
riams bijotis? Kam Kalininas laiko tokias bauginančias 
kalbas? |

Rusijos valdovai turi daugiaus patyrimo su masi
niais žmonių judėjimais, negu amerikoniško laikraščio 

„ korespondentas. Jie, sakysime, žino Kronštadto sukili
mą, įvykusį dar tuo laiku, kai bolševizmo autoritetas 
namie ir užsieniuose buvo nepalyginamai didesnis, negu 
šiandie. Kas tuomet tikėjosi, kad toks sukilimas gali 
būti? . x '

Bolševikiškų matrosų sukilimas Kronštadte apie 
pradžią 1921 metų privertė Leniną paskelbti “naują 
ekonominę politiką” (Nepą) ir padėti į istorijos archyvą 
“grynąjį” (“karinį”) komunizmą. Tokiu pat visai netįL 
ketu budu gali pasibaigti ir °Nepo” gadynė.

“Nepas” palaidojo korpunizmą, bet išgelbėjo sovie
tų valdžią. Jisai pirmiausįa davė galimumo atsigriebti 
ūkininkams, paskuį atgaįvįno prekybą ir.pramonę. Bet
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JIE VISUR VIENODI

“Kepas” tik atleido pančius, kurie veržė sodžiaus ūki
ninko gyvenimą ir miesto biznį, o ne sudarė. pagrindą 
tolimesniam žemės ūkio ir pramonės besivystymui. Kai 
tik dalis ūkininkų ima kiek pralobti, tuojaus valdžia 
paskelbia ‘‘karą kulokams” ir juos apiplėšia; kai tik pri
vatinis biznis miestuose ima klestėti, tuoj komisarai 
suka jam sprandą. Ir taip ekonominė krašto pažanga 
visuomet atsimuša, lyg i kokią sieną, j bolševikišką dik
tatūrą.

Iš to ir kyla visi pamatiniai dabartinės sovietų Ru
sijos keblumai. “Nepo” sąlygose ekonominis Rusijos gy
venimas toliaus žengti nebegali. Jisai prilipo liepto ga
lą. Ant to liepto galo sovietų Rusija gali dar trypti tam 
tikrą laiką, bet anksčiaus ar vėliaus turės ateiti valan
da, kada “Nepą” reikės mesti į šalį taip pat, kaip buvo 
numestas “karinis komunizmas”. Aštuoneri “naujosios 
politikos metai” įrodė, kad ekonominis krašto progre
sas yra nesutaikomas su komunistiška diktatūra.

Apžvalgai
i -__________ I
JUODOSIOS IR RAUDONO

SIOS DAVATKOS NUSI
GANDO 

j -----------
Anądien Chicagos 'Marijonų 

organas išsigandęs paraše, kad 
“Naujienos” šaukiančios į pa- 
gel’bą “protestonus” iš Y. M. C. 
A. lietuvių jaunimui klaidinti. 

| Dabar ėmė į tą pačią dūdą pus
ti ir bolševikų laikraščiai, tik 
dar “padailindami” klerikališką 
burbulą. Jie rašo, kad naujie-, 
niečiai rengiąsi čia augusius1 

' jaunuolius “parduoti protesto- 
niškiems dievams”.

Atrodo, jogei klerikalai ir ko-: 
mynistai pabūgo, kad jiems ga
li būt pagadintas biznis. MĮat, 
klerikalai tempia jaunuolius į 

i savo bažnytines organizacijas, 
o komunistai bruka vaikams 

j Maskvos bibliją ir už šitą “švie- 
i timo” darbą gauna “peidę” iš 
' savo bosų. Ir dabar staiga 
i “Naujienos” ketina ateiti ir pa
veržti jiems tą biznį!

Be reikalo Marijonų broliukai 
ir Maskvos agentėliai rūpinasi. 
“Naujienos” nedarys biznio iš 
jaunuolių ir protestoniškomš ar 
kokioms kitoms religinėms sek
toms jų nepardavinės. Su Y. M. 
C. A. buvo kalbėtasi tiktai,dėl 
to, kad ši organizacija turi sve
tainių ir gimnastikos įtaisų, be 
kurių negali apsieiti jaunimas, 
norint užsiimti sportu. Tečiaus 
tas klausimas dar tebėra disku- 
suojamas ir tyrinėjamas.

Argentinos lietuvių laikraš
čiui “Balsui” tenka gintis nuo 
nešvarių bolševikų atakų. Iš 
polemikos, kurią jisai veda su 
bolševikišku “Rytojum”, matyt, 
kad pastarasis nuolatos purvais 
drabsto “Balso” redakciją ir 
žmones, kurie ją remia.

ESĄS SUBANKROTAVŲS 
“AMERIKOS LIETUVIS”

Vienas laikraštis įdėjo savo 
korespondento pranešimą iš 
VVorcesterio, kur sakoma, kad 
užsidarė savaitraštis “Amerikos 
Lietuvis”, o jo leidėjas Paltana
vičius pasislėpė. Korespondenci
joje skaitome:

“Skolintojai-kreditoriai teis- 
miškai užareštavo (užatači- 
no) fašistinį tautininkų sa
vaitraštį ‘Amerikos Lietuvį’ 
už skolas. Jo darbininkai per 
advokatą sulaikė net priduo
tą SLA. 57<tos kuopos apmo
kėjimą už padarytus spaudos 
darbus delei teatro; tai, esą, 
už neatmokėtas algas. Pats 
‘Amerikos Lietuvio’ leidėjas 
Mikas Paltanavičius kažin 
kur pasišalinęs, niekam nesi- 
rodąu.”
Tą pačių žinių praneša vienas 

korespondentas ir “Naujie
noms”. Jisai dar priduria, kad 
leidėjas Paltanavičius tyčia ne
pranešė savo laikraščio 47-am 
numeryje, kad “Amerikos Lie
tuvis” daugiau nebeis, nors ji
sai žinojo, kad laikraščiui reikės

NAUJIENOS, Chicago, III.

sustot. Toliaus korespondentas 
įspėja:

“Lai būna tas kaip vietos, 
taip ir kitų kolionijų lietu
viams už pasargą, kad tie, 
kurie turėjo reikalų su Pal- 
tanavičia bei ‘Amerikos Lie
tuvio’ kompanija, truputį pa
lauktų, iki dalykai paaiškės 
plačiau.”
P. Paltanavičius jau seniai tu-, 

rėjo finansinių keblumų ir per
nai metais buvo savo laikraštį 
pradėjęs leisti dvigubai mažes
nį; bet tur būt dėl to, kad skai
tytojai buvo nepatenkinti, tai 
jisai jį vėl padidino.

Atrodo, kad “Amerikos Lie
tuvio” leidėją įtraukė j bėdą 
statymas naujo didoko namo, 
kuris kainavo daugiaus pinigų, 
negu savininko kišenė galėjo 
pakelti.

Laikraštininkas jisai buvo 
menkas ir nelabai padorus san-

Musų Jaunimo Klausimu
Per paskutinius ketverius ar 

penkerius metus pas mus daug 
kalbama apie jaunimą, bet gai
la, kad kalbomis iki šiol viskas 
daugiausia ir pasibaigia, žino
ma, kalbėjimas svarstymas reiš
kia daugiau, negu nieko, bet ko
dėl iki šiol mes nepradedame 
jokio rimto darbo toje srityje?

Daugelis tėvų mano, kad jų 
vaikai turi vien tik su tėvais 
gyventi ir su nieku kitu nesusi
tikti, bet patyrimas rodo, kad 
taip negalima. Mes, lietuviai, 
būdami maža tauta kolkas dar 
neįstengėme pasiekti to, ko jau 
yra pasiekusios didesnės ir kul
tūringesnės tautos, bet jau lai
kas mums iš tų tautų pasimo
kinti ir žengti priekyn. Musų 
jaunimas yra nėkiek ne bloges
nis už kitų tautų jaunimą, ir 
musų pareiga yra duoti jam 
geriausias progas, kokias tik 
galime.

Musų pastangas jaunimo or
ganizavime iki šiol trukdė tai, 
kad pas mus buvo perdaug ne
sutikimo ir fanatizmo. Jei kas 
ką gera sumano arba pradeda 
veikti, tai tuojaus atsiranda 
pavyduolių ir f antikų, kurie 
ima trukdyti, kerštus varinėti 
ir šmeižti. Per ilgus laikus mu
sų visomis pastangomis paženg
ti pirmyn stovėjo skersai kelią 
Romos klerikaližmas, o pasta
ruoju laiku su juo lenktyniuoja 
ir net jį pralenkia bolševikiško 
“rojaus” garbintojai.

Prisidengdami “darbininkiš- 
kumo” skraiste, tie nauji apaš
talai lenda visur, išnaudoja vi
suomenę savo egoistiškiems ti
kslams ir viską, kas tik jų krū
meliui netinka, niekina ir 
griauja. Darbininkų reikalais 
jie, žinoma, niekuomet nesirū
pino, ne# jie apie juos nieko ir 
neišmano. Bet štai dabar, vos 
tik pasirodė, žinia, kad mėgina
ma suburti j daiktą musų jau
nuolius, kurie interesuojasi 
sportu, kaip iš bolševikiškų už
kampių pasipylė begėdiškiausi 
melai ir šmeižtai. Leistis į gin
čus su tais parazitiškais gaiva
lais aš čia nemanau: kas iiems 

tykiuose su kitais laikraščiais. 
Anąmet jisai savo leidinyje ra
šė, kad amerikiečių laikraščiai, 
kurie kritikuoja Lietuvos val
džią, turėtų būt deginami. Bet 
jo nepasisekimu vis tik džiaug
tis nėra ko. Jisai yra jau senas 
žmogus ir silpnos sveikatos.

SOVIETŲ HUMORAS

švietimo komisaro Lunačars- 
kio žmona pereitą žiemą buvo 
Berlyne ir tapo pakviesta kūčių 
vakarą į svečius. Vienas jau
nas bolševikas, įsispoksojęs į 
gražią komisarienę, ėmė visai 
nediplomatiškai prie jos meilin
tis. Tuomet ponia Lunačarskie- 
nė įsikarščiavusiam jaunikaičiui 
tarė: “šalin rankas nuo Sovietų 
Rusijos!”

Švedų darbininkų delegacija 
buvo labai iškilmingai priimta 
Maskvoje ir paskui nugabenta 
į Leningradą, kad ji pamatytų 
įdomybes senojoje Rusijos so
stinėje. Iš ten delegacija nuvy
ko j juros krantą maudytis.

Vienas delegacijos narys ko
munistas su entuziazmu sušuko 
kitam tos ekskursijos dalyviui, 
kuris buvo gana skeptiškai at
siliepęs apie bolševizmo “ste
buklus”, matytus Maskvoje ir 
Leningrade:

“žiūrėk, kokios čia gražios 
tyros smiltys. Stockholme mau
dynėse nieko panašaus nerasi!”

Užkalbintasai pastebėjo: “Tie
sa, kad gražios smiltys, bet ir 
prie caro valdžios jos nebuvo 
kitokios.”

“Tik darbininkų klases išda 
vikas gali šitaip kalbėti!” atkir
to supykęs komunistas.

dar duodasi mulkinti, tų gali
ma tik pasjgailėti. Bet svar
bu, kad padarytų daugiau gyvu
mo ir veiklumo toji musų vi
suomenės dalis, kuri moka svei
kai protauti ir fanatikų įtakai 
nepasiduoda.

Turime neužmiršti, kad savo 
šeimynos reikalas privalo kiek
vienam rūpėti labiau, negu kai
myno bėdos. Pirmiaus mes 
daug rūpindavomės visuomenes 
sutvarkymu ir politikos klausi
mais, dabar atkreipkime savo 
dėmesį į musų jaunimo reika
lus. Gabumų musų jaunuoliams 
netrūksta, ką parodo, sakysime, 
kad ir operetės “Birutės” pa
statymas (Chicagoje Lietuvių 
Auditorijoje), kur dauguma da
lyvių buvo jaunuoliai; tur būt 
nė vienas musų vakaras nepa
darė tokio malonaus įspūdžio į 
publiką, kaip ši rengimas. Taigi 
matome, kad musų jaunuoliai 
turi ir gerų <iorų, ir talentų. Jei 
mes jiems suteiktume tinkamą 
paramą, tai jie susilygintų su 
kultūringiausių jų tautų jaunuo
mene.

