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Sovietai šiurkščiai atsako
į Washingtono notą

Kelloggo taikos pakto priminimą 
džurijos konflikte Maskva laiko 
draugingu žingsniu”

Man
“ne

žygių Sibiro- 
Mandžurijos sienoj, rusų kontr
revoliucininkų Landų padeda
ma.

MASKVA, gruod. I. — So-Į provokacinių 
• vietų vyriausybė pranešė Jung

tinių Valstybių vyriausybei, 
kad į pastarosios notą su pri
minimu Sovietų Sąjungai ir Ki- tis 
nijai Kelloggo pakto pasirašy-> Jei 
mo sovietai negalį žiūrėti kaip (ges 
į draugingą žingsnį.

Notoj, kurią sovietų
lysis 
ras 
jos
I lenbetlui, 
pareiškia
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(Atlantic and Pacific Photo]

Naujas milžiniškas Junkers G-38 aeroplanas, kuris neseniai buvo išrastas Vokietijoj. Pasa- 
žieriams kambariai randasi sparnuose

Lietuvos Naujienos
Ūkininkų s-gos lyderiai 

apeliuoja
Rokiškio klebonui mo
kesčiai rinkti nesisdta

KAUNAS. Klerikalinės 
Ūkininkų Sąjungos vadai, nu
teisti lašinių skutimo byloje— 
Dr. Draugelis, ve t? r n. gyd. 
Mikšys, P. Josiukas ir kiti jau 
padavę Vyriausiam Tribunolui 
apeliacinį skundą.

Šios parapi- 
vaikšto po 
mokestį už 
šaligatvius, 

klebonija ir

ROKIŠKIS. — 
jos brostvininkai 
kaimus, rinkdami 
padarytus miesto 
kurie eina apie
apie klebono valdomus namus. 
Buvo paskelbta mokestis po 50 
centų nuo ha. Bet nusileista 
— ima kiek kas duoda. Nei 
vieno piliečio nėra, kuris su
mokėtų 
dauguma 
gų rinkti 
tuosius”,
kalėdodamas aplenkia. Mat 
nigėliai iš “bedievio” taip 
geri.

Kai kam ir vesti, matyt 
niekada nevėlu kiek reikalauja, bet 

visai nemoka. Pini- 
eina ir pas “prakeik- 
kuriuos kunigėlis

CLARE Mieli., gruod.
Vakar čia įvyko įdomios 
tuvės. Josepb Youmans, jauni
kis, 92 metų amžiaus, vedė 
Emmą Stougb, 71 melų am
žiaus. Abudu buvo našliai. 
Vestuvėse dalyvavo abiejų jau
navedžių' vaikų vaikų vaikai.

V3S- net 
pi-| mis.

veikian- 
komisa-
Franci-

Maskvoį, i 
v vriausvcė:

užsienio reikalų 
Litvinovas įteikė 

ambasadoriui 
sovietu 

nusistebėjimą,
Jungtinės Valstybės, savu noru I 
neturėdamos oficiaiinių šauly- į 
kių su sovietija, laikančios ga-i 
limu daiktu kreiptis • i ją su1 
savo patarimais.

Savo notoj Maskva 
kad konfliktas Mandžurijoj ki
lęs ne iš sovietų priežasties. 
Kinija sulaužius 1924 metų su
tartį, be jokio įspėjimo, be nie
kur nieko pasigrobdama Rytų 
Kinų geležinkelį ir pradėdama rijske.

1 --------------

Motery ruby siuvę 
jai rengiasi visupti 

niam streikui

Sovietai buvę priversti im- 
tik apsigynimo priemonių, 
kas butų panašiai pasiel- 
su Jungtinėmis Valstybc- 
aiba Anglija, arba Fran- 
kaip kad Nankino vald

žia pasielgus su sovietų Rusi
ja, — sako sovietų nota, — 
tai jos tuojau butų radusios 

. ? Į pakankamos priežast ies naudo
ji tis rezervacijomis, kurias jos 

padariusio^ pasirašydamos Kel- 
‘loggo paktą.

Maskva pareiškia, kad kon
fliktas Mandžurijoj galįs būt

rybomis tarp Sovietų Sąjungos 
sako, ir Kinijos. Sąlygos, kuriomis 

sovietai sutinką derėtis, Kini
jai esą žinomos. Tas sąlygas 
dabar jau priėmus 'Mukdeno 
vyriausybė tiesioginėse dery

bose, įvykusiose Nikolskc-Usu-

savo kalboj pasakė, kad siu
vėjų ginčai su samdytojais ge
riausia butų 
ginti, tačiau 
butų galima 
be streiko.

taikos keliu

susitarti su

išly- 
kad 
jais

Bažnyčia Slabadoj

Buto komisija prita- JaBaįijatsstŽinseet"ąji (Raudonų plėšikų ar-
Gaisras garlaivy padarė 

$500,000 nuostolių

Iki sausio 1 d. nesusitaikius.su 
samdytojais, 100,000 siuvėjų 
mes darbą

CLEVELAND, Ohio, gruod. 
4. — International Ladies Gar- 
ment Workers of America uni
jos konvencija, kurioj dalyvau
ja apie 200 delegatų, kaip vie
nu balsu autorizavo 45,000 or
ganizuotų moterų rūbų siuvė
jų New Yorke pradėti streiką 
ateinančio sausio 1 dieną, jei 
iki to laiko nepavyks gražu
mu susitaikyti su samdytojais.

Konvencija dar turės pasi
sakyti dėl proponuojamų strei
kų Chicagoj, Philadelphijoj, 
Bostone, Clevelande, Baltimo- 
rėj ir Toledo.

Jei ir kalbamuose miestuose 
bus nutarta streikuoti, tada 
įvyks visuotinis moterų rūbų 
siuvėjų streikas, kuriame da
lyvaus apie 1,00 tūkstančių or
ganizuotų tos pramonės darbi
ninkų.

Internacionalės unijos pirmi
ninkas, Benjamin Schlesinger,

Rusai ir Mandžurai 
pasirašė protokolą

NIKALSKAS-UISURIJSKAS,
SovietųSibiras, gruod. 4.

Rusijos ir Mandžurijos atsto
vai, vedusieji čia pertraktaci- 
jas, vakar pasirašė protokolą 
Rytų Kinų geležinkelio admi
nistracijai reorganizuoti, lai
kantis 1924 metų sutarties.

Protokolą pasirašė, Kinijos 
vardu, Tsai Yunšen, diploma
tinis komisionierius Darbine, 
ir, Sovietų Rusijos vardu, M. 
Simanovskis, sovietų užsienio 
komisariato agentas Chabarov- 
ske.

ALBANŲ KARALIUS SERGA

ROMA, gruod. 4. — Gauta 
žinių, kad Albanijos karalius 
Zogas rimtai serga. Du žymus

ria numažini mokės 
nius $160,000,000

WASHINGTONAS, gruod. 4.
Kongreso atstovų buto fi

nansų komisija priėmė vyriau
sybės projektą sumažinti mo
kesnius 160 milionų dolerių.

Pasiūlymas bus rytoj [šian
die] pristatytas atstovų butui 
svarstyti.

Einant projektu, pajamų mo
kesniu! sumažinami vienu nuo
šimčiu. Asmens, kurie per me
tus turi pajamų iki .$4,000, vie
toj dabar mokamų valdžiai U/G 
nuoš. taksų, mokės tik % 
nuoš.; turįs pajamų meluose 
iki $8,(X)0, mokės 2 nuoš.; tu
rįs pajamų daugiau kaip $8,- 
000, mokės 4 nuoš.

Korporacijų mokesniai 
jau sumažinami.

BRIUSELIS, Belgija, gruod. 
4. — Henri Jaspar, Belgijos 
premjeras, atsteigė senąjį ka
binetą, su visais ligšiol buvu
siais ministeriįais vietose.

Kabinetas buvo atsistatydi
nęs, nesutardamas dėl dėsto
mos kalbos naujame Genio uni
versitete.

11 žmonių žuvo britų 
laivui sudužus

Trys išgelbėtibando išgelbėti 
dar 21/ vilnių išmestus ne- 
prieinamon salon

laip-

Lenkų seimas šian
die vėl susirenka
VARŠUVA, gruod. 4.—Len

kų seimo pirmininkas Ignas 
Dašynskis vakar pranešė vi
siems 
r i nes

pranešė 
atstovams, kad regula- 

seimo sesijos atidarymas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 

pietų.i>, po

Protestuoja prieš pa 
grobimą Kanados lai

vo su gėrimais

PAG O, Samoa, gruod. 4. — 
Garlaivis Trongale , bevieliu 
praneša, kad britų krovinių lai
vas Norwich City sudužo į ko
ralų rifus ties Gardnero sala, 
700 myliu i žiemius nuo Pa- 
go.

Vienuolika sudužusio laivo 
įgulos žmonių žuvo vilnyse, 
trys buvo Trongale garlaivio 
išgelbėti, o dvidešimt vienas 
buvo vilnių išblokšti negyve- 
namon salon.

Trongale garlaivis daro pa
stangų paimti juos nuo salos, 
bet dėl milžiniškų vilnių, ir 
kadangi sala yra apjuosta kla
stingais koralų rifais, gelbėji
mo darbas yra labai pavojin
ga. Bevielis praneša, kad pa
galbon atvykę dar du laivai.

WINDS0R, Ontario, Kana
dą, gruod. 4. — Teisininkas D. 
Croll i teikė vyriausybei forma- T Vitalų specialistai gydytojai iš- 1( protestą prieš Jungtinių Val-

mija daug žmonių 
išskerdė Kinuose

AMOY, Kinai, gruod. 4. — 
Gauti iš Kaiičau, Kiangsi pro
vincijoje, pranešimai sako, kad 
komunistų armija, kuri iš tik
rųjų esą tik plėšikų gaujos, 

.pastaruoju laiku siautusios ir 
plėšusios kraštą į pietus nuo 
Fukieno, dabar užplūdo pieti
nę Kiangsi provincijos dalį. 
Praeitą sekmadienį tos bandi
tų gaujos puolė Kančau mies
tą ir ėmė plėšti ir žudyti. Iš
skerdė daug kinų valdininkų 
ir šiaip žmonių.

PHILADELPHIA, Pa., gruod. 
4. — Praeitą naktį skaudžiai 
nukentėjo nuo kilusio jame 
gaisro Holland American lini
jos garlaivis Binnendijk, sto
vėjęs savo prieiroj. Ugnies pa
darytus nuostolius apskaičiuo
ja $500,000. <

Kauno “Rytas” praneša, kad 
kunigai susirūpinę steigti Sla
badoje bažnyčią. Tais reika
lais rūpintis esąs paskirtas 
k u n. Dagilis, kuris jau pada
ręs žygių gauti 2 ha žemės baž
nyčiai ir klebonijai pastatyti, 
be to, dar žemės klebonui dar
žams įrengti.

Kunigai, matyti, veikliausi 
profesionalai; jie ne tik rūpi
nasi įstaigas įkurti, bet ir ma
teriališkai — nejudomu turtu 
apiru pinti.

ADF. vicepirmininkas, 
skaudžiai apdegęs mirė

Latviai suėmė Mask 
vos agentus

WASHINGT()NAIS, gruod. 4. 
— Kilusiame jo apartmente 
gaisre skaudžiai apdegė James 
P. Noonan, Amerikos Darbo 
Federacijos vicepirmininkas ir 
International Brotherhood of 
Electrical Workers pirminin
kas. Jis tapo nugabentas į li
goninę kritingoj padėty ir ten 
netrukus mirė.

Bolševikijos rojuje
“Komzomolskos Pravdos 

pranešimu, viename totorių so
vietų respublikos kaime keli 
šimtai moterų, su kūdikiais ant 
rankų, atvyko pas javų suėmi
mo viršilą ir piktai ėmė rėkti 
ant jo:

“Bedušninkąi jus! Viską 
imate. Ar jus norite mus

RY(iA, gruod. 4. — Politinė 
latvių policija šiandie suėmė 
slaptą komunistų spaustuvę ir 
areštavo Aaroną Leitmaną, vie
tos sovietų * prekybos delegaci
jos importo skyriaus sekreto
rių.

Suimta taipjau penkiolika 
kitų komunistų, dalyvavusių 
susirinkime instrukcijoms pri
imti iš atvykusio Kominterno 
{(komunistų internacionalo) de
legato. Pastarojo vardas neži
nomas. Paaiškėjo, kad jis bu
vo atvykęs su pasportu

1 latvio, kuris neseniai 
[Maskvoj areštuotas. I

450 angliakasių pakeitė ( 
savo nutarimų strei- | 

ką tęsti
DĖS MOINES, Io\va, gruod.

— Puspenkto šimto Scan-stybių agentų suėmįpią vieno
r. Kanados laivo, gabenusio svai- dia Coal kompanijos kasyklų 

igiuosius gėrimus. darbininkų, kurie buvo atme-Igiuosius gėrimus.
Laivas buvo suimtas praeitą j tę unijos vadų sutartį su kom- 

šeštadtenį Detroito 
Kanados pusėje.

Vyrai esą laimingesni savo 
įpročiais.
bet rūkymas dantims nekenkia./
Jie mėgsta išgerti alaus, o alus
yra vienas sveikiausių gėrimų. SANTANDER, Ispanija, gr,

i 4. _  Ties San Vincente de la
Bandykite jus ištarti Barquera sudužo seklumoj ne- 

Kanados geležinkelio linijoje didelis garlaivis Reiną de Los
i tarp Halifaxo ir St. Johns yra! Angeles. Pasigendama penkių 

at- stočių šitokiais vardais: Shu- iUui°s žmonių ir manoma, kad 
ba- benacadie, Stewiacke, Mcm- J’ra žuvę.

ramcock, Anagance, Penobs- ----------------- .
!quis, Petitcodiac, Plum,weseep,' DaUg’iail kaip millOIiaS 
Apohaąui, Passekeag, Nauwie- bedarbių Vokietijoj 

Įvykusiame Londone dentis- gewauz and Quispansis.
tų suvažiavime vienas dantų Atrodo nuostabu, kaip trau- 
gydytojų pareiškė, kad alus kinių konduktoriai sugeba iš- 
esąs geriausias vaistas gark- tarti, kai jiems tenka tų šio
lei plauti. Moterys, sakė jis, čių vardai pasažiėriams praneš- 
luti išgedusius dentis dėl to, Ii, ir kaip jie, tardami, liežu- 
kad jos mėgsta saldumynus, vio nenusilaužįa!

Argumentas už alų k

vieno
buvo

Bijodamas netekti 
kų, nušovė juos

vai-

Neleistas vesti, lenkas 
išžudė visą savo šeimą

VARŠUVA, gruod. 4.—Įsiu
tęs dėl to, kad jo šeima neno
rėjo leisti jam vesti beturtę 
merginą, kurią jis mylėjo, 
Česlavas Koniečny, turtingas 
ūkininkas, papildė baisų dar
bą. Kai visi miegojo, jis nu
žudė savo motiną, keturis brt>- 
lius ir tris 
tos žmonės 
mušti, bet 
licija, kuri

seseris. Už tai vic- 
norėjo jį patį už
laiko įsimaišė po- 
žmogžudį suėmė.

