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Minsko krašte, Gudijoj, kilo 
aštrus valstiečių maištai

Sovietų valdžios pasiusti baudžiamieji bu* 
riai sušaudė 60 valstiečių; vienas Min* 
sko batalionas atsisakė dalyvauti bau* 
džiamose ekspedicijose prieš valstiečius

gruod. 6. [Chicago skyriai miškams apsiausti ir 
sušaudyti kiekvieną maištinin
ką, kuris tik bus sugautas.

Vyriausias čekus galva, komi
saras UnŠlichtas, išleido tam 
tikrą dekretą, įsakydamas vals- 

(liečiu neramumus trempti grie
žčiausiu budu.

Praeitą savaitę buvo pakėlęs 
maištą vienas Minsko garnizono 
batalionas, atsisakydamas daly
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Smarkus sprogimas 
N. Y. fabrike

4 žmonės užmušti, daugelio ki-
tų pasigendama

NEW YORKAS, gruod. 6.- 
Kill-All Disinfccting kompani
jos įmonėj East 108-toj gatvėj 
šiandie įvyko smarkus sprogi
mas, kuris sudraskė visą trobe
sį ir išnešė duagybės kitų apie- 
Imkės namų langus. Keturi 
žmonės buvo užmušti, šeši ar 
daugiau sužeisti, o penkiolikos 
dar pasigendama. Keturių už
muštų žmonių kūnai buvo iš
imti iš griuvėsių, tarp jų ir 
vieno kompanijos dalininko, 
kurs dirbo įmonėj kaip forma
lias.

Lie'uvos L los
Nemune nuskendo gar-

laivis “Rūta”
Kapitonas išplaukė krantan,

mašinistas prigėrė

KAUNAS. — šiomis dienomis 
Nemune ties Klaipėdos kraštu, 
netoli Tilžės nuskendo garlai
vis “Rūta” su prekėmis už 30,- 
000 litų. Kapitonas išplaukė į 
krantą, o mašinistas Spugis pa
siliko garlaivy ir prigėrė. Gar
laivio dugne nematyti.

Nuskendo plaukdamas nak
ties metu. Manoma, kad neti
kėtai į ką nors prasidurė.

RYGA, 
Tribūne 
Stengdamies patrempti gudų 
valstiečių maištus, baudžiamie
ji “čekas” būriai Minsko kraš
te suėmė ir sušaudė šešiasde
šimt valstiečių.

Per pastaras dvi savaites su
kilusių gudų valstiečių būriai 
trukdė susisiekimą geležinkeliu 
su Lenkija, degino pavyzdingus
sovietų ūkius, žudė komunistų vauti baudžiamoje ckspedicijo- 
valdininkus ir užpukiinėjo mo-jje prieš valstiečius. Už tai 
kesnių rinkėjus.

čekistai .šaudė senus vąjstie- niu išgabenti į Sibirą specialiai 
čių žmones, kurie neramumuo- tarnybai kalėjimuose ir kon- 
se nedalyvavo, bet kurių sūnus centracijos punktuose, o oficie- 
buvo įtariami dėl priklausimo rai pasiųsti, į Lubiankų kalėji- 
maištininkų kuopoms. Kadangi mą Maskvoje. Lubiankų kalė- 
maištininkai slapstosi miškuose, jimo rūsiuose čeką vykdo savo 
iš Minsko tapo pasiųsti raitelių egzekucijas.

i to
Į bataliono kareiviai tapo trauki-
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Neramus darbininkų Socialistų laimėjimas 
streikas Kolumbijoje Čechoslovakijoj
Streikininkai pagrobė keturis 

miestelius; Magdalenoj karo 
padėtis

NEW YORKAS, rūgs. 6. — 
Gauti čia privačiai pranešimai 
sako, kad Kolumbijos respuhli- 

komunistų 
savo rankas 
miestus, 
Cienegą,

kurstomi, paėmę i 
keturis nedidelius 
tent Santa Marių, 
vilių ir Aracatacą.

Neramumams patrempti, 
džia paskelbus Megdalenos 
siijoje karo padėtį.

Streike, kuris kilo apie 
kričio vidurį, dalyvaują devyni 
tūkstančiai plantacijų darbi
ninkų. Streikas paaštrėjęs ypa
čiai per pastaras kelias dienas.

socialdemokratų 
milžiniškai pa-

socialdemokra-
tukstančius

bu-

val-
val-

PRAHA, Čechoslovakija, 
gruod. 6. — Per pastarus visuo
tinius ir vietų rinkimus čecho- 
slovakijoje . 
balsų skaičius 
augo.

Čechoslovakų 
tai laimėjo U
naujų balsų, o vokiškai kalban
tį ji socialdemokratai laimėjo 
39 tūkstančius naujų balsų, 
vadinas bendrai socialdemokra
tai čeehoslovakijoją gavo 321,- 
000 balsų daugiau nei praei
tais rinkimais.

(Atimtie and Pacific Photo]

Laivukas S. S. Slpway Firth, kuris skęsta prie Anglijos kranto. Laike siautusios audros 
prie Anglijos krantų nuskendo 20 tokių nedidelių laivų.

Pasaulio valstybės 
nieko nepasimokė iš 

didžiojo karo
Neiš igydžiures baisių karo 

žaizdų, jos vėl ginkluojąs, ki
tos kitomis neišsitikėdamos

Iš Darbo Lauko

Prohibicijos age n t a s 
nutroško munšaino 

garais

Šį vakarų Chicagoj 
masinis Kenoshos 
streiko mitingas

HOUSTON
— Prohibicijos agentas Pat 
Sharpe, 40 metų amžiaus, bu
vo išvykęs munšaininkų sekio
ti. Kalvose, netoli nuo Hous- 
tono, jis pasislėpė vienoje oloj, 
ir ten galą gavo: jis nutroško 
nuo buvusios oloj slaptos deg
tinės varyklos garų.

Motina ir dvi dukters 
žuvo namų gaisre

šiandie Chicagoje įvyks 
I Ashland Auditorijoj, 328 So. 
1 Ashland blvd., didelis protes
to mitingas streikuojančių Ke
noshos Allen A kompanijos 
megstuvių darbininkų intere
sais. Mitingas prasidės 8 va
landą vakaro.

Kalbėtojai bus: 
Clarence Darrow; 
Darbo Federacijos 
John Fitzpatrick; 
streikininkų vadas 
denz, ir generalinis
maitų siuvėjų unijos 
džeris L. Krzycki.

Šis masinis mitingas 
rengtas tikslu
Chicagos darbininkus su ta il
ga ir atkaklia kova, kurią Ke- 
ncshos megstuvių darbininkai 
veda dėl savo teisės organizuo-! 
tis.

COVINGTON, Ky., grucd. 6. 
— Gaisre, kuris čia sunaikinę 
vienus gyvenamus namus, žu
vo moteriškė, Mrs. Hąrtman, ir 
jos dvi jaunos dukters.

Mažiuliukas žmoge 1 i s 
pasiskandino mau

dykloj
SAN FRĄNCISCO, Cal., gruo

džio 6. — Čia rado maudykloj 
prigėrusį “pulkininką'’ Noble 
Gecrge VVaslnngton Winner’j, 
cirkaus nykštuką. Winner bu
vo tik 28 colių didumo žmogu
tis. Jo pažįstami mano, kad 
vV'inner pats pasiskandino, ka
dangi jis jautėsi vienų vienas, 
be draugų.

Del studentų nera
mumų Kroatų uni
versitetas uždarytas

Stalino draugas išlė
kė iš vienos vietos, 

gavo antra
Uglanovas, pašalintai iš egze-

Kutyvo sekretoriaus posto, 
patapo darbo komisaru

MASKVA, gruod. 6. — Ko
munistų vadas Uglanovas tapo 
paskirtas sovietų darbo komisa- 

’ ru.
Tai yra gana įdomus daly-

BELGRADAS, Jugoslavija, 
6. — Pranešimai iš Za- 
Kroatijoj, sako, kad dėl 
riaušių tarp kroatų ir 

studentų, Zagrebo uni-

i grebo, 
kilusių 
serbų 
versitetas tapo ląikinai užda
rytas.

Studentai buvo paskelbę 
streiką, protestuodami dėl lai
kymo arešte jų draugų, kurie 
buvo suimti praeitą šeštadienį, 
kai būrys studentų puolė uni
versitetą, išvaikė iš auditorijų 
ir laboratorijų kitus studentus 
ir profesorius, išdaužė langus 
ir sunaikino laboratorijose 
daug brangių instrumentų.

Smarkus potvin i a i 
Mažojoj Azijoj

advokatas
Chicagos 

prezidentas
Kenoshos

Louis Bu-
Amalga-

mana-

tapo su
su pažindinti

Busimas gyventojų 
rašymas J. V.

LONDONAS, gruod. 6.—Tau
tų Sąjungos Unijos konferen
cijoje, kuri vakar prasidėjo 
Londone, lordas Cecil pasakė, 
kad Didžioji Britanija išlei
džianti ginkluotei daugiau kaip 
vieną aštuntąją dalį visų savo 
valstybės išlaidų. Jeigu ekono
minis gyvenimas pasauly ir An
glijoje žydėto žydėtų, sakė jis, 
tai dar butų nieko, bet pačioje 
Anglijoje esu daugiau kaip rni- 
lionas bedarbių, daugiausiai 
kaip tiesioginis karo ir gink
luotės naštos vaisius. Ginkluo
tei esą išk išta 500 milįonų do
lerių, o tai, ekonominiu atžvil
giu, vis tiek, kaip kad jie butų 
paskandinti juroj.

Feldmaršalas Robertson, ka
ro metais buyęs generalinio
štabo viršininkas, pasakė, kad, kas. Dar tik neseniai Uglano- 
imant visas kariavusias valsty
bes daiktai), karui buvę išleista 
arti 200 bilionų dolerių, o dar 
toki nuostoliai, kaip sunaikin
tos nuosavybės, paskandinti lai
vai, sudraskytas žemės ūkis 
etc., siekią vė^ apie 180 bilio
nų dolerių. Karui buvę paauko
ta 10 milionų žmonių gyvybių, 
o tai daugiau nei dvigubai 

I tiek, kiek žuvę žmonių visuose 
pirmesniuose karuose, įvyku
siuose prieš tai per 125 metus. 
Be to, 20 milionų žmonių buvę 
sužeisti, o 8 milionai buvę pa
daryti amžini besveikačiai.

“Tautose vis dar tebeviešpa
tauja kitos kita nepasitikėji
mas, pavydums,” sakė toliau 
feldmaršalas Robertson, “ir 
taip atrodo, kad valstybės labai 
maža, arba nieko nepasimokė iš 
savo prityrimų prieš dešimtį 
metų. Ir aš vis dar nesuprantu, 

I kaip karas gali karia nors būti 
priemonė patvariai taikai pa
sauly įgyvendinti. Francija ir 

j Italija vis dar tebemano, kad 
laikyti dideles armijas tai esąs 

SU- valstybės reikalas. Rusija irgi 
tebelaiko milžiniškas ginkluo
tas jėgas. Vokietija širsta, kad

ves buvo pašalintas iš Mas
kvos vykdomojo komiteto se
kretoriaus vietos, o dabar stai
ga tapo darbo komisaru.

Bet dalykais toks. Uglancvas, 
nors buvo senas Stalino drau
gas, buvo susidėjęs su opozici
ja prieš Stalino politiką. Jis ir 
raudonųjų sąjungų galva Tom- 
skįs ir Riti žinomi komunistų 
vadai pastarajame aukščiausios 
ekonominės tarybos posėdy iš
ėjo su aštria Stalino industria
lizacijos ir agrarinės politikos 
kritika. Bet kad tarybos dau
guma balsavo už Staliną, tai 
Uglanovas irgi nusileido ir vėl 
stojo savo seno draugo Stalino 
“principams” tarnauti.

Uglanovas yra įsigijęs vardą 
kaip tvirtos rankos žmogus. 
Manoma, kad, patapęs darbo 
komisaru, jis tuojau imsis nai
kinti darbininkuose apsileidi
mą ir tinginiavimą ir stengsis 
įvesti fabrikuose stipresnę dis-

PERA, Turkija, gruod. 6.— 
Del smarkįų liūčių vakarinėse 
Mažosios Azijos dalyse kilo 
katastrofingi potvyniai. Smyr- 
nos miesto žemesnės dalys ap
semtos penkias pėdas gilumo. 
Daug namų sugriuvo, kiti vėl 
buvo vandens nunešti. Gyven
tojai priversti kraustytis ant 
stogų arba bėgti į aukštesnes 
vietas. Yra ir žmonių aukų, 
nors žuvusių skaičius kol kas 
nėra žinomas.

Austrų prezidentu 
išrinktas Miklas

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu; nedidelė tam- 
peraturos atmaina; vidutiniai 
pietų vakarų ir vakarų vejai-

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 19° ir 29° F.

šiandie saulė teka 7:04,'lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka ^:35 tojų surašymo išlaidoms skietuos pareiškimus, kokius mei 
ryto. Iriama 36 milionai dolerių. buvome pratę girdėti iš Vokie-

WASHINGTONAS, gruod. 6. ji esanti priversta būti begin- 
—Senato prekybos komisija 
priėmė bilių, kuriuo einant vi- rialistinėmis tendencijomis, ma- 
suotinis dešiyntametis gyvento
jų surašymas’ turės prasidėti 
ateinančių metų lapkričio mė
nesį, o ne 1930 metais. Gyven-

klė. Amerika, su savo impe-

tyt, nusistačius vis didinti sa
vo laivynų, o jos oficialiai 
pareiškimai ginkluotės klausi
mu dažnai yra labai panašus į

'ijos prieš 1914-1918 metų tra
gediją. Leiskim, kad Jungtinės 
Valstybės turi pilną teisę elg- 
is kaip tinkamos ir neboti kitų 

valstybių opinijos nei interesų; 
7is dėlto darosi neramu, kai 
Pamąstai, kad Amerika, aišku, 
nedaug svarbos 
3 autų Sąjungai, 
Kelloggo paktui.

i jai reikėtų taip labai rūpin
tis savo laivyno jėgomis.”

VIENA, Austrija, gruod. 6. 
— Austrijos respublikos prezi
dentu krašto seimas šiandie 
trečiuoju balsavimu išrinko 
Wilhehną Miklasą, sieimo pir
mininkų. Dabartinis preziden
tas Michąel Hainisch užleis jam 
vietų ateinanti sekmadienį.

Rinkimuose Miklas gavo 94 
balsus ir 91 tuščią balotą. Tuš
čius balotus metė socialdemo
kratai.

Miklas priklauso klerikalų 
partijos, kurios vadu yra da
bartinis kancleris kun. Seipel. 
Krašto seimui jis pirmininka
vo nuo 1923 metų.

Keturi asmenys sudegė 
automob'ly

teduoda tiek 
tiek pačiam 
Kitaip, kam

SCOTTVILLE, Midi., gruod. 
6. — Vieškely, netoli nuo Mc- 
Grew, susikūlė ir užsidegė vie
nas automobilis. Keturi asme
nys, važiavusieji tuo automobi
liu, mirtinai sudegė.

Kasyklų darbininkai Montanoj 
atmetė algų sutartį

BILL1NGS, Mont., gruod. 6. 
— Kasyklų darbininkų unijos 
United Mine Workers 27-to di- 
strikto nariai atsisakė patvir
tinti algų sutartį, kuri buvo 
praeitą savaitę padaryta unijos 
atstovų ir kasyklų savininkų. 
Del les priežasties beveik visoj 
Montanoj kasyklų darbai su
stojo.

9 darbininkai žuvo 
geležies kasyklose
IRON RIVER, Mich., gruoj. 

6. — Forhes geležies kasyklo
se, netoli nuo čia, viršui įgriu- 
ais, buvo užberti devyni dar
bininkai. Dviejų jų, Simono Ma- 
ki, 49, ir Augusto Beckmano, 
21 metų amžiaus, kūnai jau 
tapo atkasti, 
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Oro katastrofos
Kadetas užsimušė, jo aeroplanui 

nukritus žemėn.

“Patriotiškas” Kauno 
“patriotų” darbas

KAUNAS. — “Dz. Kow.” pra
neša, kad Šančiuose buvo pada
rytas kino “Saturno” užpuoli
mas. Ten buvo demonstruoja
ma filmą “Dama juodai apsi
vilkus ir baltos rožės”, kur da- 
yvauja žinoma lenkų artistė Ja
dvyga Smosarska.

9 vai. vak. nežinomi asmeir, 
šaunamais ginklais ir lazdomis 
ipsiginklavę, įsibriovė kino te- 
įtran ir, išgąsdinę tarnautoju , 
jie perpiovė telefono vielas. Po 
to, grasindami mechanikui re 
volveriu, suardė aparato bude 
lę. Du aparatai visiškai suna’ 
kinti.

čia pat buvo sunaikinta e’ - 
ktros įtaisų lenta, po ko visa 
ine teatre užgeso elektra. Prk 
turų pasidarė susigrūdimas i 
naigymasis. Pasigirdo vaikų ir 
moterų vaitojimai. Ret piktada
riai pastojo publikai kelią ir L 
salės nieko neleido.

Sunaikinę kino, piktadariai 
ramiai pasitraukė. J pranešimą 
apie užpuolimą, tuojau atvyko 
sustiprintas būrys policijos, b 
piktadarių jau nebuvo. Ta 
mat ką daro “patriotai.” ĮLŽ

SAN ANTONIO, Tex., gruod 
6. — Brooks Fielde, jo aero
planui nukritus žemėn iš 20” 
pėdų aukštumos, užsimušė ka
detas Philip Atkinson, kilęs iš 
Asheville, N. C.

Berger siūlo istatymi; 
prieš Ku-Klux Klaną
WASHINC>T()NAS, gruod; (i. 

— Vienintelis socialistų kon- 
gresmanas Victor Berger įnešė 
atstovų bute bilių panaikinti 
Ku-Khix-Klano organizaciją.

Apšaudė policijos 
valdininką

KAUNAS. — Veviržėnų mies
tely nežinomas asmuo keturiais 
revolverio šūviais sunkiai su
žeidęs vietos nuov. viršininko 
padėjėją Domą Budiną. Įvykio 
vieton nuvykęs Kretingos aps
krities policijos vadas ir kri
minale policija. Kaip praneša 
“L. K ”, šauliai sulaikę įtaria
mą asmenį, kuris nesenai esąs 
paleistas iš Baseinių kalėjimo.

Kalėdų Dovanos

7 elegramu

i 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.
Telegrafuokit pinigus'Lietuvon per “Naujie
nas” ! Kas vakarą iki 8 ir nedėliomis nuo 10 ry
to iki 2 po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III. •
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jaus supratau. Atvažiuoja Balt- JJutllO kaip DaŽindvti 
rus ir dar Džianas ir jie visi, H H
matai, važiuoja į Mičiganą gry
baut. Aš truputį pašnairavau,1 
bet boba mane pasiskubino už 
durų išstumti. Dabar, sako, 
Šlekti čėsai, tai, Adomuk, sku
bink, kad nepramisuotum dar
bą. Vadinasi, aš lončių į kiše-

kt 1 4-* • 1*1 v.. reikia metraščių, amžiaraščių ir nių ir marš į atryta.1N aktinis laikraštis gadynraščių. Bet svarbiausia ko 
trūksta — tai naktinio laikraš
čio. Vieni dieniniai 
moka biznį daryti šviesoj ir au
kų neprašo, kad išlaikius gyvy- . .
bę, kiti be aukų nė dienos arba ; ^inai; 
nė savaitės negalėtų eiti. Pasta
rieji gyvena ne iš savo įplaukų, 
gautų už pasitarnavimą publi
kai, o iš atimtų iš publikos pi
nigų. žinoma, atimti galima vi
saip: atstatant revolverį, darant 
loterijas, parduodant tikėtą į 
velniui vertą parengimą arba 
kaulijant aukų. Kaip dalyką ne- į aš nelaikinu grybų, ale jei boba 
vartysi, rezultatas yra, kad rei
kia atimti nuo žmonių pinigus, 
nieko jiems nedavus arba ap- 
gavus juos, kad galima butų 
išleisti laikraštį. Matyt, kad die
ninė publika tokių laikraščių ne- ’ 
skaito ir nenori/.

Užpakalinių reikalų ministeris parvažiavusi iš miško be skry- 
greitai patieks planą, kad visus belės ir be grybų. — Mes tru-Į 
tuos laikraščius, kurie iš dieni
nio biznio negali užsilaikyti, pa
daryti naktiniais. Nakčia jie ga
lės padaryti keletą “holdapų” 
ir bus pinigo daugiau, negu ga
lima surinkti aukomis ir apgau
dinėjimais. Naktinių laikraščių 
redaktoriai, reporteriai ir biznio 
manažieriai pasiskirs rajonus ir 
susižinos su policija. Tuomet ne
reikės nė republikonų, nė de
mokratų garsinti, kuomi pasi- 
sižymi dieniniai laikraščiai.

