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Lašinių Skutimo Did 
vyriai Pralaimėjo

Vyriausias Tribunolas Kaune patvirtino 
Kariuomenės teismo paskirtą klerikali
nės Ūkininkų Sąjungos vadams bausmę

Kauno spauda praneša, kad 
Vyriausias Tribunolas patvir
tino Kariuomenės teismo spren
dimą garsioj 
byloj. “Lietuvos Žinios

“Vakar (gruodžio 20 dieną) |mo, 
1 :3O vai.
las, parą taręsis, paskelbė re
zoliuciją, kuria atmetami kasa
ciniai skundai kaip kariuome
nės teismo valstybės gynėjo, 
taip lygiai ir visų nuteistųjų. 
Tokiu budu kariuomenės teis
mo sprendimas įsigalioja.”

Be kalėjimo bausmių, pa
smerktieji buvo dar Kariuome
nės teismo nuteisti sumokėti 

lašinių skutimo” valstybės iždo naudai bendrai 
rašo: 119,254 litų nuostolių atlygini- 

o taipjau sumokėti visas
Vyriausias Tribūno- . teismo išlaidas.

Šitokiu Kariuomenės 
nuosprendžiu nuteistieji 
nepatenkinti, ir apeliavo į Vy
riausiąjį Tribunolą. Pastarasis 
betgi, kaip dabar pranešta, Ka-

I riuomenės teismo spl’endimą 
patvirtino.

teismo 
buvo

The Lithuanian Daily News 
thic Post Office at Chicago, III.’, 
3, 1879

f. .< <

Britų kolonijos nor 
laisvės savo istaty- 

mams leisti
LONDONAS, sausio .8.

Šiandie lapo viešai paskelbta 
rezoliucija, kurią priėmė pa
staroji dominijų konferencija 
Londone. Laja rezoliucija kon
ferenciją reikalaują, kad 1865 
melų kolonijų aktas, duodąs 
Anglijos parlamentui teisę lei
sti įstatymus dominijoms, bu
tų panaikintas, ir kad Anglija 
nebeturėtų teisės vetuoti įstaty
mų, kuriuos dominijos priima 
ir kurie kariais gali Anglijai 
nepalikti, žodžiu, dominijos 
reikalauja visiškos laisvės 
vo įstatymams leisti.

s a-

(Atlantic and Pacific Photo)

San Francisco, Cal. — Hellen Wills, pasaulio tfennis čempionė, 
ir Fred Moody, su kuriuo ji neseniai apsivedė.

Persija užsisakė Če 
kuose ginklų už 

$3,000,000
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Lietuvos Naujienos
Žagarė nyksta

ŽAGARĖ. — Miestelis prisi
glaudęs prie pat Latvijos sie
nos, paskutinieji trobesiai pa
čiame pasienyje. Prieš karą 
Žagarė buvo didokas mieste
lis, apie 12 tūkstančių gyven
tojų, gyvokas prekybos centras. 
Duba r. 
bezių, 
beturi
ve n tojų.

Prieš

Hiuose. Sakysim eilę rūbų Ža
garėje neblogai pasiuva už 20 
—30 litų. Del to j Žagarę veža 
siūti net iš Gruzdžių, Kruopių 
ir kt. !

Lietuvių Draugija SSSR 
tautų kultūrai pažinti

“įrašinių skutimo” byla bu
vo (ardoma Kaune nuo spalių 
15 iki 26 dienos. Kaltinami 
buvo klerikalinės Ūkininku Są
jungos vadai dėl suktybių su 
pristatomais Lietuvos kariuo
menei lašiniais. Kariuomenės 
teismas, kuris tą bylą tardė, 
rado kaltinamuosius kaltus ir 
nuteisė: D-rą Draugeli ir ve
terinarą Mikšį 1 metams ir 3 
savaitėms sunkiųjų darbų ka
lėjimo; Josiuką Petrą — 1 me
tams ir 2 sav. sunkiųjų darbų 
kalėjimo, visus tris su pasė
komis numatytomis Baudž. St. 
28 ir 30 str.; Sakalauską Juo
zą — 6 mėnesiams kalėjimo; 
Bergą Juozą ir Jošiuką Ser- 
giejų — I mėh. ir 2-«av. kalė
jimo, ir Frizinškį Dovydą — 
3 mėn. kalėjimo.