Ta parama gali būti visoke
riopa. Pirmiausia jaunimui 
reikia susiorganizuoti. Ne su po
litika mes prie jo priesime, bet 
skatindami juos prie sporto ir 
pratindami juos prie dailės. 
Paskui reikia jiems padėti su
sirasti uždarbį, kai jie pabaigia 
lankę mokyklas. Veikdami tar
pe jų, mes turėsime progos ir 
įkvėpti jiems savo dvasią ir 
prisirišimą prie savo tautos.

Taigi, nepaisydami ką visoki 
tamsuolių mulkintojai pliauškia, 
imkimės rimto darbo—organi
zuokime ir lavinkime savo jau
nimą!—B. Simokaitis.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausius mutcriolas, pigiausios 
kainos. Greitus patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tol. Victory 2454

4605—08 W. 22nd St.
T( \ Cicero 180
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Pasaulinio karo 
išlaidos

Karo išlaidų apskaičiavimas.— 
Amerikos karo išlaidos. — 
Civilio karo išlaidos. — 
Kiek kariaujančios valsty- bėms.
bes pražudė turto? — Val
džių išlaidos. — Carnegie įs
taigos tyrinėjimas. — Karas 
be laiko nuvarė į kapus 26,- 
000,000 žmonių. — žmogaus 
vertė. — Karo nuostoliai.

Nuo pasaulinio karo praėjo 
10 metų. Kiek tas karas atsi
ėjo pasauliui? Atsakyti į ta 
klausimą nėra sunku, sako B. 
L. Duffus, jeigu mes turėsi
me galvoj tik valdžių išlaidas. 
Bendrai imant kariaujančios 
valstybės išleido apie $200,000,- 
000,000. Tiek 1917 m. buvo 
vertas visas Jungtinių Valsti
jų turtas. Bet tiesioginės val
džios išlaidos dar nėra viskas. 
Reikia prie jų pridėti ir sunai
kintą laike karo turtą, pensi
jas kareiviams, prekybos ir 
pramonės nuostolius, ligonių iš
laidas bei milionus žmonių, ku
rie be laiko žuvo.

Priėš kiek laiko prezidentas 
Coolidge savo kalboj pabrėžytą 
faktą, jog pasaulinis karas A- 
merikai kainavo$36,500,0(M),000. 
Veteranų Biuro metinės išlai
dos siekia $500,000,000. Nuo 
tų išlaidų Amerika nepasiliuo- 
suos dar per ilgą laiką. Tad 
kuomet bus sudėtos visos iš
laidos, surištos su karu, tai jos 
sieks $100,000,000,000.

Pažiūrėkime dabar, kaip mes 
gauname tą sumą. Civilis ka
ras Amerikai kainavo $6,000,- 
000,000. Prie tos sumos vė
liau buvo pridėta $9,000,000,- 
000, kurie tapo išleisti pensi
joms. Vadinasi, kiekvienam 
laike karo išleistam doleriui vė
liau dar buvo išleista pusant
ro dolerio. Be to, reikia žino
ti, jog civilio karo finansavi
mas buvo kiek skirtingas. Ne
buvo aukso standardo. Tad 
kreditoriai tegavo du trečda
liu ar net pusę to, ką jie pa
skolino. Mat, po karo pinigų 
vertė buvo žymiai nukritusi.

Jeigu mes paimsime $36,000,- 
000,000, tai pridėję pokarines 
išlaidas gausime viso $80,000,- 
000. O kadangi pasaulinio ka
ro metu teoretiškai dolerio ver
tė buvo didesnė, negu laike ci
vilio karo, tai drąsiai galima 
sakyti, jog Amerikai paskuti
nis karas kainuos apie $100,- 
000,000,000. '

Harvey E. Fisk apskaičiuo
ja, jog kare dalyvavusios val
stybės išleido $223,000,000,000. 
Jeigu perkamoji dolerio vertė 
butų pasilikusi tokia pat, kaip 
1913 m., tai ta suma lygintusi 
tik $83,000,000,000. Jeigu prie 
tos sumos pridėsime kitus ka
ro nuostolius, tai pasirodys, 
jog Francija prarado 30% nuo
šimčių savo turto, Anglija 281/0 
nuoš., Italija — 15% nuoš. ir 
Rusija' — 13 nuošimčių.

Tai tik, taip sakant karo iš
laidų griaučiai. Valdžių išlai
dos toli gražu nepasako dar vi
so dalyko. Apskaitoma, kad 
Vokietija pražudė apie pusę sa
vo turto. Tuo tarpu vidujinė 
paskola nelabai teapsunkino 
valdžios. Marikės ikatastrofiš- 
kas susmukimas praktiškai a- 
nuliavo skolas. Bet nuo to 
Vokietijos piliečio padėtis vis- 
vien nepagerėjo. 'Pieša, jam 
nereikėjo mokėti didelių mo-

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nu< 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy 
vasties (Life) ir kitokią atliek' 
per didelius ir geriausias koinpa 
nijas. .
2) RE A b ĮSTATE: Tūrių gen 
bargenų visose Chicagos dalyse

V. MISZEIKA
N*niiii*n<»*

1789 So. Halsted St.
Tel. Roosr šit 8500

.kesnių, kad skolas likviduoti, 
ale užtat jo pirkti valdžios bo- 
nai tapo beveik be vertės.

Pirm negu eiti toliau, gal 
bus ne pro šalį patirti, kiek 
bendrai karas atsiėjo visoms 
jame dalyvavusioms valsty- 

Kaip jau buvo minėta,
valdžios išleido $223,000,000,- 
000. Pritaikant civilio karo da
vinius, mes gausime viso išlai
dų apie $557,000,000,000. To
kia vertė buvo 1914 m.< Ame
rikos, Anglijos, Vokie t i j o s, 
Francijos, Rusijos, Austro- 
Vengrijos, Italijos ir Belgijos 
sudėjus į krūvą. Bet perkamo
ji dolerio jėga 1914 m. buvo di
desnė, negu dabar. Todėl tie 
$557,000,000,000 lyginosi 1914 
m. tik $200,000,000,000. Bet 
imant ir paskutinę sumą, mes 
pamatysime, jog kariaujančios 
valstybės pražudė apie 40 nuo
šimčių viso savo turto.

Carnegie įstaiga bandė ap
skaityti kitas ‘ karo išlaidas. 
Jos apskaitymu, ant sausžemio 
karas sunaikino turto už $29,- 
960,000,000; laivų buvo paskan
dinta už $35,551,276,200; pro
dukcijos nustoliai siekė $45,- 
000,000,000; šelpimas dėl karo 
nukentėjusių — $1,000,000,000; 
nuostolių neutralėms valsty
bėms padaryta už $1,750,000,- 
000. Ekonomiška žuvusių žmo
nių vertė — 67,000,000,000.

Apskaitoma, kad viso buvo 
mobilizuota 57,400,000 vyrų.

| Laike karo sužeista tapo 17,- 
000,000 žmonių, o užmušta 7,- 
500,000. Apiev 7,000,000 žuvo 
be “žinios.” Carnegie įstaiga 
sako, jog kareivių žuvo apie 
13,000,000. O kiek dar žuvo 
dėl bado ir Ilgų civilių žmonių? 
Spėjama, kad jų skaičius ir gi 
siekia 13,000,000. Tuo budu 
karas nuvarė į kapus be laiko 
26,000,000 žmonių, kurių eko
nomiška vertė siekia $67,000,- 
000,000. Amerikoj ekonomišku 
atžvilgiu žmogus yra vertas 
$4,720, Anglijoj—$4,140, Fran- 
cijoj — $2,900 ir Rusijoj — 
$2,020. Tas apskaičiavimas y- 
ra daromas sekamu budu: sa
kysime, pavyzdžiui, jog Ameri
koj, vidutiniškai imant, žmo
gus per visą savo gyvenimą 
uždirba $44,720, o išleidžia sa
vo reikalams $40,000. Skirtu
mas pasidarys $4,720. Ta su
ma ir reiškia žmogaus ekono
mišką vertę.

Cornegie įstaiga surado, jog 
visos minėtos išlaidos ir nuo
stoliai sudarė $337,946,179,657. 
Tačiau karas padarė dar ir ki
tokių nuostolių. Milionai žmo
nių Centralinėj Europoj, Rusi
joj, Sibire ir kitur gyveno pus
badžiu. Jie pakrikdė savo svei
katą. Milionai kareivių, kurie 
grįžo iš karo, buvo išeikvoję 
savo jėgas. Prie to viso karas 
sustabdė progresą, nedavė pro
gos pramonei tinkamai vysty
tis, pakrikdė prekybą. Aki
vaizdoj tų laktų drąsiai galima 
sakyti, jog karas atsiėjo pasau
liui apie $1,(KM),(100,000,000 — 
viena triliona dolerių — pus
trečio karto tiek, kiek dabar 
išneša Jungtinių Valstijų visas 
Jurtas.

O kur dar kančios našlių, 
kurių vyrai žuvo kare, sugriau
tas gyvenimas invalidų ir tūks
tančiai našlaičių. Tų dalykų pi- 
nigais negalima išreikšti.

—K A.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

Ali driųtgists -35c and 65cj ars nnd tubes. 
Childrcu's Mustccolc(milder toriu)3Sc.

Better than a Mustard Plastcr
--- ------------ J' - tj-..-
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“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta •“Bayer” Pakeliuose

Does not affect 
the Heart

■ —

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos. Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neiSardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai * taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir ln,k plyskeliu.

Kas Amerikoje gali
ma padaryti už 50c?
Jei Tamsta nepamiršai savo 
giminiu Lietuvoje, tai už 50 
centų gali užsakyti jiems vi
siems metams savaitinį pažan
giosios minties laikraštį

“Lietuvos Ūkininką” 
kurio kaina visiems 1929 me
tams Lietuvoje nustatyta tik 5 
litai (50 am. centų). Atsiųsti, 
“Lietuvos Ūkininkų’’ i Ameri
ką visiems metams kainuoja 2 
doleriai.
“Lietuvos Ūkininkas” seniau
sias Lietuvoje laikraštis, nes 
eina nuo 1905 metų. 1929 me
tais jis švenčia savo 25 metų 
gyvavimo sukaktuves.
“Lietuvos Ūkininko” vyriausias 
uždavinys kelti Lietuvos liau
dies sąmonę, kelti savo Tėvy
nės apsišvietimą ir kultūrą.
“Lietuvos Ūkininkas” eina kas 
savaitę 16 puslapių didumo, 
kiekviename numeryje nagrinė
damas įvairiausius poli tikos, 
žemės ūkio, mokslo, sveikatos 
ir kit. klausimus, taip pat pa
tiekia visas įdomiausias viso 
pasaulio žinias.
“Lietuvos Ūkininką” dėl to Lie
tuvos sodžius labiausiai mėgsta. 
Užsakydamas už 50 centų savo 
giminei Lietuvoje “Lie t u v o s 
Ūkininką” Tamsta padarysi tik
rai amerikonišką biznį: apdo
vanosi gimines, suteiksi jiems 
progos šviestis ir prisidės! prie 
bendro savo tėvynės kultūriš
ko pakėlimo.
Štai ką Tamsta gali padaryti 

už 50 centų!
Pinigus ir savo giminių adre
sus “Lietuvos Ūkininkui” pra
šome siųsti tokiu adresu:
Kaunas, Gedimino g-vė No. 38.

MTOIIADIO
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THE PATHFINDEROFTHEAIR

Senior Console Modelis 
89 kaina $375.00 ii- aukš
čiau.

Cabinet Sėt 69 su 8 A. C.
™»- $148.00

Console 79-A su tūbomis,
Equasonne Spykeriu ir
viskuo $229.50
kaina

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums; sugryš. Eikit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ilegzamintp 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St.

Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. 
Nedėiioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
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RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties iavininko priežiūroj per 80 metu. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi- 
Aumakčlui. Lietaus Jalai, vanos ir prūdas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St.

Fhone Ganai 2544—2545Budrike Korporacija širdingai kviečia 
J us atsilankyti i jų krautuvę ir pasiklausyti 
šitos naujos Sparton Radios. Parsiduoda ir 
lengvais išmokėjimais, pritaisoma dykai ir 
garantuojama vieniems metams.

Jos. F.Budrik, inc.
3417 S. Halsted St.

Tek Boulevard 4705.

- . "" "I 1 *

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Burdingieriai ir prohibicija

Illinois valstijoj pereitais me
tais daugiau kaip tūkstantis 
žmonių mirė, užsinuodiję mun- 
šainu ir kitokiu “štofu”, kuris 
atsirado prohibicijos laikais.