Lietuviai yra linkę didelius 
I darbus dirbti nakties laiku. Net 
perversmą savo šalyj jie padarė 
nakčia.

Kadangi iš “holdapų” bus ga
na kapitalo, tai skaitytojų nė 
nereikės. Be to, kaip vienas pa
triotas išsireiškė, visi lietuviai 
yra dainininkai, tai naktinį laik
raštį

vienos pusės, brolau,
Lietuviai yra leidę ir vis da 

leidžia įvairių laikraščių. Vie
nas yra saulė, kitas žvaigždė, 
trečias draugas, ketvirtas laisvė 
ir t. t. Reikėtų da išleisti mė
nulį, priešą, vergiją ir paškud- 
ninką, nors pastarojo vietą už
ima jau vilnis. Yra dienraščių, 
savaitraščių, mėnraščių, bet da
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OKeh-Odeon
Lietuviški Rekordai

Nauji Okeh-Odeon Elektriški Re
kordai 10 colių, ant abiejų pusių 
grojami, kaina vienam 75c. Perkant 
6 ant syk į kitus miestus persiun
timo lėšas apmokame mes.

26075

2607G

2G077

26078

3501

3502

3503

2606'J

26067

26066

26061

26051

26053

88001

26070

26065

26062

26058

26057

26018

2601G

26045

Oi kas sodai 
Tris dzienas

Apynėlis
A. Vanagaitis

ir
K. Petrauskas

ir J. Olšauskas

Iš rytų šalelės, 
Kriaučiūnas ir Olšauskas 
Kam šerei žirgelį, 
K. Kriaučiūnas

Panemunės valcas, 
Armonika solo 
Plikas kaip tilvikas, 
Armonika solo

Dollar Princess, valcas
Gypsy Izive, valcas

\
April Kosės, valcas 
Dream of Love, valcas•
Radetky Mareli, 
(J. Strauss) Orkestrą 
Fredericus Rex Grenadier 
Mareli (F. Kadeck),»,

Komiškos dainos

Ar berniukas
Suzanna
Grybų rauti
Pokeris
Gerkim, gerkim
Kai, rai, rata-tai
Agota
Mes geri žemaičiai
Barbora
Kad nėr alaus
Sharkis
Sena jaunystė

Liaudies dainos
12 colių, kaina $1.25
Naktis svajonėms papuošta 
Mamytė J. Babravičius

to colių, kaina 75c
Dzūkų kraštas
Kudlis
Kazbek

Susgodojau aš godeles
Tykiai, tykiai 
Kur bakūže samanota 
J. Babravičius

Graži čia giružė 
Atsigėriau arielkėlės 
J. Babravičius

Žydelis iš Vilkaviškio 
Pas darželį trys mergelės 
J. Babravičius

Varguolis 
Kad galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė

Džingeliukai 
Prašom pasakyti 
L. Sipavičiuto

Blusa
Pusiau naktį musus baugiai 
P. Oleka

26044Margarita, J. Dvarionaite 
Ariia iš operos “Samsonas 
ir Dalila”, Grigaitienė

26040 Arija iš operos “Kigolelto”, 
K. Petrauskas 
Neverk, brangi, iš operos 
“Demonas” A. Sodeika

Jos. F. Budrik, Ine
3417 So. Halsted St 

Chicago, III
Rekordų ir Rolių katalogą 

pasiunčiame dykai.
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laikraščiai ^au antl‘a diena, o mano prisie- 
ga dar grybauja Mičigane, ži- 

Inai, ji mėgsta kelmučius,— ar 
Ale tie burdingieriai, 

pernai kai 
tai, vadinasi

matai,
miško, 
pantu kę nekirstos 
parvežė, o boba pusę 
mučių parsivežė...

Pilk dar, Pyteri, ir duok 
visiems. Dar boba nesugrįžo, 
tai galime pabaliavoti... Matai,

sugrįžo iš 
man visą 
lauktuvių 

maišo kel-

išrostina, tai sumaumoju, ką-gi 
darysi... Ale, vyručiai, čia kas 
nors ant jardo šneka—gal mu
sų grybautojai sugrįžo — reik 
runyt namo.

—O tu bestija, kur pinigus i 
spendini?— suriko mano boba,

cenzūrą ant laik- 
jie nedrįstų mane 
piliečius prieš ma- 
Užsienyj -einančius

išėmus socialistiškus laikraščius. 
Ketinu greitai įleisti ir bolševi
kiškas gazietas, netf jos irgi ten 
loja, kur laka.

Vadinasi, tik aš Padaužų va
das ir Lietuvos Voldemaras esa
me taip giliai išmintingi ir gud
rus.

Neveltui Turgenevo aprašo
mas mužikas džiaugiasi, kad po
nas nuplakęs jį bizunu ir tuoj 
vėl ėmęs maloniai su juo kalbė
ti. —Tautos Vadas.

Aš, Padaužų Respubfikos tau
tos vadas, negaliu atsidžiaugti 
savo išmintim ir giliu suprati
mu žmonių psichologijos. Pra
džioj, kada aš nakties laiku, ka
da visi žulikai dirba, nuverčiau 
teisėtąją vyriausybę, buvau už
dėjęs aštrią 
raščių, kad 
kritikuoti ir 
ne kurstyti.
laikraščius, kurie man buvo ne
palankus, įsakiau neįsileisti. 
Kaip ir tikėtąsi, užsienio laik
raščiai ėmė mano diktatoriškus 
darbus smerkti. Kaip čia jiems 
pasigerinti, manau, sau, kaip 
čia juos nutildyti, kaip padary
ti, kad mano tvarkai jie nesi
priešintų įsakiau trąšų minis
terijai, kad užsienio laikraščius 
įsileistų į mano gosudarstvą. To 
ir užteko. Visos kritikos prieš 
mane, prieš mano diktatūrą, 
prieš mano ministerius dingo,

Tautiška vienybė
Aš manau, kad jau butų lai

kas visiems lietuvninkams suei
ti į vienybę ir dirbti tautos la
bui. Politinės partijos sukelia 
kivirčus, kovas, ardo meilę vie
no prie kito. Būtinai reikia su
kurti tokią partiją (jeigu jos da 
nėra), kuri neturėtų jokių prin
cipų ir į kurią galėtų spiestis 
visi lietuviai iš kairės ir deši
nės. O jeigu jau yra tokia ta-

vorčyste, tai visi turėtume į j 3 
stoti ir išleisti savo gazietą.

Padaužos stovi už lietuvybę— 
vadinasi, už visus lietuvius, už 
visų lietuvių gerovę ir už viską 
kas lietuviška.

Padėkim sau, lietuviškas bo- 
mas, jeigu jis yra geras patrio
tas, turi teisės pasidaryti sau 
duonos su revolveriu arba be 
revolverio. Lietuviškas sukčius, 
skymeris ir išgverėlis turi tei
sės būti kad ir galva musų tau
tiškos organizacijos, nes jeigu 
vienus atmesime, o kitus priim
sime, nebus vienybės. Lietuviš
kas uriadninkas ir lietuviškas 
kalinys yra broliai lietuviai ir 
jei suprastų vienybės reikalą, 
abu stotų į musų vienybės or
ganizaciją, nors vienas jų ir ne
galėtų į mitingus ateiti. Lietu
viškas patriotiškas fabrikantas, 
kuris ir luptų darbininkui kailį 
ir darbininkas, nežiūrint kokis 
tinginys jis nebūtų, tinka į vie
nybės partiją. Patriotiškas dik
tatorius, tautiškiems reikalams

aukaujantis žulikas, užsispyrėlis 
demokratas, jeigu jų gyslose 
teka lietuviškas kraujas, priva
lo sustoti ginčytis, atskirai or
ganizuotis ir neturi kovoti vie
nas prieš kitą. Demokratai ir 
fašistai, kapitalistai, socialistai, 
bolševikai, anarchistai, monar- 
chistai, bedieviai, davatkos, ber
nai, ūkininkai, kunigai, vagys ir 
visi kiti lietuvių tautos elemen
tai turi išsižadėti savo pažiūrų, 
užmiršti savo padėtį ir spiestis 
į tautiškos vienybės organizaci
ją. Gal jums išrodo tai keista, 
bet yra nemaža musų tautos 
darbuotojų, kurie šitą šventą 
idealą skelbia ir jie nemano esą 
pusdurniais. —Patriotas.

REAL estate 
Kviečiam pas mus pirmiausiai 

2608 W. 47th St.
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“Užsirūkykite Lucky
vv

belių turėjom, šalom, kaip šu
nys, grybų neradom ir otely 
turėjom nakvot, o tu, bome, ba- 
liavoji ir pinigus spendini... Ne-, 
turiu dresės ir neturiu šiušų, 
o tu, bečiju, visą pėdę pralakei.. 
Ir, brolau, aš kaip geras vyras 
nutylėjau ir be vakarienės at
siguliau.

—Vadinasi, nė grybų, nė ge
ros loskos, nė valgyt, nė gert—1 
dar gerai, kad mušt negavau. 
Ale, matai, dabar aš jau gud
resnis—Pilk dar visiems tegul 

1 boba grybauja, o aš nors paba- 
liavosiu su draugais. Aš grybui 
vistiek nelaikinu, tai ot ir vis
kas ką aš žinau. Boba dar Mi-I 
čigane grybauja, o jos geras j 
vyras, Adomas, dabar čia savo1 
kaimyno auzoj gali truputį pa- i 
silinksmint. Ir, vadinasi, lai' .1 1gyvuoja šita auaa ir šitas skys- Į 
timėlis!
grybais ir boba, tai kitas biz
nis. Aš nekėrinu.—A. iš B.

o niekados nepasigesite saldumynų, 
kurie jus daro riebiais”

Constance Talmadge, 
. Žavinti Krutamųjų Paveikslų Žvaigžde

akių

Grybai Ura! už drąsą

micst.

$
&

Išradimams nėra galo, šį sykį l 
pasižymėjo vienas geras sanda-i

—Tie grybai, sakau, tai bobų 
išmislas—tarė Adomas, ketvir

Butų gerai, kad ir kiti tėvai 
šį pavyzdį pasektų, tuomet mer
gaitėms butų garbės.

• Sandarokas.

galės pridainuoti, kad ra- 
nereikėtų ir skaitytojas 
negadintų.

Tautos komisioratas.

O su burdingieriais, j

IUCK

vietoj saldumyno.

A

Constance Talmadge, 
Žavinti Krutamųjų

Kreipkitės į Vietos Agentus ar į 
BALTIC AMERICAN LINE

315 So. Dearborn St. Chicago, III.
•/zzr/y7Z>,7Z77/?77Į’Z77rzrz7,/rr~rzzz/>TZ77rzzzziyz//Z7z.yz7Z.

It’s toaste-
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio*

r 1028, The American Tobacco Co., Manufacturefi

t

tą stiklą mulo išgėręs—sakau,' rietis lietuvis. Parašo apie Lie-< 
kad juos paraliai paimtų tuos tuvą, apie savo organizaciją, 
grybus. Matai, brolau, dalykas'apie Amerikoj gimusį lietuvių' 
buvo, kaip čia pasakius, visai jaunimą ir pasirašo savo jaunos i 
paprastas. Visos bobos laikina dukrelės vardą, kuri mažiausio! 
grybauti, o manoji, tai tikrai supratimo apie tokius dalykus Į 
pasiutus ant grybt^

apie tokius dalykus | 
į neturi ir nemoka straipsnių ra-

- Na, tai, vadinasi, pėtnyčios, syti nė lietuviškai, nė angliškai, 
rytą aš atsikeliu į darbą ir žiū
riu, brolau: stalas apkrautas
valgiais ir gėrimais. Kas čia bus 
ir ką darys, aš, vadinasi, tuo-

BALTIKO 
AMERIKOS 

LINIJA

Tai 
Kelias 

Del 
Lietuvių

Išplaukimai 
Laivų iš 

New Yorko:

LITUANIA
Gruodžio 22

LITUANIA
Sausio 26

ĖSTOM A
Vasario 9

Vietoj užkandžiavimo tarp reguliarių 
valgymų . • . vietoj riebinančių saldu
mynų •. • dailios moteriškės šiandieną 
palaiko savo jluaną laibumą, rūkydamos 
Luckies. Šauniausios ir gražiausios 
moteriškės, lošiančios naujoviniuose te
atruose, naudoja Šią priemonę, kad 
pasilaikyt laibomis • • • kuomet kitos 
smaguriauja riebinančiais saldumynais, 
tai jos užsirūko Lucky!

Lucky Strike yra malonus suderinimas 
puikiausių pasaulyje tabakų. Tie taba
kai yra apkepinti—kas yra brangus 
specialia procesas, kuris išdirba ir pa
gerina kvapsnį. Štai kodėl Luckies yra 
lipšnūs pavaduotojai riebinančių saldu
mynų. Štai kodėl Lucky Strike turi 
savyje tikros sveikatos. Štai kodėl 
žmonės sako: “Rūkyti Luckies yra 
geras daiktas.0

Per ilgus metus tatai nebuvo jokia 
slaptybe tiems vyrams, kurie išsilaiko 
vikrūs ir žvalūs. Jie žino, jog Luckies 
neužkerta jiems kvėpavimo neigi ken- 
kia abelnajam jų sveikatos stoviui. Jie 
žino, kad Lucky Strike yra mylimasis 
cigaretas daugelio žymiųjų atletų, 
kurie turi pasilaikyt drūti ir vikrūs. 
Jie pagerbia nuomones 20.679 daktarų, 
kurie s tvirtina, jog Luckies mažiau 
teerzina gerklę, negu kiti cigaretei.

• '»

Tam tikra, aprubežiuota cukraus pro
porcija maiste yra patartina, bet 
žinpvai griežčiausiai pabrėžia, jog per- 
didelis daugis riebinančių saldumynų 
yra kenksminga ir kad Amerikos žmo
nės perdaug valgo tokių saldumynų.

* Todėl, vardan apsirubežiavimo, mes 
sakome:

VIETOJ SALDUMYNO. Į , 14’• < ■ į
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Kurt Muenzer.

BEVARDIS
Daugeliui rodėsi, kad žymusis linksmasai ponas visokiuose per- 

komikas gerokai nusmuko. Teo- surėdymuose būdavo vienodai 
doras Lahusenas nuėjo į varjetę įtikinantis. Bet visuose tuose 
ir rodė marioniečių teatrą. Jis'persirėdymuose ir atmainose 
pasivadino stačiai monsieur Te- trys lėlės visados išlaikydavo sa- 
odoras ir už keliu mėnesiu savo vo būdą ir atkaliai turėjusi savo 
naujame darbe buvo nėkiek ne- gražaus privalumo: karalaitė 

palikdavo karalaite, poėta — po-menkesnis, kaip sename. O kas 
jam beliko daryti netekus ko
jos! Kaip toji nelaimė atsiti
ko, niekados tikrų žinių sugau
dyti nebuvo galima. Visi žinojo, 
kad jis išsiskyrė su savo žmo
na, nelabai jauna gražuole. Vie
nintelis sūnūs buvo jam priteis
tas, bet gyveno su motina, kuri 
leidos į kelionę ir pasidarė inter- 
nacionalė lėbėdama. Aktoris, no
rėdamas atgauti savo sūnų, tu
rėjo nuvykti į Spą. Ten jį par
stūmė ir pervažiavo automobi
lius. Buvo kalbama, kad tame 
automobilyje sėdėję jo žmona su 
sunum...

Del ilgos ligos vargšas buvo 
prašalintas iš scenos ir ligos me
tu sugalvojo jis savo marione
čių teatra. Būdamas sumanus f a

plastikos darbuose, jis pats pasi
dirbęs savo lėles. Jos buvo be
veik metro didumo, nepaprastai 
gyvos, labai judrios ir tinkamai 
parėdytos. Iš viso turėjo jis de
šimtį tipų: vieną drūtą karalių 
ir vieną malonią karalaitę, liek
ną poetą, dviprasmį valkatą, 
drūtą damą iš miestelėnų, liesą 
panelę, linksmą figūrą ir raudon
skruosti dvarininką; leitenantą

eta. Kur ir kaip jie pasirodyda
vo, jokios aplinkybės gamtos 
vaizdai ar žmonės — niekas ne
stengė jų nukreipti nuo prigim
tos esmės ir jų aukštesnio pa
šaukimo. Trečiuoju buvo bevar
dis ponas, kurs niekados neatis- 
sakydavo pats nuo savęs. Galė
jo jis pasirodyti ispanų vienuo
lio apsiaustu ai* fraku, plačiais 
kailiniais ar plačiaskverne pele- 
ryna — visados jis būdavo be
vardis, nežinomas ir nejaukus, 
slaptingas ir slėpiningas.

Senis pasirodė viešai su savo 
lėlėmis ir turėjo pasisekimo. Jo 
improvizacijos buvo labai gra
žios, kilnios, simboliniai aktua
lus. Jis nieko neužrašydavo. Vi
si jo ūpo siautuliai dingo. Tik 
tam vakarui, tai valandai sudo
rota, išlikdavo klausytojuose 
trumpą laiką. Galiausia atsirado 
sumanus, dar jaunas žmogus — 
jis buvo sumanęs pradėti dirb
ti spaudoje ir tuo savo sumanu
mu tuoj patvirtino savo tinka
mumą tam darbui, kai juridinis 
darbas jam visai nesisekė. Tai
gi, tai šviesiai galvai atėjo- min
tis užrašinėti stenografiniai kas

laiką senasai žmogus, kurs jau 
daugiau šešesdešimties metų tu
rėjo, pasiekė nepaprastos gar- 

' bes, beveik viršgarbės.
Taip jis gyveno ir buvo šykš- 

i tus, laikėsi nuošaliai.. Jo milži- 
iniški honorarai leido jam nau
dotis patogiausiais viešbučiais, 
geriausiais restoranais — bet jis 
samdydavęs mažutį, bėdną kam
barėlį, maitindavosi duona, sū
riu, pienu ir vaisiais. Vaikščio- 
davodavo nudriskusiais drabu- 

' žiais, suplyšusiais batais, tau
kuota skrybėle, nuplyšusiais bal
tiniais. Gal tas ir buvo priežas
tis, kad jis neatsiliepdavo teat
re į didžiausį pasisekimą? Tada 
pakildavo tik jo mažutės scenos 
uždanga ir visados išeidavo į 
žiūrėtojus bevardis ponas, išbly
škęs, kilnus, didus ir, lengvai, 
tyliai pasilenkdavo, žiūrėtojams 
niekad neteko pačio lėlių akto- 
rio matyti.

Jis neturėjo jokio pagelbinin- 
ko. Ir iš čia pradeda atsirasti 
legendų. Jis turėjo paprotį pa
sidaryti užkabas už savo teatrė- 
lio kulisų, kurios jį visiškai pa
slėpdavo vaidinimo metu. Rodė
si negalima ir stebėtina, kad jis 
dviem rankom butų galėjęs tvar
kyti dešimtį lėlių ant jų vielų. 
Be to jo medinė koja dar ap
sunkindavo jo stambaus kūno 
judrumą. Bet nė vieną kartą ne
teko bet kam išgirsti medinės 
kojos bildesio. O jo gerklėje bu
vo dešimts įvairių balsų: bosų, 
tenorų, sopranų, urzgenčių ir 
storų vargonų, sunkių ir leng
vų liežuvių. Stačiai nepatikėti- 
nai! Bevardis ponas turėjo bal
są, kurs buvo toks malonus, jau-

Dr. Amante Rongetti, Chica- 
gos gydytojas, kurio byla bus 
iš naujo nagrinėjama. Prieš 
kiek laiko jam buvo paskirta 
mirties bausmė. Kaltinamas jis 
buvo padaryme nelegališkos 
operacijos, dėl kurios mirė mo
teris.

duodavo jam lėles, pats jas ant 
vielų užmaudavo ir, kaip rodė
si, sufliavo net seniui.

Toji apskelba pasplito plačiai 
ir prikibo prie senio. Nuošaliai 
laikėsi»jis visados, jo nejauki ty
li būtybė nubaidė nuo jo labiau
siai jam prijaučiančius. Jis ne
kalbėjo su nieku, rodėsi visados 
mintyse nuskendęs ir tik tada 
tikrai ir stebėtinai atgydavo, ka
da jo lėlės imdavo vaidinti. Sun
ku buvo manyti, nežymų didžia
dvasį lėlių aktorį esant seną, pa
niūrų, tylintį žmogų. Prie viso
kių atmainų į pratusioms akto
riams, toksai asmenybės atsi
mainymas rodėsi nepatikėtinas 
ir keistas.

turėjo ploniausius skalbinius, šil
kines autos, bastistinftis marški
nius — viskas pakvėpinta. Ir 
sėdėdavo ji — išblyškus, tylinti, 
— didus meno kūrinys nešva
rios sofos kampe. Klasinė jo 
nosis nesusiraukdavo, gražiosios 
lupos nciškrypdavo.