Pralotai Olšauskui mo
tyvuotas sprendimas 

jau įteiktas
“Lietuvos Žinios” taip pat 

praneša, kad gruodžio 20 
na Kauno Apygardos 
narys Vi 
padėjėjas Navickas ir sekreto
rius Jakučionis nuvykę į Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimą 
Įteikė pralolui Konstantinui 
Olšauskui motyvuoto sprendi
mo ir teismo protokolo nuo
rašus.

die- 
teismo 

izbys, valstybės gynėjo

Pralotas Olšauskas, kuris 
yra nuteistas už nužudymą 
Birštone savo meilužės, Stasės 
Ustjanauskienės, už nuorašus 
padėkojęs ,ir net apsidžiaugęs.

Sovietai steigia “bri 
gadas” kovai su 

ūkininkais

Kaip sovietai savo 
pramone “vejasi 

Ameriką” .
MASKVA, sausio 8. — Kad 

galėtų juo daugiau grudų šie
met surinkti, sovietų valdžia 
nutarė organizuoti tam tikras 
komunistų “budėtojų brigai 
das.” Jų pareiga bus žiūrėti, 
kad butų vykdomi nauji pa
tvarkymai žemės ukiui plėsti. 
Tos brigados susidės iš vieno 
teisėjo, vieno milicininko ir 
vieno inspektoriaus kiekviena
me žemės ūkio distrikte.

Kitos brigados, susidedan
čios iš mokslininkų ir žemės 
įkio ekspertų, bus siunčiamos.' 
teikti ūkininkams ] 
kaip galima geriau pakelti 
mės našumas.

MASKVA, sausio 8. — 
bočaja Gazeta sako, kad 
vielų socializuotos pramonės ir 
žemės ūkio nuostoliai siekią 
kas metai “mažiausiai 5 mi- 
liardus rublių.” Laikraštis pa
duoda visą eilę pavyzdžių, pa
rodančiu visiška ūkio vedimo 
suirimą. Štai: * ' 

“Raudonajame Putilovce” 
50 nuoš. metalo betarpiškai
eina gaminiui padaryti; visa ki
ta pusė — smalkai, atmatos, 
šlamštas etc. Grūstuvų žiedams 

pataimuJ '5 kilografhų svorio pagamin- * 'Ii GiniirZc \ olzovn n lz

so-

tik 
iš-

Suėmė distileriją su pu- 
sinilionj vertės svai

giųjų gėrimų

u, Šiaurės Vakarų geležinke
liuose suvartojama 325 kilo
gramai metalo. “Dinamo” įmo- 

laukan šlamštas, 
80 nuoš. -ketaus 
maišais ir dėžė- 
fcįesiai barbariš- 

taros sunaikina-
PI1ILADELPHIA.- Pa sau

sio 8. — Prohibicijos vyriau
sybė susekė čia didelę slaptą 
dtistilerijų ir suėmė daugybę 
alkoholio ir pagamintos degti
nės, vertės, kaip apskaičiuoja, 
už pusę miliono dolerių, Trys 
asmens areštuoti.

WRA
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
sniego; 1 
atmaina;
jai.

Vakar
tarp 230

Šiandie 
džiasi 4:36. 
1:22 ryto.

• j nėj išmetama 
kuriame esti 
(čugimo). Su 
mis elgiamos 
kai. CrUiM-e 
ma iki 90 nuoš.; Mostorge — 
iki 15 nuoš.

Ne geriau ir žemės ūky. 
bočaja Gazeta sako:

“Nuostolių žemes ūkių 
rytojai, gyvūnai, kas metai su
naikina dešimtis milionų tonų 
grudų. Tik praeitais metais tuo 
budu buvo sunaikinta 31 mi- 
lionas tonų grudų. Jei tie gru
dai butų išlikę nesunaikinti, 
butų galėję turėti duonos 100 
milionų žmonių. Kol daržovės 
iš ūkininko kiemo pasiekia 
vartotoją, apie 40 nuoš. bul
vių, kopūstų ir kitų žalesų su
pūva.”