šiandien parduodama šnap- 
sus, kuriame koki ketvirta, pen
kta dalis yra geros degtinės, o 
iš ko susidaro kitos trys ar ke
turios dalys tik Visagalis teži
no.

Dabar vaikėzai 16-17 metų 
nešiojasi snapsą papso talko
se ir vaišina juo to paties am
žiaus ar jaunesnes mergšes-.

šiandien lanko karkiamas ir 
laiko namie “prieš-karinės” 
žmonės, kurie seniau neturėda
vo drąsos įeiti saliunan ir ku
rių varu negalėdavai priversti 
stiklelį išmesti.

Prohibicija išmokino jaunus 
ir senus gerti ir dagi dirbti 
stiprujį skystimėlį. Pirohibicijos 
įstatymas, išleistas rasi geriau
siais norais, davė aršiausių re
zultatų.

Bet tur būt tragingiausioj pa
dėty dėl prohibicijos atsidūrė 
burdingieriai, ypač turintys 
bardą pas kaik arias musų ma
mas-. Netikite? Paskaitykit 
skundą burdingieriaus Jono, su 
kuriuo mudu, ganydami žąsis 
ir pasiraitę kelnaites, varles 
gaudydavom balose.

—Visi skundžiasi prohibicija 
kalbėjo nubudusiai Jonas— 

ale niekas dėl jos nekenčia 
liek, kiek mes, burdingieriai. 
Klausyk, štai burdingbosis. Jis 
turi pačią, vaikus, jis turi ai
bes visokių sįrubelių. Jam kar
tais smagu, kai kada vargu, 
bet visuomet jis yra bizi, vi
suomet rankos pilnos darbo: 
tai pačią reikia myluoti, tai už 
plaukų ją pavalkioti, tai vai
kams kelnaites nupirkti, tai vėl, 
jas nuleidus, beržo košės įkrės
ti.

Burdingierius tokių smagu
mų niekuomet neturėjo ir ne
turės. Svetimą pačią myluoti, 
žinai, gali ne visuomet. O jei 
ir susipranti su bosiene, tai 
dabokis visą laiką. Vaikų gi nė 
neužkabink: žinai kokie Ameri
koj vaikai — nosies nemoka 
nusišluostyti, bet pajudink jį, 
tai gausi akiu. Kas daryti, kur 
rasti smagumų burdingieriui?

Seniau, būdavo, už dešimtu- 
k i parsineši visą pusviedrj a
laus, o kad kaip, tai pati gas- 

partinė arba vaikas i>arneš. Tik 
duok dešimtuką! Gausi pcidę, 
užsuksi saliunan, tai už dolerį 
—kitą prisigersi tiek, kad pusę 
reikės nupilti saliune arba prie 
artimiausio stulpo gatvėje. O 
jei pragersi tris dolerius, tai, 
būdavo, galvą skaudės visą sa
vaitę. Žinojai, brolau, už ką 
moki pinigus.

Šiandien nebe lie laikai. Ką 
reiškia dabar tavo doleris, du 
na... kad ir visa penkinė? Bet 
aršiausia yra tai, kad dabar 
gaspadinės įvedė tokią dikta
tūrą ant burdingierių, apie ku
rią tur būt nė pats Leninas ne
svajojo. Supranti — šiandien 
gaspadynės nebeleidžia burdin
gieriui net saliunan užeiti.

Gyvename laisvoje šalyje. A- 
merikos nepriklausomybės pa
reiškimas, kaip mokinausi pi
lietybės popieroms gauti, sako, 
kad kiekvienam šios šalies pilie
čiui garantuojama įgimta žmo
gaus teisė naudotis laisve, siek
ti laimės. O dabar kas? Gaspa
dynė uždraudžia tau karčiamen 
įeiti!

—Na, jau na—pastebėjau 
Jonui — išrodo, kad per daug 
įtūžęs ant gaspadynių.

— Šventa teisybė!—sušuko 
Jonas, ir net pusk ryžio ženklą 
padarė. — Matai, dabar kuone 
kiekviena gaspadynė, laikanti 
burdingierius, reikalauja, kad 
kiekvienas burdingierius gertų 
tik jos padarytą degtinę. Laik
raščiai rašo, kad Capone arba 
Šaltis verčiantys saliunininkus* •
imti jų alų. Žmonės piktinasi 
tokiomis butlegvrių užmačio
mis. Bet musų gaspadinės, kaip 
Dievą mylių, daug aršesnės, ne 
kad Capone arba Šaltis.

V s

Šalčiai, kurie išsivysto
į pneumonią i

lengvina ir gydo užnuodytų plėVę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimų. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraujų ir tuomi sustab
do gemalų augimų.

Creomulsion yra užtikrintas pa-

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas mediką- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odų ir sulaiko 
gemalų augimų.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vienų iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa

CREOMULSION
AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Boncl & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

12th STREET
Tai. Kedzie 8902 

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Na, tik tu pamąstyk: išvaro 
vieną kartą, atskiedžia keturio
mis ar penkiomis dalimis van
dens, o kad smarkiau gerklę 
ėstų, tai priverčia lajaus, ir 
gerk. Ką darysi geri. Bet, 
Viešpatie, kai išgeri, kad ima 
deginti, troškinti, tai žmogus 
nežinai kur pasidėti. Sakau, 
gaspadynės šiandien varo bur
dingierius į grabą. Seniau, bū
davo, tai ir pamyluos ji tave už 
fundaciją, jei koki geraširdė 
bus. O dabar, tokios degtynės 
išsigėrus, argi žmogui rūpės 
mylavimas?

Geresnės gi ne nenorėk. Nu
tvers gaspadynė, kad buvai sa
liune, tai jau naujos vietos gy
venti ieškok. O kur ją rasi? 
Šiandien ne lengva gauti kam
barys, o ypač burdas. Sakau— 
paukščiai sukasi lizdus, žvėrys 
turi olas, o sunūs Žmogaus ne
randa vietos galvai priglausti. 
Taip juk, rodos, pasakyta bib
lijoj ar kuriame kitame šven
tame rašte...

— Reporteris.

Christmas bazaar
0n Thursday, Dec 6th, the 

Fellovvship House Woman's 
Club will hold a Christmas 
Bazaar at 831 W. 33rd Place,

JUSTICE ELECTRIC 
SHOP

4104 Archer Avė.
Lafayette 3533

DidžiaUHia Lietuviu 
Elektros k r a u t u v a 
Chicagoj. Laikome 
vien Unijos Darbiniu* 
kus, daromo visokius 
elektros darbus, i r<Q 
parduodam fixtcrius i) 
visk;) eletriAki) pigiau 
negu kas kitas.

sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrų veikimų su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalcngvin- 
tų vartojant jj’taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptickorių. (apg) 

from 1:00 until 10:00 P. M.
For many weeks the members 

have been playing their needles 
to make attractive gifts, which 
vvill be sold at very reasonable 
prices.

— -

Apsisaugokite Peršalimų

Praeitą Metą Viršaus Milijonas Bonkų Parduota

Brangi savo turiniu knygutė pridedama su kiekviena bonkl 
PAIN-EXPELLERIO.

Kam kentėti skausmus Galvos, Pe
čių, Išsinarinimų, Išsitcmpimų, Nusi- 
mušitnų, Muskulų Sustingimo ir Skau
dėjimo, kuomet vikrius patrynimas su 
INKARO PAIN-EXPELLERIU iš
varys lauk visus skausmus? Iškaščiai 
yra visai menki! PAIN-EXPELLE- 
RIS turi būti, geras, jei —

BERRYAND SOUTH FIFTH STS
BROCĮKUYN. N.V

Nusipirkite bonką šiandien. Tačiau persitikrinkite, kad Inkaras 
butų ant pakelio, kuri perkate! '

35 ir 70 centų už bonką 

PARSIDUODA VAISTINĖSE 
arba užsisakykite stačiai iš mus.

PERŠALIMAI gali privesti prie influenzos ir net prie pa
vojingesnių ligų. Sezonas, kuomet kiekvienas privalo pa
sisaugoti, jau čionai! Peršalimai, Skaudama Gerklė, Reuma- 

tiški Skausmai, Neuralgija, Strėnų Dieglys ir visokie Muskulų 
Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio persergėjimo.

Ar jus turite bonką PAIN-EXPELLERIO po ranka? Jei 
ne, tai nusipirkite šiandien. Tai yra šeimyninis linimentas, kurį 
naudojo per suvirs pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 
žmonių. Viskas, ką reikia daryti, tai ištrinti juomi. Jis išsklai
do kraujo susikimšimus; padidina kraujo cirkuliaciją į skauda
mas kūno dalis; jis suteiks jums tokį palengvėjimo jausmą, 
kokio nesitikėjote.

PAINEXPELEER

T R Y A
PAINFAPELLER

HUB TODAY

There will be an Apron and 
Handkerchief Booth, a Fancy- 
work Booth,i a Cake and Candy 
Booth, a Parcel Post Line, a 
White Elephant Takle, 5 and 10 
cent Grab Bags, and other in- 

teresting features.
In the evening at 7:30 there 

vvill be a free program by mem
bers of the Club, and the Fel
lovvship Ilouse children’s sing*- 
ing and dancing classes.
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Nuo gasu ir išpūtimo 
pilvo ar vidurių

Skaunma* ir nttmiurutna*. kolei padaro 
Sn«al ar lipuihna* pilvo ar viduriu, bu* 
creitai pabalinta* paimant N u* a-Tono. Šia 
pa*teb4tinaa perperata* taipjau nugali kon- 
• Upactja, pag'lbtti virškinimui. padidina 
apetitą, pašalina injulii u* pu»l?« auvritl* 
miną, raivo* okaudėjiiną. kvaituliu*, munku* 
linlua nkaunniu* ir panašiu* lira* patinau- 
<Max nuo abeiuo organu Rtlpiiutno.Taip dat»» pMleMlinn vaaekmln duoda Nnirn-Tone vartojimu*. kad vartoto.ai neži
no kaip ii ir be girti. Mr«. Franci* 
Blackinan, demoną. N. C.. kuri finA 
Nura-Toue, aako: "Mano vardino tratai vl» 
biriuose per o motut. Paėmusi Nura-Tom* 
tris diena* aš oasllauėiau tarai |giju«l nau
ja pilvą ir tai buvo pirmoji pagelta, ko
kią n* turėjau I 5 mi-tua. Nu«a Tone yra 
Dievo daviny* žmonėm*, kurie turi viduriu 
patriiną". M Ulonai žmonių susilaukė ste
bėtinų pasekmių ii. Nuirn-Tone ir jla ypa<* 
geras lietu*, kurie luH abelnai silpnus ir 
sumenkėjusius organu*. Jus galite gauti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra pardavinėja
mi. degu jutų vertelga neturėtų jų *ta- 
ke. paprašykit Ji užankyli dėl iu« 1* urmo 
vatstynėt. -

.r".1 —------ ~

Tarp Chicagos
Lietuvių I

Ai----------- - 'I
Burnside

MakesLįfe 
Sweeter

Perdaug didelis valgymas — per- 
•g riebus maistai -- ••*• nprd-n<r 
lelis rūkymas. Daugelis dalykų 
ii pagimu)ti rūgštumu uuur 
t tik vienas dalykas gali greitai 
i pašalinti. Phillips Milk of Mag* 
ūa alkalinizuos rūgštis. Paimkite 

tukštą to malonaus preparato ir 
gštumas sistemos greitai išnyks. 
Phillips visuomet vra prisirengęs 
i'engvinti nesmagumus nuo persi- 
Igimo; sustabdyti visokj rugštumą; 

r neutralizuoti nikotiną. Atsiminkit 
tai dėl jūsų paties patogumo; dėl 
visų, kurie su jomis susiduria. In- 
dorsuotas gydytojų, bet jie visuomet 
pažymi PHILLIPS. Nepirkite nieko 
kito ir nesitikėkite tų pačių pasek
mių!

PHILLIPS 
r Miik,
of Magnesia

SLA. 63 kuopos nariams

Kuopos susirinkimas įvyks 
gruodžio 6 d., 7 valandą vaka
re, Tuley Parko svetainėje. Vi
si nariai dalyvaukite, nes yra 
svarbių reikalų. Bus nauja kuo
pos valdyba renkama. Musu 
kuopoje yra per daug valdybos 
sauvaliavimo ir nesiskaitymo 
su nariais. Tik suirutę valdyba 
kelia. Turime išsirinkti visai 
kitus i valdybą, kurie narių 
teises neniekins. Tad bukite vi
si nariai, kurie nepatenkinti da
bartine valdyba. — Narys.