Būdavo šeimininkių, kurios 
senų gorų tradicijų prisilaikyda- 
mos, stovinėdavo padurtais, 
klausydavos ir pro rakto skylu
tę žiūrinėdavo, jos nesuvokiamų 
daiktų girdėjusios; bet senų bo
bų fantazija — sunki nuodėmė. 
Senis — taip pasakodavo jos, 
laimingai pasibaisėdamos — im
davęs lėlę ant kelių, glamonėda- 
vęs ją, meiliai su ja kalbėdavęs. 
Imdavęs ją su sayim lovon ir 
ten tęsdavęs aistrų pašnekesį. 
Lėlė gi protarpiais atgydavusi, 
ištrukdavusi iš senio ir smar
kiai ginčydavos. Ji bėgiodavusi 
po kambarį, balsiai, piktai, — ir 
vis gi be mažiausio lermo ir tas 
be jokios abejonės panašu buvo 
į kipšą ai* šmėklą. Viena sena 
moteris, kuri mokėdavo kortas 
išdėti, sakė buk lėlė esanti vi
sai ne vyriškis, tik vyriškiu pa
rėdyta; tikriausiai tai esanti 
mergaitė, senio į lėlę užburta ir 
kartais .jo iš tokios padėties pa- 
liuosuojama.

Prie to dar prisidėjo slėpinin
goji skrynutė, kurią senis visa
da su savim vežiodavos. Tai bu
vo geležinis, sunkus daiktas su 
slaptu užraktu iš skaitlinių ir 
raidžių. Nevienai šeimininkei, 
nėvienai jos kaimynei nebuvo 
pasisekę ji atidaryti. Ji nepasi
duodavo jokiems mėginimams ar

kombinacijoms. Tikra tačiau 
buvo tai, kad senis joje savo tur
tus slėpė. Tūkstančiai plaukė į 
jo kišenę, o savo reikalams iš
leisdavo jis mažiau už menkiau- 
sį amatninką. Jei butų reikėję 
už orą mokėti, tai jis butų su
mažinęs alsavimą, jei vanduo ne
būtų visiems dykai buvęs, jis 
butų troškinęsis. Dažnai, nak
tį, praverdavo jis skrynutę, tar
tum burtų galybe. Tada susijau
dinusi bobutė matydavo pro du
rų plyšį, kaip jis išsiimdavo po
pierius ir juos bučiuodavo. Vi
sados pas jį degdavo tik žvaki
galis, todėl žiūrėtoja negalėdavo 
tikrai nieko pamatyti. Bet tai 
bę abejo esą buvę popieriniai pi
nigai, kuriuos jis taip godžiai 
glamonėdavo ir virpančiomis 
rankomis vėl paslėpdavo. Lėlė, 
bevardis ponas, sėdėdavo ir žiū
rėdavo į tai. šilkiniu šlafroku 
apsuptas, sėdėjo jis sofos kam- 

Ipe. Jo gražus, išblyškęs veidas 
nušvisdavo gadumu ir jis ties
davo savo siaurą ranką prie 
skrynutės. Tada senis užtrenk-

davo skrynutę, priešginai juok- 
damos, ir čia prasidėdavo tarp 
lėlių aktorių ir jo figūros gin
čas, nuo kurio pasipktinusi klau
sytoja pabėgdavo.

(Bus daugiau)

Kai Jus Pagaunate 
Šaltį

beveik tuojaus užsikimšimas 
pagimdo galvos skaudėjimą.

ORANGEINE Milteliai susta
bdo galvos skaudėjimą ne
žiūrint nuo ko jis paeina. 
Saugus per virš tris dešimt 
metų.
Visose aptiekose 10c ir 26c.

OBMįGEĮNE
SUTAUPYK PUSĘ 

DABAR!
Laike gegužio minės i o tiktai 

Skyrių ofisuose tiktai!
Vtsas darbas užsakytas tegugto mfine 

«yj bu* atlikta* pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Sute
ma munų aplcltnk'ų Dental Ofisu.

SKYRIAUS ofisas 
1800 S. Halsted St.

For C u t s and Woundi
Apai***goidt ataikritimol 
Gydyki t koiną žaizdą ar
ba jaibrižimą s* iiao ne- 
nuodijančia antiseptika 
Zonite ažmula bakterija*. 
Ir iftgydo.

t Dantų Betas it %
226 setas____ ________________ *12.60
216 setas S? .60O setas l M

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKT]
Urrlausi* auksini* darbas H

26 Geriausios Auksinas Crowns _ *2.60
66 Geriausi Auksiniai Fillings _ $2.60
*6 Geriausi Auksiniai Tilteliai _  22.60
22 Atloy Fillings ___________ 21
21 Sidabnnai Flling*______________6Oc
Išvalymas dantų 60c

Šių kainų negausite musu didliamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS Įsteigta* 23 me
tai atgal
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Prea.

32K South State 8t. 
rhone ilarrlson 0761

<---------------------------------------- ,, >

ir išblyškusį poną. Tai buvo 
nuolatiniai senojo aktorio veikė- i 
jai, su kuriais rodydavo jis savo! 
teatrą. Dar sirgdamas rengė jis 
jiems dialogus ir sugalvojo sce
nas. Ir štai, jo dvasia, ligi šiol! 
rašytų rolių varžoma, svetimų1 
norų spaudžiama, pradėjo stai
ga laisvai plėtotis. Pačios min
tys savaime kuopęs, pažadinda-i 
vo naujas, šliejosi prie kitų, su- j 
darydavo grizlius juokus ir gro-: 
teskinius sumanymus, susikaup-, 
davo į ištisas dramas, juokus, 
komedijas. Senasai aktoris už-. 
čiuopė savyje improvizatorių.

Jis mylėjo savo lėles. Visų la-, 
biausia savo išblyškusi poną. Vi-! 
sos kitos lėlės turėjo amatą, ran
gą, padėtį, vardą, tiktai išblyš
kęs ponas buvo bevardis. Jis i 
buvo skirtas likimą, priepolį. 
mirtį vaidinti. Liūdno turinio 
scenoms jis priduodavo stipru
mo, linksmumo vietoms sudary-1 
davo juodą, nejaukų foną. Jis1 
buvo labai gražus. Jo kūrėja: ! 
ir savininkas nedrįso imtis atsa
komybės už tokį nepaprastą ku
rinį. Todėl pasikvietė jis žymi, 
skulptorių ir jam pavedė pada 
ryti bevardžio galvą. Slapčiau 
siais budais įteikė jis skulptorių 
paveikslus, atvaizdus ir pieši 
nius. Padarytoji galva pilnai j 
patenkino. Tai buvo kilniausias 
švariausias ir tobuliausias vei 
do atvaizdas. Išblyškęs veidas 
kaip senas, pageltęs Paroso mar 
moras, plati nosis, lygiai ir tie 
šiai padaryta kaip antykinio ku 
rinio, lupos lenktos, kaip idea 
lis lanko išsirietimas. Brangų 
rusvai šilkiniai plaukai didelio 
mis sunkenybėmis buvo įsiūti 
galvą, drąsus ir liūdnai pakilt 
blankstienai. Akys buvo mėly 
nos kaip lapislazuli. šita lėlė bu 
vo visų judriausia ir parėdyt 
juodais drabužiais iš ploninusio 
medžiagos.

Negalima tačiau manyti, kat 
lėlių aktoris butų ankštai laikę 
sis nustatyto budo visų savo de 
šimties lėlių. Tas butų jo suma 
nymams daug kliudę. žinoma 
buvo labai lengva, visai nedide 
liu kostiumų pakeitimu iš dru 
to karaliaus padaryti paprast? 
miestietį, o iš drūtosios ponios. 
per purpurą ir gornostajus, — 
karalienę. Valkata mažiausii 
triasu galėjo patapti hercogu, < 
leitenantas, ginklus į šalį atidė 
jęs, — kelneriu ar agentu. Lie 
soji panelė būdavo šiandien gu 
vernantė, rytoj — pikčium; 
Ksantypė. Raudonskruostis dva 
rininkas galėjo lygiai gražia 
vaidinti prieglaudos užveizdą ar 
ba kalnų ar vandenų dvasią, tik

vakarą visas jo improvizacijas. 
Jis sėdėjo tarp klausytojų ir už
rašinėjo. Jis padarė nepaprastą 
pastabą, kad lėlių aktoris nieka
dos žodis į žodį nepasikartoda
vo. Kas vakarą duodavo jis nau
jų variantų. Per trisdešimtį vai
dinimų darbštusis stenografas 
užrašė dvidešimts keturis daly
kėlius, lengvus ir rimtus, links
mus, t ragi nius, alegorinius, bru
taliai realistinius. Lėlių aktoriui 
buvo pranešta, kad Jis yra ap
vagiamas. Jis nusišypsojo pro
tingai ir tarė kilniu turtuolio 
nuolaidumu: “—Tegul sau! Aš 
turiu pakankamai.” — Ir jis nu- 
šlubavo savo medine koja. Su
manusis žurnalistas išleido po 
aktorio mirties lėlių vaidinimus 
ir padarė gerą reikalą. Be to jis 
buvo pakviestas vieno stambaus

kus ir taip gražiai skambėjo, 
tartum butų kalbėjęs berniokas, 
Papos choristas, beveik kad mer
gaitė.

Vieną kartą visi — varjetė 
paprastai buvo respektuojami 
visi kolegų savotumai ir seniui 
niekas nekliudavo ir jo neboda
vo, — vieną kartą ispanų šokė
jos tarnaite neįstengė atsispirti 
pagundai ir pasekė jį pro ply
šį užkaboje, kur senis už kulisų 
vaidino savo dramą. Bet ji at
šoko išblyškus ir virpėdama ir 
tvirtino, buk senis ne vienas 
ten buvęs. Mažo ūgio, juodas 
žmogiūkštis jam padedąs—pat
sai velnias. Jis atrodęs kaip vie
na iš lėlių, anasai ponas bevar
dis, labai išblyškęs ir labai gra
žus. Baisu buvo žiūrėti, kaip jis 
šokinėjo apie didelį, drūtą žmo-

Visoki pripuolamai nugirsti 
gandai įgaudavo paskatinimo iš 
to, kad senis, išeidamas po vai
dinimo iš teatro, visados nešda- 
vos su savim vieną iš lėlių. Tai 
būdavo visada bevardis ponas. 
Jis nešdavos jį, išvaduotą iš vie
lų, rankoje ar po apsiaustu, sti
priai prie savęs priglaudęs, šil
kiniai lėlės plaukai visada buvo 
vyšnių kvepalais pakvėpinti ir 
aitriai saldi kvapsnis būdavo ir 
nuo senio jaučiama. Jis niekad 
nevažiuodavo. Blogiausiu oru ei
davo jis pėsčias dažnai tolimą 
kelią ligi savo vargingo kamba
riuko, nes dažniausia gyvendavo 
jis pigiuose priemiesčiuose. Jis 
globodavo tą lėlę tartum gyvą 
būtybę, šnabždėdavo jai malo
nius paguodos žodžius. Namie 
pasodindavo ją sofon, sušukuo-

Į VISUR
Chicagos -Apygardoje

lienraščio teatralių recenzentu, 
les jis buvo parašęs prie tų lė
tų vaidinimų pažymėtiną dra- 
natinį įvadą.

Tuo tarpu lėlių aktoris kelia
mo iš vietos į vietą, statydavęs 
zarječių teatruose savo teatrė- 
į ir vaidindavo tarp žonglėrų, 
;ansonėčių, muzikalių klounų ir 
Iresuotų žvėrių kokią penkioliką 
ninučių su savo lėlėmis. Fran- 
:uzų kalbos mokėjimas davė jam 
galimybės iškeliauti į užsienį. 
>Jet Amerikoje išbuvo jis šešis 
mėnesius. Metai bėgo; praėję 
au buvo ketveri metai ir per tą

Sustabdomas vargi
nantis kurtus 

kosulys
Kosulys tankiai paeina nuo 

uerzinimo gerklėj, kurį nuola- 
inis varginimas tik dar labiau 
ablogina. Kad sustabdyti jį 
uojaus, palaikykit valandėlę 
ozą Foley’s Honey and Tar 
’ompound žemai gerklėj, tarsi 
argaliuojant, pirm nurijant. 

Tuo gydančios, raminančios y- 
atybės Foley’s Honey and Tar 
’ompound tiesioginiai paliečia 
.□erzintas vietas ir pagelba bu- 
ta ūmi. Kiekvienas junginys 

’oley’s Honey and Tar Com-* 
’ound yra veiksmingas ir stip- 
us. Neturi opiatų. (
Parduoda:

L. P. Halinėms, 
10721 Wentworth Avė.

'1801 S. Racine Avė. kertė 18 gt.

Wm. Broniarczyk, 
4459 So. Wood St.

Grant Works Drug Store,
4847 W. 14th St., Cicero, 
John Malachowskas.

Carl F. Worm,
3359 S. Halsted St., kertė 34 gt

gų, be balso, žaibo greitumu pa- davo plaukus ir nuvilkdavo. Ji

Išpardavimas
Prieš Kalėdas

Mes dabar turime pilną 
pasirinkimą vėliausios ma
dos siutų, ir overkautų vy
rams, berniukams ir vai
kams. Kainos siutų ir 

overkautų yra atpigintos

Nuo $20 iki $45
Pas 
jus 
$10

dabar
$8 iki

mus pirkdami
sučedysit nuo
ant kiekvieno siuto ir

o verkauto. »

Atsilankykit tuojau pas 
mus ir pasinaudokit pro
ga kol kainos yra atpigin
tos. Bes patai* n a u s i m e 

. jums greitai ir mandagiai.

■B^GHIČAGpliĮi 
j ĄU R0 RA AND‘jįLGĮNĮ 
■■B PA1LR0A

Puikiausias patarnavimas j vi
sus miestus ir miestelius pa
lei Rražųjj Siaurini ežero pa
kraštį ir Skokie Klonį.

Tiesiotginibi į grąžiausius prie 
miesčius j vakarus nuo Chi 
caj?os ir Fox upes Klonyje.

Aptarnauja industrinę apygar
dą j pietus nuo Chicago, Dune- 
lan<l _ ir Indianos ir pietinio 
Michijęan ežero . rezortų mies
tus.Aurora

Elgin 
Batavia 
Geneva
St. Charles 
Wheaton 
Glen Ellyn

Lombard 
Vilią Park 
Elmhurst 
Westmore 
VVarrenville 
West Chicago 
Wayne

Motoriniai busai susijungia per 
Western Coach Co. (Marigold 
Linijps) su
Naperville La Grange
Downers Grove Ontarioville 
Hinsdale Bloomingdale

Addison
Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungia su 
Exposition Park, Mooseheart, 
Yorkville, Oswego, Dundee, 
Carpentville, Yoeman City of 
Childhood, Elgin State Hospi- 
tal, St. Charles School for 
Boys, Rockford, Belvidere ir 
daugeliu kitų vietų.

Telefonuokit Traffic

Miiwaukee 
Racine 
Kenosha 
Zion 
Waukegan 
Great Lakęs 
Lake Bluff 
Lake Forest 
For^ Sheridan

Highwood 
Highland Park 
Ravinia 
Glencoe 
Hubbard Woods 
VVinnetka 
Kenilworth 
Mundelein 
Libertyville

Reguliariai vaigščiojantys bu
sai sujungia North Shore Line 
traukinius patogiose vietose su
Fox Lake 
Channel Lake 
McHenry 
Antioch 
Lake Vilią 
Deerfield

Lake Zurich 
Woodstock 
Northbrook 
Wauconda 
Gurnee 
Techny

Iš Kenosha motoriniai busai ei
na j Powers Lake, Silver Lake, 
Paddocks Lake, Twin Lakęs ir 
Lake Geneva.

South Bend 
New CaHisle 
Hudson Lake 
Michigan City

Tremont
(the Dunes) 

Gary 
East Chicago

Hammond

Motoriniai busai susijungia per 
Shore Line Motor Coach Co. 
iš Michigan City stoties su
Benton Harbor 
St. Joseph 
Bridgman 
Sawyer

Lakeside 
Union Pier 
New Buffalo 
Grand Beach

Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungimai 
su Chicago Heights, Valparai- 
so, Flint Lake ir Hobart.

Dept., Central 8280, dėl pilnų informacijų

Bridgeport Clothing Co.
3312 S. Halsted St. Tel. Boulevard 1162

Geriausias Patarnavimas i visur Chicagos Apygardoje
Greiti plienlniul traukiniai, nkmenlipis iily(!nt«s ke
lius, patyrę ir inandiiKųH traukinių aptarnautojai, daną 
patoz ij Htiifiij, 24 valandų tankiai valK^inJaiiHu 
traukinių aptarnavimai*. reKuliari huh! JunKimai ku po 
vIhiį šal| vnlRšęktinnėlų hunų kelialH, valgomųjų Ir 
parlor-oliHervotlon karų patarnavimas — tai yra pui
kus aptarnavimas elekttrlnių traukinių, operuojančiu 
Iš Chicugos vidurinlesčlo | visur, kur tik Jus pano-

rčtumčt važiuoti. Avarųs —- nčra dulkių, durnų ar 
vlndrų. Atvažiuokit ir išvažiuokit kata tik norite. 
Nėra Jokio susigrūdimo, stabdomųjų šviesų ar par- 
kinimo rupesnio. Jus galite pnslsamdvti karų, trau
kini ar motorini bust* dėl visos partijos. Jei norite. 
Planuodami kok| nors Išvažiavimų kreipkitės t Out- 
ing and Iteereatlon llureau (d>kiti), kad Jis pagel
bėtų Jums, 72 W. Adams Nt„ Ntate 0080.
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MONARCHIJŲ SUTEMOS

Didžiausios pasaulyje monarchijos, Anglijos, kara
lius sunkiai serga ir atrodo, kad jau maža vilties jam 
išgyti. Po jo mirties į karaliaus sostą atsisės Wales’o 
princas, kuris dabar skubinasi pagrįžti iš medžioklės 
tolimoje Afrikoje. Karalius Jurgis V neturėjo beveik 
jokios galios valstybėje, o jo sūnūs reikš dar mažiau. 
Jisai žino, kad tik Anglijos žmonių mandagumas leis 
jam užsidėti ir iki tam tikro laiko nešioti savo tėvo ka
rūną. Jeigu žmonės supyktų ant savo karaliaus, tai 
kaip bematant jisai turėtų trauktis.

Italijos karalius bailiai klauso diktatoriaus Musso- 
lini. Ispanijos karalius dreba prieš generolą de Riverą. 
Rumunijos karalius — septynių" metų vaikas, ir už jį 
eina karaliaus “pareigas” regentų taryba; kai dabar su
sidarė Rumanijoje ūkininkų valdžia, tai ir regentai pa
siliks be jokios reikšmės. Vokietijoje, Austrijoje, Rusi
joje ir Graikijoje karaliai tapo panaikinti, ir stiprių 
karališkų valdžių šiandie Europoje jau nebėra. Kur dar 
Europoje tebegyvuoja karaliai, tai greičiaus tiktai, kai
po tikra iš senesnių laikų užsilikusi “dekoracija”. Ame
rikoje muzikantų “benai” mėgsta puoštis margomis uni
formomis, o Europoje kai kuriose valstybėse dar neišė
jo iš mados laikyti iškilmingiems atsitikimams papuo
šalą karaliaus pavidale.

Jeigu pažvelgti į netolimą praeitį, tai atrodo keista, 
kad tos karalių valdžios taip nusigyveno. Dauguma mu
sų atsimename, kaip mums būnant Lietuvoje kunigai 
laikydavo mišias bažnyčiose už karalių ir jų šeimų svei
katą ir kaip jie mokydavo, kad karaliaus valdžia parei
nanti “nuo Dievo”. Kuomet žmonės ėmė kelti maištus 
prieš Rusijos caro despotizmą, tai musų kunigai, “šven
tu” raštu pasiremdami, šaukė, kad priešintis ‘.‘Dievo pa
teptam” valdovui tai — didelis griekas, už kurį reikė
sią po mirties pekloje per amžius degti. Šiandie aišku 
kiekvienam, kad toks kunigų mokymas buvo nedora 
apgavystė, nors ji ir buvo dengiama “Dievo” vardu.