Ba-

da

nedidelė temperatūros 
vidutiniai žiemių vė-

temperatūra Įvairavo 
ir 270 F.
saulė teka 7:18, lei-

Mėnuo leidžiasi

ADF vykdomosios tary
bos konferencija

Kaip lenkai laimėjo J Berlyno komunistų 
Vilniaus “koridorių” Į riaušes per draugų 

iš rusų bolševikų laidotuves
Joffe nežinojęs geografijos ir Kautynėse su policija keliolika 

dėl to okupuotos Lietuvos da- i 
lį atidavęs Lenkijai

asmenų sužalota; 53 raudon- 
frontiečiai areštuoti

sovietų 
Rusijos diplomatas Paryžiuje į Berlyno komunistai, 
ir neseniai sensacingu budu iš- j didelio

Besiedovskis, buvęs 
įsijos diplomatas

rūkęs iš “čekos” nagų ir pa
jėgęs iš ambasados, savo at
siminimuose, be kita, papasa
koja apie tai? kaip Lenkija iš
siderėjo sau iš bolševikų “ko
ridorių” tarp Lietuvos ir so
vietų Rusijos. Besiedovskis ši
taip pasakoja:

Kai Rygoj prasidėjo taikos 
derybos, lenkų delegatui pavy-

s ienos
, kad 

Lietuvos pa

<o išsiderėti Lenkijos 
pastūmimą į rytus tiek 
;arp Rusijos ir 
sidarė siaura lenkų teritorijos 
uosta. Nabašninkas Joffe, ku

ris buvo sovietų delegacijos 
pirmininkas ir kuris man (Be- 
siedovskiui) apie tai pasipasa
kojo, teisinos tuo, kad tuo me
tu, kai Rygoj ėjo taikos dery
bos, Kronštadle kilo maištas, 
ir dėl tos priežasties Leninas 
kelis kartus raginęs jį juo grei
čiau pasirašyti sutartį. Pikti 
liežuviai tačiau tvirtino, kad 
Joffe nusileidęs lenkams dėl 
savo menko žinojimo geogra
fijos: jis nesusigaudys, kad
lenkų-sovietų sienos pastumi-i žaloti, 
mas į rytus atkirs Rusiją nuo . 
Lietuvos.

Lenkų delegatas Grabskis 
savo memuaruose pasakoja, 
kad jam buvę duotos direkty
vos tuo klausimu rusams nusi
leisti, ir jei lik Joffe butų pa
reiškęs bent kiek daugiau už
sispyrimo, lai šiandie lenkų 
“koridoriaus,” skiriančio Ru
siją nuo Lietuvos, nebūtų buvę.

BERLYNAS, sausio 8.
kurie dėl 

nedarbo ėmė stipriau 
veikti, savo dviejų draugų lai
dotuves vakar pavartojo de
monstracijai, kuri išsirutulojo 
į kruvinas riaušes ir kautynes 
su policija. Riaušės tęsėsi tris 
valandas, per kurias keliolika 
asmenų buvo sužaloti.

Laidojami buvo du komuni
stai, kurių vienas, Walter Neu- 
mann, Įjuvo praeitą savaitę už
muštas kautynėse su nacional
socialistais (fašistais), o ant
ras, Meier Kabtnch, mirė ka
lėjime. Lydėtojų į kapines pro
cesija mirgavo raudonomis vė
liavomis ir plakatais prieš val
džią. Kai policija pareikalavo, 
kad kai kurie vainikai su 
slomais parašais butų nuo 
siu pašalinti, komunistai 
policininkus bombarduoti 
menimis, anglies skeliaudromis 
ir peiliais. Policijos kapitonas 
Krampe buvo smeigtas peiliu 
ir parmuštas ant žemės. Gel
bėdami jį, kiti policininkai pa
vartojo šaujamus ginklus, 
keliolika komunistų buvo su

kur- 
k ar
eni ė 
ak-

ir

Penkiasdešimt trys riauši
ninkai buvo areštuoti. Visi jie 
buvo Raudonojo Fronto Kovo
tojų — kareiviškos komunistų 
organizacijos — nariai.

Studento ‘Merry Xmas’ 
ir profesoriaus ‘Hap- 

py New Yėar’
8.