__  i

Laiškas į Redakciją1
Gerbiama “Naujienų” redak

cija: |
Prašom patalpinti ši mano 

prašymą į tamstų laikrašti, už 
ką iš kalno tariu ačiū.

Aš, Petras Stankus, gyvenan
tis 530 22 avė. Belhvood, 111. 
esu sužeistas automobilio ir gu- 
l’u namie. Prašau geros valios 
mano draugų, kad mane aplan
kytų.

Su pagarba, ' 1
—Peter Stankus.

IPacific and Atlantic moto]

Marie Kopecka. kuri laimėjo 
Čekoslovakijos gražuolių kon- 
tefltą.

Yra pageidaujama, kad išra
dėjai, mechanikai ir kiti sektų 
ir prisidėtų prie tos organizaci
jos sumanymų, nes pradžia yra 
sunkiausia. Yra pageidaujama 
kuodaugiausia spėkų, kuodau- 
giaus naujų darbo kareivių, nau
jų sumanytojų. Tas visas darbas 
ir parama bus brangiai įvertin
ta, nes tai suteiks galimybę pa
sekmingai veikti ateityje.

—M. K. šilis.

Pcnnaylvanijoa motina *ako: "Mano'val
ka* turėjo dideli Aaltj. kuri* neleisdavo jam 
miegoti naktimis ir todėl vigu* laikė be 
miego. Aš pavartojau ant Jo Tumo. Su

gilo Aallis!"
• • e e • e

Lengva ftUMabdyti iieRinagumuR nuo Aal- 
cto kaip pa* vaiku*, taip ir pa* *uaugu*iu*! 
V*‘ lena« žinotų Aį greita, lengvųbūdų' rurpo yra triguoąi veikHtninga*.— 
ji* turi terpei Ino. inen toliaua ir kam foro— 
Menai pamėgtu*—Ištirtus, išbandytu* ir pri
pažintu* daugelio Kent karėtų. Ištrink kru
tinę ir gerklę *u Turpo ointinento formoje 
—pakvėpuok garai* šaukšte pašildyto Tu r- 
po— pajausk beveik tuojau* išeinanti šaltf I 
FaslKlausk *avo daktaro apie pa*tebėtiną 
veiksmingumą Turpo—tada gaukit jo pa* 
savo aptiokininką ir visuomet turėkite na
mie. Tik .'ilk- už dideli puodeli.

Turpo
Greita, Tikra, Saugi Pagelba

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija 

$5
Atidengia priežastį ir randa 
paslėptus simptomus ligos.

Pavelykite D-ru C. C. Singley 
patarti jums. Jis yra patyręs vi
sose ligose. Jis turi 40 m. prak
tikos ir gali gydyti sifilj, nerviš
kumą, draugijines ligas, pagelbės 
jums atgauti vyriškumą, fakti- 
nai jis gali subudavoti iki tokio 
vyro koks buvote pirmiau. Ten 
yra tik vienas pastovus ir tikras 
gydymas ir jis vartoja jį.

Dr; C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

S'uite 1615,
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Išradėjų ir mechani-. 
kų suvažiavimas

šių metų lapkričio 25 d. į- 
vyko suvažiavimas išradėjų ir 
mechanikų, 2153 No. Oakley 
Avė., Chicagoje. Susirinkusieji 
buvo iš įvairių Chicagos mies
to ir Illinois valstijos dalių. 
Suvažiavimas buvo labai gyvas 
ir entuziastiškas.

Kada žmonės sueina, nors ir 
visai nepažįstami vienas kitam 
ir niekuomet pirmiaus nesima
tę, bet su tolygiomis idėjomis, 
mintimis ir siekiais, tad jie pra
deda koncentruoti ką tai naujo, 
prakilnaus į lietuvių gyvenimą, 
dirbdami vieną ir tą patį dar
bą, taip ir šiame suvažiavime 
buvo sunešta įvairių įvairiausių 
minčių, kurinių, protinių pro
duktų.

Rengiantis prie busimos pasau
linės parodos Chicagoje 1933 
metais pradėta organizuotis ir 
tapo išrinkta laikinoji valdyba, 
kuri rūpinsis tolesniu organiza-1 
vimu išradėjų ir mechanikų ne1 
tik Chicagoje, bet ir vidurinėj, 
šiaurinėj ir Pietinėj Amerikoj, 
o net ir tolesnėse .šalyse, kur tik 
randasi išradėjų bei mechanikų. 
Laikinoji valdyba susideda se
kančiai: pirmininkas, Antanas 
Kazlauskas, iš Springfield, Illi
nois; vice-pirmininkas, A. Meš- 
kunas, cihcagietis; raštininkas, 
S. A. Zolp; iždininkas, S. Gas- 
paraitis, chicagietis; propagan
dos ir raportų vedėjas M. K. 
Šilis, chicagietis.

Susirašinėjimams raštinė ran
dasi p. S. A. Zolp namuose, ad
resu 834 West 33rd St„ Chi- 
cago, III.

Marųuette Park
Pereitą sekmadienį, gruodžio 

2 d., įvyko šios kolonijos SLA. 
260 kuopos metinis susirinki
mas adresu 2436 W. 59th St. 
Susirinkimas buvo šauktas atvi
rutėmis, bet sulig kuopos narių 
skaičiaus, į susirinkimą atsilan
kė narių nedaug. Jie rimtai

svarstė kuopos ir abelnai SLA. 
reikalus. Į kuopą įstojo du nau
ji nariai, būtent, Alekas Talač- 
ka ir Algird Vitkus.

Musų kuopa šį metą pusėtinai 
paaugo finansais ir nariais, ži
noma, me» negalime didžiuotis 
gavimu naujų narių, bet veik 
nebuvo tokio susirinkimo, kad 
j kuopą nejstotų vienas kitas 
narys arba iš kitos kuopos ne- 
persikeltų.

Kiek laiko atgal buvo praneš
ta “Naujienose”, kad SLA. 260 
kuopa yra išrinkusi biznio ko-’- 
misiją pagaminti planus sureng
ti kokius tris linksmybių vaka
rėlius šią žiemą iš veikliausių 
narių, vietos darbuotojų. Da-į 
bar komisija pranešė ir susirin-' 
kusieji pritarė tam surengimui 
linksmybių vakarėlio kada nors 
prieš Kalėdas. Apie tai bus dar 
pranešta vėliau. Del surengimo j 
šio vakarėlio prie komisijos Ii- į 
ko darinktos rengėjos: pp. M. 
Jasulevičienė, Pranė. Vitkienė ir 
Uršulė Daračiunienė.

Kaip jau yra visiems gerai 
žinoma, 260 kuopa užlaiko jau-1 
nuolių sporto skyrių. Taigi iš- 

į kilo klausimas kaslink rėmėjų 
Į besbolo jaukto — rūpintis tuo- 
| mi ir prižiūrėti jauktą. Tam 
tikslui liko išrinkti šie nariai: 
K. J. Mačiukas, Jurgis Gribas 
ir Felix Siratovich.

Kadangi šis susirinkimas bu
vo metinis, tai šalia kitų kuo
pos reikalų buvo renkama ir 
kuojios valdyba sekantiems me
tams. Valdybon išrinkti šie kuo
pos nariai: J. Gribas — pirmi
ninkas, M. Kačinskas — jo pa- 
gelbininku, F. Siratovich — fi
nansų raštininku, M. Jasulevi
čienė — nutarimų raštininke,

i
i

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra’naudingos.

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

MASTER COLLEGE
N. State St. cor. Lake St.

10 augštas
F. KASNICKA, principais

190

JOS.

Phone Vir|įinin 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
N a m u S t a t y m o 
KONTRAK TORIUS

4558 S VVaahtenav* Avė Chicago, III

H U VISK t JO
Juh galite ižma-nyti *n- 
vo eeną muzikali iustrti- 
rnenlą už pilną vertę 
laike ėio išpardavimo!

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje

PER

KOPERACIJOS BANKĄ
Pinigus gavo:

56539—Barborai Balčikonienei 
56525—Grasilei Apinavičienei
56527 Mykolui Ivanauskui
56528 -Jonui Ivanauskui 
96013—.1okubui K u 1 ieč i u i 
24454—Juozapui Klingai

Prof. Jose Vasconcelos, kuris 
apleido Northwestern universi
tetą ir išvyko į Meksiką. Seka
mais rinkimais jis rengiasi sta
tyti savo kandidatūrą į Meksi
kos prezidentus. • (

...... - - ___ i 
K. J. Mačiukas — koresponden-1 

tu ir iždininku, P. Sinkus — iž
do globėju ir kontrolės rašti
ninku, Sofija Gaudetz ir J. Ba- 
nis — ligonių lankytojais. Dr. 
A. J. Karalius — dr-kvotėju. 
Taipgi išrinkta 3 organizato
riai: J. Gribas, K. J. Mačiukas 
ir F. Siratovich. Delegatais į 
SLA. 6-to apskritį liko išrinkti 
šie nariai: J. Gribas, K. J. Ma
čiukas, A. Pečiukaitis, Pranė 
Vitkienė ir Sofija Gaudetz. 
Knygų patikrinimo komisijon 
išrinkti nariai: J. Banis ir J. 
Girskis. —Pr. Dniktainis, 

užr. rašt. ir kp. koresp.

' N A U J 1 E N Ų
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

ForThisWoncIerful
!ėXMAS g i ft
A 6 Pc- PLAYER 
Bused OUTFIT

SAVAITĖJ 
■juu daug kitu gražiu player outfitų.

Kol jų išteks — 30 dienų bandymas

Mid-MtatPianarStmoiNc
_____ 61 S. HALSTED ST. NORMAL 94^______
■■■■Atdara kas vakarą iki 9:30; nedaliomis nuo 11 iki 3. ■■■■■

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri j Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS” .
3210 So. Halsted St. Chicago, III.

Telephone Victory 1266

56535—Aleksandrai Vitkaukie- 
nei

.56538—Magdalenai Glavackie- 
nei

56536—-“žvaigžei”
13902—Onai Matuzevičiutei
18897—Mich. Motekai^enei 
13905—Katarinai Nevulienei 
13890—Eduardui Kučauskui 
13900—Emilijai Finoraitei 
13924—Onai Stulginskaitei 
22724—Bronislovui Lukošiui 
13887—Rozalijai Stumbrienei 
13908—Antanui Speirauskui

113922—Marijonai Šimkienei

Columbia Rekordai
Nauji Lietuviški Rekordai, po 10 colių, ant abiejų pusių, 

groja ant kiekvieno Fonografo. Kaina 75 centai vienam. Tė- 
mykite. ..Šitie visi rekordai yra padirbti nauju elektriniu pro
cesu, yra labai aiškus ir garsus.

“Aido” Choro iš Brooklyno, N. Y. 
16068F Neverkit pas kapą.

Tykus buvo vakarėlis 
16067F—Važiavau dieną — Sirpsta 

noksta avietėlės.
Vakarinė daina.

116078F Eina pati j karčiainą. 
Mergytę prigavo.

Justo Kudirkos
16054 Džingeliukai.

“Dul dul, dūdelė”.

“Ufos” Choro, Brooklyn, N. Y. 
16107F Dziindzi-Drimdzi (Muzika 

Vanagaičio).
Nesivalkiok tu nakčia.

Juozo Babravičiaus
16034F Aguonėlės.

Kur bakūžės samanota. 
16035F Tykiai, tykiai Nemunėlis 

teka.
Visur tyla.

1G036F Bernužėli, nes’voliok. 
Ne margi sakalėliai.

Jono Butėno
E4273 Padainuosiu gražią dainą. 

Našlys.
E4362 Kur upelis teka. 

Viltis.
E7025 Noriu miego.

Plaukė žąsele.
10009F Oi, mergele.

Stasys.
16106F Fordukas, Dalis I. 

Fordukas, Dalis 2.

A. Vanagaičio (Juokingos)
116071*' Karvutė.

Doleris.
16072F Sharkey daina.

, Munšainukas.
16073F įteikia tept, Dalis I. 

Beikia tept, Dalis 2.

Lietuvių Tautiška Orkestrą 
IG104F Panemunės gegutė (Polka)

Sprogsta medžiai, dygsta 
, žolės (Polka).

16097F Jaunimo polka.
žemaičių polka. 

1G074F Anksti rytą kėliau.
Voveraitė.
Liaudies Orkestrą

I6093F Gaidžio polka.
Lėtute polka.

Kastancija Menkeliuniutė
16075F Bernužį, nevesk pačios.