Ne Dievas buvo davęs karaliams galią ant žmonių, 
bet — žmonių tamsumas. Kai žmonės apsišvietė, ėmė 
suprasti savo reikalus ir organizuotis, tai “šventi” ka
lelių sostai vienas po kito tapo išmesti į senų rakandų 
kamarą arba padėti į muzejų; o kur karaliai dar išliko, 
tai jie turėjo atsižadėti visos savo galios ir pavesti val
stybių reikalus žmonių išrinktoms valdžioms. Praeis dar 
kiek metų, ir pavirs “senųjų gadynių išnykusiais sutvė
rimais” ir šitie paskutiniai karaliai.

ROTHSTEINO PIKTADARYBIŲ REKORDAI
SAUGOJAMI

New Yorke dabar eina garsiojo gemblerių kara
liaus Rothsteino mirties tyrinėjimas. Policija suėmė ir 
grand džiurė apkaltino dėl jo nugalabinimo keletą as
menų, kurie laikomi kalėjime. Teismo organams pavy
ko surasti ir daug dokumentų, rodančių to kriminalisto 
darbus ir jo ryšius su įvairiais elementais, ir jie yra 
budriai saugojami, kad kas jų “nenukniauktų”.

Tarp Rothsteino bylos dokumentų, kuriuos teismas 
užantspaudavo dviejose dėžese ir padėjo j plieninę spin
tą, yra, kaip praneša telegrama iš New Yorko, ir re
kordai apie pinigų išmokėjimus policijai ir valdinin
kams sąryšyje su rūbų pramonės darbininkų streiku.

Šitų rekordų kolkas tardytojai nenori skelbti, nors 
jie, be abejonės, gali būt labai įdomus. Iš to, kas jau te
ko viseomenei patirti, yra žinoma, kad Rothstein turė
jo artimiausių santykių su komunistais, kurie vedė karą 
rūbų siuvimo darbininkų unijose prieš “pardavikiškus” 
viršininkus. Rothsteinas buvo komunistų “angelas sar
gas”, kuris apgindavo komunistų “gengsterius” polici
joje ir teismuose, kada šie jkliudavo už unijistų muši
mą. O už tą patarnavimą komunistai jam ir jo advoka
tui užmokėdavo.

Nevv Yorko politikieriai darys ką galėdami, kad 
neišeitų į aikštę tie dokumentai, kurie kompromituoja 
juos ir jų draugus, todėl veikiausiu ne viskas bus suži
nota apie tamsius ryšius, jungusius tą kriminalio pa
saulio vadą su policija r komunistais. Bet visko jie ne
galės paslėpti, kadangi skandalas yra perdaug didelis 
ir visuomene rpikalauja aiškumo.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje —- paštu: 

Metams ...... -............................ $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ...»...........  2.50
Dviem mėnesiam ................. ... 1.50
Vienam mėnesiui ............................75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...»..................  3c
Savaitei —.........    18c
Mėnesiui -----    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ............—.....$7.00
Pusei metų   .................— 8.50
Trims mėnesiams     1.76 
Dviem mėnesiams -------- — 1.25
Vienam mėnesiui ...........  .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta]:

Metams ............._......... .............. $8.00
Pusei metų ...................  4.00
Trims mėnesiams  —— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

JAPONIJOS DESPOTIZMAS

Nedaug šalių yra pasaulyj, 
kuriose siaučia toks žiaurus 
despotizmas, kaip Japonijoje. 
Jos kalėjimuose yra mažų ma
žiausia 1,000 politinių kalinių, 
kurių apie pusei grasina sun
kiausios bausmės (ligi mirties 
bausmės)• už “priešvalstybinį 
veikimą”. Kalėjirtiuose vartoja
ma pasibaisėtina kankinimo 
sistema, primenanti viduramžių 
Europos inkviziciją. Neseniai 
įvykusio mikado (karaliaus) 
vainikavimo iškilmių metu su
grusta į kalėjimus dar apie 
5,000 žmonių.

Tie žiaurus persekiojimai ei
na po “komunizmo slopinimo” 
obalsiu, bet tikrumoje jie yra 
atkreipti prieš visokį laisvesnį 
judėjimą. Pastaruoju laiku 
valdžia ypatingai stropiai nai
kina “kramolą” moksleivių tar
pe. Japonijos švietimo ministe- 
riui duota daugiaus kaip šimto 
tūkstančių dolerių fondas tam, 
kad jisai sudarytų politinę žval
gybą universiteto studentams 
ir profesoriams šnipinėti. Cen
zūra raštams iš užsienių tapo 
paaštrinta.

Tai taip dedasi tekančios sau
lės karalystėje. Tečiaus, kai 
buvo Japonų mikado karūnacija, 
tai bolševikų valdžia pasiuntė 
jam sveikinimo telegramą ir 
paskyrė brangią dovaną. Mat, 
su kuo komunistiški valdovai bi- 
Čiuliuojasi.

LIETUVIAI EMIGRANTAI 
BRAZILIJOJE

Lietuvių Susivienijimas Bra
zilijoje leidžia laikraštį “Gar
są”, kurį redaguoja p. A. Zau- 
ka. 8-am to laikraščio nume
ryje įdėta įdomių žinių apie lie
tuvių judėjimą tame Pietų 
Amerikos krašte. Tenai skaito
me:

“Pirma lietuvių organiza
cija Brazilijoj ‘Susivieniji
mas Lietuvių Brazilijoj’ bu
vo įkurta 1927 metų pradžio
je. Ji buvo lietuvių sutikta 
su entuzijazmu.

‘‘Bet ne ilgai jai teko gy
venti. Vadų asmeniniai gin
čiai privedė jiį prie iširimo. 
Ir 1927 m. birželio mčn. 19 d. 
visuotiname susirinkime Stan
kaičiui vadovaujant įvyko 
skilimas. Didesnė dalis ‘S, L. 
B.’ narių su Stankaičiu prie
šaky atskilę įsteigė ‘Aušrą’. 
‘S. L. B.’ nustojęs veik visų 
savo narių buvo priverstas 
laikinai užmigti.

‘Aušra’ vedama Stankaičio 
(kuris iš liberalo pasidarė 
griežtu liberąlizmo priešu: ži
noma, dėl asmeninio išroka- 
vimo) nukrypo taip toli, kad 
buvo įkištas į belangę, o iš
ėjęs iš ten turėjo greit 
sprukti iš Brazilijos. Dar va
dovaujant ‘Aušrą’ Stankaičiui 
buvo išleistas pirmas lietuvių 
laikraštis Brazilijoj ‘Brazili
jos Lietuvis’ (1927 m. liepos 
mėn. 2 d.)

“Išbėgus Stankaičiui, ‘Auš
ra’ nukripsta visai į kitą pu
sę. Jos priešaky atsistoja 
karšti Lietuvos patriotai — 
su Ruškiu priešaky. Paėmus 
‘Aušros’ vadžias Ruškiui, 
‘Aušros’ narių skaičius pra
dėjo kaip sniegas pavasary 
tirpti.

“ ‘Aušra’ nebeįstengė leisti 
savo organo, nes bankrutavo 
ir ‘Brazilijos Lietuvis’ liko 
perduotas j privačias rankas, 
kur tapo pakrikštytas ‘Pietų 
Amerikos Lietuvis’.

“Tiesa, nors laikraščio lei
dėjai ir gardas pasikeitė, bet 
likus tam pačiam redaktoriui 
— Ruškiui, ‘Pietų Amerikos 
Lietuvis’ visą laiką buvo 
‘Aušros’, arba teisingiau sa
kant Kuškio monopolizuotas 
ir vartojamas savo veikalams.

Jame ‘Aušros’ veikimas buvo 
keliamas į padanges, buvo 
daug žadama, nors faktinai 
nieko nebuvo, daroma. Galų i 
gale į ‘Aušrą’ buvo įneštas 1 
biznio kromelis, ‘Aušros’ var
das buvo naudojamas asme- 
niniems reikalams.

“Matydami tokį savo vadų 
darbą, nariai pradėjo savo ei
les apleisti ir galų gale iš ga
lingos ir skaitlingos ‘Aušros’ 
organizacijos narių skaičiaus, 
dabar esą, kaip praneša ‘P. A. 
Lietuvis’ 41 Nr., tik vienas 
narys.

“Paėmus ‘Aušros’ vadžias 
į savo rankas Ruškiui ir pa
tį veikimą nukreipus į visai 
nepageidaujamą pusę, kilo 
gyvas reikalas steigti tokią 
organizaciją, kuri, iš tikrųjų, 
rūpintųs išeivių reikalais. To
dėl buvo vėl atgaivintas ‘L. 
S. B.’ f

“Stankaičio, Ruškio ir kitų 
suklaidinta visuomenė atšalo

Lietuvos Gyvenimo Atgarsiai
Tik svetur išvažiavus, nors 

trumpam laikui aiškiai supran
ti ir atvaizduoji sau kokio da
bar Lietuvoj gyvenimo esama. 
Tai kalėjimas, kurio vyriausiu 
viršininku yra Augustinas Vol
demaras. Štai sėdžiu Prusą so
stinėj ir iš tolumos matau tą 
Lietuvos kalėjimą. Man kaip tai 
keista yra, kad galiu laisvai 
jums draugai rašyti, kad j ma
no butą nesiverž lietuviški žval- 
gybininkai—daugumoj studen- nors, berods, Krašto apsaugos 
tai tautininkai ir šiaip įvairus, ministerių yra numatytas dide-
visuomenės atmatos—rimti Au
gustino Voldemaro ramsčiai.

Augustino Voldemaro 
diktatūra

Taip, jau nuo kurio laiko Lie
tuvą valdo ne tautininkai, bet 
Augustinas Voldemaras, ir net 
ne Smetoną. Dabar tarp tau
tininkų eina didžiausios riete
nos, peštynes. Akylesni tauti
ninkai, kurie dar nenustojo sa
ve gerbią, kuriuose dar bent 
kiek užsiliko žmoniško pajauti
mo ir kuriems bent kiek rupi 
Lietuvos nepriklausomybėj jau 
reiškia Augustino Voldemaro 
varoma politika nesitenkinimo. 
Kai kurie jų jau pradeda su
prasti, kad Augustino Voldema
ro varoma politika liko jo as
mens biznis, jo karjera ir no- 

ras žut-but išsilaikyti.
Augustinas Voldemaras deda 

ant kortos visą Lietuvos liki
mą, kad tik išsilaikytų. Jis pa
sirašė su Vokiečiais sutartį, ku
ria einant vokiečiai turi teisės 
kolonizuoti Lietuvą. Tai senas, 
dar kaizerinės vokiečių politi
kos troškimas Lietuva koloni
zuoti ir padaryti savo aklu į- 
rankiu. Jų tas troškimas jau 
įsikūnijo. Ir štai ddko Lietu
vos iždo pinigai per nelyg aik- 
vojami, žvalgybai leidžiami mili
jonai, užėjo blogi metai, šiemet I
derlius prastas, daugely vietų 
jau dabar ūkininkai neturi duo
nos. Jau dabar visi Lietuvos 
miestai valgo užsienio duoną, 
taigi musų valiuta plaukia už 
sienin, atseit eksportas vi
są laiką mažėjo, o importas 
kas kart didėjo.

Tatai Augustinas Voldemaras 
yra reikalingai pinigų. Juos 
jam pažadėjo Vokiečiai, jei tik 
jiems bus leista Lietuvą koloni 
zuoti, ir Voldemaras sutiko to 
kią sutartį pasirašyti. ^Nerei 
kia pamiršti, kad vokiečių diplo
matai senos mokyklos ir', kur 
tik galima, varo kaizerinę poli
tiką. ir, be to, vokiečių jau
čiamas didelis inteligentijos ir 
šaip įvairių vertelgų perteklius j 
jie jieško keities ir kolonijų 
tokia savo kolonija, į khrią bus 
galima savo perteklių ekspor
tuoti, jie ir turėjo numatę Lie 
tuvą. Augustihas Voldemaras 
ją jiems ir parduoda.

Taigi akylesni tautininkai 
jau pradeda suprasti kuria 

nuo organizacinio darbo, to
dėl ir jėgų prisiėjo padėti, 
kol ‘L. S. B.’ s-ga liko pasta
tyta tinkamai ant kojų.

“Galop, gerai susitvarkius, 
‘L. S. B.’ s-ga išleido savo or
ganą ‘Garsą’. ”
Brazilijoje . dabar lietuviai, 

“Balso” nuomone, gyvena daug
maž taip, kaip prieš 50 ar 60 
metų Jungtinėse Valstijose. 
Juos esą sunku organizuot dau
giausia dėl to, kad jie pastoviai 
neapsigyvena vienoje vietoje, 
bet keliauja iš vietos į vietą, 
matyt, ieškodami uždarbio.
J “Garso” redakciją atėjo vie

nas senas žmogus, pavarde Mi
lašius, kuris jau 23 metai kaip 
apleido savo tėviškę Lietuvoje 
ir dabar gyvena mažam mieste
ly Asis, už 515 mylių nuo S. 
Paulo (stambaus centro, kur su
sispietę daug lietuvių). Kiti Lie
tuvos emigrantai dar gyvena 
Brazilijoje neseniai.

kryptimi Augustinas Voldema
ras varo savo politiką, bet jam 
jie jau nieko negali padaryti. 
Augustinas Voldemaras paju
tęs, kad juo nepatenkinta tau
tininkų dalis pradėjo varyti in- 
trygų politiką ir save apsupo 
sau patikimaisiais. Todėl iš 
krašto apsaugos ministerijos 
“svieto perėjūną” degeneratą-iš- 
sigimėlj Daukantą išmetė ir kol
kas pats jo vietą užėmė, 

lis girtuoklis, kyšininkas Byron- 
tas; tikras Voldemaro tarnas. 
Kariuomenėj įvairiais papirki
mais Voldemaras randa sau ša
lininkų jaunųjų karininkų tar
pe ir studentijoje pas tautinin
kus, kuriems duoda atsakomin-, 
gas žvalgyboj vietas ir, žino
ma, gerai apmokamas.

Smetona—bejėgis
Nusigėręs Antanas Smetoną 

dabar politikoj mažai reikšmės 
turi. Berods, į jį mėgina kar
tais veikti priešingosios Augus
tino Voldemaro tautininkų gru
pes, bet nieko gero nesulaukia. 
Mat, Augustinas Voldemaras, 
Antano Smetonos visai neklau
so ir juodviejų santykiai tiek 
yra pablog-ėję, kad vienas kito 
vengiu ir niekuomet kartu ne- 
pasirodo. Ministerių Kabinete 
Augustinas' Voldemaras su vi
sais kitais ministeriais elgiasi, 
kaip su pastumdėliais, neduoda 
jems nė išsižioti; o jei tik ku
ris mėgina užimti savarankišką 
poziciją, tai Voldemaras tuoj 
jį išėda, kaip jau atsitiko su 
Daukantu.

Visam krašte auga didelis ne
pasitenkinimas. Kalėjimai pil
ni žmonių ir jau numatyta visa 
eilė naujų kalėjimų statyti. Tik 
vienų socialdemokratų daugiau 
kaip trys šimtai žmonių sėdi 
kalėjimuose. Emigracija auga, 
jau dabar yra virš tukstanties 
politinių emigrantų. Drauge - su 
emigrantais Augustinas Volde
maras siunčia visą eilę šnipų, 
kurių tikslas sekti emigrantų 
gyvenimą. Vokiečiuose žvalgy
bai vadovauja Karaliaučiaus 
konsulas Budrys-Palavinskas, 
seiliaus Lietuvos žvalgybos vir
šininkas. Latvijos konsulas Gi- 
iis ir keletas vietos lietuvių. 
Atsiranda ir emigrantų tarpe, 
kurie vargo, bado nukamuoti 
padeda žvalgybai dirbti, šiam 
darbui Augustinas Voldemaras 
lėšų turi!

O žvalgybai dabar Lietuvoje 
yra kas veikti, nes nelegalu li
teratūra, pavidale atsišaukimų, 
laikraštukų, brošiūrų labai pla
tinasi. Ir žmonės, pasiilgę tei
sybės, ją gaudyte gaudo. Jų 
.įkaito visi, pradedant aukštais 
valdininkais h- kunigais ir bai
giant darbininkais. Nelegalę 
literatūrą, išskyrus tautininkus, 
dabar Lietuvoj leidžia visos par

tijos, nes veik visos partijos 
dabar yra pusiau nelegalūj pa
dėty. Susirinkimai visai veik 
nekalčiausio turinio neleidžiami, 
o jei ir gaunamas leidimas, tai 
į tokį susirinkimą atsilanko vi
suomet keletas žvalgybininkų 
ir dar viešosios policijos atsto
vas, kuris kone stenografiškai 
nurašo visas kalbas ir jų turi
nį tuč tuojaus pranešdamas Au
gustinui Voldemarui.

Taigi nebus perdėta, kad Lie
tuva virto kalėjimu. Tiek tuom 
tarpu. Progai pasitaikius para
šysiu ir daugiau.—Tremtinys. 

^lEDICINOSŽINIOŠ
Indijonų dvidešimt kartų dau 

giau už baltuosius džiova 
miršta.

Keturioliktojoje metinėje An
glijos Asociacijos Džiovai Iš
vengti konferencijoje dalyvavo 
ir Canados Džiovos Asociacija, 
kuri prisiuntė net trisdešimt 
atstovų. Avidvi šitos draugi
jos yra pasižymėję dideliais 
darbais žmonių sveikatos srity
je.

Su labai įdomiomis žiniomis 
pasirodė konferencijoje Cana
dos atstovai. Štai, 1900 m. Ca- 
nadoje kiekvienam šimtui tūk
stančių gyventojų x išpuolė 180 
džiovos mirčių; vis dėlto džio
vininkams gydyti turėta labai 
menka sanatorija vos tik su 50 
lovų. Tečiaus 1914 m. iš šim
to tūkstančių gyventojų džiova 
mirė jau tik 108; bet dabar 
jau buvo tam tikra džiovinin
kams gydyti sanatorija su 1,- 
840 lovų. Tai didelis progre
sas. O 1927 m. iš šimto tūk
stančių gyventojų džiova mirė 
tik 81.6, gi institucijose, kur 
specialiai yra gydomi šitie li
goniai, randa vietos net 5,204.

Pirmame posėdyj svarstyta 
pasirodymas džiovos tarp pri
mityvių žmonių. Dr. R. C. Fer- 
guson patiekė labai įdomių ši
tuo klausimu žinių, surinktų 
Nacionalės Canados Tyrinėji
mo Tarybos. Jis gražiai nupa
sakojo, kaip pirmiau, girdi, in- 
dijonai buvo užėmę labai dide
lius Canados žemės plotus, sa
ko, 800 per 400 mylių. Jie vi
si buvę indijonai, bet sudarę 
tris visai skirtingas nacijas 
(tautas). Viena šitų buvusi, 
sako, labai karinga. Pastovių 
sodybų jie neturėdavę, bet mi
gruodavę drauge su skaitlingo- 
mis taurų kaiminėmis. Sekda
vę jie šituos žvėris, nes iš jų 
gyvendavę, žemės visai nedirb
davę. Taurų kailiais dengdavę- 
si, pasiklodavę ir užsiklodavę. 
Įvairus pirkliai pradėję šituos 
indijonus lankyti 1738 m. Jų 
gyvenimas dabar žymiai paki
tėjo, nes, mat, jie gavo arklių 
ir ginklų. Sekėsi jiems geriau 
medžioti, gal būt, ir lengviau 
pragyventi. 1879 m. šitose di
delėse lygumose taurai tajio vi
sai išnnaikyti. Dabar indijonai 
išsimaityti negalėjo, taigi juos 
šelpė krašto valdžia. Tik jiems 
davė jau ne šviežios tauro mė
sos, bet daugįausia krakmoli
nio maisto, būtent, miltinių 
blynų, sutaisytų su biskiu žu
dytų lašinių. Ir indijonai ši
taip maitinosi net per šešetą 
metų. Tiktai įsivaizduokite, 
kaip sunku turėjo būti jų si
stemai taip staigiai permainius 
maistą. Pirmiau jie maitinosi 
visados šviežia mėsa, o dabar 
jau krakmoliniais maistais ir 
podraug sūdytais ar rūkytais 
lašiniais. Tiktai 1887 pradėta 
duoti jiems šviežios jautienos. 
O kai dėl džiovos, tai iki 1860 
m. indijonai jos nepažinojo. Po 
tam jau pradėjo ji užpulti vie
ną kitą, vis dėlto buvo reteny
be. Tečiaus 1884 m. džiova iii- 
dijonuose įsigalėjo ir pradėjo 
siausti net epidemijomis. La
bai galimas daiktas, kad tokiu 
žymi ir staigi maisto permaina 
turėjo čia sprendžiamos įtakos, 
pagalios, juk ir visa jų gyve
nimo aplinkuma pakitėjo. Pir
miau jie sau plaukiodavo val
timis, miegodavo šėtrose, o da
bar jau dirbo žemi? ir gyverto 
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šiokiuose tokiuose namuose. 
Bet da radikališkiau jų gyve
nimo būklė pakitėjo 1916 m., 
kada jaunesnėji karta pradėjo 
apleisti kaimus ir apsigyventi 
farmose. Susidarė aukštesnė 
gyvenimo norma, tai aišku, pa
gerėjo 1)uklė, atsirado daugiau 
sanitarumo ir higienos, o po
draug, apskritai imant, ir mir
tingumas sumažėjo. Bet džio
va miršta indijonų vis tiek dar 
dvidešimt kartų daugiau už 
baltuosius. Trumpa betgi vil
ties, kad visados taip nebusią. 
Sprendžiama, kad indijonams 
vis daugiau ir daugiau gaunant 
baltųjų kraujo, įsikūnija juose 
ir atspara prieš džiovą vis stip
resnė. Be to, tenka jiems pa
veldėti iš baltųjų ir civilizaci
jos žymių. O visa tai sudėjus 
krūvon, jie vienval darosi sa- 
nitaresni, higieniškesni ir, ap
skritai, sumanesni ir rūpestin
gesni. O dėl to ir indijonuose 
turės džiova taip smarkiai nyk
ti, kaip ji kad nyko pastaruoju 
desėtku metų baltuosiuose.