Darbininkas pašautas
PASVALYS. — Prieš kele

tą dienų ūkininkas Krivickas 
revolverio šūvių peršovė dar
bininką Žagrakalį. Dalykas 
toks: Žagrakalis su kitais tri
mis pažįstamais užėjo prieva
karyje pas Krivicką pasiimti 
iš ankščiau likusių drabužių. 
Krivickas, išsyk aiškinosi, kad 
jis juos palaikęs per plėšikus 
ir šovęs. Sužinota buk jis lie
pęs rankas iškelti aukštyn ir 
parodyti pasus. Žagrakalis, 
klausęs, kam jam pasai, nes jis 
juos pažįstąs ir siekęs į kiše
nių paso, tai Krivickas palei
dęs į žagrakalj šūvį. Pašauta
sis sukniubęs.

Krivickas vėlesniuose paro
dymuose ėmė aiškintis kitaip. 
Jis buvęs Pasvaly, daug gėręs 
ir revolveris iššovęs.

Žagrakalis sužeistas, ir pri
statytas į ligoninę. Krivickas 
suimtas, bet po tardymo pa
leistas, paėmus tik parašą, kad 
niekur neišvažiuos.

upėj, bet panija ir nutarę tęsti streiką 
toliau, nutarė dabar grįžti 
dirbti.

1 111 1 Vul 11 V \J • • • v * • *

Jie mėgsta rūkyti, 5 jurininkai žuvo ispa
nų garlaiviui sudužus

WASHINiGTONAS, gruod. 4. 
— Vietos gyventojas AJbert 
Pumphrey nušovė savo 6 me
tų dukterį ?r 4 metų sūnų, bi
jodamas netekti jų išsiskyri
mu su savo žmona, kuri už
vedė prieš jį bylą dėl visiško 
išsiskyrimo.

Policijai Pumphrey pasakė: 
“Jei aš negaliu jų turėti, tai 
ir niekas kitas jų neturės.”

&ORAS.

gruod.
30 dieną Vo-Įp 
1,050,000 be-1 ’• 

darbių, arba arti 200 tūkstan
čių daugiau, nekaip buvo spa
lių menesį.

BERI
Praeito lapkričio

e buvo

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

t

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
ir stipresni pietų vakarų ir va
karų vėjai.

Vakar
1 minimum

Prisipažino nužudęs 
jauną moteriškę

4.
R.

Šiandie

FINIDLAY, Ohio, gruod. 
— Atėjęs į policiją Šilas 
Wagner, 56 metų, amžiaus vy
ras, pats prisipažino nužudęs] 
jauną ir gražią Mrs. Mary HeLį 
mer, 20 metų amžiaus, kuri bu
vo su savo vyru pasimetus. Jos 

(kūnas buvo rastas rugsėjo 12 
(dieną upėj 

Wagn?r 
; kad po to 

Menuo leidžiasi 11<as naktį

temperatūros buvo
120, maksimom 280

saulė teka 7:02, te i

netoli nuo Gilboa

baisaus darbo jam 
vaidinantis nužudy-

1 tosios moteriškės dvasia.

Kalėdoms
mes esame duosesni ne'gu bile kokiu kito
kiu laiku... Kiekvieno žmogaus noras yra 
palinksminti savo tėvelius, brolius, sesutes 
ir gimines... Amerikoje mes perkame jiems 
dovanas, — Lietuvon mes pąsiųsdavom pi
nigų...

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

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

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1
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Indiana Harbor, Ind
šis tas iš SLA. 185 kuopos 

veikimo

Gruodžio 2 d. SLA. 185 kuo
pa laikė savo priešmetini susi
rinkimą. Susirinkimas buvo 
šauktas atvirutėmis, kurioše 
buvo pažymėta, kad bus renka-, 
ma kuopos valdyba, o taip pat] 
nominuojama Pildomoji Tary
ba. Tačiau narių atsilankė ne- 
perdaugiaušiai. Kuopa turi 
šimtą suviršum narių, o susi
rinkime dalyvavo vos 52. Tai 
nepateisinamas narių apsileidi
mas, kad jie nesirūpina savo or
ganizacijos reikalais.

Susirinkimas buvo gyvas. Na
riai reikalus svarstė rimtai ir 
užsilaikė ramiai. Tik du rau- 
donrubašninkai arba ,kaip juosi 
čia vadina, raudoniukai bandė 
triukšmą kelti ir prieš viską 
protestuoti. Ypač vienas veis-; 
linis raudoniukas su didžiausiu 
įnirtimu puolė kuopos pirimi-i 
ninka P. Tutkų. Tačiau kai 
pastarasis prigrasino išmetimu i 
lauk už triukšmo kėlimą, tai l 
karingasis bolševikas nusira
mino.

Dar reikia priminti vieną 
s’enbernį. Tai didelis vyras su

mąją Tarybą. Aš labai pagei
daučiau, kad ateinantis Seimas 
kartą ant visados suvaldytų 
maskvinius’. Tegul jie darbuo
jasi tarp juodukų!

—SLA. 185 kuopos narys.

Šaukia, verkia ir ko- 
liojasi

Kenosha, Wis.
SLA. Pildomosios Tarybos 

nominatimas

SLA. 212 kuopa laikė savo su
sirinkimą, kuriame buvo nomi
nuota Pildomoji Taryba. Pa
duota balsų už kandidatus seka
mai :

bal.
St. Gegužis ......................  44
Mikalauskas ......................  36
Jurgeliutė ......................... 39
Gugis................................... 36
Stungis'.............................. 19i
Raginskas ........................ 29
Bolševikiško sąrašo kandida

tai daugiausia gavo 18 balsų, o 
mažiausia —13.

Jaunuolių 338 kuopa taip pat 
balsavo. Balsavo dvylika ir vi
si, kaip vienas, balsavo už se
nąją valdybą.-—Kenoshietis.

Grand Rapids, Mich.

Andai raudonų fašistų orga
ne vienas tavorščius, pasivadi
nęs Nuskriautu Kriaučių, labai 
piktinasi, kam “Naujienose” bu
vo teisybė parašyta, kad Shane 
šapa tapo Unijinė, kurioj strei
ko laiku komunistai su “pro- 
gresistais” skebavo, o Dr. Grai- 
čiunas sakė prakalbas apie 
bendrą frontą. Taigi tas “Nu
skriaustas Kriaučius”, piktumu 
netrivodamas, šaukia, verkia ir 
koliojas: kaip, girdi, jie drįsta 
pasenusį dalyką kelti!

Tai jau išlindo viena yla iš 
maišo. Nėra abejonės, kad ir 
daugiau išlys tokių “Nuskriaus
tų Kriaučių”. Ir kaip skebui 
nebus “skriauda”, jei reikia 
prie Unijos priklausyti? Jug ne 
tik pas Shaną, bet ir tame pa
čiame raudonų fašistų štabe 
atsirado “nuskriaustų” už ne
pildymą unijos išlygų. Ar ma
tote, kiek drąsos pas tuos hum- 
bugierius, kiek jie šaukia apie 
unijas, o kaip tiktai priverčia 
juos prigulėti prie unijos, ta
da jie rėkia, kad “nuskriausti” 
esą.

pliku pakaušiu. Jis irgi yra ga- jg SLA. 60 kuopos veikimo 
nėtinai suraudonėjęs. Bandė ir 
jis pulti pirmininką. Ma<t, ma- Kadangi musų mieste jau 
nė, kad čia raudoniukai laiko daugiau kaip trys mėnesiai 
savo susirinkimą. Bet kuomet siaučia didelė bedarbė, tai vei- 
pamatė, kad savo pusėj teturi kimas šią žiemą kiek silpnes- 
tik du šalininku, tai nusiramino. njs> nes sutraukti publiką į pa
keikia tik stebėtis iš to senber- Į rengimus gana sunku. Mat, 
nio,—juo senyn, tuo eina dur- kiekvienas laiko užgniaužęs cen- 
nyn. Sumanė nors senatvėj■ tą, ba nežino kada pradės dirbti, 
likti bolševiku. Sekmadienį, gruodžio 1 d. po

Kuopos valdyba sekantiems ( pietų Šv. Jurgio Dr-jos svetai- 
metams liko išrinkta iš seka- n£j įvyko SLA. 60 kuopos me
nui asmenų: pirmininku Stepo- nesinis susirinkimas. Susirinki- 
nas Daržais, vice-pirmininku P. nias buvo sušauktas atvirutė- 
Tutkus, finan, raštininku P. mis; mat, buvo nominavimas 
Barzdis, nutarimų raštininku-O-į pildomosios Tarybos ir rinki- 
Valavičienė, iždininku A. 'tur- mas kuopos viršininkų į kuopos 
kevičitis, iždo globėjais F. Kaš- - valdybą. Narių susirinkime da- 
kevičienė ir I. Valavičius, kny- lyvavo arti pusantro šimto, bet 
gų revizoriais J. Ragelis ir P. balsavo tik 117. Į kuopos val- 
Kesylis, maršalka Rakašius. dybą išrinkta šie žmonės: pir- 

Reikia pasakyti, kad valdyba mininku T. Aleksynas, senasis; 
ateinantiems' metams 'tapo iš-; vice-pirmininku —A. Bernotas, 
rinkta iš labai veiklių narių, naujas; finansų raštininku — 
Daug ko galima tikėtis iš pir-lj Smilgius, senasis; nutarimų 
mininko St. Barzdžio, kuris per! raštininku— Medalinskas, nau- 
daug metų jau tarnauja vietos jas; iždininku—Mečioms, sena- 
pašelpinėms draugijoms ir daug sj3; organizatoriais —F. žukai- 
yra nuveikęs jų labui. Pirmi- tis> senasis, ir Bernotienė, nau-

se- 
nasis; ligonių lankytojais Svyg- 
ris ir B. Medvinskienė; iždo 
globėjų nepamenu pavardžių.

Čia prie kuopos valdybos rin- 
Taryba. kimų turiu priminti, kad prieš 

Visi balsai paduoti už sekantus rp Aleksyną į pirmininko vietą 
asmenis: St. Gegužį, A. Miką- kandidatavo bolševikų tikietu 
lauską, P. Jurgeliutę, K. Gugį, buvęs musų geras draugas, A- 
iždo globėjais M. A. Raginską Kauskas. Bet balsų surinko tik 
bei G. Stungį, ir daktaru kvo- pUS-ę tiek, kiek T. Aleksynas, 
teju E. Klimą. Raudoniukai ■ Būtent, apie 40 balsų, kuomet 
savo sąrašui tesurinko tik du • Aleksynas gavo beveik 80 bal- 
balsu. O kiek jie vargo. Už Į Sl, , 
savaitės prieš rinkimą vienas jų i Keikta, kad tokie žmonės, 
bėginėjo su bolševikiškais z la-1 kaip A. Kauskas, maino savo 
peliais ir agitavo už maskvinį įsitikinimus taip tankiai, kaip 
sąrašą. Bet visa ta agitacija j čigonas kumelę. Kaip čia se- 
nuėjo art šuns uodegos. Rimti niai tą patį A. Kauską bolševi

kai šmeižė per savo spaudą ir 
mums prisiėjo tuos šmeižtus' at
remti. Bet dabar A. Kauskas 
visa tai užmiršo ir padavė ran
ką komunistams. Jeigu taip, 
•tai ir mes paduodam 

; “draugui” Kauskui ir
Man rodosi, kad ir kitos Su- jaln laimingos kelionės, 

sivienijimo kuopos privalėtų j pildomosios Tarybos 
panašiai nusistatyti: neleisti vįine bolševikai nesurinko balsų 
bolševikams įsiskverbti į Pildo- nei tiek> kiek už Kauską, Dide- 
----------------------------- ------- —j|ę daugumą gavo Vakarų Sar- 
Silpnas ir nervuotas nuo gybos komiteto sąrašas.

Flu ir Quinsy
Ji Hiirado gyduoles kurios atgavo 

-v«ikat:» ir stiprum;|. Nrn. D. G. t 
Milton Pa.. nori. kad ir kili riotų jos patyrimais. Ji sako: _
Ouins.v ligos padard mano taip silpna, kad 
aš vos tik c klojau vaikščioti ir 
d.vlnjo gyduolės nieko ntan negt-lbėjo. 
dėjau vartoti Nng.i-Tonc ir ai dabar jau 
čiuosiu kuogeriausiai. vienok 
ju jtj reguliariai, kaip kad 
daryti. Nutra-Tono ištikri]įi| ’ 
duolėa ir aš rekomenduoju jas 

Nuga-Tonr 
čiBtuMos 
sveikatą, 
žmonių, 
gelbsti ______
inkstų iritaciias. rastis iš 
ir 
sustiprina 
kūno 
kit buteli šiandie _________ ____
kata ir sustiprinkit stiprumų *r jėffss. 
galit nusipirkti Nuga Tono kur gyc

Pirmi- tįs> senasis, ir Bernotienė, 
ninku jis tapo išrinktas akla- ja; daktaras kvot, DyBors',
macijos budu. žodžiu sakant, 
geresnės valdybos vargu begali
ma ir norėti.

Vėliau buvo nominuojama Su
sivienijimo Pildomoji

nariai gerai žino, kad tie rau
donieji ubagai pradėtų almuž- 
nas rinkti iš Susivienijimo na
rių kaip tik jie įsibriautų į Pil
domąją Tarybą. Tąsyk jie ban
dytų ir prie to miliono dolerių 
pritilpti.

ranką 
linkime

nomina-

Kom. humbugierių draugas.

Cicero
Vakar buvo pranešta “Nau

jienose”, kad nutroško gazu 
M. Račkunas ir du jo posū
niai. O vaikų motina, Veroni
ka Račkuni-anė, rasta dar gy
va.

Visos pastangos išgelbėti jos 
gyvastį buvo tuščios. Moteris 
mirė vakar, 3 vai. po pietų, 
Francas VVillard ligoninėje.

Račkunai gyveno adresu 
1341 So. 49111 avė.

Koronerio tyrinėjimas bus 
šiandie, 1(1 vai. ryto, graborių 
Eudeikių įstaigoje, 1410 So. 
49th avė., Cicero, III.

Laidotuvės šeštadienį, 8 vai. 
ryto iš Eudeikių koplyčios į 
šv. Antano parapijos bažnyčią, 
o iš ten į šv. Kazimiero ka
pines. Kep.

Parodai besiruošiant patobu
linta susisiekimas mieste. Nu
matyta, kad gatvekariai nieku 
bildu negales patarnauti visai 
publikai, idant pasiekti paro
dos vieta. Taigi buvo nutiesta 
iškeltas kelias — elevatorius. 
Pirmuosius vagonus trauke ne 
elektrikiniai motorai, bet gari
niai lokomotyvai. Illinois Cent
ral gelžkelis pirmu kartu ati
darė vadinamu suburbau tar
nybą — gelžkelis įvedė komu
nikaciją specialiai su priemies
čiais.

Nemažai kapitalo, nemažai 
žmonių sutraukta Čikagon. Da
lis to kapitalo, dalis tų žmo
nių, po parodos, pasiliko Či
kagoje. Prisidėjo prie miesto 
augimo.

Nesmagumai su paroda
Reikia pasakyti, kad rengė

jai turėjo ir nesmagumų pusė
tinai. Nespėjo paroda atsidary
ti, o Ncw Yorke, biržoje, kilo 
panika. Ji atsiliepė ir Čikago
je. Vienas bankų — būtent 
Chemical National Bank — tu
rėjęs skyrių parodoje, užsidteir 
re. Nors, palyginti, nedaug, 
bet žuvo pinigų tų žmonių, ku
rie atvyko parodai ir kurie pa
dėjo čia pinigus saugumo dė- 
liai.