Naktis svajonėms papuošta.

Liuda Sipavičiūtė
16108F Bėda, kad giltinė neėda.

Vasaros naktys.

Bažnytinės Giesmės
E7256 (iul šiandieną.

Sveikas Jėzau Mažiausias.
1G024F Kūtelė.

Gloria.
1G0225F O tu palaiminta Kalėdų 

naktis.
O ištikimoji pušis.

1G05F Ei, Kalėdos.
Kalėdų pasveikinimas.

16051F Kai jau Kristus gema.
Šventa naktis.

JOS. F. SUDRIK, Ine
Muzikos Krautuvė,

3417 S. Halsted St., Chicago, III.
Rekordų ir Rolių katalogą pasiunčiamo dykai.

f NAUJOS KNYGOS 
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...............   $2.50
1,064 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J Kvedero _____ 11.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...................   J3.0S
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 

i vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

i paštas.
KAUNO ALBUMAS ................................ -.......   50c

Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.
VINCO KR®V®9 RAŠTAI Septyniuose tomuose -------------- $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..............................   50c

Rašybos vadovėlis su rašybov šodynlliu Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..............................   $5c
Namų darbai, namini eąska'tybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y»

— — .......... - ■■■■ -------------------------------
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Auksinės žvaigždės 
Pasilinksminimo ir 
Kliubas.

Rugsėjo 3 d. suėjo 
nuo to laiko, kaip pradėjo gy
vuoti Gold n Star Kliubas, ku 
ris dabar išaugo į vieną didžiau 
šių kliubų šioj apielinkėj.

Kas nežino Golden Star kliu 
bo? Jį žino ne tik lietuviai, be. 
ir tarpe svetimtaučių Goldui 
Star yra žinomas. O tam pa 
gelbėjo musų jaunuoliai, pri 
sidėdaini prie kliubo ir veik 
darni sporto skyriuj. Pažangus 
ni nariai, permatydami, kat 
yra reikalas gauti kliubui jau 
nuolius, visų pirma pasirūpini 
pakeisti naujų narių priėmim. 
tvarką: nutarė priimti jaunuo 
liūs nuo 16 metų, o ne 18, kai, 
pirma kad buvo. Pritraukt 
jaunuolius prie kliubo nebuv 
jokios bėdos, bet palaikyti juo 
pas save,—tai kitas dalykas

8 metai

Lietuviu
Pašaipos

rašykite apie jį kiek tik 
te ir kaip mokate pagal 
zą No. 231.

(Bus daugiau)

NAUJIENOS, Chicago, UI.

gali
uką-

People’s Symphony 
Orchestra

Simfonijos orkestras, manau, 
daugumui lietuvių yra koks tai 
svetimas, nesuprantamas daly
kas, 
kas yra orkestras.
skelmbti jį, 
sakyti, kas 
gana sunku.

Tiesa, gal būt visi žino 
Bet ap- 

keliais žodžiais pa
yra orkestras, yra 

Dar sunkiau duo- 
simfonijos orkest

rui, kuris susideda beveik iš vi
sų klasiškų muzikos instrumen- 

išmokinti šį orkestrą, 
tinkamai jo įvairių 

balsus

den Star narių pravedė kliub 
nutarimų steigti s|>orto skyrii. 
įsteigti sporto skyrių nebūvi 
taip lengvas dalykas. Tam pasi 
priešino musų “progresyviai’ 
Bet, pagalios, pasisekė įsteigt 
“Base Bali“ jauktų su ta išh 
ga, kad kliubo iždas padengi 
tik pradines išlaidas, o palai 
kymu turės pats jauktas rū
pintis. Žodžiu sakant, paliki 
ant “Dievo valios“. Bet ačii 
musų veikliems nariams, — 
nariams rėmėjams ir ne na 
riams - sporto skyrius išsilaik 
ir musų jaunuoliai atsimokėj 
boosteriams, išlošdami Šou H 
End Baseball čempionatų. Pr. 
to dar gavo Dahlbergo troli j 
kaip ženklą laimėjimo 
nato.

čempic

prisidėj

kliub

suska 
bučiai 

liktu da

Pažiūrėkime dabar 
musų “progresyviai" 
prie palaikymo musų jaunuc 
lių? Kiek tie yra dafę dėl spo: 
to skyriaus, kurie nuolat šme 
žia musų darbštesnius 
narius per “Vilnį?”

Mes juos visus galim 
tyli ant pirštų, ir jeigu 
“pravoslavnas”, tai 
užtektinai pirštų
Bet čia, matote, yra tikslas i 
tas koliojimas nėra daroma 
pavienio žmogaus, ate organi 
zuotai. Tai aiškiai parodo Pus 
žemaičio oficiatiškus ukazas it 
leistas visoms peškoms ir til 
pęs “Vilnies” No. 231. Jis skan 
ba: “Musų darbininkiškas i 
įirogresyviškUs veikimas šio 
kolonijoj (Boselande)- yra labi 
platus ir yra vedamas organi 
zuotai, kad pas mus bulų kete 
to žmonių užsispyrimas kai] 
pas musų priešus, tai ir mus 
judėjimas butų toks, kaip jųjų 
Nei savų organizacijų nei sa 
vistovio veikimo jie neturi 
Kad padarius musų judėjimą ii 
veikimą dar tvirtesniais, ine 
kviečiam visus vilniečius veikti

old Gold
JUOKAI

Jis: Nėra nieko geresnio už pa
tyrimą. Jis yra geriausias musų 
mokytojas.

Ji: O ir nuo užmokėjimo didelės 
algos irgi neišsitsuksi.

Žymus finansininkas kalbėjo:
“Tikroji paslaptis pasisekimo yra 

sužinoti ko žmonės nori.”
Vienas klausytojas jį perkirto:
“O sužinojus, jiems tai ir duoti,’’
Finansininkas smarkiai papurtė 

galvą:
“Ne, ne, ne! Pasiimti savo mo

nopoliu.”
“Klausyk, Onyte, tu turi dideli 

šalti. Ąr nebūtų geriau, kad ką 
užsldėtum ant krutynės?”

“Nesirūpink apie tai, seni. Aš 
ją nupauderiavau tris kartus.”

Beje — Rūkykite Old Gold cigare- 
tus. Nęsukoaėsi ir vežimą išrūkys. Sia
me laikraštyje dabar eina visa eilė 
Old Gold eiga retu komišku garsaus 
karikatūristo, Briggs, garsinimų. Pa
matyk tuos garsinimus, perskaityk 
juos ir jsitikrink, kad “nesukosėsi ir 
visų vežimų išrūkęs.”

tų. Gi 
suderinti 
muzikos instrumentų 
yra nepaprastai sunku. Ir štai t 
kodėl Amerikos lietuviai neturi 
simfonijos orkestro ir vargiai 
gali jo tikėtis kada nors turėti. 
Visa musų Lietuva vos įstengia 
palaikyti vieną simfonijos or
kestrą ir tai tik dar besiku- 
riantį. Jau keli metai darbuo- 

uo kas galime ir mokame.” jauni Lietuvos muzikai 
šitas vyriausiojo štabo uka- Klaipėdos konservatorijoj, bet 

is išėjo spalio 2 d. 1928 ly- 
ai 3 mėnesius pirm kliubo 
riešipetini susirinkimą, kada 
ra renkama valdyba 1929 m. 
»abar galite persitikrinti, kad

(Paclllc and *»L.ųU0 Photo)

Princas Tafari Makonnen, 
.bisinijos valdovas.

daug ką neįstengė nuveikti. 
Tiesa, jau gali duoti vieną kitą 
koncertą ir sugrainti trumpes
nius, lengvesnius kurinius. Tas 
ir parodo, • kaip yra sunku su
kurti gerą simfonijos orkestrą. 
Neturint simfonijos orkestro 
negalima girdėti pasaulinių kla
sikų kurinių, o tai reiškia stag
nacijų, atsilikimą tautos muzi
kos srityj. O kadangi muzika 
yra vienas žmonių kultūros po
žymių, tai atsilikimas muzikoj, 
reiškia atsilikimą kultūroj.

Amerikos lietuviai neturi sa
vo simfonijos, bet dar tas ne
reiškia, kad jie negali klausytis 
ir gėrėtis simfonijos koncer
tais. Ta proga gali naudotis 
ypatingai tie, kūne gyvena di
desniuose miestuose. Chicagie- 
čiai kaip tik turi laimės gėrėtis 
simfonijos koncertais. Chicagoj 
yra net dvi simfonijos, kurios 
duoda gana dažnai koncertus ir 
labai prieinamomis kainomis. Aš 
čia turiu omeny ypatingai 
People’s Symphony Orchestra, 
kuris duoda, rodos, kas antras 
nedėldienis koncertus Eight 
Street Teatre, 741 So. Wabash 
Avė. Neblogą sėdynę galima 
gauti už 50c., o geriausią sė
dynė kainuoja vos $1.50. Taigi, 
trumpai tariant, koncertai pri
enami visiems.

tai atpasakoja dainoje ar muzi- Į Lietuviai Gydytojai 
koje. Muzika labiau, negu kas 
kitas, atgaivina žmoguje jo 
pergyventus atsiminimus ir lyg 
veidrodyje jam visa tai atvaiz
duoja. Besiklausydamas simfo
nijos nuskrendi į praeitį ir ta
rytum išnaujo pergyveni savo 
praeitą gyvenimą— linksmą ar 
liūdna!

Kurie tik myli gražią muzi
ką, kurie tik nori save tobulin
ti, savo jausmus, sielą ir visą 
dvasinį gyvenimą kelti aukštyn, 
turi progos tatai padaryti.

Naujienų Reporteris yra labai 
entuziastiškas apie simfonija’ 
ir jų koncertus. Jisai žadėjo 
visuomet pasistengti pranešt 
skaitytojams, kad ir kur bus 
duodami simfonijų koncertai.

— Simfonijų lankytojas.

Phone Boulevard 8483

Dr. Margeris
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 

nuo G iki 8 vakare. 
Sekmadieniais nuo- 10 iki 12.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

-tpart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Hea Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
R e r. 3201 South Wallace Street

Lietuves Akušerės

Įy ai rus Gydyto j a i
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Bes. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomus per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
uas ir akušeris

Gydo staigus ir chroniškas ligas 
vyri), moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Kay ir kitokiu* 
♦•lektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Handolph 6860

Žentai, ir visi veikia kaip ga- 
ir kaip moka. Diena iš dienos 

Vilnies” špaltos yra pilnos 
meižtų sau nepatinkamų žmo- 
ių. Bet tai dar ne viskas, čia 

'nl veikimo lauko išlenda lian
as kareivis, šakar Makar Igna- 
ukas. Golden Star Boosterių 
r upė rengia vakarienę spalių 

d. Surengia už miesto ribų, 
'oadhouse. Šakar Makar Igna- 
iukas landžioja pas beesterius 
iraudnmas kus važiuos ir at- 
Albinėju norinčius dalyvauti, 
iirdi, nevažiuokite, matysite 
as atsitiks kliubo susirinkiihe 
oalių 5 d. ir lėmykite, kas 
ilps “Vilny”. .Netikėjau, bet 
is šakar Makar Ignaciukas 
jytija ir senį Maižėšių išsipil- 
yme pranašavimo, 
ne pakelia 
atspaudus 

’oos'teriams 
tituciją — 
-acevičius 1
indo ir antspaudą paliko raš- 
ninkui, <> ne vicepirmininkui, 
ii (as Buvo valia, nors konsti- 
icija pasako, kam ji turi būt 

valikta.