—Dr. Matgeris.

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

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus“ 
int pakelio ar ant plyskelės, jus ta- 
la negaunate tikro Bayer Aspirino, 
<urio saugumu prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Meural gijos.

• • i
Galvos skausmo,
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neiSardytas “Bayer” pa- 
elis turi pritirtus nurodymus varto- 

:imui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
įlyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
dekininkai taipjau parduoda bonku- 
es iš 24 ir 100 plyskeliu.

Sol Ellis & SonsPLUMBING & HEATING
Geriausias materiolas, pigiausios 

kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ntąs visiems.

2118—20—22 g. State St.
Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 130

Tėmykite
t

t) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių garų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 «o. Halsted St. »
Tel. Roosr eit 8500

G““8“ G
GYVENIMAS

Mlnesinis Šurnai a»

900 W 52nd Street 
cmoAto

Prenumerata metams $1.50 
Pusei meti---------------$1
Kopija-------------------- 10«

Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas” UžraSyk savo 
giminėms į Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet dė
kingi.

G-_. Q
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North Side
Tarp Chicagos 

Lie'uvių
4 LA. 226-.tos kuopos busimas 

vakaras.

Art. P. Babravičius 
Tribūne radio 

stotyj
Ateinantį pirmadienį, gruo

džio 10 <1., p. Babravičius dai
nuos Tribūne radio stoty. Jis 
dainuos tarp 9:30 ir 10:00 vai. 
vakaro. Visi tad “šutu nyki te' 
savo radio priimtuvus, kad iš 
girsti musų mėgiamą daininin 
ką.

šį kartą p. Babravičiaus įsta 
bus balsas pasieks milioni 
žmonių ausis. Dauguma tų žmo 
nių pirmą kartą išgirs p. Bab
ravičių dainuojant. Ir išgirdą 
jie įsitikins, kad lietuviai tur 
tokį dainininką, kuriuo tikra 
galima pasididžiuoti.

Ateinantį sekmadienio vaka
rą, gruodžio 9 d., Li uosy bes su
ėję, 1822 VVabansia avė. įvyks 

puikus vakarėlis, šios kuopos 
rengiamas. Visų gražiąją pro
gramos dalį išpildys jaunuolių 
įkyrius.

šios kolionijos lietuviai, o 
/patingai nariai, turi kreipti 
lėmesio į rengiamą vakarą. 
VIusų kuopa visada ir visur pa
sirodė kuo puikiausia, nekal
bant apie parengimus, bet ir 
'isuomenės darbuotėje. Jainiuo- 
ių skyrius iš kuopos pusės yra 
įprupinamas kuo tik galima, o 
š kitos pitsės, tėvams pagelb- 
tant, musų jaunuolių skyrius 
uilturiniai vra vedamas ant 
ukštos papėdės.
Taigi, northsidiečiai, savo ko- 

onijos parengimus neapleiski
me. čionai turėsime gerai įs
avintą Jaunuolių chorą po va-

(Atlantic an<i Pacific Photo]

Pulkininkas Roman R. Limon, Meksikos armijos generali
nio štabo viršininkas, su savo žmona (po dešinei). Jis nuvyko 
į Mayo brolių ligoninę Rochester, Minu.

Juozas Olšauskas 
Chicagoj

galėsime broliškai ir linksmai 
zakarą praleisti. —K. J. S.

Na, o Dr. Yuszkievvicz pate
ko bėdon. Jis atsidūrė teisėjo 
George Fred Rush, kambaryj, 
kur jam tapo paskirta bausmė 
nuo vienų iki dešimt metų ka
lėjimo.

Yuszkieiwicz, rodos, nėra me
dicinos daktaras, bet neprapa- 
tas ar tam panašiai. Jis garsin
davusi, kad galįs užauginti 
plaukus ių padaryti kitokius 
stebuklus.

buvusi:
iš Del 
ne sve

reikalais

Juozas Olšauskas, 
dzimdzių narys, atvyko 
roito į Chicagą. Atvyko 
čiuotis, ale biznio
Mat, OKeh Odeon kompanija 
pakvietė jį įdainuoti keletą re
kordų. įdainavęs rekordus, p. 
Olšauskas vėl grįš Detroitan.

Brunvaldo koncertas
Trečiadienio vakare Norvegi 

kliitbo svetainėje davė koncer
tą operos artistas Bru n valdas 
latvys, neperseniai atvykęs Gili- 
cagon. Gaila, kad svetainė bu ve 
maža ir nepilna publikos. Vi
sas rengimas darė įspūdį dau 
giaus šeimyniško vakarėlio, ne
gu viešo koncerto.

Bet dainuoja p. Bru n valdai 
puikiai. Jisai padainavo dveje 
tą dainų vokiečių kalba, dveje
tą latviškų dainų, vieną ariji 
iš operos italų kalba ir visi, 
eilę arijų ir romansų rusiškai 
Bušų muziką jisai, matyt, ypa
tingai gerai supranta ir mėgs
ta. Klausytojams jo dainavima: 
patiko be galo.

P. Brunvaldo balsas — bari 
tonas, bet aukštosios gaidos 
skamba beveik kaip tenoro, o 
žemosioms jo gaidoms galėtų 
pavydėti basas. Tembras gra
žus, jėgos daug, technika pui
ki. Belai tenka išgirsti daini
ninką, kuris dainuoja taip len
gvai ir naturališkai, kaip jisai 
Galima įsivaizduoti, kaip skani

su gera akustika’
P. Brunavldas yra dar jau

nas žmogus ir malonaus budo.

kius septynis mėnesius, daugu
mą laiko rytuose, šiame jc 
koncerte lietuvių buvo tik kok: 
tuzinas žmonių mat, buvę 
šalta, musų publikai visai ne
žinoma svetainė ir toli nuo lie
tuvių apgyventų vietų. Daugu
ma publikos susidėjo iš latvių 
ir norvegų.

St. Valančius tapo pa
skirtas superintendento 

asistentu
Stasys Valančius, gerai žino

mas Chicagos lietuvių veikėjas, 
gavo, taip sakant, naują “ciną”. 
Prieš porą savaičių stambi aĮ> 
draudos kompanija The 
Weslern and Southern Lite In
surance Company — paskyrė jį 
superintendento asistentu.

P-nas Valančius lai kompani
jai dirbo melus suviršum. Kom
panija įvertino jo sumanumą ii 
apsukrumą ir todėl davė jam 
labiau alsakomingą vietą.

Toki pat urėdą gavo ir p. P. 
Miller.

Keikia jiem dviem palinkėti 
kad trumpoj ateityj jie dar la
biau iškiltų — užimtų superin- 
toncĮentu urėdus. —N.

Burnside
Susirinkimas.

šv. Jono Krikštytojo Draugi
ja lapkričio 28 d. turėjo susi
rinkimą. Narių atsilankė ne- 
M*rdaugiausia. Susirinkimas 
nivo vedamas paprasta tvarka, 
hisirašė keli nauji nariai. Rei
kia, draugija auga. Buvo pri- 
iųstas laiškas Raudonųjų Fa
ustų Tarybos iš Nelaisvės aba- 
:o su maldavimu aukų 
kaliniams,
las Nelaisvės 
>sa labai kankinami ir * 
imios pagalbos.

savo
kurių sakoma, pil- 

beismentas. Jie 
reikia v

kimo, kad lenais 
caip laiškas sako, 
įmestas. Nebuvo 

.genio, tai niekas 
tekėle dėl laiško 
atsirinkimas buvo

i: mes neti- 
butų taip, 

Laiškas liko

ne triukšmo 
atmetimo ir 
ramus. .1. J.

Dr. VV. Yuszkiewicz dėl 
pokerio pateko į 

kalėjimų
“Pokeris, pokeris — geras lo- 

lošimas.
Tiktai blefuoti reikia mokėt.”
Tie žodžiai gerai skamba dal

ioj, bet praktiškame gyvenime

?avyzdžiui, Dr. \V. Yuszkie- 
.viez bandė blofuoti, bet tas 
Mojavimas jam brangiai atsėjo.

Dalykas toks. Dr. Yuszkie- 
•viez, kuris yra pusiau lenkas, 
pusiau lietuvis, sumanė savo 
>fise (1107 Mihvaukee avė.) 
lalošti pokerį. Pas jį susirinko 
Jominic Olechno, 1031 So. Ilo- 
lore si., ir du rusai — Tom ir 
’ete. Apie lošimo eigą Olechno 
lasakojo sekamai:

“Aš išlošiau $40, bet banke 
ebuvo tik $20. Daktaras prašė 
nanęs ateiti ant rytojaus ir iš

simainyti čipsus. Aš sugrįžau 
t keturiese mes vėl pradėjome 
ošti.

“šioj antroj sesijoj aš vėl 
nudėjau išlošti. Man atėjo 
aliai gera kuzy ra, gavau tris 
uzus. Visi stojo ir dėjo pini
gus. Ant galo, Pele paklojo 
M,600. liek pinigų aš neturė
jau, bet pasitraukti su trimis 
tūzais ir paleisti tokį didelį pa
tą aš nenorėjau.

“Mes padarėme sutartį, kad 
kiekvienas musų isidės savo 
kortas į kišenę, ir visi išėjome 
į banką. Aš išsiėmiau $3,000 
ir sugrįžau į daktaro ofisą.

“Pirm negu pradėti lošti aš 
suskaičiau numestas kortas. 
Buvo tik 27; penkių truko. Aš 
lavinu sugestiją, kad kortos 
butų iš naujo padalintos. Dak
taras davė man išsigerti. Kuo
met aš atsipeikėjau,' tai paste
bėjau, kad trys lošėjai dalinasi 
mano pinigais. Atvyko ]>olic- 
monas ir sustabdo myštynes, 
bet Toni ir Pele spėjo paspruk-

Geniočio byla prieš 
“Draugą”

(Tęsinys)
Liudininkų suole p. Cibulskis. 

Klausiamas jis, kaip buvo pasi
rėdęs Geniotis, kuomet jis atsi
lankęs į jo, Cibulskio, krautu
vę. Liudininkas atsako, kad 
juodu ploščium, atbulu kahiie- 
rium.

Cibulskiui parodoma sąsiuvi
nis, kurio antraštė toki: “Kas 
yra katalikų tikyba.’’ P-nas Ci
bulskis pripažįsta, kad tokį są
siuvinį jam siulijęs Geniotis. 
Esą, prašydamas atikos, Genio
tis pasakęs, kad turįs bažnyčią 
ir mokyklą. P-nas Cibulskis pa
sisakė, kad jisai priklausąs lie
tuvių Komos katalikų parapijai. 
Pasak jo, šiai parapijai pri
klauso apie 500 lietuvių šeimy
nų.

Pašaukiama i liudininkų suo
lą vėl p. Simins. Ir jo klausia
ma, kaip buvo pasirėdęs kun. 
Geniotis. Jisai aiškina daug 
maž taip pat, kaip ir p. Cibuls
kis; be to, praneša, kad kun. 
Geniotis turėjęs portfeli. Kad 
kun. Geniotis pasisakęs, jog 
kolektuojąs aukas siekimui au

kštesnio mokslo, kad jisai turįs 
skyrių Halsted gatvėje. Pasak 
p. Simins, Geniotis jam ne
minėjęs bažnyčios. Geniotis bu
vęs pas jį, Siminsą, lik vieną 
kartą. Trečiadienyje Simins 
pasisakė, kad jisai nepriklausąs 
parapijai, bet vakar pareiškė, 
kad parapijai priklausąs, kad ši 
trečiadienio pareiškimą pada
ręs gerai nesupratęs klausimo.

Liudininkų suolą užima p-ni 
Domicėlė Kunickas. Moteris ne
supranta anglų kalbos. Teisė
jas patsai klausia jos, kaip ilgai 
ji gyveną Amerikoje. Moteris, 
matyti, nesupranta. Pakviečia
mas vertėjas, p. Balanda, iš 
Rosclando, baigęs mokslą ant 
advokato. P-ili Kunickas gyve
na adresu 2139 West 24th st. 
Moteris, klausinėjama, pasako, 
kad ji priklausanti Komos kata
likų bažnyčiai. Ji pripažįsta 
Geniotį, parodo Genioti pirštu. 
Pasak jos, Geniotis atėjęs į jos 
krautuvę minėtu aukščiau ad
resu. Jisai pasirodęs krautu
vėje prieš penktą valandą rug
pjūčio mėnesį 1928 metų.

Pasak jos, kun. Geniotis įė
jęs krautuvėn J r paklausęs, ar 
čia yra lietuviai. Ji atsakiusi, 
kad taip. Geniotis padėjęs są
siuvinį ir portfelį ir pareiškęs, 
kad kolektuojąs aukas Ameri
kos katalikų bažnyčiai.

Kada ji, p-ni Kunickienė, pa
klaususi, iš kur jisai paeina, tai 
Geniotis atsakęs, kad nesenai 
atvažiavęs iš Lietuvos. Ji, p-ni 
Kunickienė, tuomet pareišku
si, jog ji nežinanti, kad kokis 
kunigas butų ‘tik ką atvažia
vęs iš Lietuvos. Tada Geniotis 
paaiškinęs, kad jisai atvažiavęs 
pereitą rudeni kairiu su tėvais

Marijonais. Užklaustas, kaip ji
sai vadinasi, anot p-nios Ku- 
nickienės, kun. Geniotis atsa
kęs, kad jo pavardė ir stonas 
esąs: kunigas Valaitis.

Užklausta, ar ji davė pinigų 
žmogui, kuris sakęsi, kad jis 
kun. Valaitis, moteris pareiškė, 
kad davusi dolerį.

Pertrauka pietums. Po pietų 
vertėjdus vietą užima adv. Mąs
tą uskas. “Draugo” adv. klausia, 
kaip išrodė, kaip buvo pasirė
dęs Geniotis. Geniočio adv. pro
testuoja. Teisėjas palaiko pro
testą. “Draugo” advokatas 
klausia, kada Valaitis atvažia
vęs iš Lietuvos. Geniočio advo
katas vėl protestuoj s ir teisė
jas vėl palaiko jo protestą.

Liudininkę klausinėja Genio
čio advokatas. Jisai klausia, ar 
moteris nebuvusi Šv. Juranos 
bažnyčioje ar misijoje. Liudi
ninkė pasako, kad ji buvusi, 
bet ne bažnyčioje, ale vietoje, 
kuri išrodė kaip ir paprastas 
butas. Ji buvusi ne vjena. Su ja 
buvęs jos sūnelis, septynių me
tų bernaitis. Klausiusi Genio
čio. Jo neradusi namie.

Liudininkų suolan atsisėda 
p-ni Vaitutis*, 2203 West 22 
st. Klausinėjama pasako, kad 
priklausanti Romos katalikų 
bažnyčiai. Praneša, kad Genio
tis atsilankęs pas ją į krautuvę 
antrą dieną vasario. Geniotis 
klausęs, ar ji, p-ni Vaitutis, ne
galėtų pagelbėti.

Tuo tarpu byla darosi “žy
mesnė:” teismo kambaryje, be 
advokatų, kurie veda bylą, pasi
rodo advokatai Gugis, Mastaus- 
kas, česnulis, Gryšius, baigusie
ji nesenai advokatų mokslą pp. 
Adomaitis ir Balanda, Dr. Ka
ralius, Dr. Guze, keletas kuni
gų ir šiaip įdomaujančios byla 
publikos.

P-ni Vaitutis paleidžiama iš 
liudininkų vietos. Tą vielą už
ima kun. Kulikauskas, priklau
sąs, j«ci gerai nugirdau, tėvų 
Marijonų brolijai. Jisai tuo lai-

ku, kai tilpo “Drauge” straips
niai, dėl kurių dabar eina byla, 
buvęs “Draugo” rėdytojas. Ku
nigas pasisako, kur ir kada ji
sai baigęs mokslą, nuo kurio 
laiko kunigauja, elc.

Jis, klausinėjamas, atsako, 
kad kalbami straipsniai tilpę 
jo, kun. Kulikausko, užgirti. 
Straipsniai tilpę tikslu perspėti 
visuomenę, jogei Geniotis nesąs 
Komos katalikų bažnyčios ku
nigas. Kunigui Kulikauskui 
duodama skaityti ir prašoma iš
versti pora vietų iš “Draugo”, 
paskui klausiama, ar tose vie
tose yra perspėjama, kad Ge
niotis nesąs Romos katalikų 
bažnyčios kunigas. Kun. Kuli
kauskas atsako, kad taip.

Klausiama, ar turi. Komos 
katalikų bažnyčia skyrius. Kun. 
Kulikauskas atsako, kad neturi, 
kad ji yra viena bažnyčia.

Jei gerai supratau, tai kun. 
Kulikauskas aiškino, jogei žo
dis “kunigas” lietuvių kalboj 
reiškiąs tik Komos katalikų ba
žnyčios kunigą. Protestonų ku
nigą lietuviai vadina pastorių, 
žydų dvasiškį — rabinu, etc.

Geniočio advokatas klausinė
ja kun. Kulikauską, ar nereiš
kia lietuvių kalboje žodis “kuni
gas” bet kurios tikybos dvasi
škį, ar žodis “kunigas” neturi 
reikšmes “priest.”

Bylos perkratinėjimas atide
dama iki šios dienos 10 valan
dos ryto. — Reporteris.

Labai raminantis 
senesniems 
žmonėms

Nuolatinis kurtus kosulys, 
nervus ardantis ir silpninantis, 
nuolatos pasikartojantis, yra 
paprastas dalykas pas senes
nius žmones. Foley’s Honey and 
Tar Compound, jau iš vardo 
prižadantis pagydimą, tuojaus 
uždeda gydantį, raminantį dan
gtį ant suerzinto paviršiaus, ir 
pagelba būna ūmi. Kiekvienas 
junginys Foley’s 
Tar Compound 
gas ir stiprus, 
priimtinas net
viduriams, neturi opiatų. 
bandykit jį.

Parsiduoda:

Honey and 
yra veiksmin- 
Malonus imti, 
ir opiausiems 

Pa-

L. P. Hannema, 
10721 Wentworth Avė.

G. A. Malinsky,
1801 S. Racine Avė. kertė 18 gt.

Wm. Broniarczyk, 
4459 So. Wood St.

Grant Works Drug Store, 
4847 'yN. 14th St., Cicero, 
John Malachowskas.

Carl F. Worm,
3359 S. Halsted St., kertė 34 gt.

JUSTICE ELECTRIC 
SHOP

Didžiausia Lietuvių 
Elektros krautuve 
Chicago j. Laikomo
vien Unijos Darbinin
kus, darome visokius 
elektros darbus, irCO 
parduodam fixterius ir (UL i 
viską elctriSką pigiau TI f 
negu kas kitas. z

4104 Archer Avė.
I>afayette 3533

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

flfcr with

Ali druSfiita—3Sc and 65c »ar» and tubei. 
Childrea’a Mustcrole (milder form)35c.

Better than a įtustard Plaster

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

3,000,000.00
' AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 M0RG1ČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatve

Tiktai $5 Pilna Ėgzaminacija, $5
* I

Specialistas gydyme chronišką ir naują ligą. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg 
zaminavlmas atidengs jusu tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu Jąs gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
Kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzanitna* 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZARĖMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St.

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietą, nuo 6 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metą. Musą motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims soredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

Rusiškos ir Turkiškos Vanos®
12th STREET

Tel. Kedzle 8902

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

CHICAGO, ILL.

Pasiųsta Lietuvon 
per “Naujienas”!

Trys milionai suviršum doleriu yra pasiųsta i Lie
tuvą per “Naujienų” raštinę, nuo to laiko kaip Lietuva 
tapo nepriklausoma.