Paskui vėl kitas dalykas. 
Davatkom abiejų lyčių pasiro
dė, kad didesnei Dievo garbei 
paroda turėtų būti uždaryta 
•sekmadieniais ir šventadie
niais. Prasidėjo tąsinės.

Parodos vedėjai numatė, 
kad sekmadieniais daugiausia 
žmonių lankys parodą, ba dar
bo žmonės kitomis dienomis 
neturi galimybės atlankyti įdo
mesnius parengimus. O ir biz
nio sumetimai patarė laikyti 
parodą šventadieniais atdarą. 
Davatkos tečiaus žiurėjo į klau
simą kitaip — kąip ir papras
tai, kad joms viskas išrodo at
bulai.

Ginčas atsidūrė teisme. Cir
cuit teismas inešė nuosprendį, 
kad galima laikyti parodą. at
darą šventadieniais. Unbted 
District teismas išnešė prie
šingą nuosprendi, būtent 
paliepė uždaryti parodą šven

tadieniais. Pagalios apeliacijų 
teismas davė? galios laikyti pa
rodą atdarą kiekvieną dieną.

Padavewski palydėtas 
švilpimais

Parodą boikotavo kai kurios 
rytinių valstijų firmos. Jų 
tarpe ' Steinway pianų firma. 
Taigi parodos rengėjai nutarė 
nenaudoti jos pianų koncer
tams, rengiamiems parodoje.

Vienam koncertui buvo pa
kviesta Padarewski. Jisai atvy
ko. Bet pareiškė, kad nemo
kąs skambinti jokio kito pia- 
nd, kaip tik Steinway. Pada- 
rewskio koncertui pianas į 
koncerto salę buvo “jšmuge- 
■1 i uotas” naktį — Steinway. 
Padarewski skambino. Čika- 
giečiai po koncerto sužinojo 
apie tą triksą. Padarewski sku
biai apleido Čikagą, palydimas, 
kaip sakoma, švilpimų.

Nelaimės
Buvo nelaimių .parodos lai

ku. Viena didžiausių lai gais
ras. Užsidegus trobesiui, ugne- 
gesiai šoko gesinti. Septynioli
ka ugnegesių žuvo gaisre. 130,- 
000 žmonių mate tą nelaimę.

Konvencijos, seimai
Visa eilė konvencijų, kon

ferencijų, suvažiavimų laiky
ta parodos laiku. Bet “šau
niausius” laikus tur būt turėjo 
davatkos. Viena dalis jų buvo 
vadovaujama Francas Willard 
—Woman’s Temperance League 
viršininkės. Kita — katalikų 
dvasiškio — airio arkivysku
po. Davatkos laikė “skodų sko- 
dus” pasauliui “gelbėti”, o la
biausia pasirodyti, kad jos 
pasauli “gelbėja”, kad be jų 
atsivertų pekla akies mirksny- 
je. .

Paroda, kaip jau minėta, už
sidarė spalių mėn. 30 dieną. 
Bet pirm užsidarysiant parodai 
Čikagą sujudino kita žinia, nors 
neturėjusi tiesioginio ryšio su 
paroda. Spalių mėnesio 28 die
ną tūlas Prendergast nušovė 
merą Harrisoną. Čikaga persi- 
skyre kartu ir su paroda ir su 
meru, kuris tarnavo ketvirtą 
terminą. —čikagietis.

s=sa

NAUJI VICTOR RAOIOS
10 tūbų, nesulyginamai gražaus balso; vie

nas Radio atskirai, ir Radio-Victrola 
Kombinaciją

MODEL R.
MODEL R.

32 — Kaina ................................. t.;..... $178.00 su
52 — Kaina ..............................................$238.00 su

MODEL RE. 45 — Kaina .........................................  $298.00 su
MODEL 9-18 — Radiola Superheatrodine ir Electrola, kaina

tūboms 
tūboms 
tūboms 
$625.00

Tikri faktai Radio Tono Gerumo. Išgirskite 
šį nepaprastai gerą radio DABAR

Victor Tono savaitė.
Ateik į Budriko Krau
tuvę ir išbandyk nau

ja Victor Radio

Trįs dienos kosulio yra jum pavojaus ženklas
ČIKAGA

Kai kas iš Čikagos praeities 
ir dabarties

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimta liga. Jus galit ji tuoj sustabdyti 
su Creomulsion, pienuotu creosotu, 
kuris yra priimnus gerti. Creomulsion 
yra medicinos išradimas dvigubos 
naudos; jis palengvina ir gydo plė
vės uždegimą ir sulaiko bakterijų 
daugėjimų.

*

Iš visų žinomų gyduolių, creosotas 
yra pripažintas didelių medicinos ži
novų kaipo geriausias gydytojas nuo 
kosulio, šalčio ir bronchito uždegimų. 
Creomulsione randasi, apart creosoto, 
kiti gydanti elementai, kurie paleng
vina ir gydo plėvės uždegimą ir su
stabdo peršėjimą, kuomet creosotas, 
paimtas Į vidurius, dasigauna i krau
ją, užpuola ligos centrą ir sustabdo 
bakterijų daugėjimą.

Creomulsion yra užtikrintas gydy
mui kosulio nuo šalčio, bronchito, ir 
mažesnius bronchito skaudėjimus, ir 
yra geriausias atbudavotojas kūno po 
šalčių ar flu. Pinigai gražinami jei 
nepagelbsti po naudojimui sulyg ma 
rodimo. Reikalauk pas savo aptiek©- 
rių. Siųsk kuponą dykai sampeliui.

CREOMULSION Co., Atlanta, Ga. 
Atsiųsk dykai bonkutę Creomulsion 

nuo užsitęsusio kosulio po šalčiui. 
Vardas ......... .’....................................(Tęsinys)

Publika, įplaukos, etc.

Pasaulinė paroda Čikagoje 
prasidėjo 1 dieną gegužės 1893 
metų ir užsidarė spalių mėn. 
30 diena 1893 metų.

Parodą atlankė viso 27,539,- 
011 žmonių. Iš to skaičiaus lo
kių, kurie sumokėjo įžangos 
biletus, buvo 21,479,661.

Viso įplaukų paroda turėjo 
$33,290,065. Viso išlaidų $31,- 
117,353. Taigi paroda davė pel
no apie porą milionų dolerių.

Spalių mėsesio 9 dieną paro
dą atlankė didžiausias žmonių 
skaičius vienai dienai, būtent 
716,881 ypatų.

Reikšmė parodos Čikagai
Esmėje, svarbiausia parodęs 

rolė Čikagos istorijoj buvo tur 
L’jl ta, kad miestas puikiai pa
sigarsino. O pasigarsinti Čika
gai buvo svarbu. Juk apie ją 
liek daug negražiai kalbėta ir 
rašyta.

Kai kas pasiliko iš parodos, 
kaip, pavyzdžiui, Jackson par
kas. Jis ir šiandie yra vienas 
miesto papuošimų.

Gatve .................................... ............
Miestas ................... Valstija .......

Viena bonkutė šeimai. Rašyk aiškiai

CREOMULSION
4
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KALĖDOS
Į ‘ y <

yra gražiausia šventė krikščioniškame pasaulyje. Tai yra 
diena meiles ir geriausių linkėjimų “geros valios žmonėms 
visame pasaulyje”, kada visi, kas tik išsigali, teikia dovanas 
savo draugams ir giminėms. Ar jų^ galite įsivaizduoti gra
žesnę ir meilesnę dovaną savo giminėms jūsų senojoj tėvynėj, 
kaip jūsų apsilankymas pas juos per Kalėdų šventes?

Prisidėkite prie vienos iš musų asmeniškai vadovaujamų 
KALĖDINIŲ EKSKURSIJŲ.

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:
BERLIN.......................7 D. GRUODŽIO
STUTTGART............ 11 D. GRUODŽIO

SS

•s
f

SS
SS

Victor Rekordai
V-14017-A Aš užgimiau prasčiokėliu, ..................  J. ŽILEVIČIAUS

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

V-1401G-13 Pirmyn j Kovą .............................................  A. ALEKSLS
Motulė mano ............................ .... ................ ST. ŠIMKUS

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

Vienas Artistas ..................... ....................... L ŽURONAS
V-l 100!) Sakė mane šiokia .......................... J. TALLAT KELPŠA

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

VIKTORIJA VOLTERAITĖ, ZOSĖ KRASAUSKIENĖ
V-14010 Malda j Mariją ...............   C. SASNAUSKO

Marijos giesmė ...................................... U. SASNAUSKO
^Šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. Šaučiunas, Dir.

16-80752-A Rutu Polka ir daina Jaunystes Nelaimės 
MAHANOJAUS LIETUVIŲ ORKESTRĄ

V-14011-A Kalnų Polka ir Katarinos Polka 
LIETUVIŲ ORKESTRĄ

V-14018-A. Onytė, Polka .................................. VELIČKA IR MALI
Caspian Polka ...................................... M AKI TREJETAS

BUDRIKO KRAUTUVĖSE RASITE DIDELI PASIRINKIMĄ 
VICTOR RADIJŲ.

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

Jeigu jus patys negalite ^ižiuoti, tai leiskite jiems čia ap
silankyti, pasiųsdami “round trip” laivakortę, arba pasiųs
dami jiems Lloyd “money orderį” dėl Kalėdų.

Del platesnių žinių pasitarkite su jūsų vietos agentu ar

SS

SS
SS
SS

SS
NORTH GERMAN LLOYD

130 W. Randolph St., Chicago, III
Už 

“negerovės ligos” sąrašą, tur 
Loxvry. j būti, paduota du balsai. Taigi, 

o I kaip matote, musų kuopoj bol
ševikų balsai kas kartą vis ei
na mažyn, ir jeigu tokis pat ap
sireiškimas yra visose kuopos, 
tai tie progresyviai greitai nu
degs nagus, besistengdami SLA 
užkariauti.—S. Naudžius.

naduau-
•Flu i

mano sy- 
. Fra- 

_ _ _____ J_.l«
kuoreriausiai. vienok aš neva-10- 

reguliariai. kaip kad aš turėčiau 
Nuga-Tono ištikrųių yra trems py- 
s aš rekomenduoju jas kitiems.’’ 

tikra palaima dėl ken- 
Jos yra suteikusios 

energijų milionams 
pataiso apetitą, pa- 
piašalina pūslės ir 

.1 vidurių, skilvio 
uikįetiejimų.

raumenis ir svarbius 
miegų. Nusipir- 

pataisykit savo svei-

■      gyduolės
yra parduodamos. Just] vertelga gali m 
gauti dėl jūsų, o jei jis neturėtų sau- 
dėlyj, Jis galt užsisakyti iš olselio vaistinės.

aš
yra 

žnmnijns.
stiprumų. 

Jos greitai 
virškinimui.

žarnų, chroniškų vidurių 
nervus.

organus, atšviežina Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk t.VDEwriteri

Phone J

JOSEPH VILIMAS
A' a m u Statymo 

01 KONTRAKTORJUS^
l.>.‘>6 So. Kocl^veft St.. Chicago, III,

SS
Pašauk Boulevard 4705

I

3417-21 So. Halsted St
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žiemai atėjus

Išgydė Savo Rupturą

West Side

INFORMACIJŲ

LITHUANIAN BUSINESS OIRECTORY

nuo

Kiekvienas “Naujienų” skaitytojas gaus

TUBBY Runt Studied Human Nahire.

Marianne
OME

STATE

M—tat*

šia 
nu

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

no as

Kviečiame visus biznierius garstintis 
šioje naudingoje knygoje.

parijau 
man: 

3BU-E. 
Geriau

Musų jaunimo muzi 
kališkam pasauly

patekusi 
jie (bol- 
nori pa-

susirinkli
Strumilų 

Star kliu- 
ie susirin-

kad 
tinkamą 
metams 
paduoti 
už tuos

žinoma, pa- 
chorą, o 

tam chorui 
O chorų 
turi

RAMOVA
THEATRE

35 c b and Halsted Streeta

(Vilnr Rflphh, 
lona

ereikalingI 

Skausmas!

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

uoli
turime

savaite
Golden !

am
kliubo vai

dalyvavusi 
p-lė Al- 
Daktaro 
kuri dar 
lavinasi 
studijų 
Įdomu

/ S AV MJHAt>OA^A HEANl\ 
MANO** AROOMO FROMT 

OF LUOi JOMES' HOU&E ŪKE 
THt^ ? - lT$ ADKtf'f MEAM 
“IRICK SO IT IS,RUNT 
MOU SPMlN’ OA) ME ŪKE i

l T’rttS TO GEE IF I CAME / 
V fcACK UERE 08 MK A

Graži muzikalė komedija, da
lyvaujant Marion Davies 
Oscar Shaw, Mack Swain ir k.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

weu,so LOMG, fcKJNT, \ 
I GOTTA Be GO<A) NO*), 
SEE YoV SoMETlME 

AGAIA3 ;

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Gruodžio 

3, 4 ir 5

nepasilikim 
bet visi pribuki- 

Susirinki- 
priešams 
nenorime 
nenorime 

milioną

Y PIDOA KHOW TRERE \ 
'v>AS A AJEVM GIR L MOVED \ 
IN RIUHT AROUND THE 
CORNER AT TVJEMV- EIME 
HICH STREET - GEE. SWES 
A PEACHHBR NAME'S 

k Lvcy doKtcha
jk GO AROUNO Atf SEE

blAGRAM SHOWiMG COURSE TAKE N 8Y 
MA$TEQ*TUB6Y‘*BAxTER. ON UEAVIMC 

aUM'VDAVIS OMTHE CORMER. OF HAlM 
AMD HICH STREETS.

kad mes
komisarams

kurį mes sudėjome iš
uždirbtų cetų.
dar kartą kviečiu vi-

susirinkima, nežiu-

^auų,. Ls lokalų, Lūs renka- 
»)?. valdyba. Todėl visi nariai 
Ldyvuukiinc susirinkime.

Narys.

domosios tarybos pareigoms 
eiti.

Tad, gerbiamieji S. L. A. 109 
kuopos nariai, nepasilikime nei 
vienas namie 
me i ši susirinkimą, 
me parodykime musų 
bolševikams, kad mes 
diktatūros 
atiduoti 
dolerių, 
sunkiai

Taigi 
su narius j 
rint nei šalčio nei kitokių nema
lonumu. Bukime visi, v

Antanas Kundrotas,
S. L. A. 109 kuopos pirm, ir 

Sargybos Komiteto Vakaruo
se dalyvis.

Draugystes Brolių ir Seserų 
priešmetinis susirinkimas įvybs 
penktadienio vakarą, lapkričio 
0 dieną, šed vilios svetainėje, 

Kensington avenue.

kliubas, tai jie
bą! Štai kodėl 
lūs susirinkimus
Rci11) Golden Sla

Kai kurie skausmą laiko butinu.
Saltj jie leidžia “persirgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas “pe

reini”. %
Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki geriau jaustis sekantį rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra 
antidotas. Bayer Aspirin visada greitai 
pagelbsti nuo visokių skausmų kuriuos 
mes sykj turėdavom perkęsti. Jei skau
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As- 
Sirin. Apsaugok save pirkdamas tikrus,

layer yra saugus Visada tas pats. 
Visose aptiekose. /

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildome visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

pasigėrėti, o jau- 
inspiracijos siekti

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

pasitaikins, kada 
draugijos susirinkimą atšilau 
ko mažai narių, bolševikai ii 
pakiša “naujį sumanymą” —

Nieko nevertas 
“vedusio gyve

nimas”
Kaltina pačių “nervus”

“Silpni nervai,” sako vienas New 
Yorko daktaras, “mano apskaičiavi
mu, suardo daugiau laimingų apsi- 
vedimų, negu kas nors kitas.”