Susirinki- 
lermą dėl kliubo 

kam davė jų 
vartoti. Pagal kon- 
ne valia. O kada 
moliuosi’’ iš Bose-

Dabar antroji pranašavimo 
alis. I noj po booslerių vaka- 
ienės lilpo aprašymas “Vilny”, 

>et be koliojimų—dar su pa
gyrimais ir apgailestavimu, kad 
akar Makar Ignaciukas nebti- 
ęs, o viskas l’ain buvę. Pagi- 

;.a Petkų, Ivaną, pagiria Bor- 
’en brolius, kurie padainavo 
večiams. Aš sakau, čia pra- 
ašas apsiriko. Bei po kiek lai- 
o prasideda likta kanalija. 
’as šakar Makar Iganciukas 
kno\vs his onions”, pagal uka- 
ą No. 231 negalėjo dalyvauti, 
les los didžiosios galvos be 
2.50 neįsileido nė vieno. U- 

caze No. 249 M. Pusžemaitis 
>yksla, kam Road house buvo 
įeliama pare. Brolau, nėra ką 
>ykti, nes ir jūsų vyliausiojo 
jalva kėlė parę Road House.

aliniu ir mokame) kad mokė- 
’o — surengė, o kad galėjo, tad 
zažiavo į Hoad House. lik bis- 
cj arčiau, negu vyriausioji gal- 
a buvo nutempus. Ukazas 

\’o. 266 Žvalgas vėl rašo apie 
'ažiavimą į Botu! Housę liežu- 
ius pašmeruoti, skilvius pri- 
ikimšti. O ką darėte, kada Lu- 
zote su vyriausiąja galva? Juk 
inieravote daugiau, negu už 
13.00. 'l ik vien jūsų peškos ne
galėjo būti su jumis: per toli 
r patylomis buvo rengiama. 
<as rengia, o kam bėda yru. 
Srybag—čia jau, mat, biznis 
juo (iryho negaus apgarsini- 

mii, o nuo Ivan, Butkaus bei ki
tų gaus, — tad apie juos nė 
žodžio, o Grybą -rkas ji© tolis— I

ALDoNA KALVAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 4 d., 2:25 vai. po 
pietų, 1928 m., sulaukus 5 mė
nesių ir vienos savaitės am
žiaus. gimus Chicagoj. Pali
ko dideliame nuliudime tėvą 
Prancišką ir motiną Kazimie
rą po tėvais Jančauskaitė, se
serį Moniką 5 metų, ir brolį 
Leopoldą 4 metų ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4019 So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Gruodžio 7 d., 8 vai. iš ryto 
iš namų j Nekalto Prasidėji
mo Panelės Švenčiausios pa
rapijos MažnyČią, kurioje atsi
bus RedulinRos pamaldos už 
veliones sielą, o iš ten bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero ku
pinės.

Visi a. a Aldonos Kalvaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskptinj^gaVxrnavinią įr 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Motina, Sesutė ir 
Broliukas.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Telephone 
Boulevard 5203.

Pereitų nedėldienj po pietų 
aukščiau minimas simfonijos 
orkestras davė koncertą, Eight 
Street Teatre. Programą suda
rė vien bene vieno garsiausių 
nišų kompozitoriaus Čaikovskio 
kuriniai. Savo kuriniuose Čai
kovskis nupiešė svarbiausius 
savo gyvenimo momentus. Yra 
gražu kas moka gražiai papa
sakoti savo pergyvehtus atsimi
nimus žodžiais, bet šimtą kartų 
gražiau, kuomet kompizitorius

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSll-KAUSHILLAS

A K (J š E R K A
3252 South Halsted Street

KAZrilERAS K. 
STKZYNECKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 4 d., 7:30 v. vak., 
1928 m., sulaukęs 28 m. am
žiaus, girnos Grinkiškio mies
telyje, Lietuvoj, 1880 metais, 
Vasario 6d. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Juliją, sū
nūs Leonardą 12 metų ir Hi- 
lordą 10 metų, brolius Pran
cišką ir Antaną Amerikoje ir 
seserį Oną Lietuvoj, švogerius
V. Pierzynskj ir M. Petruše
vičių, puseserę Povilaitė ir 
pusbroli MieczinskĮ Amerikoj. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1646
W. 46th St., Zolpio koplyčioj.

Laidotuvės jvyks Gruodžio 
7 d., 2 vai. po pietų iš ko
plyčios bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Kazimiero K. 
Strzyneckio giminės, draugai 
ir pažjstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris Julia, Vaikai ir 
Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius L J. Zolp. Telephone 
Boulevard 5203

STANISLOVAS ES’KIERT
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Antradieny,“ Gruodžio 4 dieną, 
2:80 vai. pu ffiietų, 1928 m., 
sulaukęs 5yWŠątų amžiaus, gi

męs Lietuvoje, b Chicagoje iš
gyveno 40 metų. Paliko dide
liame nuliudime dvi dukteris 
Viktoriją Mackevičienę ir Ju- 
lią Cirtautienę, du sunu Joną 
ir Juozą, biroli Antaną, pus
broli JuozayMikutj ir gimines, 
o Lietuvoj* flfesąrj Simonienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 
pas sūnų, 1801 So. 48th Ct.’, 
Cicero, III.

Laidotuvės jvyks Subatoj, 
Gruodžio 8 d., 9:30 vai. ryto 
iš namų į Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o is ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Stanislovo Eskiert 
giminės, drąugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Dukterys, Simai ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauia gra- 
borius Lachovvicz, Telephone 
Roosevelt *#>15.

Graboriai

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuosc. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 rvto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS

2403 W. fi.'lrd St., Suite 3.
Prospect 1928

Hen 2359 S. Lenvitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedčlioj pajai sutarti

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loorni* Street 
Kampa* IRth St.

. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6352

Vai.

Re*. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
aieago, III.

MONTVID, M. D.
Milvauke* Avenue, Room 209 

Kampus North Avė. ir Robev Si 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Brunf«wick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7(142
DR. C. Z. VEZEIJS

LIETUVIS DENTIRTAS
•645 South Ashland Avenue 

\nt Zslesk.’n Aj tiekos 
Clil'.AGi , 1LL.

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

Tel. Lafayette 
Valandos: • 

nuo 9 iki 
nu“ 6 iki

4146

li v.
9 vai.

ryto 
vak.

Viršuj Universal
S i m. t o Rauk

Moterys Ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tarti

Akių Gydytojai

13 
Ki
su

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
aidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne- 
urime išlaidų užlai

kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

PlANOS and fino furnitūra 
kcep their rich finish with 
O-Cedar Polish. It eleąns 
a s it politikes—with specd 
aud safcty. 4-oz. buitie, 

3Uc; 12 oz., 60c.

OlSdarVZ Vrtfolisb

Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILV ITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet
6 iki 9 vai. vakaro.

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 St.. Chicago, III.

Tel. Hemlock 8151

Phone Roulevaru 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS [R CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedalioj nuo 10 iki 12 A M

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 Easl lllth Street, 
kampas Wabash Avė 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1.
Valandos: nuo » ryto iki 8 vak. 

-lorpdomis nuo 9 rvtn iki 12 dieno®

DR. S. BIEŽIS
Phęne Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22 nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

J, Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiams vi 
šokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graboriua 

U«lwumotoja8
Ir

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, 111.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Rocise velt 251S -2516

GYDO
Kraujo, ūdos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. :I. W. Beaudette 
VfRftUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Muo 2 iki 1:3(1 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piei

. TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashlnnd Avė.. 2 lubo» 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OEISO VALANDOS-

Nu<> 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedėl. nuo 1(1 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Advokatai

rel

7—9

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S I-a Šalie St.. Room 2OO1
Handolph 1034 — Vai. nūn 9-4»

Vakarais
3241 South Halsted St

Tel Victory 0562
vai. vak. apart Panedėlio b 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Rcpublic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. įlydė Park 3395

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė, 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tek Pullman 6377

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, 
maža dalis žmoryų supranta apie jos 
veikimą. Didelę daugybė akii| auga 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak 
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
narktikos.

Tei abetpll anie <av<> nki«. cik nn« 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OFTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 S't. 
Phone Kenwood 1752

4649

Lietuviai Gydytojai

jog

Pįione Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

Albin A. Peters
(Albin A. Petrošiuos Peters) 

ADVOKATAS 
Ruoni 852 Utis Bldg.

10 South La Baile Street 
Tel. Randolph 8322 

senimo vieta 6456 S. VVhippleSt.
Hemlock 4080

Tel. Brunswjck 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue 

Valandos: 9—12. 1—5, 6—8:80 
Sekmadieninis pairai susitarimą

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6 

Nedčlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 0 iki 12 /Venos ir 
nuo 6 ik: o valandai vakare.

lvalrys Qydyt°iai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez Tel. Drexo1 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moteriškų vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Ilulsted St.. Chicago 

arti 31 st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av.
Tel. Prospect 8525.

127

DR. M. T. STRTKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 24, .6-8 Nedalioj 10-12

Ptmne Armlfage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
I Valandos: 12 ’ki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Sete^os vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal ?uUriį

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedčlioiuis nuo 9 iki 12 ryto
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

p. Adomaitis, keletas pp. iš 
Bridgeporto, Dr. A. Karalius.

(Bus daugiau).
— Reporteris.

Jos rimtai rengiasi!
Geniočio byla prieš 

“Draugą”
Byla tęsiama “Draugo” ad

vokato klausimu kun. Genio- 
ciui. Advokatas prataria • žodi 
“mister“. Geniotis protestuoja. 
Jisai, girdi, esąs “kunigas”. Po 
to, kunigą Geniotį ‘"Draugo“ 
advokatas vadina tiesiog Go 
niočiu.

Klausia, kur Geniotis paėmė 
pirmąsias šios šalies popieras. 
Po kelių atsakymų Geniotis pa
sako, kad jisai 
rų neturįs.

Pakviečiama 
zą Laukį, kaip 
žinovą 
regis, 
bęs,

Jos rengiasi duoti labai įvai
ru bazarą, pilną įvairių-jvairiau
sių gražių daiktų, padarytų jų 
pačių rankomis. Daiktų, kurie 
tiks namams, ir papuošalams, 
ir paradams. Net ir pasisotini
mui, nes bus įvairių saldainių 
ir valgių, irgi jų pačių paga
mintų.

bftzare ir šokti bus galima, nos 
bua iv muzika. Muzika gi pra
dėk griešti vakare ir baigs tik 
vėlai naktį.

Visa tai bus ateinantį sekma
dienį, gruodžio 9 d., abiejose 
žemutinėse Lietuvių Auditori
jos svetainėse, 8133 S. Halsted 
St. Jeinant reikės mokėti tik 
50c. Bet apsimokės, nes kiek
vienas gaus pilną savo pinigų 
vertę. Todėl atsilankvkite.

—J. B.

Iš Birutes

*

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojnm ir pępieruojam. Užlai
kėm malcvų, popierą, stiklus ir tt. 

3149 S. Halsted St.
1, Sav.

Help Wanted—Malė
tlai'bininUų Keik..

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

Turime vietos dėl kelių žmonių 
pelningai propozicijai; ne atakas, 
real estate ar apdrauda. Musu par
davėjai uždirba $150 { savaitę, 
eikit ar telefonuokit 6 iki 9 
karo.

Radios

v.
At- 
va-

Už DYKA demonstravimas ant nau
jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanai per 
visą ’n’ka kiekvieno čia pirkto seto. 
Patan.aviiAas kitur $1.50 už pašau
kimą. Atwater Kent, Radiola ir kiti.

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kriaučių biznis; 
naujų moteriškų ir vyrišku drapanų 
siuvimo, valimo, taisymo ir dažimo. 
Biznis išdirbtas per 15 metų. Pačia
me centro lietuvių kolonijos—prieš 
Šv. Kryžiaus bažnyčią. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.
4601 S. Hermitage Avė., Chicago, 111.

pirmųjų popie-

liudyti p. Juo- 
lietuvių kalbos 

iš Geniočio pusės, 
Klausiama jo, kur dir-

kokias kvalifikacijas jis 
turi, etc. P-nas Laukis pasako 
kad dirbęs laikraščiui “Lietuva” 
ir dienraščiui “Naujienoms;” 
klausiamas pasako, kad yra 
išvertęs lietuvių kalLon keletą, 
brošiūrų, straipsnių, o taipgi 
knygą vardu “Tikybų istoriją.' 
Jauti, kad žmogus nusimano 
apie tai, ką kalba.

Prašoma Laukį išversti ang
lų kalbon iš “Draugo” porą vie
tų, kurios liečia šią bylą. Jisa 
padaro tai, nors išlėto, bet, mar 
rodosi, ytin gerai. Esmėje j( 
vertimas sutinka 
išversta Geniočio 
“Draugą.“

su tuo, kaij 
skunde prie.

dėl kurio Ge 
ko trauki:

Dalis tų gražių daiktų tiks 
ir Kalėdines tradicijas patenkin
ti — suteikimui dovanų 
artimiesiems.

savo

Kas jos, kurios visą tai 
gia? Tai SLA. 184 moterų 
pa, kuri turi daug darbščių ir 
miklių rankų, kurios visus tuos 
Įniktus pagamino ir kuriuos šu
lėj us krūvon pasidarys didelis, 
rražus ir įvairus bazaras.