Tai yra didelė suma sudėjus j krūvą, bet netaip di
delė pasklaidžius atskirai tarp daugelio tūkstančių kos- 
tumerių.

Virš 20,000 Lietuvos žmonių — didžiuma jų kart
kartėmis yra priėmę pinigus ir apsidžiaugę geru “Nau- 

• jienų” patarnavimu.

IR DABAR
Ktfda artinasi Kalėdų Šventės, kada jus siųsite do

vanas į Lietuvą — jus ateikit ir pasinaudokit ‘‘Naujie
nų” patarnavimu. Nežiūrint kur jus gyvenat, “Nau
jienos” yra taip arti prie jūsų kaip artimiausioji pinigų 
persiuntimo įstaiga.

NAUJIENOS
1739 South Halsted St Chicago, III.
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Bosch-RadioRoseland

Roseland

Tūbos

Tūbosbuk na

Roseland

Chicago, III.
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I SMASHED 
THE TRAPI

n«ih> 
Kiek* 
turėti

vartoti 
jaučiatės, 

privalo

Nakrošis su- 
apgarsinimų 
žmonių ir

Red Cioss 
Kidney Plastc

novo bo Ybu 
KK)Ou3 HE

f i \
1 3ETYA-VLL 1

CATCH TU AT OLE 
3TOR.K, OR. MOKAT 
EVEQ IT 1$ THATS 
CRYlKf ŪKE A
BA8* DOWk) T H ERE, 

i YČU .JUST VJAITAP 
\£EE lF t DOAJ'T!>

MOKYKLOS NUR3< 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURR- 

TU ŽINOTI BITA

bei Strumilos
Kada negalėjo

*Q.UkJT >jugt tole meA 
WHAT A SUCKER. BET 
YOU HADE \AjlTH HIM 
ABOUT HlSTRAP- ARE 
YOU REALLY GOIMG TO 
GA/E H(m YOUR 8AT Ak)' 
BALL IF HE CATCHES /

Ak)YTHlNG IM VT ? /

Jaučiasi gerai ant nugaros

Maskvos diktatūra.—Dėdė.

nujol 
jamaa. Paimk 
viena vakarų, 
n r*, marumo."

Nujol galit 
rtnt kaip jų* 
viena moterį* 
nutolt namie.

nachaliftka
kampanija per “Vilnies” špal-

Re<l Cross Ink
stams meiste
riai Gaunama 
visose apticko- 
sc. Gaminta 
Johnson ir 
Johnson. New 
Brunswick,N.J.

Sustabdo nugaros 
skaudėjimus

3210 So. Halsted St.
Telephone Victory 1266

A. Lechavičius sun 
kiai susirgo

look out’ 
Waitches ir ki 

m ė

Bolševikų noras pasigriebti 
draugijų pinigus

kų ykoziminkų 
bernų kliubu!
Įkasti musų kliubui iš lauko, tai 
sulindo i vidų, kad jj sugriauti. 
Ar ne laikas, nariai, sustabdyti 
tų gaivalų begėdiškus šmeižtus? 
Taip, laikas—ir tai galima pa
daryti kaip tik priešmetiniame 
susirinkime vieną kartą ant vi
sados.—Narys.

Įsitrinti i 
Tada jau 

p6 kelia

Tarp Chicagos 
Lietuvių

gabiuosius jau- 
Tikra tie- 

butų buvusi 
bet nela- 
matomai 
pamatyti 
neparodė, 
švederiai 

kliu kiečių 
kaip ta 

svetimomis

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”

OARK DEEbS C A k) ONMV BE 
COMMITTED i M THE DAQK 
VJILL Dieavotue gultai m 
HiDE TH1S FOOL ACT

“Vilnies” No. 277 telpa toks 
nusiskundimas: “Jeigu susirin
kime butų buvę dalinami tie 
švederiai, tai kiekvienas kliu- 
bietis butų turėjęs progą pa
matyti musų 
nuolius sportininkus 
sa, P. J. Petroni 
tau proga pamatyti, 
boji Sporto komisija, 
žinojo tavo troškimų 
ir lyg tyčiai tau jų 
O kuomet sakai, jog 
buvo pirkti už visų 
pinigų, tai pasirodai, 
varna prisidengusi 
plunksnomis. O ar daug jau, p. 
P. J. Petroni, prisidėjai prie 
palaikymo Sporto skyriaus? Gal 
tiek pat kaip anąsyk, kada da
vei Įnešimą, kad klisbas paau
kotų iš iždo mainieriams. Kai 
kliubas nutarė, kad nariai liuos- 
noriai aukotų, tai tamsta buvai 
pirmas, kurs su “safety” špilka 
užsegei savo kišenę. Gal kitaip 
koks nikelis butų pats Įšokęs į 
rinkėjų kepurę. -Nors kliubo 
korespondentas esi, bet kuomet 
kliubas Įjraliavo tave šmeižti 
narius, varyti agitaciją prieš 
kliubą pagal Pusžemaičio uka- 
zą? “Vilny” vienas po kitam 
rašo apie tai, kad Petras Sa- 
dula, Sporto direktorius 
bas, kliubo pirmininkas 
yra susitarę parduoti 
Star Kliubo jaunuolius 
A. Bet “Vilnies” No.

gizelis ukaze No. 271 
visą platformą: ką 
ka nerinkti i kliubo

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
1 padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai 
kurs 
damas dantų emales

Modelio 28 kaina SI 32.50
$22.75

Modeli 28A gražiame kabinete ir 
su spykeriu . $195.50

S22.75
Modelis 29A didelės spėkos ir su 
Dynamic Spykeriu .... $295

Budriko Korporacija yra įgali
ota pardavinėti Bosch Radio. 
Kaip Budriko Korporacija, taip 
Bosch Co. garantuoja Bosch Ra- 
dias neapribuotam laikui ir kiek
vieną pirkėją užtikrina, kad jis 
bus pilnai patenkintas.

Gerbiama Publika 
šoma atsilankyt j Budriko Krau
tuvę ir pasiklausyti* šito nuosta
baus produkto gražaus balso.

Parduodama ir lengvais išmo
kėjimais. įmokėti tereikia $10.00.

giau yra senų narių. Kam tad 
šlietis prie Kumpos? Bėda ta
me, kad nepaisant visų šmeištų, 
nariai Petras Sadula, Antanas 
Nakrašis dirba pagal savo išga
lę. Vakaras buvo sėkmingas ir 
iš pelno švederiai tapo nupirkti, 
kuriuos komisija Įteikė “Base 
bollo” jauktui.

Gruodžio t d. pavieto 
ninėj nuo džiovos pasiimi’ 
.ola n didis Baltramiejus Kazo- 
las. sulaukęs 39 metų amžiaus. 
Nuo 1922 melų velionis priklau- 
c prie Golden Star kliubo.

Nedelioj, 2 vai. po pietų, ku- 
s bus parvežtas pas Adomą 

nerį, 11438 Calumet avė. 
atuvės bus panedėly, Į Visų 

..tų par. bažnyčią, o ii ten j 
✓. Kazimiero kapines. Visi, 

kuiicms leidžia laikas, prašomi 
dalyvauti laidotuvėse. —R.

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS

ti Golden Star Į savo rankas. 
Golden Star kliubo nariai, gali
te lengvai suprasti jų skymą.

Ką yra bloga padaręs Pet
ras Sadula Golden Star Kliu
bui? Ar kad per jo pasidarba
vimų “Base bąli” jauktas išlošė 
South End čempionatą, 
tą jis užsitarnavo šmežimo 
“Vilny”. O gal už tai, kad savo 
laiku ir pinigais prisidėjo prie 
sustiprinimo kliubo? Kuo An
tanas Nakrašis prasikalto, — 
ar dėl to, kad dirba kliubo la
bui ir yra uolus rėmėjas jau
nuolių sportininkų. Kuo Ivan 
prasikalto,—ar dėl to, kad yra 
Golden Star Kliubo narys ir 
sporto rėmėjas. Grybas tur būt 
prasikalto tuo, kad nariai išrin
ko jį pirmininku? Kuo yra 
pasižymėję nariai sporto sky
riaus rėmėjai ir sykiu. nena- 
riai? Ar tuo, kad prisidėjo prie 
parėmimo Golden Star Kliubo 
jaunuolių sportininkų. Visi esa
te prasižengę vienu ar kitu bu
du dėl to, kad remiate Golden 
Star Kliubą. Ar bile kada per 
tuos 8 metus yra buvusi veda
ma tokia šlykšti ir nachališka 
kampanija prieš pažangiuosius 
narius? Ir kas tai daro? Ogi 
tie patys, kurie pradžioje musų 
Golden Star Kliubo gyvavimo 
vadino Golden Star bomų, pijo-

(Atlantic and Pacific Photo 1

Anglijos karalius Jurgis V, kuris dabar labai sunkiai serga

(Elektrinis perdėm)
8 A.C. Tūbos. Nepapras

tai garsus ir tyras balsas, 
pagauna iš visur vienu kon
troliuotoju. Tai yra geriau
sia šios dienos Radio. Kas 
nori Įsigyti tikrai gerą Ra
dio. lai ima Bosch išdirbys- 
♦ės. Bosch Kompanija išdir
ba elektrinius produktus jau 
daugiau kaip dvidešimts pen
ki metai.

»*LL BET MV fOEvo
BAT AK)’ BALI AGAIMST 
THAT OLE TCP OF 
YCURS THAT YČU UON'T 
CATCH AMYTHIMC 
THE TRAP YOU SĖT J
DOVOk) ik) OUQ CAVE J

alio* surado auatata 
ro šveičia nedrasky

tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

t Kk>ovo n 
A SuCKER. bet 
BŪT HE VOOktfT 
CATCH ANYTHIkKį 

('M SUR.E OF
< TH AT • j

m i, kad jųjų sekėjai neprisidė
tų prie kliubo, pradėjo ji va
dinti Strumilo bomų kliubu, 
peštukų, kozirninkų kliubu ir 
tam panašiai. Bet praėjus ke
liems metams, kada kliubas su
traukė 200 narių ir sutaupė ke
lis tūkstančius dolerių, bolševi
kams tie pinigai pasidarė rei- 

i kalingi. Kad paimti kontrolę 
| ant žmonių sudėtų pinigų, jie 
nusitarė eiti ir rašytis Į kliubą. 
Pirmas prisirašė bolševikų va
das Martinas Bacevičius. Ji.4ai 
atėjo Į kliubą užsidėjęs bepar- 
tyvišką maską ir nudavė esąs 
didelis to kliubo patriotas. Ta
tai jam pagelbėjo 
kliubo pirmininkus.

I Bacevičius pradėjo 
varyti prie kliubo prisirašyti, ir 
taip darė, kol nesurašė visus 
bolševikus. Bacevičius tada ma
nė, kad kliubas jau užvaldytas. 
Praeitais metais viešos agitaci
jos nedalė prieš valdybos rin
kimus, bet slaptai buvo nomi
navę Pakaušį Į pirmininkus. Su- 
s i rinkime Pakaušis buvo persta
tytas ir už jį visi bolševikai 
balsavo. Bet ant nelaimės, di
džiuma narių balsavo už bepar- 
tyvišką J. Grybą, dabartinį pir
mininką. Tačiau Pakaušis visgi 
liko vice-pirmininku.

Penktadienj, gruodžio 7 d. 
Strumilos svetainėj Įvyksta L. 
P.P.A.ž. Kliubo priešmetinis 
susirinkimas, kur bus renkama 
nauja valdyba. M. Bacevičius, 
buvęs kliubo pirmininkas, o da
bar dirbantis “Vilnies” redakci- I
joj, kad pravaryti bolševikus Į 
kliulpo valdybą, ne tiktai kad iš
ėjo viešai su agitacija “Vilnyj” 
už bolševikus, bet mėnesis lai
ko atgal specialiai Įsteigė “Vil
nyje” Roselando ir apielinkės 
žinias. Tose žiniose diena iš die
nos šlykščiausiais prasimany
mais yra šmeižiama Golden Star 
Kliubo valdybos nariai ir visi 
kiti, kurie tik nėra bolševikai, 
visaip biaurojami.

Nariai, kurie sutvėrė kliubą, 
kurie parašė kliubui konstituci
ją, kurie prirašė per pereitus 
dvejus metus suvirs 100 jau
nuolių prie kliubo ir kurių pa
stangomis kliubas sutaupė apie 
$9,000.00—-tie dabar turi pasi
traukti iš kliubo vadovybes ir 
atiduoti kliubą Bacevičiui, Pa
kaušiui, Petroniui, Kirkui ir 
jųjų gengei.

Kliubas per žiemos sezoną 
rengia net 8 parengimus-šokius, 
iš ko padaro daug pelno. O bol
ševikai ar ateina į kliubo, paren
gimus, ar prisideda su savo pus- 
doleriais? Ar kas matė nors 
vieną bolševiką kliubo parengi
muose? Kliubas turi “beisbol” 
jauktą ir per visą vasarą lošė. 
Ar kas matė nors vieną bolše
viką, kuris butų atėjęs ir pa
rėmęs jaunimą?

Net ir tą dieną, kada Golden 
Star jauktas lošė už šios apie
linkės čempionatą 
virš penkių tūkstančių žiūrėto
jų minia, ar kas matė nors vie
ną bolševiką, kuris butų atėjęs 

žiūrėti? Reiškia, jie tą visą 
oravo. Bet dabar jie bai
siai susi u uno apie tu^s 

jvederius, kur kliubas nupirko 
lošėjams.

Dabar Golden Star turi du 
“basket bąli” jauktus, kurie lo-

žinomas chicngiečiams dar
buotojas Antanas Lechavičius, 
sunkini susirgo. 1h\ Montvidas 
mano, jog reikės vešli j ligoni-

INC.

3417 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

to nėra. Dalyvavo tik 6 asmenys nėšio yra vedama 
—4 amerikiečiai, du lietuviai
Simokaitis-Simbns ir jaunasis tas prieš Golden Star Kliubą, 
Jurgelionis. O jis, Pakaušis, nei prieš sau nepatinkamas ypatus 
amerikietis, nei lietuvis, bet ir Tikslas— žūt ar būt turim įsi- 
jis buvo. Kiek toliau: “Vienas briauti Į kliubo valdybą, paim« 
iš Y.M.C.A. žmonių stebisi, d?l- 
ko niekas iš vietinių lietuvių čia 
neatsilankė, bet apart manęs 
[suprask, Pakaušio] daugiau 
iš vietinių niekas nebuvo”.

Kas dalyvauja, o ant ko bė
dą meta. Dabar kyla klausi
mas: Kas Įgaliavo Pakaušį at
stovauti Golden Star Kliubą 
Y.M.C.A. susirinkime? Juk for- 
mališko pakvietimo kliubas ne
turėjo. Vienok Pakaušis ten 
buvo. Nežiūrint j tai, jis turi 
tiek nachališkumo, kad primes
ti žmonėms, kurie nė tame su- 
sirinkime nedalyvavo, norą par
duoti jaunimą. Suvedus viską 
Į krūvą, ką mes matome? “Vil
nies” No. 284 grasina advoka
tui Julius P. Waitches, Ivanui 
ir kitiems. Mat ir tie žmonės 
yra Golden Star Kliubo nariai 
bet nepritaria ukazui No. 231 
Todėl jie prasižengė prieš Ro
selando dvoiką ir jos gengę. Bet 
ir bėdnas Romanas Mikšis —ir 
tas prasižengė, o apie kitus, tai 
nėra jau ir kalbos. Waitches 
kalbėjo už naują sumanymą, 
kad,Į valdybų vietas rinkti pa
vieniai, o ne tajp, kaip buvo se
niau. Kada Pakaušis bei Po- 
kansky pradėjo rėžti spyčių 
apie partijas ir norėjo prirody
ti, kad reikia mums organizuo
tis Į partijas, tai nariai sustab
dė jį, pareikšdami: Kalbėk prie 
tikslo ir pakeltu klausimu, bet 
ne apie organizavimą partijų. 
Romanas Mikšis tuo laiku pra
šė jo balsą užregistruoti, nes ir 
jis yra kliubo narys ir norėjo 
tame plausime kalbėti. Bet M. 
Pusžemaitič perspėja Mikšį, kad 
tai esąs prastas investmentas 
pildyti savo narystės pareigas.

»Mat, pagal jų ukazą 
rys, bet tylėk.

Golden Star Kliube yra daug 
profesionalų ir biznierių. Na, o 
M. Pusžemaičio gengė turėda
ma Vilnį šmežimui sau nepatin
kamų asmenų grasina visiems 
tiems, kurie neklauso jų dikta
tūros. Tai dabar 
Ivan, Julius 'I 
ti. Nuo spalių (October)

Auksinės žvaigždės Lietuvių 
l^silinksminimo ir Pašalpos 

Kliubas 
(Pabaiga)

Aš čia noriu priminti porą 
pavyzdžių, kurie visiems yra 
gerai žinomi.

Kada Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje turėjo mažai narių ir 
mažiau pinigų, tai ir tada jau 
bolševikai norėjo užvaldyti jį. 
O kada tai nepavyko, tai bolše
vikai norėjo tą organizaciją su
griauti. Jie viešai atkalbinėjo, 
kad nesirašytų prie organizaci
jos, o savus narius ragino iš
stoti iš SLA.

O kada dabar Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje sutraukė 
20,000 narių ir turi virš vieno 
miliorfo dol., tai bolševikų go
dumas nebeteko ribų. Kad už
valdyti tą organizaciją, bolševi
kai per savo spaudą, kuopų su
sirinkimuose ir Įvairiose pra
kalbose šlykščiausiu budu pra
dėjo šmeižti SLA. Pildomąją 
Tarybą ir visus viršininkus, 
kad juos išėdus ir patiems Įsi
brukus Į centrą gaspadoriauti 
ant žmonių sudėtų pinigų.

Tas pat dabar yra daroma 
Roselande su Golden Star kliu
bu. Kada buvo suorganizuotas 
ir paskirtas vardas Lietuvių 
Pasilinksminimo ir Pašelpos 
Auksinės žvaigždės Kliubas su 
pažymėjimu konstitucijoje— be 
partiviškas, pradėjo rašytitis 
dausr lietuvių, kuriems rūpėjo 
pasilinksminimas ir pašelpa, o 
ne partijos. Bolševikai bijoda-

šia po du sykiu į savaitę Stru
milo svet. Ar ateina nors vie
nas bolševikas pažiūrėti tų lo- 
šių, kad prisidėti su l()c, ar 
15c.? Ne, nei vienas nosies ne
parodo.

Tie žmonės, kurie prižiūri tą 
jaunimą, kurie sutraukė tą jau- 

i nimą prie kliubo, kurie dirba 
dėl jaunimo ir kliubo, nema
žai ir sau iškasčių pasidaryda
mi, yra pravardžiuojami, šmei
žiami, net spekuliantais vadina
mi. Reiškia jųjų tikslas yra de
moralizuoti kliubą, kenkti jam, 
niekinti didžiumos kliubo narių 
valia, žeminti kliubo varda ir 
konstituciją.

Jus, bolševikai, atėjote i tą 
kliubą tuo tikslu, kad paimti jį 
ir valdyti. Bet tai jums ne
pasiseks. Nepasiseks jums už
dėti

Dora Juzevilch, 40 melų 
1621 So. Jefferson slrect, iš- 

už gabenta pavieto ligoninėn. Su
sižeidė stiklu ranką. —Rep.

ir kiti 
Golden 
Y.M.C.

, 275 J. 
Pakaušis aprašo Y.M.C*A. bute 
Įvykusį susirinkimą. Ten nepa

juk sakyta, kad susirinkime buvo 
Grybas bei kiti. Ne,

KALBtDAMA aukiteanto mo
kyk Ina menti nonų apie akme
nini birieną, patynul diatrik* 
to nur*^ naaak*:

"Viena parrindinit) taisyk
lių de! menti nų aveikatoa, rei
kia atlaikyti • i* tema norma
liame atovyje. Normali* mank- 
Itinlma* Ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol. nee jia 
nekenkia •▼eikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto- 

iauktta kiek- 
Jos uepadarya

.Rimbo 
perstoto 
rinkti, o 
valdybą—ir čia vėl kaltas Gry
bas. Matote, dalykas toks. 
Sporto skyriui yra duodamas 
vienas balius, kurio pelnas eina 
pirkimui švederių. Baliaus ren
gimu rūpinasi komisija. Petras 
Sadula, Antanas 

kur buvo' renka programų i 
nuo geros valios 
Sporto skyriaus rėmėjų. Balius 
Įvyksta, švederiai nuperkami iš 
pelno ir įteikiami Base Bali 
jaukto lošikams, o Rimbo Gi
zeliui neteko. Tad dabai* jis 
šliejasi prie žemaičių ir persto
to Kumpą kaipo atstovą ir seną 
rimtą narį. Taip, taip, 
jis ne vienas bėra likęs. Ir dau-; P. Sadula



NAUJIENOS, Chicago, IH.
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Illinois motorininkų 
kliubas pritaria 
egzaminavimui

Automobile Club of Illinois 
narių didžiuma užgyrė sumany
mų ekzaminuoti autų šoferius, 
pirm negu davus laisnius, o 
taipgi griežtų prižiūrėjimų au
tų laisnių.