Netik kad linksmą būdą padaro su- 
rugusiu ir nepakenčiamu, nervišku
mas yra didelė sunkenybė jūsų gai
viosioms jėgoms — jis iščiulpia jūsų 
jaunystę ir jūsų spėkas ir sunaikina 
jūsų grožę. Kokis skirtumas pasidaro 
tarp mėlinakės, žvalios mergaitės, ku
rią jis apsivedė. Ne stebėtina, kai 
vedusio gyvenimas pasidaro nebepa
kenčiamas.

Bet jus galite atsikratyti savo ner
viškumo — ir tai greitai — ir patapti 
ramia, linksmia moterimi, kokia jus 
buvote pirmiau. Paimk šaukštuke 
Tanlac prieš kiekvieną valgi ir prieš 
einant gulti, ir jeigu jie nepadarys 
iš jus naujos moteries — nepašalins 
iš jus nuovargio ir pakrikimo jaus
mo — nueikit atgal ir atsiimkit savo 
pinigus.

Nueikit pas savo aptiekininką dabar 
ir gaukit bonką Tanlac. Milioųai žmo
nių sugryžo ant kelio i jaunystę, 
sveikatą ir laimę nuo šio visame pa
saulyje garsaus toniko ir nėra prie
žasties kodėl ir jus negalėtumėt dar 
šiandie pradėti atbudavoti nusidėvė
jusias savo kūno audmenis ir atgai
vinti visą savo sistemą.

užgric’.t Golden Sla’. 
d jie jau ii’ uiti kliu 

laiko siap 
r galvoją

vilių, kad jie rimtai rengiasi 
užkariauti Golden Star kliuhą. 
Tuo tikslu garažo jie jaii lai
ke keletą slaptų susirinkimų. 
Juoze nutarė pravesti i kliii- 
bo valdybą savo žmones. Jie 
labiausia vaiosi už tai, kad iš
rinkti kliubo pirmininku Pa-

1) Valse ..........   Arensky
Croon ...................... Harris

Golliwoggs ........... Debussy
2) Variations .... Beethoven and

Saint Saens
3) Polichinelle .. Rachmaninoff
4) Blue Danube .. Straus-Evler

and Chasins
Kiekvienas pažystus šiuos 

muzikos kurinius supranta jų 
svarbą ir kas yra reikalinga jų 
prirengimui ir išpildymui, taip

Paskui bolševikai žada pa
siūlyti kliubui persikelti Į ga
ražą laikyti susirinkimus. Jei
gu nariai nesipriešins, tai bol
ševikai ketina duoti tokias pat 
sąlygas, kokiomis dabar kliu
bas naudoja vietą susirinki
mams. O jei pasirodytų prie
šingumo, lai bolševikai yra nu
tarę pašildy t i savo garažą kli li 
ko susirinkimams lengvesnio- 
rnis sąlygomis. Gi paskiau, jei 
kliubas pareitų laikyti susirin
kimus jų garaže, tai jie mano 
pakelti rendą. x

Jau bolševikai seniai daro 
planus, kad panaikinti Golden 
Star kliubo besbolo ir basket- 
bolo jauktus. Matote, deliai to, 
kad yra kliubo jauktas, tai jų, 
bolševikų, jauki ui nesiseka. Ir 
reikia manyti, kad jeigu bol
ševikams pavyktų užkariauti 
Golden Star kliubą, tai butų 
negerove ir pačiam kliubui. 
Jau dabar bolševikai viešai 
kalba, kad jiems reikia pašai
piais kliubas tverti. Na, jeigu

JgEVERAs

COllGH BALSAM

Aft gavau didelę riipturų keldama* skry
nia keletą metų atgal. Afi sprendžiau, kad 
vienintflfi mano viltis pagyti yra operacija. 
Viską ką nė bandžiau, man nieko gero ne
suteikė. Pagalios aA (gavau tai, kas grei
tai ir pilnai pagydė mano rnpturų. Jau 
daug metų praėjo, o ruptura nebegryžo, 
nors aA dirbu sunkų darbų kaip karpente- 
ris. Nebuvo operacijos, nebuvo murai Aimo 
laiko, jokid nesmagumo. AA suteiksiu pil
nas žinias apie tai kaip aA pilnut 
be operacijos, jei jus parašysite 
Eugene M. Pullen, Carpenter, 
Marcelin* Avė., Manasųuan, N. J. 
iAkirpkite A| prnneAimą ir parodykite vi- 
slėnis kitiems, .kurie turi rupturų •— jus 
galbūt iAgelbėsitc gyvastį, nrba mažiausia 
paAalinsite nesmagumus mpturos ir rupesnį 
ir pavojų operacijos.

ševiko pareiškimas
nas

surengti vakarą 
kv‘\sli L- Lševlkišką 
pakili jau mokėti ’i 
gražius pinigus. () chorų šian
die bolševikai turi nemažai. 
Ypač kai išmeta, lai jie gerai 
Internacionalą gali įraukti kuo
ne kiekvienoj stuloje.

Jeigu bolševikams nepavyk
sta Įpiršti savas choras drau
gijos ' vakarui, tai tuomet jie 
siūlo prisidėti prie jų raudo- 
nai-fašistiškos tarybos. Atsi
menu gerai, kaip jie buvo Įvė- 
lę Į savo neva piicš-fašistinę 
(tikrenybėje, fašistinę) tarybą 
Improveibent Kliubą. Jei tas 
kliubas nebūtų susivienijęs su 
kilu, tai butų tekę jam -kelti 
didelę karę, kad kaip 
siskirus nuo raudonų

Kol draugija nėra 
Į bolševikų nagus, tai 
ševikai) nesako, jogei 
sigriebti ją i savo nagus. Jie 
sakosi, kad norį tik “pasidar- 
buol” draugijai. Kol draugijų 
nariai ne visi yra patyrę bol
ševikų gudrybes, lai bolševi
kams vienokiu ar kitokiu bil
du pavyksta Įsisukti i tos ar 
kitos draugijos viršininkus. O 
paskui jie ir melžia jau drau
giją. Kada gi koks narys, per
matydamas bolševikų triksus, 
pastebi jiems, kad jie briau- 
jasi čia ne draugijos, bet ko
misarų naudai, tai bolševikai 
bažijasi, kad geru liksiu “dir
bą”. Štai vienas lypiškas bol-

Mikulė- 
norėdainas įpiršti bolše- 
eliorų tlraugri.jos parengi- 
pareišk,e: “Tikėk, menše-

West Sidėje gyvuoja 
vienijimo Lietuvių- Amerikoje 
109 kuopa. Nors šioje koloni
joj e gyvena pusėtinai liotuvių 
skaičius, bet Susivienijimo 109 
kuopa visai neskaitlinga. Narių 
ji turi apie 75, ir tie patys gy
vena išsimėtę po visą Čikagą, 
nedaug jų gyvena minėtoje ko
lonijoje. Todėl ir į susirinki
mus labai mažai narių ateina.

Kuopa laiko savo mėnesinius 
susirinkimus pirmą penktadie
nį kiekvieno mėnesio M. Melda- 
žio svetainėje. Taigi ir si 
pentkadienį, gruodžio 6 dieną, 
7 valandą vakare, atsibus prieš- 
metinis susirinkimas ir šiame 
susirinkime bus renkama kuo
pos valdyba 1930' metams ir 
bus nominacijos kandidatų į 
pildomąją tarybą.

Todėl visi nariai turėtų susi
domėti šiuo susirinkimu ir bū
tinai ateiti j susirinkimą, 
butų galima išrinkti 
valdybą ateinantiems 
ir kad nominacijoms 
kuo daugiausia balsų 
kandidatus, kurie nariams pasi 
rodys tinkamiausi S. L. A. pil

/VUHADDA l Aj

FOR? -GIRLS 
ARE MOTHIM' TO 
ME- ISHOUU* 
W0QRY 1F A 
millyvm

Praeitą sekmadieni Chicagos 
Lietuvių Auditorija buvo scena, 
kurioje jauni muzikos studen
tai, p-lės Berthos Fitzek, piano 
skyriaus mokiniai, davė progos 
suaugusiems 
nimui 
gražesnių dalykų gyvenime ir 
nuo pat jaunų dienų savo gy
venimo kambarių sienas kaišyti 
muzikos gėlėmis.

Programas šio musicale susi
dėjo iš 11 numerių, ir svar
biausią vietą jame užpildė p-lė 
Birutė Sarpaliutė, žinomo mu
ziko, p. Petro Sarpaliaus, duk
tė. P-lė Sarpaliutė davė 
me programe šiuos keturis 
merius, su savo mokytojos 
tarimu prie antro piano:

DRES1U DEZAININIMAS
Mes iimoldnairae kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu- Įgj <*|5į\ 
žiu s dėl savęs, arba 1^1’ 
kaipo profesija. Pa* lt Kri&ičg 
mokos dieną ir vaka- 
rais. Ateikit ar raly- 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St eor. Lake St 

10 auritas
JOS. F. KASNICKA, principais*

KNYGA

kaip išpildė p-lė Sarpaliutė, Kad 
Birutė turi įgimtą talentą, Ui 
yra žinoma jau iš pirmesnių jos 
pasirodymų, bet šis koncertas 
parodė, kad daro žymią pažan
gą plėtime savo technikos, 
frazavimo ir kitų reikalingumų 
piešime piano poemos kurinio. 
Aišku, kad ji turi gerą mokyk
lą ir yra rimta mokinė.

Antra lietuvaitė 
šiame programe buvo 
dona Juškiutė, žinomo 
ir ponios Juškų duktė, 
palyginamai, neseniai 
šioje šakoje, ir josios 
progresą taip-gi bus 
sekti.

Visi kiti dalyviai buvo sve
timtaučių jaunuoliai, tarp jų 
kai kurie su pažymėtinu gabu
mu.

Publika susidėjo' i.š gan gra
žaus muzikos mylėtojų būrelio, 
nors aš nenoriu manyti, kad 
Chicagoje tik tiek iš viso yra 
lietuvių, kurie domisi musų jau
nimo veikimu. Visi sveikino ne 
tik p-lę Sarpaliutė už jos pa
sekmingą darbą, bet ir p. Pet
rą, jos tėvą, kuris deda visas 
pastangas duoti savo dukteriai 
progos atsiekti ką nors kiltes- 
nio, gražesnio ir idealesnio gy
venime.

Jau atėjo žiema. Prasidėjo 
draugijų priešmetiniai susirin
kimai ir parengimai. Bolševi
kai laiko slaptus susirinkimus, 
kad pravesti savo kandidatus 
į draugijų ir kliubų valdybas. 
Kadangi bolševikų mažai, o jie 
turi komisarų įsakymus užka
riauti draugijas, tai jiems da
bar tenka prakaituoti belaikant 
slaptus susirinkimus, idant 
kaip nors įlisti į draugijų val
dybas. ‘ , I,

Draugijoms nebus jokios 
naudos iš bolševikiškų valdy
bų. Bolševikiškos valdybos no
rima pravesti totlel. lcn.<l -pa
kinkyti draugijas bolševikų 
vežimėliui traukti. ve, kaip 
bolševikai melžia, pagelba sa
vų valdybų, draugijas. Progai 

bet kurios

mm

vike, kad mes norime pelną 
draugijai padaryti”. O kai 
kliubas aplaikė $80 nuostolių, 
tai tas pats Mikulėnas užgie
dojo jau kitaip. Jis pareiškė: 
“Tylėk, niekam nepasakok!”

Teko sužinoti iš kelių bolše-

Kaip sustabdyti 
tą kosulį

Niekad nelnisklte komillni tiek 
toli nueiti, kad jie paniektų 
pavojinga vieta. Snsiabdykil 
JI <labar i’t Severą’* Congh
Bnln.ini. Ji* *tlHt.al>do ku- . 

k leninių, nuramina gerklę. 
fiia koaulio balzahia* bu
vo mAirianinR Acjtnlninl* 

k vaiain* p'-r 5(1 metu. A
JtiHD aptiekiulnkaa tu- /i 

Bk n jų. "5 ir 50 cen- Al

Naudokite išlaukiniai
> Skaudamų Muskulų
( Peršalimų
! Skausmų Krutinėjo

Sustingusio Sprando < 
Pečių SkaudBjimo 
Išsinarinimų ir 

Išdtempimų
Neuralgijos

PertltUcrfnHte, kad gaunate tik
rąjį I INKARO v«I*batenkH« ant 
pakelio pagelba* loma apalaaugoti.

Knvgutė. kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimai PAIN-kX- 
PKLLERIO daugely ataltlklmu, pri
dedama prie kiekvieno* bokute*.

Parai duoda viaoae valatinlM 
po ISe. Ir 70c. bonka.

Arba galima ulalaakytl atafilal U

•gRRV AND SOUTH saarm STB. 
BROOKLVN, N.M

Kad pasi lino 
ševikų, mes 
ateinančia 
svetainėje į 
ho susirinkimą 
kime bus renkama 
dyba, visokios komisijos ir bu' 
visokių raportų ir pranešimų, 

si nariai bukite susirinki 
Nepamirškite!

žmogus.

BAYER ASPIPIV
Aspirin yra t r ado žymfi Bayer Fabriko Monoacoticacidester o£ Sallcylicacid

PAIN-EXPflLFR

uiil<
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AMERIKOS KARO IŠLAIDOS

Savo pranešime kongresui prezidentas Hooveris iš
reiškė susirūpinimą, kad Jungtinių Valstijų išlaidos ap
saugos reikalams sparčiai auga. 1914 m. tiems reika
lams buvo išleista 267 milionai dolerių. Didžiojo karo 
metu jos, žinoma, buvo labai padidėjusios, bet iki 1924 
m. karo išlaidos ėjo mažyn ir tais metais jos sudarė 612 
milionų dolerių. Po to jos vėl ėmė kilti ir šiemet pasieks 
daugiau kaip 730 milionų dolerių.

Tai yra milžiniškos sumos pinigų. Atatinkamai yra 
labai didelės ir šio krašto ginkluotos jėgos. Amerikos 
armijoje ir laivyne 1924 m. buvo 256,000 ginkluotų vy
rų. Šiemet tas skaičius yra beveik toks pat, būtent, 
250,000. Bet prie jo reikia dar pridėti vadinamą pilie
čių armiją, i kurią įeina nacionalė gvardija ir kitokių 
rųšių rezervai, sudarydami kartu su regulere armija ir 
jurininkais ginkluotą jėgą iš 780,000 kariškių.

Tuo gi tarpu Amerikos militaristai nuolatos rėkia, 
kad šis kraštas esąs visai nepasirengęs gintis, jeigu jį 
užpultų koki (tų militaristų išsvajoti) priešai!

GAUS PARAGAUT SAVO VAISTŲ

Garsusis Anglijos dramaturgas, George Bernard 
Shaw, bene prieš dvejetą metų išreiškė nuomonę, jogei 
Italijos kapitalistams dar teks gailėtis, kad jie savo pi
nigais šelpė fašistus, kuomet Mussolini organizavo 
“maršą į Romą”. Fašistų valdomoje Italijoje, esą, pri
vatinis kapitalas taip pat neteko laisvės, kaip ir darbi
ninkų judėjimas.