Ir tai dar ne viskas. Tarne

rcn- 
kuo-

PRANEŠIMAI
3AI.® SUSIRINKIMAS UŽ DYKA;

baliams, surprize partijoms ir ves- 
uvėms; patarnavimas geras. Nau

jai ištaisyta.
GEORGE CHERNAUSKAS, 

1900 So. Union Avenue

NAUj.FNAS galima gaut West 
Sidėj ant kampo Leavitt ir 22nd 
Sts. Kurie norėtų gauti i namus 
>er išnešiotoją, tai kreipkitės prie 
JOHN POLOCK ten pat ant stoties, 
o jis patarnaus kiekvienam.

Birutės” šeim\miškas vaka
rėlis jvyks subatoje, gruodžio 
8 d. Visi “Birutės“ aktingieji 
nariai, jos rėmėjai ir simpati- 
zatoriai yra kviečiami dalyvau
ti ir linksmai laiką praleisti. 
Vakarėlis bus Lietuvių Audito
rijoj; pradžia 9 vai. vakaro.

—Nora G ūgis, sek r.

ĮcLASSIFIED flDS. j
Laiir, ana jh i r ai .....  J*

EducationaI
Moky klos •

MOKINKIS nARBERYSTRa AMATO 
DlenomlR nr vakarnln. Del informacijų Alink 
arba raAyk INTERNATIONAL BARBĖK 
UOLLEGE, 072 W. Madison St.

žodį “buming,” 
niotis, tarpe kita 
teisman “Draugą”, p. Lauki 
aiškina šiam atvejui turint rei 
kšmės, “hanging around,” “lo

Gražus rankdarbių bazaras ir šo
kiai, rengiamas SLA 134 moterų 
uopos, sekmadieny, gruodžio 9 d., 

’ ietuvių Auditorijos pirmų lubų 
ibejose svetainėse, 3133 S. Halsted 
St. Pradžia bazaro 4 vai. po piet, 
tokių — 7:30 v. v. įžanga 50c ypa- 
fai. Kviečia visus atsilankyti baza- 
*o rengimo komisija.

Miscelianeous
Įvairus

ATYDA BUDAVOTUJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biski 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321 
M R. PARIS

RAKTAI—Raktą duplikatai pada
romi jums belaukiant; 15c už auto
mobilių raktus, padarytus iš nu
merių; užsakymai pey paštą greitai 
išpildomi. Pasimatyldt su

MORGAN’S KEY SERVICE,
54 W. Ohio St., Tel. Delaware 3441

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2375

REIKALINGAS unijistas dženito- 
riui pagelbininkas. Singelis 1257 S. 
Sawyer Av. 2 lubos, Lawndale 8058

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $801' 
už 2Mi nuošimčio ir lengvais išmo 
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St. "upstaire” 

Tel. Armitage 1199

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas unijistas arba kas my
lėtų prisirašyti priė unijos. Turi 
būt nevedęs, jaunas. 1536 N. Kedzie 
Avė. Matykit dženitorių.

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

Freshman, Atvvater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai.
Rumbler Superhetrodyne ........... $25
World tūbai, garantuoti ........... 98c
Kabinetai, stalai ir coueole modeliai 
nuo $1.25 iki $15.
Radio patarnavimas $2. 
šis apgarsinimas vertas $1. 

TOM PECHO RADIO SHOP 
240 W. 31sh St. Victory 9818

PARDUODU buČemes ir groser- 
nės fikčerius už $300. Turi būt par
duoti Į 2 dienas. Atsišaukit 4201 S 
Maplewood Avė. Vakarais šaukit 

Hemlock 9311

PARDAVIMUI grosernė, geras 
biznis, geroj vietoj, vienai sunku 
apsldirbt. 3247 S. Morgan St.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 
mažu mėnesiniu išmokėjimų.ant 

' PETRZILEK BROTHERS
1647 West 47th St.

Paskolos suteikiama
j vier*' dieną2- RI MORGICIAI

3- TI MORGICIAI 
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

Automobiles
Help VVanted—Female

Darbininkių Reikia
REIKALINGOS patyrusios mote

ris plauti difies. Kreipkitės
4169 So. Halsted St.

REIKALINGA lietuvaitė steno- 
grafė Uel real estate ir teisių ofiso. 
Geistina, kad gyventų Roselando 
apielinkėj. Patyrimas nereikalin
gas, bet turi galėti imti, diktavimą. 
Galima atsiliepti ketverge iki pietų, 
arba pėtnyčioj. Wailches Bros. Cor
poration, 10756 S. Michigan Avė.

For Kent

RENDAI nedideli štorai, 9x28, ga
ru šildomi, naujas namas, randasi 
ęrie 7Ist St., netoli Talman Avė. 

inka dėl:’ dažytojų ir valytojų, 
kriaučiaus, beauty shop, radio, dry 
goods ar kitokiam bizniui. Rendos 
$38 mėnesiui. Pašaukit ar pasima- 
tykit su savininku J. Pakel, 2547 W. 
71st St., Tel. Hemlock 0367.

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas...........
Oakland sedan naujas.... 
Pontiac sedan naujas.......
Chandler luke naujas.......
Essex sedan, kaip naujas

$950 
$675 
$795 
$695 
$650 
$650

1926
1927
1928
1928

i 1927
1928
Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR SALES;

7136 So. Halsted St.

PARSIDUODA kriaučių shopa 
greitu laiku, su visais įrengimais. 
Vieta išdirbta per 13 metų, tarp 
lietuvių, lenkų ir kitų tautų. Prie
žastis pardavimo—išvažiuoju Lietu
von ir neturiu kam palikti. Kas pir
mas atsišauks, bus sutiktos derybos.

1803 WeRt 46th Street.

tanus For Sale
Ūkiai Pardavimui ,

PARDAVIMUI

DABAR LAIKAS

FARMOS
turime parduoti tuojaus 3 far- 
40 iki 200 akru, po $150—$175, 
Atsikreipkit ar rašykit tuojaus.

padaryti dideli džiaugsmą savo Šei- 
mjznai, nuperkant naują automobili 
kaipo Kalėdų dovaną. Paduokite or
derį dabar, o jei norit, mes dastaty- 
sime prie jūsų durų vieną iš gra
žiausių karu ant marketo K\ičių va
kare arba Kalėdų ryte, kas bus di
džiausias surprise visai šeimynai.
STANKO-CIIANDLER SALES

2001-05 So. Cicero Avė.
Tel. Cicero 2070

Mes 
mas, 
etc.
Jų ilgai nebus.

J. H. SCHAFFER & CO.

803 Ridge Avė 
WILMETTE, 

Tel. Wilmette 364

Paskui prasideda klausinėj! 
mas ką tikrai reiškia žodis 
“studentėlis.” laukio aiškini
mu, tai reiškia “poor student’ 
—prastas studentas. Bent rei.š 
kia taip minėtame “Draugo’ 
straipsny. Kitais atvejais žodis 
galįs turėti kitokios reikšmės 
“Draugo” advokatas duoda p 
traukiui klausimą: kaip lietu
vių kaH)oje vadinama “lamb”: 
Laukis pasako “ėriukas.” Ga 
būt advokato tikslas buvo pa 
rodyti, kad lietuvių kalboje 
naudojama žodžiai “sūnelis,’ 
“vaikelis,” “avinėlis”, kaip mei- 
lavimo žodžiai, taigi ir “stu
dentėlis” buvęs pavartotas to
kioje pat prasmėje. Bet ši lie
tuviu kalbos vpatvbė nebuvo

SLA. 139 kp. priešmetinis susirin
kimas jvyks 6 d. gruodžio, 7:30 vai. 
vakare, Strumilo svet. Visi nariai 
ir narės dalyvaukit susirinkime, nes 
bus rinkimas kuopos valdybos dėl 
1929 metų ir kitų svarbių dalykų 
aptarti. J. Slancauskas, sekrt.

Pranešam
Lietuviams

Biznieriams

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

RENDAI 2 dideli, šviesus storai 
Roselande. Prie gatvekarių linijos, 
arti mainymos kampo. Tinka dėl 
daržovių sankrovos, radio, plumbin- 
go, kriaučiaus ir tt. Pašaukit Mr. 
Essenberg-Pon & Co. Pullman 4000.

Furnished Rooms
RENDON modemiškas kambarys, 

garu apšildomas, vaikinui ar mergi
nai. Geistina, kad butų blaivus.

4424 So. Mozart St.

iVliscęilaneous for Sale
I vai rus Pardavimai

SAFE—didelė, stipri, plienine sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matykit
“NAUJIENOSE.”

pas mus galite užsisakyti

Keistučio Kliubo dramos skyriaus 
susirinkimas jvyks ketvirtadienyje, 
gruodžio 6 d., f“

Kad
SIENINIŲ KALENDORIŲ. Mes tu
rime platu pasirinkimą gražiausių 
ietuviškų ir kitoniškų KALENDO- 
<IŲ. Kaina nebrangi —- tiksliam 
<ALENDORTŲ pasirinkimui-užsisa- 
kymui pribukite pas mus asmeniŠ-

x Kąsparacio name, i Į{aie Jeigu pribūti negalite — tele
ki Archer Avė., ant pirmų lubų is, fonuokite, prisiusime savo atstovą 
onešakio. Visi senieji dramicčiai n- su “Kampaliuis.’’ Taipgi parduodam 

! KALENDORIUS ir pavieniais eg- 
zempliorais.

Kreipkitės j—

Knygynas “Lietuva”,
(“Naujienų” Skyrius)

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

kurie mėgstate dalyvauti < 
srity, maloniai kviečiami atsilankyt 
j susirinkimą. Bus svarbių dalykų 
aptarimui. Taipat naujos valdybos 
rinkimas ir režisieriaus paskirimas 
1929 m. Dėto yra kviečiama j susi
rinkimą visa Keistučio kliubo val- 
lyba dėl pasitarimo veiklesniam 
larbui dėl kliubo gerovės. Susirin- 
kimaR prasidės 7:80 v. v. šis už- 
kvietimas paliečia visus, kurie tik 
turit noro ir gabumo dalyvaut dra
mos skyriuj ir pasidarbuot Keistu
čio kliubo labui. M. Kasparaitis.

MORG101A1
Skolinu pinigus ant nuosavy 

bių. Perku ir parduodu morgi 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. beavitt St.
Phone Canal 1678

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingo* 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

»
RENDAI kambarys merginai ar 

moteriai. Nėra šeimynos. Kad pa
dės prie biznio kambarys bus dykai.

Yards 4639

PA BIRENDAVO J A kambarys dėl 
vaikino su valgiu ar be valgio.

3031 So. Union Avė.

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnuniob pančiakos d»* 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik 
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen 
cOs. Moterims pančiaku pora p< 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijoc 
nėriniams — kaina 4 uncijos matko>- 
29c., 81c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma

terijos vaikams*dėl kelnnčių už 65 
Į entus. Taipgi turime marškoniu į 

gijų dėl mezginių. i
FRANK SALEMONAVICIUS, 

504 W. 38 St. ir Normai Avė. 1 iubos 
Chici'go, III.

PASIRENDAVOJA tinkamas rui- i 
mas dėl vaikino — renda pigi.

819 W. 34th PI. (Ist užpakaly)

Exchange—Mainai ~
MAINAI

Aš mainysiu arba parduosiu se
kančius namus:

5440 So. Spauhling avė., 5—6 
kamb. štymu apšildomas, 2 mašinų 
garažas. Rendos $130.

6328 S. California avė., 5—6 kam
barių, štymu apšildomas, 2 mašinų 
garažas, rendos $143.

2547 W. 71 St., 2 vidutinio dydžio 
štorai, 6 kamb. flatas ir 2 
garažas, štymu apšildomas. 
$162.

2621 W. 71 st St., naujas 
storas arba galima padaryti 2 ne
didelius štoriukus, 5 Platai, visi po 
3 didelius kamb. ir 2 mašinų muro 
garažas, štymu apšildomas. Rendos 
$312.

Visus viršminėtus namus parduo
siu arba mainysiu. Del platesnių 
informacijų matykite savininką.

JOHN PAKALNIS
(Pakol)

Generalis kontraktorius
2547 West 71st Street 

Hemlock 0367

mašinų
Rendos

namas,

REIKALINGA vienas ar 2 kam
bariai vedusiems žmonėms, prie 
žos šeimynos. VVestern Avė. ir 
St. apielinkėj. Kas turit tokius 
mus praneškit.