8. 
vy-

uždarius Latvijos ru- 
-agarč nyksta, miršta, 

tūkstančių gy-

Žagarėje buvo 
pastatyta nemaža mūrinių na
mų, gyvas judėjimas, o dabar 
visų esamų patalpų nebėra kam 
užpildyti. Del to butai Žaga
rėj labai pigus, 3 1 kamba
rių butą galima gauti už 10 
litų. Namai taip pat pigus, vi
suomet galima gauti pirkti.

Bendrai, Žagarėje daug kas 
pigiau, negu kituose mieste-

apie

k a ra 
nemaža mūrinių 

judėjimas,

KAUNAS. Neseniai Kau
ne įsikūrė draugija SSSB tau
tų kultūrai pažinti.

Draugijos valdybon yra iš
rinkti: prof. Mykolas Biržiška 
pirmininku (Kanto gatvė, 19) 
prof. V. Krėvė — Mickevičius 
vice pirmininku, doc. Ignas Jo- 
ii\.«as sekretoriumi (Butų gat
vė, 3), doc. Pranas Auguslai- 
tis, iždininku ir prof. Vaclovas 
Biržiška knygininku.

Prieš laidojimą, 
gaitė prisikėlė 

mirusiųjų

mer-
iš

8.

PETERSBUBG, Fla., 
8. - šiandie čia pra- 
Anicrikos Darbo Fede- 

vykdomosios tarybos Įvykus 
konferencija, kuri pašilęs de- spiegimui, 
šimtį dienų. , nas vyras

sausio 
si dėjo 
racijos

VIENA, Austrija, sausio
Praneša, kad Persijos 

riausybė padarė kontraktą su 
Čekoslovakijos ginklų fabri
kais pagaminti Persijos armi
jai kelis šimtus kulkosvaidžių 
ir daugybę kareiviškų šautuvų 
už 3 milionus dolerių.

Italijos kronprinco ves
tuvės su Belgijos 

princese
ROMA, sausio 8. 

įvyko jungtuvės
šian- 

die įvyko jungtuvės Italijos 
kronprinco Umberto su Belgi
jos princese Marija Jose. Iškil
mingos jungtuvių ceremonijos, 
kurias, atliko kardinolas Maffi, 
buvo istorinėj Šv. Povilo kop
lyčioj kvirinalo rūmuose.

Šaukia melsti Dievą, 
kad juros konferen

cija pavyktų
NEW YORKAS, sausio 8.— 

Federal Council of Churches, 
bažnytininkų organizacija, ku
rioj yra atstovaujamos apie 
dvidešimt tikybinių _sektų, iš
leido atsišaukimą, ragindama 
žmones sekmadienį, sausio 19 
dieną, melsti Dievą, pidant įvyk
sianti Londone valstybių juros 
ulusiginkląvimo konferencija 
gerai pasisektų.

Anglijoje tokį pat atsišau
kimą išleido Canterbury arki
vyskupas.

Kinų banditai suėmė 
pokyly aukštus kinų 

valdininkus
8. — 
puolė 

Grumo-

FUČAU, Kinai, sausio 
Praeitą naktį banditai 
čia oficialų bflnkietą. 
darni revolveriais, jie suėmė ir
išsigabeno Jangą Šučangą, Ki
nų laivyno vadą, ir penkis Fu- 
kieno provincijos vyriausybės 
narius.

LINCOLN, Neb., sausio
— Prieš pat Kalėdų švei 
vienas Nebraškos Vnivcrsitcto Katastrofingas bllSO ir 
studentas patikrinamuose kvo- vežimo SUSldurimaS 
timuose matematikos uždavinio 
atsakymą paraše šitaip: UNION CITY, Tenn vusio

Jaunas darbininkas žu
vo popieriaus mašinoj
BOCKFOBD, III., sausio 8. 

— Rockford Fibre Container 
kompanijos įmonėj baisia mir
tim mirė jaunas darbininkas, 
Frank Kosinski, 19 metų am
žiaus. .lis pateko i smarkiai 
einančią popieriaus dirbamą 
mašiną ir buvo sutriuškintas.

Du lakūnai žuvo aero
planams susidūrus ore
ti ALVESTON, Tex., sausio 8. 