Ar visai tikslus buvo šis Bernardo Shaw pareiški
mas, čia mes nenagrinėsime. Bet kad jame yra geroka 
porcija tiesos, tai neabejotina. Anglų rašytojo pranaša
vimas jau pildosi. Italijos fašistų valdžia tik-ką įnešė į 
parlamentą naujo įstatymo sumanymą apie “nacionalę 
korporacijų tarybą”, ir Amerikos korespondentai pra
neša, kad Italijos fabrikantai, bankininkai ir kiti priva
tinio kapitalo savininkai labai nuleidę nosis.

Tuo nauju įstatymu diktatorius Mussolini norįs 
įvesti savo rūšies “valstybinį socializmų”. Visas krašto 
biznis busiąs pastatytas po tiesiogine valdžios .priežiū
ra. Nacionalė korporacijų taryba, kurios priešakyje 
stovėsiąs pats Mussolini, turėsianti teisę liepti įmonių 
savininkams, ar jie privalo plėsti ar siaurinti gamybą, 
priimti ar atleisti darbininkus, pardavinėti savo prekes 
namie ar eksportuoti jas į užsienius. Korporacijų mi- 
nisterio, Signoro Battai, žodžiais tariant, ši nauja įstai
ga yra “skiriama reguliuoti visas gamybos ir darbo jė
gas fašistinėje valstybėje”.

Taigi prekybos laisvė, privatinė kapitalisto inicia
tyva ir visa kita, ką pirmaus diktatorius Mussolini kė
lė į padanges, polemizuodamas su socialistais, dabar 
yra išmetama Į sąšlavyną. «

Žinoma, tai nebus socializmas, nes socializmas ne
reiškia vien tik suvalstybinti arba pastatyti po valsty
bės kontrole ekonominį krašto gyvenimą. Jei tai butų 
socializmas, tai kalėjimai, kazarmės ir vienuolynai butų 
tyriausi “socialistinės tvarkos” pavyzdžiai. Socializmas, 
kaip jį supranta protaujantys 20-to šimtmečio žmonės, 
eina ranka už rankos su žmogaus asmens laisve. Kur 
nėra minties laisvės, žodžio ir spaudos laisvės, susirin
kimų ir organizacijų laisvės, kur gyventojai neturi tei
sės be varžymų balsuoti ir rinkti valdžią, — tenai so
cializmo nėra, nežiūrint, kad ir visa prainonė, prekyba, 
bankai ir žemės ūkis įutų paimta į valstybės rankas. O 
Italijoje — taip pat, kaip ir Rusijoje — tų laisvių kaip 
tik ir trūksta, ir Mussolini nė negalvoja apie jų grąži
nimą žmonėms.

Jisai, vadinasi, steigia ne valstybinį socializmą, bet 
valstybinį kapitalizmą. Jo reforma tečiaus negali būt 
maloni kapitalistų klasei, kadangi ji panaikina (arba 
bent žymiai susiaurina) jų rolę, kaipo pramones šeimi
ninkų.

Italijos kapitalistai džiaugėsi, kai “juodmarškiniai” 
naikino darbininkų laisvę. Kad Mussolini greičiau pa
darytų galą darbininkų “išdykumui”, jie nesigailėjo 
aukoti jam didelius pinigus. Dabar jie patys gaus para
gauti to paties vaisto — ir gal ims pasveikti.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ___ ~__ __________ 98.00
Pusei metų ......    4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiam _________ 1.50
Vienam mėnesini ........ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_______________ 3c
Savaitei -----    18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams_________________ 97.00
Pusei metų________________ 3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui ________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta] >

Metams ______  98.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams .... ......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
ROKIŠKIO ŪKININKŲ SĄ

JUNGOS BANKO AFERA

Artinantis laikui, kada bus 
nagrinėjama teisme Ūkininkų 
Sąjungos Rokiškio banko ve
dėjų byla, pradėjo ir “krikščio
nių” spauda paduoti apie ją ži
nių. Kauniškis “Rytas”, rašy
damas apie šią aferą, sako:

“Teismas kaltina Mačiulį, 
Repšį (tautininką, o ne U. S. 
žmogų, kaip ‘L. ž? nurodo), 
Plevokų (taip pat tautininkų, 
vietinio skyriaus sekretorių) 
žingbergų ir Raupį pasisavi
nus stambias banko pinigų 
sumas, Kurkį padegus sandė
lius, Les'evičių (L. Korp. B. 
S-gos Rokiškio sandelių ve
dėją, liaudininką) darius ma
chinacijas su Rimša ir pralo
tą Labanauskų su A. Trima
ku, raginus ūkininkus duoti 
draugiškų Vekselių, nors tai 
jų daryta valdomiesiems or
ganams nutarus ir prašant, 
šeši pirmieji sėdi kalėjime, 
o Labanauskas, Trimakas ir 
Lesevičius laisvi.

“Bylų spręs Panevėžio Apy
gardos teismas kitų metų 
sausio mėn.”
Sulig “Rytu”, byloje yra į- 

velta ne (tik krikščioniškos Ūki
ninkų Sųjungos šulai— Rimša, 
pral. Labanauskas, Trimakas1 ir 
k., bet ir trejetas žmonių iš 
tautininkų ir liaudininkų parti
jų. Bet Ūkininkų Sąjunga ban
kų valdė, todėl atsakomybė puo
la pirmiausia ant jos- Teisme 
pasirodys, kiek kieno nusikals
ta.

SOVIETAI LIKVIDUOJA
KONCESIJAS UŽSIENIŲ 

KAPITALISTAMS

Sovietų premjeras Rykovas 
(kuris neseniai “prisipažino 
prie klaidų” ir tuo budu išgel
bėjo savo kailį) pasakė kalbą 
centralinio komiteto susirinki
me apie koncesijas užsienių ka
pitalistams. Jo kalbos turinys 
buvo toks:

“Jis pažymėjo, kad pasta
ruoju laiku tūlas skaičius 
koncesijų tapo likviduotas. 
Pirmiau užsienio kapitalis
tams buvo suteikiama konce
sijos ir leidžiama, sulig so
vietų įstatymais, varyti biznį. 
Tokias koncesijas gavo Ame
rikos firma, Harriman kom- 
•panija, ir kitos užsienio fir
mos. Dabartiniu laiku su už
sienio firmomis daugiau da
roma kontraktai atlikti tam 
tikrus darbus1. Tokiuose atsi
tikimuose pasamdoma užsie
nio firma atlikti darbų, ir į- 
dėtas firmos kapitalas yra 

, skaitomas paskola arba kre
ditu. Firmos tikrenybėj pa
daro kontraktus, bet negau- 

k na koncesijų; nežiūrint, ar 
darbas tęstųsi penkis metus 
ar penkis mėnesius, firmos 
pelnas būna iš anksto nusta
tytas.”
Taigi ta koncesijų politika, 

kurių buvo įvedęs nabašninkas 
Leninas 1921 m. kartu su “nau
ja ekonomine politika” (Nep’u), 
subankrotavo.

Bolševizmo tėvas, sugriovęs 
ekonominį Rusijos gyvenimų ir 
privedęs kraštų prie bado, su
mano pasiūlyti užsienių kapi
talistams koncesiją, t. y. pa
kviesti juos, kad jie su savo ka
pitalais atvyktų Rusijon ir 
vestų biznį, užtikrindamas 
jiems didesnius pelnus, negu jie 
gali padaryti kur kitur. Leni
nas1 tikėjosi, kad šitą jo pasiu* 
lymų kapitalistai pasitiks su di
džiausiu džiaugsmu, ir netrukus 
į Rusiją priburbės tiek milio- 
nierių iš Amerikos, Anglijos, 
Franci jos, kad Sovietų valdžia 
galės pasirinkti iš jų, kurie ge
resni, o netinkamus1 išguiti at
gal. z

Užsienių kapitalistai, gavę iš 
sovietų koncesijas, pristeigs sa
vo pinigais biznių Rusijoje, pri
statys fabrikų, prigabens viso

kių mašinų ir suorganizuos pra
monę, o bolševikai tuo tarpu 
mokinsis iš jų biznio gudrybių. 
Leninas įsakė savo pasekėjams: 
“Mokinkitės vesti prekybų” 
(“/Učites torgovat”), kad galė
tumėte pasidaryti “raudoni 
pirkliai” (“krūsnyje kupcy”). 
Kuomet gi užsienių kapitalistų 
pastangomis pramonė Rusijoje 
bus atsteigta, o bolševikai jau 
bus1 išėję “raudono biznio” mo
kyklų, tai—sovietų valdžia pa
ims visus koncesijų savininkus 
už pakarpos, sukiš į gyvulių va
gonus ir išdeportuos iš sovietų 
teritorijos; gi jų sukurtus 
biznius paims į saVo rankas1.

Deja, šitoms kūdikiškoms bol
ševikų “genijaus” svajonėms 
nebuvo lemta įvykti. Užsienių 
kapitalisitai, neturėdami užtikri
nimo, kad bizniai, kuriuos jie 
steigs1 Rusijoje, nebus iš jų at
imti, nesiskubino savo kapita
lus gabenti į sovietų “rojų”. 
Tie iš jų, kurie sutiko imti 
koncesijas (kaip, Harrimanas), 
pabandę Rusijoje organizuoti į- 
mones> netrukus pradėjo su bol
ševikų valdžia pyktis, ir biznis 
nesiplėtojo. Ir dabar, po as
tuonių su viršum metų bergž
džių pastangų pagauti užsienio 
kapitalų į savo kilpas, sovietų 
valdžia jau koncesijas likviduo
ja.

Tuo budu nuėjo niekais dar 
vienas “geniališkas” Rusijos 
bolševikų sumanymas.

Pirma “revoliucioniška” Le
nino idėja, po sukonfiskavimo 
viso privatinio kapitalo, buvo — 
pinigų panaikinimas* Sovietų 
valdžia spausdino vagonais po
pierinius rublius, ir jos “moks
lininkai” skelbė, kad valdžios 
tikslas esųs pridirbti “bumaš- 
kų” tįekrkad jos netektų jo
kios vertės: tuomet, girdi, pi
nigai patys savaime išnyks, ir 
tai išmuš dugnų kapitalizmui 
— taip, kad jisai daugiaus ne- 
beatsigaus. Bet praėjo keletas 
metų ir pasirodė, kad dugnas 
tapo išmuštas ne kapitalizmui, 
tik Rusijos ukiui. Teko pinigus 
vėl atsteigti. Tapo įvestas “čer
voncas”. /

Dabar eina i “leninizmo” mu- 
zejų ir ant^rąs “didelis” bolše
vizmo “išradimas”; bandymas 
atgaivinti nušigyvenusia Rusi
jos' pramonę . užsienių koncesi
jomis. Vietoje, koncesijų šiandie 
jau ieškoma išganymo kontrak
tuose su užsienių kapitalistais 
ir privatinėse tų kapitalistų pa
skolose.

Tat yra, žinoma, daug prak
tiškesnis planas, negu koncesi
jos. Bet butų įdomu žinoti, kiek 
nuošimčių sovietų valdžia duoda 
tiems kapitalistams' už jų pa
skolas. Rykovas sako, kad jiems 
būna “išanksto nustatytas” tam 
tikras pelnas. Tai nelabai, aiš
kiai skamba.

Sovietų premjeras dar paste
bi: “Mes norime kapitalo, ne 
kapitalistų”. Kas to nenorėtų! 
Bet nelaimė, kad kapitalas pri
klauso kapitalistams, ir klausi
mas yra: kaip padaryti, kad 
kapitalisitai sutiktų savo kapi
talus bolševikams pavesti? Jie 
už tai, žinoma, reikalauja atly
ginimo, ir juo kapitalo investa
vimas yra,mažiau saugus, tuo 
atlyginimas bun& didesnis.

Negalėdami apseiti be užsie
nių kapitalo, bolševikai yra pri
versti mokėti už kapitalistų pa
skolas' ir kitokius patarnavimus, 
be abejonės, daug brangiau, ne
gu kitų šalių valdžios arba pri
vatiniai pramonininkai. Kokiu 
tad budu Stalino ekonomistai 
tikisi per ketverius metus ne 
tįk sutvarkyti pusgyvę Rusijos 
industrijų, bet net ir pasivyti 
pramoningiausias šalis ?

Aišku, kad jų svajonėmis ga
li tikėti tik maži vaikai.

JUOKAI; \ • į '* .• .i,r ..
1 ——

šveicoriusAk, šitaip, balan
dėli! Į teatrų lendi be bilieto! 
Marš į kontorų!

Teatro zuikis: Paleisk susi- 
mildamag. Aš jau ir taip nu
baustas—visą pirmąjį aktų žiu
rėjau.

Trisdešimt Metų
30 metų pralėkė nuo 1899 

metų lapkričio 16 dienos, kai 
Dr. V. Kudirka Naumiesty yra 
amžinai užmerkęs savo akis.

Anot paties V. Kudirkos, yra 
žmonių, kuriems mirus daug 
kam lengviau pasidaro. Taip 
jisai rašė carui Aleksandrui III 
gyvenimų baigus.

Dr. V. Kudirka priklausė 
visai kitai žmonių rūšiai. Jo 
mirimų atsiminus visados kyla 
širdyje liūdesio ir pasigailėjimo 
jausmas, kam V. Kudirka taip 
trumpai, tik 41 nepilnus me
tus, gyveno, kodėl jam teko lie
tuvių tautos labui tik apie 15 
metų dirbti, kodėl žiauri musų 
jaunuomenės naikintoja, džio
vos liga, jo mums ilgiau nepa
liko.

Nesiimdamas Dr. V. Kudir
kos darbų vertinimo, šia proga 
tik norėčiau pakalbėti, kas ga
lima dar padaryti, kad V. Ku
dirkos palikimai butų naudin
giau suvartoti, kad platesni mu
sų sluoksniai jį geriau pažintų 
ir suprastų, kad daugiau atsi
rastu pas mus jo sekėjų, kad 
Dr. V. Kudirka pasidarytų vi
siems mums, taip tariant, pri
einamas ir neužmirštamas.

Toksai noras yra ir daugelio 
kitų. Tuo galima išaiškinti, 
kad turime jo akmeninių arba 
metalinių paminklų, jo pavarde 
pavadintų gatvių. Kaune yra 
Miesto Savivaldybės įsteigta V. 
Kudirkos skaitykla, šių 'dienų 
tos pačioj savivaldybės yra ati
daroma jo vardu Trakų gatvėje 
8 komplektų nauja pradžios 
mokykla. Kaune dirba V. Ku
dirkos vardu Liaudies Univer
sitetas. Lietuvos Universiteto 
studentų “Varpo” draugija, taip 
tariant, laiko savo patronu V. 
Kudirka. Rodos Amerikoj taip 
pat randame V. Kudirkos var
du organizacijų. V. Kudirkos 
įtaka yra jau nemaža ir ji vis 
auga. Iš šio V. Kudirkos mir
ties dienos minėjimo galėtų iš
eiti dar naujų naudingų suma
nymų ir V. Kudirkos įtaka su
tvirtėtų. Tai,/butų musų tautai 
naudinga.