2412 W. 71st St. Storas

ma-
71 Rt 
rui-

nušviesta.
Duodama dar keletas klausi

mų vis žodžių reikšmes išaiš
kinimo tikslu. Pagalios p. liau
kis paleidžiama. Beje, dar bu
vo klausta, negalėtų p. Laukis 
paaiškinti, koki yra ta Sena Ro
mos Katalikų Bažnyčia. Laukis, 
esmėje, atsakė, kad gerai su 
tuo klausimu jisai nesusipaži 
nęs, bet, kaip supranta, tai Se 
na Romos Katalikų Bažnyčių 
pretenduojanti, kad ji besilai 
kauti arčiau pradinės krikščio
nių tikybos.

Užeina ilgoka kalba, ką tik
rai reiškia žodis “katalikas.” 
Aiškinama, vartoma žodynai 
Pagalios, rodosi, išbraukiama 
visa ta dalis, kur kalbėta apie 
žodžio “katalikas“ reikšmę.

Paleidžiama džiure pietums. 
Po pietų kviečiami liudyti 
“Draugo” puses liudininkai — 
pp. Cibulskis, Simins, p-lė Kra- 
mer, buvusi “Draugo“ garsini
mų skyriaus vedėja.

P-lė Krainer liudijo, kad iš 
jos kun. Geniotis gavęs ketu
rias dviejų numeriu “D.“ ko
pijas. Pp. Cibulskis ir Simins, 
esmėje, pasako, kad Gfniotis 
pas juos atsilankęs, pasisakęs 
esąs Romos katalikų bažnyčios 
žmogus ir prašęs aukų. Aukų 
jie nedavę. Esą, vienam jų Ge
niotis dar pasisakęs, kad jis

Brighton Park — SLA. 176 kp. 
priešmetinis susirinkimas jvyks pėt
nyčioj, gruodžio 7 d., Jokanto svet., 
4138 Archer Avė., 7:30 v. vakare. 
Bus rinkimas kuopos valdybos se
kantiems metams. Bukite visi ir vi-

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERAS PATARNAVIMAS
mainime, pirkime, pardavime turto,

sos, nes šis susirinkimas labai svar- mortgečių reikaluose, raštų padary- 
bus. Taipgi užsimokėkit savo mo- me, apdraudoje, laivakarčių bei pi-
kestis. A. Trejonis, sekrt. nigų siuntime: KREIPKITĖS: kas

dien iki 6 vai. Vakarais Utaminke,
SLA. 109 kp. susirinkimas |vyks, Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vak.

penktadieny, gruodžio 7 d., M. 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 
vai. vakare.

Visi nariai kviečiami būtinai 
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lų apsvarstymui, o ypač bus rinki
mas naujos valdybos ateinantiems 
metams. Valdyba.

Mel- 
7:30

atsi-

Lituvių Rytinės žvaigždės Paš. ir 
Pas. kliubo priešmetinis susirinki
mas {vyks Gruodžio 6 d., 8 v. vak., 
kliubauzėj, 1652 N. Robey St.

Draugai malonėkit atsilankyt j šj 
susirinkimą, nes bus renkama val
dyba dėl 1929 m. ir be to? yra daug 
svarbių reikalų. Malonėkit atsivest 
naujų narių prirašyt prie kliubo ir 
užsimokėt užsilikusias mokestis.

M. Chepul, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš
kas kliubas laikys prieŠmetini su
sirinkimą Penktadieny, Gruodžio 7 
d., 7 v. vakare, Lietuvių Auditorium 
svet., 3133 So. Halsted St.

Visi nariai malonėkit laiku pri- 
but, nes bus renkama valdyba 1929 
m., ir taipgi randasi daug svarbių 
reikalų aptart.

S. Kunevičius, nut. rašt.

S. L. FABIAN & CO

809 W. 35th St.
Boulevard 0611-0774
ČIA GAUSIT KO KLAUSIT!

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO
BIZNIS DIDELIS

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ’* fumisai, groto® — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Virtpry 9634.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. GreL 

į tai taisome stogus visokios rųšies, 
1 bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbų mieste. Kedzie 5111.

MES darome pirmos klesos kar- 
Senterie, plumberio ir apšildymo 
arbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 

Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 Nortn Halsted Street 
Tel. Buckingham 503.

telefonuoti, jei žmogus netikįs.
Teisino kambary keletas ku

nigų, p. šimutis, p. Balanda,

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpos kliubo priešmetinis su
sirinkimas įvyks penktadieny, gruo
džio 7 d., Lukštos svet., 1500 So. 
49th Avė., Cicero, III., 7:30 v. y. 
šis susirinkimas yra svarbus kaip 
nariai žinote, kad kiekvieną metą 
kliubas užmano ką nors naujo ir 
nutaria, o delei to nariai yra rei
kalingi taipgi. Be to, bus rinkimas 
valdybos dėl 1929 m. Nepamirškit 
apmokėt knygutes.

Ben. Tumavicz, rašt.
-------------- GENERALIS KONTRAKTORIUS IR

REAL ESTATE
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street

Phono Repubiic 7869

“Birutės“ pamokos, šiandie, kaip 
ir paprastai, Gage Park svetainėj 
(55-ta ir Destern Avė.) {vyks “Bi
rutės” choro pamoka. Visi choro na
riai malonėkite susirinkti.

—Valdyba.

MES vafom visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visa Chicagą. že
miausios kainos.

ACORN RUC CLEANFRS. 
8037 W. Madisr- st. Nevada 4227

5V2% ir 6% nuošimčiai 
ant linų morgičių paskolos 
Tiktai 4% komiso ant 2-ru 
morgičių paskolos. Mes sko 
linam privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa 
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įt&isai

TURIU parduot už storage rendą 
l kambarių rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE 
STORAGE CO., 4832-34 W. Madison 
St., Ti\ Mansfield 0127.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

192 N. Clark Si
Naujas išradimas

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius
CoEighteen Bond & Morgage 

\ 1618 West I8th Street
I. F. Dank.>wski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

Be Komiso ir Išlaidą 
Mes paskoliname1 jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti 
Pinigus gausite i 12 valandų, 
mdn^tria) 1>an Service 

1726 W. Chicsvo Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

įstabiausias ir gražiausias instru
mentas kada nors padarytas. Iki- 
šiol visos armonikos turėdavo 12 
baso notų. Naujoji turi 36 baso 
notas, kas leidžia groti basą kaip 
narašyta, taip jau ardytais akor
dais ir arpeggio. Lengva groti, fak
tiškai, daug lengviau, negu senojo 
stiliaus armonikomis. Rankomis pa
darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
tuotos. Jūsų senas instrumentas 
priimamas mainui. 35% {mokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockwell 5379

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assementų^ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Ffnance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-80 No. Wella St.

Personai
’ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy-

\vrights. Rašyk šiandie. Patentų rei
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų 
užs’tikėjimu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechovvicz
Rearistered Patent Attomey, 

2800 W. Chicago Avenue, 
Dept. 7 

Chicago, III.

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Tš- 
veizda jų artistiška, 
radio pardavėjas, o 
ri, tai kreipkitės pas mus.
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. Western 
Avė., Chicago. III. Hemlock 9149

Klauskit pas 
jeigu jie netu 
mus. B, and J

PUIKUS vėliausis Player Pianas, 
pastebėtino tono, kartu su st’kliniu 
kabinetu, plačiu suolu, 89 rolėms ir 
gaidomis. Tinka dėl grojimo pirš
tais ar rolėmis. $180 cash, arba 
$145 šešių mėnesių išmokėjimui. 
Klauskit Martha Shneider piano.

6186 So. Halsted St.

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2376 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 j 
metų patyrimas apie medžius, kru- Į 
mus, gėles; juodžemis pardavimui. I 
Mes mielai suteiksime dykai visas | 
žinias. Pašaukit 
Leiskite mums i 
gražų ir pakelti jo vertę. ___
rantuojame visą musų darha. ap- kinį bungalow, kokio nebuvo per 
mainome dykai. Patyrę meazių daugelį pastarųjų metų. Įsivaizduo-

Real Estate. For Salę
Nahiai-Žemė Pardavimui

PIRMAS IMOKĖJIMAS VASARIO 
MĖNESY

Pasinaudokite proga iš šito pasiu
ntus bile laiku. Į lymo, pirkit vieną iš šių bungalow. 

padaryti jūsų namą Geriausis pirkinys Chicagoj.
jo vertę. Mes ga- MES pasiūlome sensacingiausi pir-

dytojai.
J. V. St. MICHAEL & Co. 

' Not Ine.
8545 Houston Avė.’ 

Tel! Regent 2375 
PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

SOUTHERN Illinois mine run an
glys, dideli šmotai, pristatomi veži
mais $6.50. Del kainds kitų anglių 
patelefonuokite Boulevard 1036.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PROGA PADARYTI PINIGŲ
Norint būti biznierium, parsiduo

da arba išsimaino šitos bučernės: 
2 Ciceroj, 2 Brighton Parke, viena 
Marųuette Manor ir viena West 
Sidėj. Visos randasi geroje vietoje. 
Kas ką turite mainyti: lotą cot- 
tage ar net iki 10 flatų apartmen- 
tą priimsiu i mainus.

P. M. SMITH, 
4457 So. Talman Avė. 

Tel. Lafayette 0455

MES TURIME cash pirkėjų Jūsų 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainą. 
Neskelbiama. Vertos ištaigos finan
suojamos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street 

Dearborn 8840

BUČERNĖ pardavimui pigiai. Jei
gu jus geras bučeris nereikia pini
gų. 4550 So. Kedzie Avė.

Virginia 2032

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Galiu renduot ar parduot iš 
priežasties mano vienatvės, negaliu 
biznį daryti. Sąlygos labai prieina
mos. Galima pirkt ir su namu. 

4456 So. Honore St.

kito: 6 kamb., Craftex sienos, krys- 
taliniai žibintai, sienose šviesos, 
stikliniai miegamieji porčiai, čerpių 
stogas, tile grindys ir sienos mau
dykloje, naujai išcementuota gatvė 
ir užmokėta. Plieno konstrukcija, 
garu šildoma, Venecijos stiklas vai
stų šėpelėj ir kiti moderniški page
rinimai perdaug skaitlingi, kad juos 

| visus įvardinti. Kaina $9,950 — 
'$1,000 įmokėti, likusius kaip rendą. 
Pavyzdinis namas yra 7655 Seeley 
Avė! Pamatykit jj Šiandie. Enevold 
Realty Co. Vienatiniai Agentai, 3211 
\V. 63rd St., Tel. Hemlock 4900.

PAAUKAVIMO KAINA $7,300
Turm parduoti, reikia pinigų dėl biz
nio, 2 flatų mūrą — Štaras su 2 
kambariais, 8 kamb. viršui. įplaukų 
$85.00, 1-mo morgičiaus $5,000.

715 \V. 43rd St.
Tel. Boulevard 9307

ŠTAI bargenas. Michlgan Avė., ar
ti 87th St., 6 kambarių mūrinis na
mas, su sun parlor, kieto medžio, 
plektrą, furnas, tile maudyklė, taip
jau vištininkas. Puikus namas. Gera 
fransportacija. Tik $500 {mokėt, li
kusius kaip rend'1. Kaina tik $6.500 
Kreipkitės i Mr Scberer, Coleman <S 
Co., 4705 S. State St., Drexel 1800

PARDAVIMUI 2 po 5 kambariu.-, 
karštu vandeniu apšildomas, aržua- 
lo trimingas, 29 pėdų lotas.

4482 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON,

VirgirL 1010

PARDAVIMAS bizniavus namas, 
! pagyvenimas užpakaly ir viršui fla- 

---------tag 6 kambarių. Karštu vandeniu 
c-erimu 8i.,(lomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
«i!i nr biznio lotas de’ pardavimo, parduo-

ba visą. Priežastis pardavimo—liga.
3352 So. Morgan St. >

PARDAVIMUI minkštų i 
užeiga —- parduosiu pusę biznio ar- siu pigiai arba mainysiu { namą 

j ar maža. Paul Real Estate, 
3236 W 55th St., Te’ Repubiic 4170

PARDAVIMUI soft drink parlor.
1905 Canalport Avė.

PARSIDUODA barbernė dviejų 
kėdžių, arba kas turite gerus daik
tus barbernės ir prastą vietą, 
galėsime mainyt.

4500 So. Marshfield Avė.

tai

ĮSIGYK savo narna. Jei jus turite 
lotą, mes pastatysime ant jo namą 
be jokio {mokėjimo. Žemiausios kai
nos. Geriausias darbas. Anrokavi- 
mai ir pienai patiekiami dykai. At
eikite { musu ofisą, arha telefonuo
se. RTLEY and KRAUSHAAR, 
3121 N. Cicero Avė. Palisade 9600