— Dviem armijos aeroplanam 
susidūrus ore, 1,500 pėdų auk
štumoj, ir nukritus žemėn, už
simušė Įeit. Mitcliell ir serž. 
Behimi. Kiti du aeroplanuose 
buvę kariai išsigelbėjo para
šiutais. i

Mont Pelee ugniakalnis 
smarkiai veikia

NEW YORKAS, sausio 8. 
Gautas Čia iš Martinikos, Pran
cūzų Vakarų Induose, prane
šimas sako, kad Mont Pelee 
ugniakalnis ėmė smarkiai veik
ti ir mesti laukan milžiniškus 
lavos srautus.

Du laivyno lakūnai žu
vo nukritę į jurą

SAN DIEGO, Cal., sausio 8. 
— Vakar vakarą žuvo du Jung
tinių Valstybių laivyno lakūnai, 
jų hidroplanui nukritus iš 1,- 
500 aukštumos į San Diego 
įlanką. Žuvusieji yra Įeit. Eu
gene Burkett ir ens. John 
Clark.

Vyriausybė įspėja va
žiuojančius į Braziliją

KAUNAS. — Vidaus reika
lų ministerijos žiniomis, pas- 
kutiniomis dienomis neaiškus 
asmens ėmė skleisti gandus ir 
siuntinėti raštus, kur giriama 
Brazilija, šnekama apie auk
štus uždarbius ir reikalingumo 
visokios rųšies- darbininkų ir 
k. Vidaus Reikalų ministerija 
įspėja važiuojančius būti su to
kiais žmonėmis atsargesniems.

Daug malonės prašymų
Daug KaunoKAUNAS, 

sunkiųjų darbų kalėjime ka
linamų žmonių artinantis gruo
džio 17 d. padavė prezidentui 
malonės prašymus. Daugiausia 
malonės prašymų padavė kri
minalistai kaliniai, b-et nema
ža ir politiniai. Pavyzdžiui, vie
na politinių kalinių grupė, sa
vo politinės kovos metodais 

labai artima komunistams, 
gruodžio 16 d. i n corpore pa
davė malonės prašymus. Jie ti
kisi tuojau būti laisvi.

Mirė daktaras Sliekas
Sekmadie

nį, gruodžio 15 d. rytą mirė 
žinomas visuomenės veikėjas 
daktaras Kazys Sliekas. Velio
nis pastaruoju laiku apie 1 
m. sirgo. Žinomas buvo ne tik 
panevėžiečiams, bet ir šiaip 
plačiai* visuomenei, kaipo žmo
gus aukštos doros ir daug pa
sidarbavęs visuomenės labui. 
Jisai buvo pirmas iš steigėjų 
Panevėžio “Vienybės” kliubo ir 
iki pat mirties buvo jo garbės 
nariu.

PANEVfižYS.

PINIGAI 
LIETUVON

HAVANA, Kuba, sausio
— Baracoa miestely mirė vie
na mergaitė, Adelaida Delga- 
do, 16 metų amžiaus. Gydyto
jas patikrino, kad ji tikrai 
rus. Vakar, kai jau buvo 
sirengiama išlydėti kūną į 
pus, numirėlė staiga savo 
atdarame karste sukrutėjo i 
atsisėdo. Pasirodo, kad ji 

.buvo mirus,, o tik letargu 
mlgus.

mi- 
be- 
ka- 
dar 

ir 
nr- 
uŽ-

CRESCO, la., sausio 8. — 
i čia viename garaže 

buvo užmušti vie-

“Dievas žino. Aš — ne. Link-j g. — Vieškely tarp Union City 
smų Kalėdų.” x ir Fu;lu ’’ ' ‘

Vakar jis gavo atgal savo krovinių 
darGą su tokiu profesoriaus pa- buvo užmušti ir kiti du paVo- 
žymėjimu: jjingai sužaloti.

“Dievui duodu šimtą. Tam 
štai • 
Metų.

Fultono susidūrė busas su
1 vežimu. Du žmonės

— nulį. Laimingų Naujų 5 studentės pašalintos,• siuueiiies pasalinius 1 
iš Illinois universiteto 1

4 britų lakūnai žuvo 
lėktuvams susidūrus

VA, III., sausio 8. -- 
i nivcrsTeto admin s 

----  (locijos t^ryi i pašalino iš uni-i
LONDONAS, sausio 8.— Ih - veisiteto penkias studente 

tų oro ministerija praneša, kad įvairius nusikali imtis. D\
ties Abu Sueini, Egipte, o e; r šalinies už vagystes, 
susidūrė du Inilų karo aero 
planai ir keturi lakūnai užsi 
mušė.