Jau 1929 m. lapkričio 14 die
nos “Lietuvos žinios” yra įdė- 
jusios trumpų sumanymų pada
ryti V. Kudirkos spintų, kur 
galėtų but^ sukrauta visa, kas 
V. Kudirkos gyvenimų ir dar
bus liečia — užsilikę jo daikte
liai, knygos, fotografijos, rank
raščiai, muzikos instrumentai. 
“Varpo”, “Ūkininko”, “Naujie
nų” komplektai, varpininkų lei
diniai, atsišaukimai, apie V. 
Kudirkų ir jo gadynę rašiniai 
bei spaudiniai, jo metams ir 
aplinkybėms priklausą atvaiz
dai ir kitoki dalykai. Jei ne
bus kokios centrinės V. Kudir
kos palikimams vietos, tai įvai
rus brangus mums jo palikimai 
išsisklaidys įvairiose rankose ir 
prapuls. Atsiradus musų at
gijimo muziejui, V. Kudirkos 
liekanos galėtų padaryti jo sky
rių. Reikia čia kam nors pa
daryt pradžių ir nesivčluot su 
tuo.

Antras dalykas, tai Dr. V. 
Kudirkos raštų leidimas. Nors 
J. Gabrio-Paršaičio 6 V. Kudir
kos raštų tomai yra gana pilni, 
bet vis dėlto pasirodo dar kai 
kurie jo kurinių nėra tenąi 
įdėta. Gera butų, kad kas nors 
to imtųsi. Labai reikalinga 
bintų atspausdinti nors atskiri 
V. Kudirkos kuriniai, kad galė
tų jais plačios minios naudotis.

Patsai “Varpas” pasidarė re
tas dalykas, ir nežinia, ar yra 
kur jo visi kompletai vienoje 
vietoje. Ne visi yra matę “Var
po” originalus. Gal gera bu
tų fotografijos budu jų iš nau
jo išleisti.

Girdėjau, pas V. Kudirkos 
prietelę p. M. Zauniutę, Rokai- 
Čiųose esat senųjų “Varpinin
kų” archyvą, kuris lig šiol dar 
nebuvo tiems metams nušvies
ti sunaudotas. Labai naudinga 
butų, kad tas archyvas Ijutų su
tvarkytas ir pasidarytų priei
namas tyrinėtojams.

Yra pasilikusių vietų, kurios 
sujungtos yra su V. Kudirkos 

veikimu. štai Naumiestyje 
(Šak.) yra namai, kuriuose V. 
Kudirka ilgesnį laikų, apie 
dvejetų metų, gyveno, kur bu
vo parašyti jo svarbesnieji raš
tai, tie namai stovi rinkoje ša
lia buvusios Petrušeko-Lukase- 
vičiaus vaistinės; kiti yra na
mai, kur V. Kudirka keletu mė
nesių pragyvenęs pasimirė; 
abiejuose namuose vertėtų bent 
lentelės su paminėjimo tekstu 
įtaisyti. Girdėt, kad tie namai, 
kur V. Kudirka miręs, jau pa
imti visuomenės globom Tai 
labai džiuginus reiškinys.

Šakiuose taip pat esą dar 
užsilikę buvę Karaliaus namai, 
kuf V. Kudirka gyveno ir vertė
si medicinos praktika. Tuose 
namuose kurį laikų gyveno dar 
varpininkai J. Adomaitis-Šernas 
ir Dr. J. Staugaitis. Nereikėtų 
užmiršti ir šie namai tinkamu 
parašu papuošt.

1888 metais Mariampolėj bu
vo pirmutinis varpininkų susi
rinkimas, kur dalyvavo ir V. 
Kudirka. Ir ta vieta prašyte 
prašosi tam tikro pastovesnio 
paminėjimo. Juo labiau, kad 
Mariampolėj V. Kudirka mokėsi 
ir brendo. Mariampolės mies
tas turėtų didelės teisės į V. 
Kudirkos nors kokį paminėjimo 
ženklų.

Ne visa medžiaga V. Kudir
kos gyvenimui aprašyti yra su
naudota. Turiu galvoj Rusijos 
žandarų valdybų archyvus, ku
rie Sovietams viešpataujant pa
sidarė tyrųiėtojams prieinami. 
Gal galima butų per Lietuvos 
Respublikos atstovybę pasiekti 
V. Kudirkos bylas, kurias šis 
buvo žandarų valdybose turėjos 
— Varšuvoj, Naumiesty, Mari
ampolėj. Didelis V. Kudirkos 
gerbėjas, žinomas komunistas, 
Vincas Kapsukas, rodos, dirbęs 
toj srity ir gal jau yra šis tas 
surinkta. Ir čionai laukiamas 
naujas tyrinėjimas.

Ne visų asmenų ir atsimini
mai apie V. Kudirka yra pa
skelbti.

1924 metais, 25 metams nuo 
V. Kudirkos mirties sukakus, 
buvo nemažas jo veikimu susi
domėjimas — buvo daug viešų 
paskaitų, išėjo “Varpo” V. Ku
dirkai paminėti numeris, Karo 
Muziejui atidarytas musų him
no autoriui paminklas'. V. Ku
dirkos studijavimas ir populia- 
rizavimas buvo gerokai pastū
mėtas priekin.

Praėjo nuo to laiko penkeri 
mietai ir tas darbas, negali sa
kyti, kad butų žymiai nužen
gęs toliau.

Reikėtų nepraleisti šios pro
gos ir beminėdami trisdešimtų 
V. Kudirkos mirties dieną štai 
ko neužmiršti:

Kad V. Kudirkos palikimai 
negulėtų musų tautai be nau
dos, kad jais galėtų naudotis 
kuo plačiausios musų minios, 
kad V. Kudirkos idealai butų 
įskiepyti visai musų jaunuome
nei, kad atmindami V. Kudirkų 
mes galėtume savo dvasių stip
rinti ir visokioms egoistinėms 
pagundoms atsispirti. Be to, 
labai gera butų, kad Vinco Ku
dirkos mirimo diena lapkričio 
16-ji visai Lietuvai pasiliktų jo 
paminėjimo diena. Kadangi V. 
Kudirka buvo darbo žmogus, 
tai suprantama, kad ta diena 
negali būti nedirbama šventė. 
Tegul tų dienų visi susipratę 
lietuviai ir lietuvės, atsiminda
mi V. Kudirkų, liors truputėlį 
atsitraukia nuo savo asmens 
reikalų ir nemokami pasišven
čia visuomenės darbams. Te
gul tų dieną visi pasiskaito V. 
Kudirkos raštų ir palygina sa
vo darbus sii jo darbais.

Dr. K, Grinius. 
1929, XI, 16 d.

(“L. ž.”).

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

Skelbimai Naujienose 
duoda nauaą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Laiškas Redakcijai
Chicago, 111.

Lapkr. 29, 1929
Gerb. “Naujienų” Redakto

riau, ponas Grigaiti!
Maloniai prašau atsakyti į šį 

klausimų per “Naujienas”. Te
ko pastebėti “Garse” net per 
du numeriu, kad organizuoja
mame D. L. K. Vytautui pa
gerbti iškilmėms rengti komite
te yra išrinktas koks tai Dr. 
M*. Vinikas1. Ar nebus tik tas 
pats M. Vinikas, kuris po per
versmo Lietuvoje, 17 d. gruo
džio 1926 m., kalbėjo socialis
tų prakalbose Brooklyne, ren
giamose 19 kp., kad išnešti 
protestų prieš Lietuvos valdžių. 
Prakalbos buvo pradžioje 1927 
m. Dienos nepamenu. Tose pra
kalbose buvo jo pasakyta, kad 
reikia pirma sušaudyti prezi
dentų su jo valdžia ir t. t. Jei 
tas pats' butų, tai ištikrųjų blo
gas ženklas. Į tokių svarbių ko
misijų įeina Lietuvos priešai 
griovikai. Mes turėtume žinoti, 
kų ir sp kuomi dirbame.

žinantis.
ATSAKYMAS

Į

Taip, tai tas pats Dr. M. J. 
Vinikas. Jisai nėra “koks tai Dr. 
M. Vinikas”, bet žinomas vi
siems Amerikos' lietuviams as
muo, per eilę metų dirbęs Lie
tuvių Komitęte Washingtone, o 
paskui ėjęs diplomatinę tarny
bų Lietuvos užsienių reikalų 
ministerijoje.

Protesto prakalbas, kurias 
savo laiške mini žinantis, ren
gė Brooklyno lietuvių socialis
tų kuopa kartu su sandariečiais. 
Dr. Viniko kalbos prasmė buvo 
ne visai tokia, kaip apie jų ra
šo laiško autorius. Kalbėtojas 
ne siūlė sušaudyti p. Smetonų, 
bet tik kritikavo tų kruvinų te
roro darbų, kurį buvo tik-kų 
atlikusi naujoji vyriausybė, su- 
šaudydama keturis komunistų 
jaunuolius: Požėlų, Greifenber- 
gų ir k.

Kalbėtojas išvadžiojo daug
maž taip:

Už kų tie keturi asmens bu
vo nugalabinti? Oficialis' prane
šimas sako, jogei jie buvo pa
smerkti mirčiai už tų, kad jie 
darė sumoksiu ir rengėsi gink
luota jėga nuversti valdžių. Bet 
komunistai tik rengusi valdžių 
versti, o tie, kurie juos šaudo, 
jau perversmų įvykino. Jeigu 
žmonės yra baudžiami mirtim 
tik už norų valdžių nuversti, tai 
juo labiau yra verti sušaudymo 
dabartiniai Lietuvos valdovai, 
kurie jau nuverto teisėtą Lie
tuvos valdžių !

Parodęs' šituo budii, kaip ne
logiškas yra oficialio praneši
mo aiškinimas, p. Vinikas to- 
liaus pareiškė, kad tų mirties 
nuosprendžių pamatas buvo vi
sai ne toks, kokį paduoda val
džia. Ne dėl to, tęsė jisai, Sme
tonos valdžia sušaudė keturis 
komunistuš, kad komunistai bu
tų taip sunkiai nusidėję — jų 
nusidėjimas dagi nėra įrodytas; 
bet dėl to, kad perversminin
kams rūpėjo patiems pasiteisin
ti prieš visuomenę. Susektas 
“sumoksiąs prieš valdžių”; to 
sąmokslo vadai yra nubausti 
mirtim... Vadinasi, didelis “pa
vojus” grasino valstybei, ir ačiū 
dievams, kad Smetona tėvynę 
“išgelbėjo”.

Perversmo pateisinimui tos 
keturios gyvybės ir buvo sunai
kintos. z

Ar šitokia kalba reiškė “grio
viką”, gali dabar spręsti pats 
laiško autorius. Mes čia stengė
mės kiek galėdami tiksliau per
duoti kalbėtojo mintį.

Redakcija.

kosulį. Pnvvdys 

TAKE 
MARES’
COUGH 

BALSAM.
čiose 35c. ir 60

MARES’ NUO KOSULIO 
BALS A MAS

Sustabdys bile kokį neužsisenėjusj 
bile kokį blogą, 
įsisenėjusi šalti. 
Nors geriausia ir 
saugiausia yra ji 
pradėti vartoti 
tik šalčiui prasi
dėjus. Jis turėtų 
būti visada po 
ranka, taip kad 
reikalui atėjus 
bilę minutę ga
lėtumei jj sura
sti. Parduodamas 
visose vaistiny- 
centų už butelį.
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$200,000,000 bizniui

v;
d

ŽINIOS
Tėvas apdegė gelbėda 

mas vaikus

Samuel Insul, viršyta dauge
lio didelių kompanijų (vadina
mų public Utilities ir elektros 
sryty) pareiškė viešai, kad 1930 
metais kompanijos, su kuriomis 
jisai turįs ryšių numato išlei
sti apie $200,000,000 patai
soms, pagerinimams, pramonės 
įstaigų didinimui.

vieną rytmetį, kai atsikelia, ir 
kiekvieną vakarą, einant gulti.

6. Kiekvieną kūdikį reikia nu
vesti pas dendistą, kai jis pa
siekia pustrečių metų amžiaus. 
O po to dentistas turėtų apžiū
rėti kūdikio dantis kas pusmetį, 
kad išimti iš dantų mažas pū
vančias dėmes ir užlipinti juos 
nuolatine medžiaga, pirm negu 
dantys nukenčia skaudžiau.

Michael Slivinski, 1147 Wal- 
lon st., pabudo iš miego ir pa
matė, kad jo butas pilnas du
rnų. Iššokęs iš lovos, jis pa
mate, kad jo namo frontas 
dega. Jis pakėlė iš miego pa
čių ir vyresniuosius sūnų ir 
dukterį iš miego. Išvedė lau
kan. Palikęs gatvėj moliną su 
dukteria, pats Slivinski ir sū
nūs puolė vėl į namą, kad iš
gelbėti mažuosius. O jų pasi
liko dar septyni. Penkis išve
dė sunūs, 
laukan.

kakiremis. 
bet pats
per liepsnas, sunkiai apdegė.

Street, kuomet toks važiavimas 
sulaiko kitus automobilistus ir 
šiem sutrukdo pervažiuoti sker
sai arba įvažiuoti į bulvarą.

5. Važiavimas per greitai, 
kai sukama į skersinę gatvę, 
kurią pėstieji nori pereiti.

Motorininkai yra prašomi' ir 
įsakomi važiuoti atsargiai. Vi
suomet bukite atsargus turė
dami dmeneje aukščiau sumi
nėtus įspėjimus.

Akių Gydytojai
^^**^***Ai*****w^**^************>****

Tel. Victory 6279

AKIŲ SPECIALISTASLIETUVIS’

ir Akių DirbtuveOfisas
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Įvrirųs gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Reikalauja naujo įver 
tinimo

Aldermanas Oscar Nelson pa
reikalavo, kad butų paskirta 
specialė komisija, idant ištirti, 
ar teisingi yra kaltinimai, buk 
paskutinis savasties įkainavi
mas taksoms per daug paleng
vino taksus vidurmiesčio savas
ties valdytojams.

Jūsų saugumui
Čikagos policijos komisio- 

Wm. F. Russell, šios 
biuletene įspėja čika- 
kad Illinois įstatymai 
jogei neleistina yra 
automobiliu greičiau.

niūrius, 
savaites

o du tėvas išnešė 
Vaikučius apgaubė

Tie nenukentėjo, 
Slivinski, bėgdamas

Areštuoti du polici
ninkai

Galima sumažinti džia- 
bu skaičių

mas
L. Jacobs, pavieto samdo- 
našumui ekspertas, nuro- 
kad pavietas galėtų pa-

leisti

Areštuotas William Conway, 
policijos seržantas iš Downers 
G rovė, ir Leonard Butler, pat- 
rolmanas. Jacob Olson, 5745 
Irving Park boulevard, kaltina, 
kad tie policininkai mėginę pa
daryti jam holdapą. Areštuotas 
taipgi Alfred Martini, Downers 
G rovė vežėjas, kuris automobi
lyje lauke policininkų.

nužiūri,
važiuoti
Deliai per greito važiavimo štai 
kodėl pasitaiko daugiau nelai
mių:

1. [slenkant ir išvažiuojant 
iš eilės kitų automobilių dide
liu smarkumu.