SLA. 109 kp. susirinkimas įvyks 
penktadieny, gruodžio 7 d., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 vai. vakare.

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

Dr-stės Dr. Vinco Kudirkos prieš-1 
metinis susirinkimas įvyks šeštadie
ny, Gruodžio 8 d., 1928 m., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 28rd PI., 7:80 
vai. vakare.

Visi nariai ir narės malonėkite 
būti šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rašt. daug naujų svarstymų ir bus ren- ' 1/1 vht> 1090
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 

laikys priešmetinj susirinkimą Penk
tadieny, gruodžio 7 d., 1928 m., 7:80 
vai. vakare, Chicagos Lietuvių Au-

Dr-st® Lietuvon Vėliava Amerikoj 
No. 1 laikis savo priešmetinj susi
rinkimą, Gruodžio 9 d., 1 v. vakare, 
Dėvin Snuare Park svetainėj prio 
4 51 h ir Pauline St«.

Draugai ir draugės malonėkit at
silankyt j susirinkimų, nes bus 
karna valdyba dėl 1929 m.

J. Dabulski, nut.rašt.

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš
kus kliubas laikys priešmetinj su
sirinkimą Penktadieny, Gruodžio 7 ><».. 
d., 7 v. vakare, Lietuvių Auditorium ditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
svet., 8133 So. Halsted St. j ’,f 1 !~‘ _i_i

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

S. Kunevičius, nut. rašt.

Phono Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Bes. Telephone Plaza 3200

Visi nariai

North Side.—SLA. 226 kp. rengia 
balių su gražiu programų, kurj iš- 

, pildys jaunuolių skyrius šios kuo- ‘ rma -unflnvvuto n P iniiMmalonėkite dalyvaut.' pos, po vadovyste p. P. Sarpaliaus.
A. Kaulakis, rašt. Balius jvyksta šį septintadien;, gruo-

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
gas ir akušeris

Gydo staigas ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
tiius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th SU 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 Randolph 6860

džio 9 d., Liuosybės salėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Prasidės lygiai 7 v. v. 
Visi vietos lietuviai esate kviečia
mi skaitlingai atsilankyt.

Rengimo Komisija.
-

Kun. M. X. Mockus ateinanti sek
madienį, 9 d., gruodžio (Dec.), nuo 
2:30 po pietų, Mildos svet., 3142 S. 
Halsted St., kalbės temoj: “Dievo 
Dvilinkliežuvystės šventame Rašte.” 
Prakalbas rengia Lietuvių Laisva-Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro

žės Pašeipos kliubo priešmetinis su
sirinkimas įvyks penktadieny, gruo
džio 7 d., Lukštos svet., 1500 Sol 
19th Avė., Cicero, III., 7:30 v.z v. 
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.

________________ ___ Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
manių kuopa. Šioj prakalboj paaiš- Moterų Pašelpinis kliubas laikis 
kės daug akyvų dalykų, vertų žino- , priešmetinj susirinkim 
ti. Kviečia visus Komitetas. • Gruodžio (Dec.) 9 d.,

3929 W. Madison St. 1 v. po pietų, 
Malonėsit visi neatbūtinai atsilan- 

kit, yra labai daug naujų apsvars- 
i tymų, taipgi bus valdybos rinkimas 
dcl 1929 m. Raštininkas.

ti. Kviečia visus Komitetas.
ą Nedėlioję, 
Lowler Hali,

Rastas lavonas kunigo

PRANEŠIMAI

HEM-

UNIJOS SAGENTĄPAAOVg

SUSIDŪRĖ TRAUKINIAI

Autas

Park — SLA. 176 kp. 
susirinkimas įvyks pėt-

NUSIŽUDĖ DR. C. E. 
1NGWAY

Gražus-rankdarbių lwi žaras ir šo- 
rengiamas SLA 134 moterų

•kių — 7:30 v. v. įžanga 50c ypa- 
i. Kviečia visus atsilankyti ba/.a- 

komisija.

Graboriai

ir

32013201

Lietuvis Graborius ir 
Balvamuotojas

Koosev. alt 25 J 5-2516

(Pacific and Atlantic Photo)

Harry Braun iš New Haven,
Rasta lavonas katalikų baž- Conn., Metropolitan Operos or- 

nyčios kunigo VVilliam J. Ryano,1 kestro solistas. Braun yra tik 
klebono šv. Jono bažnyčios' 18 metų amžiaus. 
Evei'ett, III. Kairėj veido pusėj_______________
peršautas smilkinis. Prie lavono 
— revolveris. Policija susidomė* 
jusi, ar kunigas papildė saužu- 
dystę, ar jį piktadariai nušovė. 
Kunigas buvo 65 metų amžiaus.

SALĖ SUSIRINKIMAS UŽ DYKA; 
baliams, surprize partijoms ir ves
tuvėms; patarnavimas geras. Nau
jai ištaisyta.

GEORGE CHERNAUSKAS, 
1900 So. Union Avenue

Lietuvės Akušerės

Vakar nusižudė Dr.
Hemingway, 600 No. 
worth avė., Oak Park.

NAUjiENAS galima gaut West 
(' Sidėj ant kampo Leavitt ir 22nd
“ Sts. Kurie norėtų gauti j namus

Keinį-. per išnešiotoją, tai kreipkitės prie 
1 JOHN POLOCK ten pat ant stoties, 
o jis patarnaus kiekvienam.

Jis buvo 67 melų amžiaus ir 
turėjo šešis vaikus. Jo vienas.. . -J . kiai, rengiamas SLA 134 moterų
sūnūs, Ernest Hemingway, da- kuopos, sekmadieny, gruodžio 9 d., 
bar randasi Francijoj. Ernest. lįrtuvių Audilorijoa pirmų lubu 
yra pagarsėjęs rašytojas, kurio st pradžia bazaro 4 vai. po piet, 
apvsakos yra labai populiariš-. toki 
. , I tai ,
kos. ro rengimo

Dr. Hemingway, manomu, 
nusižudė dėl pairusios sveika
tos. Per ilgų laika jis sirgo cu
krine liga.

Brighton 
priešmetinis 
nyčioj, gruodžio 7 d., Jokanto svet., 
4138 Archer Avė., 7:30 v. vakare. 
Bus rinkimas kuopos valdybos se
kantiems metams. Bukite visi ir vi
sos, nes šis susirinkimas labai svar
bus. Taipgi užsimokėkit savo mo
kestis. A. Trejonis, sekrt.

BALTRAMIEJUS KAZONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 4 d., 12:15 vai. ryte, 
1928 m., sulaukęs 39 m. am
žiaus, gimęs Kauno rėd., Tel
šių apskričio, Elsėdžių parap., 
Laukoslaukos kaime. Paliko 
dideliame nuliudime puseserę 
Oną Vagnorienę, 2 pusbrolius 
Juozapą Kazoną ir Augustą 
Račkauską ir gimines, o Lie
tuvoj tėvą Antaną, 4 seseris 
ir brolį Adomą. Buvo narys 
Auksinės žvaigždės Pašelpinio 
Kliubo. Kūnas pašarvotas, ra
ndasi 11438 So. Calumet Avė., 
Kensington, 111.

Laidotuves įvyks Pancdėly, 
Gruodžio 10 d., 8 vai. ryte iš 
namų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, Roselan, III., kurio
je atsibus pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Baltramiejaus Ka- 
zono giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pussesere, Pusbroliai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Nabašninkas bus- parveštas" į 
namus Nedalioj po pietų.

STANISLOVAS ESKIERT
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Antradieny, Gruodžio 4 dieną, 
2:30 vai. po pietų, 1928 m., 
sulaukęs 57 metų amžiaus, gi

męs Lietuvoje, o Chicagoje iš
gyveno 40 metų. Paliko dide

liame nuliudime gdvi dukteris 
Viktoriją Mackevičienę ir Ju
lių Cirtautieno, du sunu Joną 
ir Judzą, brolį Antaną, pus
brolį Juozij Mikutj ir gimines, 
o Lietuvoj seserį Simonienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 
pas sūnų, 1301 So. 48th Ct., 
Cicero, III.

Laidotuvės j vyks Subatoj, 
Gruodžio 8 d., 9:80 vai. ryto 
iš namų į Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nubudę liekame, 
Dukterys, Sunai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lachovvicz, Telephone 
Roosevelt 2515.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. 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 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak

Coscino, 3210 West 
pašovė keltuvų ope- 

biznio ageptų,
Huron st., 
ratorių unijos 
Aivų Halsteadą.

Prieš dvejetų metų Halstead 
esu pašalinęs iš unijos Coscino. 
Keletu kartų po to Coscino ban
dęs iš naujo įsigauti į unijų, 
bet vis be pasekmių. Iš keršto 
jis, matyt, ir šovė į Halsteadų, 
pataikydamas jam į petį.

Prie 21 gatvės susidūrė du 
traukiniai. Pasažieriai tapo ge
rokai sukrėsti. Vienas 
nio inžinierius, \Villiain 
heli, liko areštuotas už 
nališką apsileidimų.

trauki- 
Canip- 
krimi-

užgavo Rolandų Mac- 
gatvekario kondukto- 
Archer ir Pitney gal-rių, prie

vių. Sužeistasis randas Peoples 
ligoninėje. Aulo šoferis buvo 
Chanda, 6352 So. Roekwell St., 
o savininkas Andrius Pal< 
5045 So. Hermitage avenue.

KAZIMIERAS 
MACIULEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 4 d., 12 vai. dieną, 1928 
m., sulaukęs 59 metų amžiaus, 
gimęs Kauno rėd., Girkalnio 
parap. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Marijoną, po 
tėvais Malčinskaitę, 4 sūnūs— 
Juozapą, Joną, Petrą ir Fran- 

ciškų, dvi' dukteris Oną Kas- 
per ir Lozariją Radzevičienę, 

žentą, marčią ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 1336 
So. 48th Court, Cicero, III.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gruodžio 8 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Lietuvių Tautos 
bažnyčią, 35th St. ir So. Union 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j Tautiš
ka* kapines.

Visi a. a. Kazimiero Maciulc- 
vjėiaus gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvįp- 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinhną.

Nuliūdę liekame;
Moteris, Sunai, Dukterys,
Marti, žentas, Giminės,

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741

JUOZAPAS JAUGELAS

Gruodžio 5 d., 1:80 vai. po pie
tų, 1928 m., sulaukęs 43 m. am
žiaus, gimęs Kauno rėti., Kau
no apskr., čakiščių parap., Kl
iovės kaime, Amerikoj išgyve
no 19 metų. Paliko dideliame 
nuliudime 2 broliu Joną ir Ka
zimierą, brolienę Antaniną ir 
gipiines, o Lietuvoj 2 seseris 
Antaniną ir Juzefą. Laidotuvė
mis rūpinasi brolis Jonas, Tel. 
Hemlock 3351. Kūnas pašarvo
tas, randasi 5532 So. Kolin Av.

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
Gruodžio 8 d., 2 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Jaugėlo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liehume,
Broliai, Brolienė ir 
Gimmės.

Laidotuvėse patarnauja gla- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

JUOZAPAS PIKČIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 3 d., 11 v. ryte, 1928 
m., sulaukęs 53 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoj, Eičių kaime,
Gaurės parap., Paliko didelia
me nuliudime moterį Oną, se
serį Marcijoną Pocienę, 4 bro
lius, Joną, Kazimierą, Willia- 
mą ir Antaną ir švogerį Joną 
Pocių.

Kūnas, pašarvotas randasi 
10129 Michigan Av., Roseland, 
III. '

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
Gruodžio 8 d., 8:30 vai. ryte 
iš namų j Visų Šventų .parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. ,

Visi a. a. Juozapo Pikčiuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Broliai, Sesuo, 

švogeris, Giminės ir 
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius G. W.‘ Philips.

Ofiso ir Bes Tel. Boulpvard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai, vakare 
Rm. 3201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ned&lioj pagal sutarti

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724. So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352
Vai.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdfr- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

T'el. Canal 6174
S K Y B I U S : 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

>6* >> ‘
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1711 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

•i

Rci». 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ŽALA TORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Routh Halsted Street 

^oieago, III.

MONTVID, M. D.
1579 Milwauke« Avenue, Room 209 
Kampas Nortb Avė. ir Robey St

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki P vak 
Tel. Brunswick 4983 

telefonas Brunswick 0597Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Al tiekos 
ClilCAGl', iLL.

Phone Victory 4952
j MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U S E I? K A
3252 South Halsted Street

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

nuo 9 iki 11 v. 
nu"' 6 iki 9 vai.

ryto 
vak.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: '

Nuo 2 iki 4:30 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 Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

Viršuj Universal 
Siuto Bank

Moterys Ir mergi- 
'los kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakano. Ki
tu laiku pagal su
tarti

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

n
Tel.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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 Roulevnm 1401
DR. V. A SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St

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

Nekėlioj nuo 10 iki 12 A M

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gagas, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo • ryto iki 8 vak. 

Spredomis nuo 9 ryto iki 12 dieno*

7—9

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S La Šalie St., Room 2001 
Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 South Halsted St

Tel. Victory 0562
vai. vak. apart Panedėlio ii 

Pčtnyčios

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 Republic 9600

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Boom 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

ANTANINA RANAL1ENĖ 
Po tėvais Masukaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 6 d., 7:40 vai. ryte, 
1928 m. sulaukus ,50 m. am
žiaus, gimus Lietuvoj, Panevė
žio aps., Naujamiesčio vai., Su- 
biškių s. Paliko dideliame nu
liudime vyrą Stanislovą, 2 duk
teris, Mildred ir Julijoną, 2 
sunu Kazimierą ir Stanislovą, 
taipgi brolį Povilą Jonie^a. 
Kūnas pašarvotas, randasi 3301 
So. Lowc Avė.

laidotuvės įvyks Subatoj, 
Gruodžio 10 d., 8:30 vai. ry
te iš namų j šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kaimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos Rana- 
lienčs giminės, draugai ir pa- 
žjstaini esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras ir Vaikui.

Laidotuvėse patarnaujli 
borius S. Mažeika.

KAZIMIERAS K.
STRZYNECKIS

M u s ų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžininga.^ ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

A

ŽMOGAUS
AKIS

DR. S. BIEŽIS
Phone Cana] 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd 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. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 4 d., 7:30 v. vak., 
1928 m., sulaukęs 48 m. am
žiaus, gimęs Grinkiškio mies
telyje, Lietuvoj, 1880 metais, 
Vasario 6d. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Juliją, sū
nūs Leonardą 12 metų ir Mi
lordą 10 metų, brolius Pran
cišką ir Antaną Amerikoje ir 
seserį Oną Lietuvoj, švogerius
V. Pierzynskį ir M. Petruše
vičių, puseserę Povilaite ir 
pusbrolį Mieczinskį Amerikoj, 
kūnas pašarvotas, randasi 1646
W. 46tn St., Zolpio koplyčioj.

Laidotuvės įvyks 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 pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris Julia, Vaikai ir 
Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. 2olp. Telophone 
Boulevard 5203

J. Lulevich
Lietuvis grahorius 
ir balsamuotojaa

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
1103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
2314 W. 23rd PI.

Chicago, III.

Pataruauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Baikalo meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užgančdiu-

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
<ainos, arba pedleriai siūlo akinius 
aikščiodami iš namų j namus. Prak

tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.

Tel abejoji apie savo skis, m’k na« 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 S’t. 
Phone Kenvvood 1752

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhippIe St.
Hemlock 4080

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN

4649

LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue 

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadionim’p papai 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 

Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

Lietuviai Gydytojai

I)R. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vnl. r’5enos ir 
nuo ft 9 valandai vakare.

DR.'M. T. STRTKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

ResM 6641 South Aibany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 1(1-13

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Bcz Tel. Drexel 9191

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

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av.
Tel. Prospect 3525.

127

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Sereriog vakare uždaryta 
Nedflio) pagal sutarti

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedflioniis nuo 9 iki 12 ryto



——

The English Column SLA. 36 kuopos 
susirinkimas

Dr. Frances Hurd 
Clark

unu-

Gruodžio 5 diena Lietuviu 
Auditorijoj jvyko SLA. 36 kuo
pos priešmetinis susirinkimas. 
Pg tvarkaus ir ramaus atlikimo 

i paprastų kuopos reikalų buvo 
išrinkta valdyba 1929 metams.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Penktadienis, gruod. 7, 1928

Musical Instruments
Muziko* Instrumentai

To Ibe growing list of
sual jobs held by \vomen add Valdyboj persimainė pirminin- 
that of “Metallograpbist.” This 
unusual position is held by Dr.
Frances Hurd Clark, graduate vicepirmininku — V. Miszeika.

kas. Atsisakius A. Misevičiui 
buvo išrinktas .Zalatorius, o

Business Service
______Biznio Patarnavimas
MES valoni visokios rųšies kar- 

petus, darbas garantuotas. Mes ei
namo visur po visa Chicagą. že
miausios kainos.

ACORN RUC CLEANERS, 
8037 W. Madisrr St. Nevadn 4227

1 ................. ’ ---------- i
of Syracuse Vniversity and 
hclder of two degrees froni 
the Massachusetts Institute of 
Technology.

Dr. Clark is in charge of the 
photonucrGgraphic laboratory. 
of the VVestern Union. Hors is' 
a most important job. She 
makes n study of all the metais 
used by this large telegraph 
company i n its various 
tions, and their relation 
spccilic purpoae for 
each is employed. If a 
line wire breaks Dr. 
studivs Ihat problcni 
out just \vhat the failure of the 
xvire. A t other times ne\v nia
uriais <>r tools of one kimi or 
anolher mušt be examincd and 
carefully studied for possible 
defects before Ihey are put to 
ūse.

Finansų 
išrink- 

taip pat 
senasis;

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungnlow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

.1. A. GlRSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

Personai
________ Asmenų Ieško

VELTUI’
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy-

vvrights. Rašyk šiandie. Patentų rei
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų 
už.sitikėjimu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avenne, 
Dept. 7 

Chicago, III.

Naujas išradimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniui

NEGIRDĖT! MAINAI 2 «AOTB.^antbi?anUa^ 
, biznio ar kitokios nekilnojamos nuo-

Išsimaino kampinis, bizniavas, mu- KaVvbės, 2081 W. 35th St.
ro namas, 2 Atorai su 6 tintais, extra ' g-p]. Lafayette 0909
lotu ir 2 karų garažu. Namo paran- į 
kūmai vėliausios mados. Kaina $56,- j

Kiti valdybos nariai: 
aštininkas vienbalsiai 

tas senasis Balčiūnas; 
nutarimų raštininku 
Vaidvla. Kasierium senasis šo-
is. Kasos globėjais — Bradin
is ir Platkauskas. Daktaras- 

I kvotėjas Dr. Šimkus, nes sena- 
ls Dr. Naikelis atsisakė. Mar
šalka Petras Juzapavičia. Ligo- 

oprra- lanKvmo komisija: Bradin
io the ’r •luzfiPtovičia. Revizijos per- 
\vbich ’ ^iurdjimo knygų komisija —J. 

COpper fotelis, Stungis ir Valančius, 
('birk -hivo renkamos ir kitos Įvairios 

and finds ' emisijos.
Užsibaigus rinkimams, V. Mi- 

’.zeika trumpai jiapasakojo apie 
.pdraudos išsivystymu. —X.

Bridgcport Painting
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojani. Užlai 
kom malevų, popicrų, stiklus ir II 

3149 S. Halsted St
Phone Victory 7261 

J S BAMANČ1ONIS. Sav

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

įstabiausias ir gražiausias instru
mentas kada nors padarytas. Įki
što! visos armonikos turėdavo 12 
baso notų. Naujoji turi 36 baso 
notas, kas leidžia groti basą kaip 

i parašyta, taip jau ardytais akor- 
I dais ir arpeggio. Lengva groti, fak- 
' tiškai, daug lengviau, negu senojo 
stiliaus armonikomis. Rankomis pa-

OOO, arba mainysiu ant didesnio pn- 
vacio namo, didelio furmture štoro, 
garažo, tarmos, gąsdino stoties ar 
summer resorto. Namas turi būt par
duotas ar išmainytas į trumpą laiką.