2. Per daug greitas važiavi
mas, kad artinasi ar lenkia pė
stininkus gatvėje.

3. Per greitas važiavimas ar
ti skersines gatvės, kur nega
lima numatyti kiek toliau, kas 
ta gatve važiuoja.

4. Važiavimas per greitai bul
varu arba vadinama through

Graboriai
BUTKUS

Undertaking Co
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Kės. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

So. Ashland Avė.1800

VALANDOS:

D

Lietuvės Akušerės

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Nuo 2

Nedėlioj

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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

rinčias politiškus džiabus. De
liai to, pavieto biznis nenu
kentėtų nei truputį, ha liku
sieji galėtų lengvai apsidirbti, 
.lacobs pataria pavieto tary
bai atleisti tiek darbininkų, 
kad sumažinti dali numatomo 
penkių milionų deficitą.

Nauja telefonų knyga
Išleista nauja telefonų kny

ga. Šioje knygoje yra 715,000 
vardų. Reiškia, tiek čikagiečių 
turi telefonus.

Prasidėjo aukšto valdi
ninko teismas

40,000 vištų sudegė

Prasidėjo (eismas pulkinin
ko \V. II. Miller, kuris buvo 
Illinois valstijos departamento 
apšvietai' ir registracijai galva. 
Miller yra kaltinamas tuo, kad 
jis pardavinėjęs falšyvus dak
tarų laisnius.

Keturios dešimtys tuksian
čių vistų užtroško arba sudegė, 
kilus gaisrui S. Katz and Co. 
trobesy, adresu 223 North Jef- 
ferson St. Nuostolių gaisras 
padarė į $200,000.

Čikagos sveikata

46,750 pacientų vienoj 
ligoninėj
Joseph L. Moss, di- 

visuomenes gerbti- 
biuro, pavieto ligoninė šie- 

priėmė viso 46,750 ligo- 
Žinoma, ligoninė neturi

rektoriaus 
vio 
mot 
n i ų.

sutilptu vienu kartu.eitis
yra skaitlinė tų, kurie gavo pa
geltus kalbamoj ligoninėje.

Iptiekoms $1,000,000 
savaitėj

(’hieagos pirklybos asociaci
jos apskaičiavimu, visokie mil
icijai, patentuoti vaisiai, gau
nami aptiekos, čikagiečiams 

melai kainuoja $52,000,- 
Kitaip sakant, po $1,000,- 
savaitei.

000. 
000

22 indžionkšenai
Federalis leisėjas Wilkerson 

išdavė 22 laikinus indžionkše- 
nus prieš vietas, kurios buvo 
kaltinamos nusižengimu prohi- 
bicijos įstatymams.

Prasidėjo Dr. Shircson® 
teismas

Dr. Shircson specializavosi 
/pažinimui veidų, kojų, etc., da
rydamas reikalingas operacijas, 
šitaip bepraktikuodamas Dr. 
Shircson buvo apkaltintas nu
sidėjęs daktaro profesijai. Ši 
byla kilo deliai to, kad Shire- 
son padare Sadyc Holland ko
jų operacija. Reikėjo paskui 
daryli kitų operaciją. Moteriš
kė neteko kojų. Dabar eina 
klausimas, ar neatimti iš Shire- 
sono daktaro laisnio.

Universal Restaurant
Gardus, 

sveiki lietu
viški val
giai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas

Norkus, 
sav.

751) West 31st St.

/

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dienų

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatmeht ir mag* 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pąta» 
rimai dovanai!

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse tisuose mie
tuose ir miestelio 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVKH

I

20 W. Jackson Boulevard

Dr. C. C. SINGLEY

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Sveikatos Departameno bildė
ti ne Dr. Kegel, sveikatos komi- 
sionierius, 
dantis.

kalba apie kūdikių 
Jis įspėja čikagiečius: 

subudavoti tvirtus nuo
latinius dantis ir palaikyti juos 
sveikus, tėvai privalo maitinti 
kūdikius tokiu valgiu, kuris tu
ri mineralų, reikalingų dantims 
budavoti — tuo laiku kada dan
tys auga, t. y. nuo gimimo iki 
12 ar 11 metų amžiaus. Geri 
dantys negalima pabudavoti iš 
prastos medžiagos”.

Koki gi yra tinkama dantims 
budavoti medžiaga? Dr. Kegel 
nurodo. Jis pataria duoti to
kius valgius:

1. Pieno — nuo pusantros 
paintės iki kvortos dienai; gru
dų maisto (cereals) ir duonos; 
daržovių — ypač tokių, kurios 
turi žalius lapus, kaip špinatų, 
kopūstų, salotų, etc.; vaisių — 

•taip šviežių, kaip virtų; vaisiai
turėtų būti duodami desertui 
vietoj pajų ir keiksų (pastry).

2. Kūdikiai privalo gauti tiek 
saulės šviesos ir tyro oro, kiek 
tik galima. Saulės šviesa pa
deda tvirtiems dantims išaugti, 
žiemos mėnesiais cod-liver alie-| 
jus galima duoti, kad suteikus 
priedo prie saulės šviesos.

3. Dantų smegenys ir patys 
dantys reikalauja mankštinimo, 
kad jie galėtų pasidaryti tvirti 
ir sveiki. Tatai atsiekti ge
riausia galima valgant džiovin
tos duonos ir daržovių.

4. Kiekvienas lankąs mokyk
lų kūdikis privalo miegoti ne 
mažiau, kaip 10 valandų kas 
naktį. Kūdikis, kuris per daug 
nuvargsta ir yra nerviškas, ne
gali subudavoti tvirtų dantų.

5. Dantis reikia išvalyti kiek-

Suite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

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

VALANDOS:

7— 
Telefonas Yards 1138*

Stanley P. Mažeika
Graborius ir _ I 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika- 
Kaina prieinama.

nuo 10 ryto iki 1 po piet ir 
nuo 3 iki 4:80 po piet.

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

1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Boulevard 5203

JUOZAPAS GRIMALIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 3 dienų, 12 vai. vak. 
1929 m., sulaukės 62 m. am
žiaus, gimęs Kauno red., Rasei
nių ap., Saudinikų kaime. Ame
rikoj išgyveno 23 metus. Paliko 
dideliame nubudime seserį Ma
rijonų Vaškevičienę, 3 brolius— 
Vincentų,Jonų ir Pranciškų,pus
brolį J. Grimai j ir 2 puseseres 
—Rimkienę ir Matienę ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 
Lachaviciaus 
W. 23 PI.

Laidotuvės 
ny, gruodžio 
ryte iš koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo. Grimalio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Seserys, Broliai, Pusbroliai, 
Puseseres ir .Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I>achavičius, Telefonas 
Roosevelt 2515.

koplyčioje, 2314

įvyks penktadie- 
6 dieno, 9:80 vai.

ylams.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei

Dr.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRLST

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

Phone Kenwood 1752
Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NI RKAIITS
Examinuoju akis ir prirenku akinius 

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A. MONTVID, M. D.
I

1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunsvrick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas
Cicero 3724

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dienų 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL
Lietuvis

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

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Ros. Lafayette 43G5

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Tel. Brunsvrick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS GYDYTOJAS
1579 Milwaukee Avė.

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

127

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

n

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 1071h St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewpod Avė.

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8
Residence Phone Hemlock

Avė
vakaro.
7691

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitagc 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir l’ėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiūnas Bordenl 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
6800Phone Canal 2118

Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir

■ Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

Phone Franklin. 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS’ 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas 

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL. 

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

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 jki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

"■ į, y ..............

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai 

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314 
. 3201

-

K.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 1 '• 

Didysis Ofisas: j v 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairficld Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

6600 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6(559 
Ofiso J ei. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. 1LL.#

Rez.
Rezidencijos 'Jei. Midvvay 5512

Ralph C. Cupler.M.D.
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedčliais ir Ketvergaib
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir • 

PėtnyČiomis 1 iki 6 v. v.

Joseph V. Mockus,Jr. 
Advokatas

756 W. 35th St. kampas Halsted St. 
Tel. Yards 6423

Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
1 Rezidencija 1201 S. Mapkwood Avė. 

Tel. Lafayette 1685



įrengtame bu-
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

laiko. Padėkavones 
buvo pu jukinusia

diena man
lai Mada-

Balsavimai SLA
36 kuopos

36 kp.Vakar vakare SLA.
mitinge buvo nominuojama kan-
didatai j SLA. Pildomąją Tary- į ding 
bą. Balsavimo pasekmes buvo ..
tokios:

Į prezidentus — S. Gegužis 
72 balsu;

Į vice-prez. — K. Mikalaus
kas 74 b.

Į sekretorius — P. Jurgeliu- 
te 71 b.

J iždininkus — K. Gugis 65 b.
| iždo globėjus — M. Ragins- 

kas 66 b., Geo Stungis 58 b.
4 daktarus-kvbtėjus — Dr. 

Klimas 68 b.
Po keletą balsų dar gavo Dr- 

Graičunas, Tareila, Januškevi
čius, Rugis, Virbickas ir k. Bol
ševikų sąrašo kandidatams teko 
lygiai po 1 balsą.

Vakarienė buvo puiki. Ją pa
gamino pp. A. Dudoniene ir P. 
Scnulknė. Laike vakarienės 
įteikta šeimininkei puiki dova
na -— radiola Atwater Kent, at
minčiai nuo draugų, 
paačiavo nuoširdžiai 
žadėdami niekuomet 
ir ateityje visiems 
jeigu sveiki bus.

Vakaro 
Senulis.

a. 
čiuotis. 
nenoroms svečiai skirstėsi na
mo, linkėdami šeimininkams il
giausius metus gyventi.

— Ten buvęs.

sulauksime ir 
mą, negu iki 
n i no parašyti

li i lok i 
šioliai 
leziai.

komuniz- 
rodė La- PRANEŠIMAI CLASSIFIED ADS

šalta,

“Jaunoji Birutė”
Dainų pamokos įvyksta penk

tadienio vakare punktualiai, 
kaip visada, Mark White 
>Square svetainėje, prie 29th ir 
Halsted gatvių. Po pamokų tu
rėsime tėvų posėdį. Kiekvieno 
nario privalumas būti laiku. 
Turime daug svarbių reikalų 
aptarti ir senus užbaigti. Tėvų 
posėdis prasidės 8 vai. vakare.

Kviečia Valdyba.

North Side
Bijūnėlio draugijėlės choras 

dainų pamokas laikys penkta
dienį, gruodžio 6 d., 7 valan
dą vakare. Pamokos prasidės 
paskirtu laiku. Todėl prašome 
jaunuolius susirinkti paskirtu 
laiku. Bijūnėlio draugijėlei pri
klauso gražus būrys jaunuolių, 
bet toli dar nevisi north saidės 
jaunuoliai. Todėl šiuomi pra
šome tėvus pasirūpinti ateitį 
ant pamokų ir atsivesti savo 
vaikučius. Pamokos įvyks ry
toj, 7 vai. vakare, Humboldt 
Parko svetainėje.

North si d ietis.

Englewood
ma-23 dieną lapkričio įvyko 

Jonus bankietas namuose adre
su 6539 So.Hermitage avenue. 
čia gyvena pp. Balčičiai.

Bankietą surengė p. Balčitie- 
nė gimimo dienai, o taipjau 12 
metų ženybinio gyvenimo pa
minėti. Bankietui pp. Balčičiai 
sukvietė artimiausius savo 
draugus, kurių susidarė nema
žas skaičius (apie 70 ypatų), 
vis inteligentiškų žmonių — iš 
Englewoodo, iš North Sidės ir 
kitų kolonijų.

Tikrai malonu buvo vakaras 
praleitsi su tokiais žmonėmis. 
Patys Balčičiai yra draugiški 
ir malonus žmonės, todėl ir 
draugų turi jie apsčiai.

Pp. Balčičiai gyvena pavyz
dingoj sątaikoje ir augina du 
sūnūs — Edvardą 11 metų ir 
Raymondą 8 metų. Sūnus lan
ko pradinę mokyklą, o vėliau 
tėvai ketina leisti juos į aukš
tesnes. Balčičiai turi įsigiję
nuosavą dviejų aukštų namą ir ti Field Museum, bet nebuvo

Balčičiai 
visiems, 

neužmiršti 
atsiteisti,

buvo P.vedėjas
Tvarka buvo pavyz- 

Ir smagu buvo sve- 
Rytui išaušus, noroms

Town of Lake
Pačiai pasišalinus pats 

nusitroškino

Charles McNeal, 40 m. am
žiaus, gyvenęs prie 4523 So. 
Laflin St., prieš porą dienų ne
teko savo žmonos: ji jį pametė 
ir apleido. Iš nusiminimo ir ne
pakęsdamas tokios padėties, jis 
vakar atsisuko gasą ir nusi
troškino.

Jo kūnas tapo parvežtas į pp. 
Eudeikių laidojimo įstaigą, 4605 
S. Hermitage Avė., kur šiandie, 
10 vai. ryto bus koronerio ty
rinėjimas. —R.

Iš džianitorių vei 
kimo

Nau-Neseniai aš parašiau 
j ienoms“ žinią, nurodydamas 
džianitorių uždarbį ir pažymė
damas, kad jeigu džian i toriai 
kiek daugiau uždirba, nei ki
ti kai kurie darbininkai, tai iš 
dalies priklauso nuo to, kad 
jie yra organizuoti, kad jie 
turi uniją.

Aš nemaniau nei girti, nei 
peikti savo amatą, kaip užsi
ėmimą. Bet štai man duoda 
vėjo, buk aš vylioj u į džiani- 
torius biznierius ir net buvu
sius redaktorius girdamasis, 
jogei mes, džianitoriai, uždir
bame po du šimtu dolerių mė
nesiui. Sakiau tiesą — džiani
toriai vieni uždirba tiek, kiti 
mažiau, o atsiras ir tokių, ką 
uždirba net daugiau.

čia nebuvo nei pasigirimo, 
nei aimanavimo. O pagalios nė
ra reikalo aimanuoti arba gir
tis. Ne veltui gauname užmo
kestį. Bet turime pripažinti ir 
tai, kad darbininkų organizar 
cija, nors butų joje ydų, vis
gi padeda savo nariams geres
nes darbo sąlygas laimėti. Tai 
buvo pamatinė mano žinios 
mintis.

Gi kai dėl 
nektaizų“, tai 
kad kiekvienas 
vo ypatybių, 
aliejuj mirkti,
gas dulkes ryti, tretiems vėl 
“raudoną nektaizą” išluoti. O 
galų gale — reikalingas darbas, 
nėra

“bolševikiškų 
turiu pasakyti, 
darbas turi sa- 

Vieniems tenka
kitiems nuodin-

nuodemė, nei sarmata.
Kaunietis.

4

Roseland
šalta.'

buvoPereitą ketvirtadienį, 
Padėkavonės dieną* Permaty
damas, kad bus nuobodu sė
dėti namie visą dieną, išva
žiavau į Grant Park Field Mu- 
seuin. Seniai maniau aplanky-

liarvey, iii. S. L, A. 289 kp. 
prieėmetinis susi rinkimas įvyks gruo
džio 5 d., paprastoj svet., pradžia 7 
vai. vak. Visi nariai ir narės būti
nai turit susirinkti, nes bus nomi
nuojama kandidatai j pildomąją Ta
rybą ir bus rinkimas kuopos valdy
bos 1930 netams. Tad bukit visi.

A. L. Skirmantas, pirm.

Illinois Lietuvių ’Pašelpos Kliubas 
laikys priešmetinj susirinkimą penk
tadieny, gruodžio 6, 1929 m., Chica- 
gos Liet. Auditorijoj, 3133 S. Hals- 
sted St., 7:30 vai. vak. Visi kliubie- 
čiai būtinai bukite šiame susirinkime, 
nes bus rinkimas valdybos dėl 1930 
metų. — A. Kaulakis, rast.

S. L. A. 109 kuopos priešmetinis 
penktadieny,

Hoselande buvo 
i kai nuvažiavau i Cbicagą, 

pajutau dar šalčiau, kol 
siekiau Field Museum. Na 
Field Museum didelis — 
pėdų pločio, 700 jiedu ilgio ir 
104 pėdas aukščio. Vidus iš
taisytas gerai; vaikščiojant po 
vidų atrodo daug geriau, nė 
kad vaikščiotume i Lietuvoje 
bažnyčioje.

Žmogus kaij) daugiau nema
tęs, tai manai, kad nėra ge
riau ištaisytų namų, kaip Lie
tuvoje bažnyčia. Bet atvažia
vęs į šią šalį, pavaikščiojęs po 
visokius trobesius, matai daug 
geriau ištaisytų namų, negu 
Lietuvos bažnyčios. Kaip sa
kiau, iš lauko pusės namas 
dviejų aukščio, bet įėjęs j vi
dų randi tris fliorus; čia pri- 
skaitomas ir skiepas.

Vaikščiojau po vidų ketu
rias valandas. Per tas keturias 
valandas apėjau daug kamba
rių ir juose mačiau visokių 
žvėrių ir paukščių, kokių tik 
randasi šiame pasaulyje arba 
yra buvę. Apvaikščioti visur 
ir kiekvieną daiktelį apžiuri
nėti kas užrašyta, imtų laiko 
ne keturis valandas, bet visų 
savaitę.

Kai įeini į vidų tuoj matos 
gyvulys, panašus į kiaulę, svo
rius apie 4 tonus;
Maniau sau: jeigu jie butų gy
vi, gal reikėtų nuo jų bėgti 
kuogreičiausia. Paskui kitur 
mačiau kynų bokštą 360 pėdų 
aukščio.
kritusiu nuo kitų planetų. Su
dėti ix) stiklu. Vienas meteo
ras nukritęs Arizonoje. Žmo
nės jį rado žemėje degantį. 
Sveria 3306 svarus. Coffin of 
Ujjaranes-Egypt — tas kapas 
apie 600 metų prieš Kristaus 
gimimą pastatytas. Ir daug vi
sokių kitokių dalyvių mačiau.

Įdomu labai nuvažiuoti į 
Field Museum. Aš, kada tik 
laiko turėsiu, tai nuvažiuosiu. 
O ką patirsiu — pranešiu, žie
mos laiku, manau, daugelis 
yra liuosesni, tad patariu nu
važiuoti į Field Museum. Kai 
važiuosite, tai pasiimkite su 
savim vaikuti, kurie 
te skaityti angliškai, 
galės jums perskaityti

Museum atdaras 
ir sausio mėnesį nuo 10 vai. 
ryto iki 4 po pietų. Įžanga vel
tui ketvirtadieniais, šeštadie
niais ir sekmadieniais; kitomis 
dienomis reikia mokėti po 25 
centus. Ne vienas nesigailėsi
te nuvažiavę į Field Museum, 
nes tą vietą daug naudingiau 
lankyti, negu bažnyčią: ten 
daugiau patirsit, negu bažnyčio
je. Kurie lankysite Museum 
per žiemą ir jame studijuosit 
Esančius daiktus, daug dau
giau žinosite, negu iežedniev- 
nos visi redaktoriai.

XXX
Apgailėtinas pas mus daly

kas pasireiškia. Yra • keletas 
darbininkų, kurie, pasiliuosavę 
Š Romos kunigų, susitvėrė ga

raže kokią tai cerkvę ir čia 
rengė it altorių. Nesusipratu
sius darbininkus vilioja prie 
“altoriaus“ garbinti Leniną. 
Nuo garbinimo tie darbininkai 
apsvaigsta. Aš pats mačiau ke
letą vaikščiojant gatvėmis 
svaigusių. Kadangi tokių 
siranda, tai jie gali vieni 
kusuoti su gatvėmis. Tai 
misarų geras jiems patiems iš
radimas.

Nebereikia rengti diskusijų 
ir kviesti “buržujų“ į jas. Tą 
atlieka patys komisarai su sa
vo pasekėjais. Nieko sau: ge
ras išradimas! Jų pasekėjai 
progresuoja į atbulą pusę. Kai 
matai juos darant tokį pro
gresą, tai reikia tikėtis, kad

lai
pa-

440

du sloniai

Keletą meteorų, nu-

nemoka- 
Vaikutis 
užrašus, 
gruodžio

ap-

dis
ke

Heme galiąKomisarai 
raudono kontraktoriaus būda
vot i naujos mados namus. Ne
tekęs tos galios, jis buvo pra
dėjęs pardavinėti naujos mados 
čeverykus, bet ir tą amalą jam 
sustabdė. Kažin kodėl taip per
sekioja komisarai savo kon- 
traktorį? Gal * Pusžcmaitis pa
aiškintų? Senbernis.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos.- Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus 
tam tikrą laiką, 
naikina.

paštai laiko 
o pasl.ui su-

Financial
Finansai- Paskolos

Help VVanted—Malė

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki ,000

Jus .atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real

REIKALINGAS agentas pardavi
nėti vyrų siutus. Gali pasidaryti ge
rus pinigus. 7253 So. Halsted St.

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Mapslifield Avė.

ir

susirinkimas įvyks
gruodžio 6 d„ 192!) m., M. Meldožic 
svetainėje, 2242 W. 23 PI.,
7:30 vai. vak. Bus rinkimas valdy
bos ir nominacijos Pildomosios Tary
bos. Kviečiame visus narius būtinai 
atsilankyti susirinkimai!. — Vaidyba

lygiai Financial
Finansai-Paskolos

VYRAI: Mes turime vietos dėl
keliu žmonių su karais, kurie nori 
dirbti ant komiso suli- musų pa
tiektais “leads”. Mes esame senai 
įsisteigusi kompanija, pardavinėjanti 
automobilių apdraudą, su musų pra
vestu pienu, kuris padaro pasiprie
šinimą labai mažą ir užtikrina atei
tį. Atsišaukite Room 1129, 166 W. 
Jackson Blvd.

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

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiš
kas Kliubas laikys priešmetinj susi
rinkimą penktadieny, gruodžio 6 d., 
7:30 v. v., (’h. Liet. Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai malonė
kite laiku pribūti, nes bus rinkimas 
valdybos ir taipgi randas daug 
svarbių dalykų, kuriuos būtinai tu
rėsite aptarti. — S. Kunevičius, rašt.

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

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Miscellaneous
įvairus

va-

REIKALINGAS Janitoriaus pagal
bininkas, turi būt unijistas, nevedęs 
ir nepijokas. Atsišaukite 460] South 
Paulina St., tarp 1-3 po pietų.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris indu plo
vėja.

E. Olson, 4169 S. Halsted St.
——O-----

901
904
918

. 919
920
921
929
935
949
950

955
965
970
972
978
981

BAlekna 
Balciulini dūlini 
Daniunas A 
Daubar .Juozapas 
Dambrauskeni Auna 
■Dimitrovo Veseline 
Gimbutas Jonas 
Zurui Pranui 
Levickeni Apalionij 
Lenksus Frank 
Liutikui Antonui 
Masailes Antanas 
Picpa Auna 
Romanu John 
Rubinas K 
Tumoine Anastaziji 
Yasutis Galis

SPORTAS
Roseland

Roseland. — S. L. A. 139 kp. prieš- 
metinis susirinkimas įvyks ketvirta
dieny, gruodžio 5 d., ' 
10413 So. Michigan Avė. 
kimus kuopos valdybos ir nominaci
jos Pildomosios Tarybos, 
riai dalyvaukite

— J. P. Bašinskas, sekr.

7:30 v. v., 
Bus rin-

Visi na-

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo, kambarys, valgis 
ir $12 i savaitę .Atsišaukite Tel. 
WiHow .Springs 62.

REIKALINGA veiterka i lunch 
ruimj, patyrimo nereikia, 2826 Ar
cher Avė.

REIKALINGA moteris ar mergina 
į prie narni? darbo; valgis, kambarys 
ir mokestis. Atsišaukite 1305 Ko- 
mensky Avė.

basketGolden Star kliubo 
holo jauktai pradės lošti.

Pirmas lošis atidarymui se
zono bus ketvirtadienio vaka
re, gruodžio 5 d., Strumilos 
svetainėj, 7:30 vai. vak.

Kaip kad pereitais metais, 
taip ir šiemet, Golden Star 
kliubas turės du gerus baske t 
bolo jauktu. Antanas Nakro- 
šis, sporto direktores ir Jo
nas Frajaras (Fryer), sporto 
manadžerius deda visas pa
stangas, kad sutvarkyti visus 
sporto reikalus taip, kaip kad 
sportui reikalinga.

Visokiais sporto reikalais no
rėdami susižinoki su Golden 
Star kliubu kreipkitės prie Jo
no Frajaro dienomis. Ofiso te
lefonas: Pulhnan 6231. Vaka
rais namų telefonas Pnllman 
9384.

Antras lošimas bus nedėlio
ję, gruodžio 7 d., Strumilos sve- 
ainėj. Pradžia 2:30 po pietų.

— A. Narbutas.

Specialistas gryayme chroutfikų ir naujn 11- 
Jei kiti neg-alfijo jumis išgydyti, atšilau ■ 

kyklt pas mane. Mano pilnas iSegzaminavi- 
map atidengs jusii tikra liga ir jei at< apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 

galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

PO

20 St.

PO

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

GARSUS Pietines — Illinois mine 
run, $6.50 už tonų, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump, egg, nut 
$8.00. Pristatom. Govalis, Boulevard 
1036.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair, 
Mocjuette, Jactiuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

Automobiles

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA mergina arba jau
nikaitis, mokanti rašyti ant typewri- 
ter. Pageidaujama, kud mokėtų 
shorthand ir suprastų bookkeeping. 
J. P. Varkala, 3251 S. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už bučerj, turiu 8 
metų patyrimą. C. J. Simons. Tel. 
Roosevelt 8710. 

-------- o--------

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

For Rent

[
—r* tvirp-umptik<• _ ~,T" ;.TX a razta

CLASSIHEO ADS
Business Service 

Biznio Patarnavimas

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

. & Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261 
_<O-----

J.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Ketverge ir Pėtnyčioj 
Gruodžio 5 ir 6

PRANEŠIMAS
Širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus 

su vė-

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

1930 “400’ Nash karus 
liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2.082

----- o------

----------o----------  
’28 IJutck 6 pa». neflHn--------------------
'26 l’aiĮje 8<xlan 6 ratai------------------ ..
'29 Ebsox Bedan .....     I
1927 Nash Coach apačiai--------------------- I
'29 Ford coupe-------------------------------- 1
'29 Ford Roadster---------------------------
’28 Auburn Roadster -------  I

McDERMOTT MOTOR BALĘS CO.
7130 8. Halsted 8t.. Trlanrle 9330

$800
$276
$600
$260
$400
$400
$660

PASIRENDUOJA 4 ruimai — pe
čium šildomi, kampinis namas — 
prie bažnyčios ir mokyklos. 3329 
Auburn Avė. Tel. Prospect 3938.

Furnished Rooms
RENDON, šviesus, apšildomas 

kambarys, 2215 W. 22 St. Tel. 
Canal 2591.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740\ --- o—_

Personai
^Asmeny Ieško

KAS matė nelaimę seredoj, lap
kričio 27 d., 6:30 vai. vakare, prie 
45 ir Marshfield Avė., gatvių, kai 
trokas sužeidė Barborą Abromaitis, 
ar kas matė to troko numerį, teat- 
sišaukia tuojaus pas sužeistąją Bar
bora Abromaitis, 4521 So. Honore 
St.

Business Chances
' Pardaviinui Bizniai

PARDAVIMUI ar mainymui garu 
šildomas mūrinis garažas, 75x125 pė
dų. Puikus biznis. 840 W. 51 St. 
Yards 2017.
| ■■ , , ■ ■■ m  ------------------ -- ---------------------—•

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė — priežastis pardavimo, apleidžiu 
Chicagą. Parduosime pigiai. 3423 
So. Morgan St.

PARDAVIMUI kendžių sankrova. 
Turiu parduoti pigiai iš priežasties 
mirties. Gera vieta, arti 3 mokyk
lų. 4550 So. Wood St. Telefonas 
Virginia 1951.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PARDUODU grosemę labai geroj 
vietoj. Pardavimo priežastis — esu 
viena pati našle moteris. 4634 So. 
Wallace St. Tel. Boulevard 1233.

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

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

REIKALINGAS 
sernę ir bučernę. 
nis eina gerai, 
ram žmogui, 
išmokysiu. 
Roosevelt 4738.

partneris i gro- 
Vieta gerą, biz- 

Gera proga, ge- 
Kad ir nemokanti, 

Kreipkitės: Telefonas

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Financial
Finansai-Paskolos

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Kali

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO bizniavas namas su 

hekarnės bizniu — parduosiu vieną 
biznį ar sų namu. Mainysiu i bun- 
galow, lotus, nedidelę farmą arba 
gerą automobiliu priimsiu kaipo pir
mą imokėjimą.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 5107

MAINYMUI 2 flatų namas. Priim
siu lotus, bučeme arba kitą bizni, 
kaipo pirmą jmokėjimą, gali būt ir 
kitam mieste.

J. NAMON & CO.
2418 W. Marquette Rd. 

arti Western Avė.
Grovehill 1038

Energiiki 
rasti progą 
oažengimui 
nenaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
VVabash Avė. nuo gruodžid 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyry teritorijose 
Worth, Stickney. taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikuotai bus trumpą lai- 
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu budu juos Dftrda- 
vineti.

Kreipkitės kas dieną uqo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Visas kalbantis paveikslas

ii

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.

GRAŽIAUSI PROGRAMAI LIETUVIŲ DAINŲ 
IR MUZIKOS.

PASIKLAUSYKIT ŠIŲ PROGRAMŲ.

ir sumanys vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Kas Nedėldieni 
nuo 1 iki 2 po piet

— i-'<• į-j 'L...,'-.

” ' I I Į I ■ ■ , , h   

LIETUVIŲ VALANDA PER RADIO

Iš Radio Stoties 
W. C. F. L 
(1280 kylocycles)

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

“The Lašt Per- 
formance” 
sensaeiuS drama 

dalyvaujant
Conrad Veidt, Leslie Fenton, 

Mary Philbin

Paskolos suteikiama 
J viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
perkame real estate

kontraktus

Teprašo Lietuvos žmonės’ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 I 
Tel. L

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 
rossard Rnikb’ng

Real Estate For Sale
_____ Na m: a^i - Ž e mėi Par davimui

KURIE NORITE RARGENO
ir kurie norėtumėt nama.
lotus, farmą ar kokj bizni ar auto- 
inobilį, mes išmainysim, Tik paduo
kite savo adrbsą.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St..
Tel. Victory 4898

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 5 
ir 5 kambarių, 2 karų garažas, gat
ve ir elč išmokėtos, 30 pėdų lotas. 
Prie 5154 So. Sacramento Avenue. 
tai n a $7,500.

Atsišaukite
5628 So. Kedzie Avė.

ar telefonuokite Hemlock 6483