Išsimaino puikus, bizniavas namas 
su bucernes bizniu, iirignton rarae, 
namo kaina $13,b00 už cash, arba, ‘ o ____ ____ ^4- M 1 ”*“»■

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI
FARMOS

turime parduoti tuojaus 3 far- 
, 40 iki 200 akrų, po $150—$175.

RAKTAI—Rakti} duplikatai pada
romi jums belaukiant; 15c už auto
mobilių raktus, padarytus iš nu
merių; užsakymai per paštą greitai 
išpildomi. Pasimatykit su

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

•PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbi! pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau 
gaudami su mumis Kaip tik dusi 
J.inotc kur kokį bargeną ir patys ne 
galite nupirkti, kreipkitės pas mu> 
les turime pinigų pirkimui ir nu 
•irkę užnjokėsim jums už parody 
ną bargeną Taipgi kokiam atsi 
ikime esate priversti skubai ką pai 

nedaleiskite kud atimtų už 
o pasimatykite su mumis 

vis-

i luoti,
kolą,

Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO

1 a *11111 . .. . __ »i J <1 o» *t l ‘ Irti £»\J\J U f\ i U * Ui J %>1 Uv“ “ $ J j O,darytos Chicagoje ir pi na gvaran- j mainymu ant z Datų. muro namo et Atsikreipkit ar rašykit tuojaus
hmfna Iii cm cnnna Inaimimonfau av/iiinrln ivlnnnv ..... * j •tuotos. Jūsų senas instrumentas J iviarųuette Manor. 
priimamas mainui. 35% įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH,
2250 South Hamlin Avenue

Tel. Rockvvell 5379

Jų ilgui nebus.
Išsimaino 3 flatų muro namas, na

mo Kaina $7,bou. Priimsiu mainais H. SCHAFFER & CO. 
Kas ką turit, nedidelį bizmavą namą, 
bucemę ar lotus.

Financial
Finansai-Paskolos

Whcn the VVestern Union 
xvanted to locale a skilled me-1 
tallographist they \\ent to M. 
1. T., expeeting to find a man 
to do this highly technical job. 
Imagine their surprise when 
officials of the institute toki 
them Uiat the person best fit- 
ted for the job was 
llovvever, this great 
tion was not secking 
a \voman so much as 
expcrt in this parti
of work. That Dr. C’ark has 
been successful is best altested 

» now 
m the 

are
no records lo prove it, ou- can 
br pretty certain 
the osily xv(»mui 
phist in Ibi \vorh 
photomicrographic
of a comnany as large as the 
telegraph company.

Educational
Mokyklos

MOKINKIS DARBERYSTR9 AMATO 
Oienomis ar vakarais. Del informacijų lauk 
*rba raiyk INTERNATIONAL. BARBĖK 
COLLEOE. 072 W. Madi»on St.

Miscelianeous
įvairus

a \voman.
corpora- 

a man or 
it was a n

by the fac! that Hie 
entering l'.er third year 
iob and although there

ATYDA BUDAVOTUJAM8
Ar jus manote apie statymą arba 

aisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
dnokit su mumis, mes atliekame vi- 
ūkius pataisymus, įskaitant plum- 
•Ingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
mokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCT1ON CO. 
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1821 
MR. PARIS.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $30< 
už 2^4 nuošimčio ir lengvais išmo 
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St. ‘ 

Tel. Armitage 1199 •

REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

Help Wantecl—Malė
Ihtrbminku Krik.,

“upstairu" 1 • PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

Turime vietos dėl kelių žmonių 
i; ne stakas, 

real estate ar apdrauda. Musų par-
• davėjai 
eikit ar 

1 kare.

i J. užmirs uvi
Mes paskolinsime jums pinigų pelningai propozicijai • * • I a 1 n m n'rt/lt.nur

$100 iki $2,000
ant mažų mėnesinių išmokėjimų

PETRZILEK BROTHERS
1647 West 47th St.

Paskolos suteikiama 
j viera dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus .

uždirba $150 i savaitę, 
telefonuokit 6 iki 9

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2875

v.
At- 
•va-

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

REIKALINGAS darbininkas tu
rintis patyrimo dirbt ant faunos. 
Atsišauki! per laišką John Genan
tis, Hart Michigan,- K. R. Trumpu 
laiku gali matyti ypatiškai, Genan
tis, 653 W. 14th PI. Chicago, UI.

t ha t shc is 
nietallogra- ■ 

heading the • 
laboratory;

Pranešam
Lietuviams

Biznieriams
pas mus galite užsisakyti

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 
♦Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716

REIKALINGAS geras vartotų au
tomobilių pardavėjas, kuris gali kal
bėti lietuviškai ar lenkiškai, paimti 
vedimui vartotų, automobilių show- 
.room prie Westerrt Avė. Turi bu Ii 
gerui susipažinęs ir mokėt pardavinėt. 
Kreipkitės H. P. Branstetter, 

2600 So. Parkvvay

From High School 
Championship Football 

Headąuarters

Young Chicago In tlie person 
of the City’s two greatest high 
school football teaius will take 
to the sed at Soldier Field thi 
Saturdav afternoon. * Tildei.

Kad
SIENINIU KALENDORIŲ. Mes tu
rime platų pasirinkimą gražiausių 
ietuviškų ir kitoniškų KALENDO- 
UŲ. Kaina nebrangi — tiksliam 

KALENDORIŲ pasirinkimui-užsisa- 
<ymui pribukite pas mus asmeniš
kai. Jeigu pribūti negalite — tele- 
’onuokite, prisiusime savo atstovą 
u “sampaliais.” Taipgi parduodam 

KALENDORIUS ir pavieniais eg- 
empliorais.

Kreipkitės į—

Knygynas “Lietuva”,
(“Naujienų” Skyrius)

3210 S. Halsted St, , 
Tel. Victory 1266

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy 

bių. Perku ir parduodu morgi 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Help VVanled—rentai?
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios mote
ris plauti dišes. Kreipkitės 

4169 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
namus. Turi būt suaugusi moteris. 
Mokestis pagal susitarimą. Atsišau- 
kit pas John Genantis, 658 W. 14th 
St. ypatiŠkai, arba per telefoną 
Roosevelt 2974.

LIETUVIU HADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios pušies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. lš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. VVestern 
Avė., Chicago, 111. Hemlock 9149.

Išsimaino 2 tiatų puikus namas 6 
ir 4 Kambariai su 2 Karų garažu. 
Namo Kama $5,500. Mainysiu ant 
nedidelės tarmos, automobilio arba 
bucernes.

803 Ridge Avė.,
VVILMETTE, 

Tel. Wilmette 364

Radios

Išsimaino puikus lotas Aurora, III., 
5(i\15b, mainysiu ant automobilio ai 
groseno.

Su virš minėtais reikalai kreipkitės 
pas

F. G. LUCAS & CO.
41U8 Archer Avė.

Phone .Laiayette 5107
tlž DYKA demonstravimas ant nau

jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanai per 
visa •a’lfA kiekvieno čia pirkto seto. 
Patan.uviu.as kitur $1.50 už» pašau
kimo. Alvvater Kent, Radiola ir kiti.

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

RUDENINIS 1 KATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

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

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

RADIO PASLAPTYS. Labai nau
dingos turintiems arba manantiems 
pirkt naują Radio. Greitai atsišau
kusiems suteiksim dovanai.

INDUSTRIAL RADIO SHOP, 
2512 W. 69th Street, 

Chicago, III.

Automobiles
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 
$495 
pasi-

1926
1927

! 1928 
1928

| 1927
j 1928 ____ _ —K
i Cadillac coupe, 4 pass., perfect 

Essex, Forde, 50 kitokių dėl 
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR SALES

7J36 So. Halsted St

PARDAVIMUI kriaučių biznis;

Exchangc—Mainai

mainai"
Aš mainysiu arba parduosiu se

kančius namus:
5440 So. Spau’ding 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. fialas ir 2 mašinų

naujų moteriškų ir vyrišKų drapanų <araž;s. Stymu' apšildomas. Rendos 
siuvimo, valinio, taisymo ir dazimo.
Biznis išdirbtas per 15 metų. Pačia
me centre lietuvių kolonijos—prieš ' 
sv. Kryžiaus bažnyčią. ?................
pardavimo patirsite ant vietos.
4601 S. Hermitage Avė., Chicago, 111

PARDUODU bučemės ir groser- 
nės fikėerius už $300. Turi būt par
duoti j 2 dienas. AtsišauKit 4201 S 
Maplevvood Avė. VaKarais šaukit 

Hemlock 9311

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 West 46th Street.

2621 W. 71st St., naujas namas, 
„ . . .. storas arba galima padaryti 2 ne- 

didelius štoriukus, 5 flatai, visi po 
3 didelius kamb. ir 2 mašinų muro 

" garažas. Stymu apšildomas. Rendos 
’ $312.

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

JOHN PAKALNIS
(Pakel)

Generalis kontraktorius
2547 West 71st Street 

Hemlock 0367

PROGA PADARYTI PINIGŲ
Norint būti biznierium, parsiduo

da arba išsimaino šitos bučernės: 
2 Ciceroj, 2 Brighton Parke, viena 
Marųuette Manor ir viena West 
oidėj. Visos randasi geroje vietoje. 
Kas ką turite mainyti: lotą cot- 
tage ar net iki 10 Hatų apartmen- 
l4 priimsiu i mainus.

P. M. SM1TH, 
4457 So. Talman Avė. 

Tel. Lafayette 0455

High Scbool I eague, .and De 
Paul, champions of Ihe (’.atho- 
lic High School League, \vil 
determine whirh is really Cl.»- 
cago Prep School aggregation.

Some 30,000 persona will be 
attracted to Soldier Field for 
the douhle person of secing a 
rip-tearing football game ant 
for doing a bit for charities of 
bot h high schools leagues foi 
which the entire proceeds will 
go. The game starts a t 1:30 
P. M. sharp. Gatės open at 
12:30. The DeLaSalle band of 
100 pieces and the Tiklen band 
will furnish the music. Tbere 
are plenty of seats left which 
can be obtained either at the 
high schools or Soldier Field.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus irms naudingo' 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. Kambarys, 
valgis ir geras mokestis. 3800 So. 
Emerald Avė., Tel. Boulevard 7685

REIKALINGA moteris ar mergi
na pagelbėti motinai. A. Krisolossky, 
7635 East End Avė. Regent 4936

For Rent
Business Service

Biznio Patarnavimas

GERAS PATARNAVIMAS
mainime, pirkime, pardavime turto, 
mortgečių reikaluose, raštų padary
me, apdraudoje, laivakarčių nei pi
nigų siuntime: KREIPKITfiS: kas
dien iki 6 vai. Vakarais U ta minkė, 
Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vak.

S. L. FABIAN' & CO.

5V>% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos 
Tiktai 4% komiso ant 2-rp 
morgičių paskolos Mes sk<- 
linam privačiai

RENDAI nedideli Storai, 9x28, ga
ru šildomi, naujas hamas, randasi 
ęrie 71st St., netoli Talman Avė. 

inka dėl: dažytoju ir valytojų, 
kriaučiaus, beauty shop, radio, dry 
goods ar kitokiam bizniui. Rendos 
$88 mėnesiui. Pašaukit ar pasima- 
tykit su savininku J. Pakel, 2547 W. 
71st St., Tel. Hemlock 0867.

linam privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas. .

HELBERG BROS

Furnished Rooms
PASIRENDAVOJA kambarys dėl 

vaikino su valgiu ar be valgio.
3031 So. Union Avė.

DABAJ3 LAIKAS 
padaryti didelį džiaugsmą savo šei
mynai, nuperkant naują automobilį 
kaipo Kalėdų dovaną. Paduokite or- 
derj dabar, o jei norit, mes dastaty- 
sime prie jūsų durų vieną iš gra
žiausių karų ant marketo Kūčių va
kare arba Kalėdų ryte, kas bus di
džiausias surprise visai šeimynai.

STANKO-CHANDLER SALES

MES TURIME cash pirkėjų jusu 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainą 
Neskelbiama. Vertos įstaigos 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 $o. Kedzie Avė.

Virginia 2032

PARDAVIMUI . minkštų gėrimų 
užeiga — parduosiu pusę biznio ar
ba visą. Priežastis pardavimo—liga.

3852 So. Morgan St.

2001-05 So. Cicero Avė.

Tel. Cicero 2070

PARDAVIMUI soft drink parlor.
1905 Canalport Avė. •

Miscelianeous for Sale
įvairus Pardavimai

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

Matykit
“NAUJIENOSE.”

PARSIDUODA barbemė dviejų 
kėdžių, arba kas *turite gerus daik
tus barbemės ir prastą vietą, tai 
galėsime mainyt.

4500 So. Marshfiąld Avė.

PARDUOSIU Soft Drink Parlor, 
gera išdirbta vieta. Turiu du bizniu, 
vieną turiu parduot

2858 So. Emerald Avė.

Pi ANOS and fine f nm Įtarė 
keep their rich finish with 
O-Cedar Polish. It cleans 
«• lt polishes—with spced 
and safety. 4-oz. bottle, 

30c; 12 oz., 60c.

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

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO
BIZNIS DIDELES

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai fumisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Virtory 9634.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
Havimas. Mes atliekame geriausį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

Room 607
192 N Clark St

MES darome 1, 2 ir 3 morglčius. 
Eighteen Bond & Morgage Co. 

1618 West 18th Street 
I. F. Dankjvvski, prez.
C. T. Dankosvski, ižd.

Be Komiso ir Išlaidy
Mes paskoliname Jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
i nemitriai Lnan Service

1726 W. Chicaco Avė.
Kanapas Hennitage Avė.

REIKALINGA vienas ar 2 kam
bariai vedusiems žmonėms, prie 
žos šeimynos. Western Avė. ir 71 st 
St. apielinkėj. Kas turit tokius rui
mus praneškit.

2412 W. 71st St. Storas

ma-

rui-

KAMBARYS rendon, moderniškas, 
šviesus, apšildytas. Su valgiu ar 
be valgio. 4439 S. Talman Avė.

PRANEŠIMAS
F’arsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik 
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen 
tus. Moterims pančiaku pora po 
^5c. ir 95 centai. Vilnonio?! gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 85c. Vilnonios ma 
prijos vaikams dėl kelnnčių už 65 

centus. Taipgi turime marškoniu 
giių dėl mezginių.

FRANK 3ALEMONAVIČTUS, 
•04 W 88 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chtopo’n III

PARSIDUODA Malt & Kops Sto
ras, cigarų, tabako ir kendžių. Biz
nis eina gerai. Švedų apgyventa vie
ta. Parduodu dėlto, kad aš turiu 
kitą vietą ir negaliu apdirbt vienas. 
1015 W. 61st St.

Tel. Wentworth 4973

PARDAVIMUI šušių taisymo ša- 
pa, visos modemiškos elektros ma
šinos ir namų rakandai. Viskas pigiai 

1808 W. 46th St.

PARSIDUODA nedidelis Storas 
grosernė, tabako ir cigarų. Parduo
siu nebrangiai. 665 W. 18th St.

O-@dar
W'Polish

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi-ME9 darome pirmos klesos kar- . .

penterio, plumberio ir apšildymo | čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko- 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui, tos pataisymui, apmokėjimui taksų. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. assementų ar kitokių skolų. Greita
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckinghsm 5037

pagalba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-80 No. Wells St.

Furniture & Fixtures
Rakandal-Įtalsai

TURIU parduot už storage rendą 
4 kambarių rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, miegruiirio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik 
mokant pinigais ant syk., 
STORAGE CO.. 4332-34 W. 
St., Tt’ Mansfield 0127.

už $195 
BURKE 
Madison

Musical Instruments
_______Muzikos Instrum e n t a i

PUIKUS vėliausia Player Pianas, 
pastebėtino tono, kartu su st’kliniu 
kabinetu, plačiu suolu, 89 rolėms ir 
gaidomis. Tinka dėl grojimo pirš
tais ar rolėmis. $130 cash, arba 
$145 šešių mėnesių Išmokėjimui. 
Klauskit Martha Shneider piano.

6136 So. Halsted St.

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 80 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darha ap
mainome 
dytojai.

J. V. St. MTCHAEL & Co.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor.
4655 Shield Avė.

PARSIDUODA labai puikioj vie
toj garažas ir gražus didelis sales- 
room, arba mainysiu ant mažos 
praparties, arba parendavosiu už la
bai pigią kainą. Garažas randasi 
5816-18 So. Western Avė. Savinin
ką šaukit Sunnyside 1402. >

dykai. Patyrę mectžių į, y

Not Ine.
Houston Avė.
Regent 2375

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

8545 
Tel.

KEPYKLA pardavimui, ar renda- 
vimui. Du pečiai, Storas ir gyvena
mieji kambariai. Tinka urminei ar 
smulkmeniškai prekybai. Sėkminga 
duonkepykla per 15 metų. Gera vie
ta lietuviui duonai ir keiksams kep
ti. 11443 Michigan Avė.

Pullman 6922

SOUTHERN Illinois mine run an
glys, dideli šmotai, pristatomi veži
mais $6.50. Del kainos kitų anglių 
patelefonuokite Boulevard 1086.

GROSERNĘ mainau į namą arba 
parduodu už cash. Prie dirbtuvių 
geroj vietoj. W. Urbonas,

7359 So. Paulina St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PIBMAS IMOKĖJIMAS VASARIO 
MĖNESY

Pasinaudokite proga iš šito pasiū
lymo, pirkit vieną iš šių bungalovv. 
Geriausis pirkinys Chicagoj.

MES pasiūlome sensacingiausi pir
kinį bungalovv, kokio nebuvo i>er 
daugelį pastarųjų metų. Įsivaizduo
kite: 6 kamb., Craftex sienos, krys- 
ta’iniai žibintai, sienose šviesos, 
stikliniai miegamieji porčiai, čerpių 
.togas, 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 — 
H,000 įmokėti, likusius kaip rendą. 
Pavyzdinis namas yra 7655 Seeley 
\vc. Pamatykit jį šiandie. Enevold 
Realty Co. Vienatiniai Agentai, 3211 
VV. 63rd St., Tel. Hemlock 4900.

ŠTAI bargenas. Michigan Avė., ar- 
1 87th St., 6 kambarių mūrinis na- 
nas, su sun parlor, kieto medžio, 
lektra, fumas, tile maudyklė, taip- 
au vištininkas. Puikus namas._ Gera 
ransportacija. Tik $500 imokėt. Ii- 
usiuR kaip rend'*. Kaina tik $6.500. 

'f -ei pk i t ės i Mr. Scberer, Colėman & 
Co., 4705 S. State St., Drexel 1800

PARDAVIMUI 2 po 5 kambariu* 
karštu vandeniu apšildomas, ar*u »- 
o trimingas, 29 pėdų lotas.

4482 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

PARDAVIMAS bizniavus namas, 
•agyvenimas užpakaly ir viršui fia
las 6 kambariu. Karštu vandeniu 
ildomas ir 2 karu garažas. Taipgi 
iznio lotas de’ pardavimo, parduo

du pigiai arba mainysiu j narna 
’idelj ar mažą. Paul Real Estate, 
‘236 W. 55th St., Tr’ Republic 4170 I ’

ĮSIGYK savo namą. Jei jus turite 
otą, mes pastatysime ant jo namą 

’^e jokio įmokėjimo. • žemiausios kai
nos. Geriausias darbas. Aprokavi- 
mai ir pienai patiekiami dykai. At
eikite į musų ofįsą, arba telefonuo
se. RILEY artd KRAUSHAAR, 
3121 N. Cicero Avė. Palisade 9600

PARDAVIMUI 5 flatu mūrinis 
namas ant Bridgenorto arba mainy
siu ant lotų, fir far^^s neMt Chi. 
"agos arba dviejų flatų namo. Sa
vininkas J. Guobas, , 4KOR W. End 
Avė.’ Tel. Columbus 10239.

NAMAS ir lotas su groseme ir 
smulkmenų krautuve iš priežasties 
mirties. Lietuvių kolonijoj, geras 
bargenas, 2216 W. 22nd St.

PARDAVIMUI 2 namai, vienas su 
Storu ir 5 kambariais. Antras na
mas yra 4 k^mbari” Cott*'nM‘ 
•ash. Atsišaukit JOS. LILEIKA, 

3818 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
*u 3 flatais arba mainysiu ant bu- 
xemės. gros.p'^ifls ar automobilio. 
Atsišau.kit 3^34 S. Union Avė.

MES pabudavosime Bungalovv ar 
dviejų flatų ant jūsų tuščio loto ir 
nriims’me visa -----
Tus galite sutaupyti nuo $300 iki $500 
hvdavojant dab-'r
J'aipgi visokios rūšies abelnas pertai- 

ir remodeliavimas. Atdara ne
daliomis. Roberts Construction Co., 
1742 E. 75th St. Tel. Plaza 7120

■k< 'V LiErtr.’ -•.Ay’afi-•4. .Miaav