\UBBA 
Tinots

U ' 
jų

Be. to, dešimt studentų i ' 
penkios, studentės padėtos “on 
probation.”

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

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 
po p;ęt.

NAUJIENOS
Chicago, III1739 So. Hdsted S t
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KORESPONDENCIJOS
----- -------------------------------- -------- ------------------------------------------  —

Melde susirinkimo, kad ką nors 
darytų, nes jis daugiau negalįs 
sėdėti su Senkum prie vieno 
sitalo. Girdi, vienas ar kitas ta
ri būti pašalintas. Iš šalies kaž-

sekamų asmenų: pirm. J. Rada- 
vic, 4415—22nd Avė., Phęne 
5003, pirm, pagelb. J. Vžu&ie- 
-ms. ižd. J. Bubonis, protokolų 
raštininkas J. Kasputis, 1702

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

Pittsburgh, Pa.
SLA. 3-čio ApJi.ričio Mielinas 

suvažiavimas

Gruodžio 22 d. Lietuvos Sū
nų Draugijos svetainėje įvyko 
SLA. 3-čio Apskričio metinis 
suvažiavimas. Suvažiavime da
lyvavo 11 kuopų su arti 40 de
legatų. Tame kuopų skaitliu- 
je 3 kuopos naujai įstojo i 3-čią 
Apskritį iš sekamų vietų: 335 
kp. naujai susiorganizavus 
Pittsburgh, Pa.; 56 kp. iš Jea- 
net.te, Pa.; ir 172 kp. iš Du- 
guesne, Pa.

McKees Rocko. Pa., kuopos 
veikėjas D. Sanda dalyvavo kai
po svečias, kadangi McKees 
Rocko SLA. kp. nepriklauso 
prie 3-čio apskričio, ba minėtą 
kuopą valdo bolševikai. Yra vil
ties, kad ir McKees Rocko SLA. 
kuopa laikui bėgant pasiliuo- 
suos iš bolševikų globos ir pri
sidės prie 3-čio apskričio.

Dienos tvarkos vedėjais ak
lamacijos budu liko išrinkti 
pirmininku J. K. Mažiukna, 
raštininke p-le A. Akelaitytč. 
i Iš komisijų ir valdybos ra
portų pasirodė, kad šie metai 
dėl Apskričio buvo sėkmingi. 
Apskritis yra daug veikęs ir 
jo ižde randasi virš $500.00.

Svarbesnieji tarimai sekami:i 
nutarta skirti iš Apskričio iž-; 
do $400.00 delegatų kelionei į: 
busimą SLA. *Seimą Chicagoj, 
ir jei reikalas bus—skirs ir j 
daugiau. Reiškia, 3-čias Aps-j 
kritis savo kuopų delegatus nu-1 
veš j Chicagą ir parveš. Ir yra j 
manoma, kad 3-čias Apskritimi 
turės busimame SLA. Seime 
virš 30 gerų delegatų.

Nutarta, kad 3-čias Apskri-I 
tis finansuos tų delegatų kelio-' 
nę, kuųie yra ištikimi SLA., o 
jei papultų į delegatus koks 
SLA. griovėjas, tai tokio dele
gato kelione nebus' finansuoja
ma. Šis dalykas prižiūrėti pa
vestas tam tikrai komisijai kar
tu su Apskričio valdyba. Reiš
kia, kad 3-čias Apskritis ne at
veš nė vieno bolševikiško dele
gato i busimą SLA. Seimą.

Nutarta kreiptis j Pildomąją! 
Tarybą, kad ji pareikalautų iš 
tų bolševikiškų kuopų pasiaiški
nimo. kurios praeitą vasarą j 
varde Apskričio rengė pikniką., 
visai neprigulėdamos prie 3-čio 
Apskričio ir neturėdamos Pildo
mosios Tarybos sutikimo tverti 
naują Apskriti ir ką tos kuopos j 
yra padariusios su tuo uždar- i 
biu; ir kad ateityje minėtos 
kuopos nevartotų Apskričio 
vardo saviems parengimams' 
garsinti.

Nutarta surengti Mikui P et- j 
rauskui koncertą. Nutarta su- c 
rengti apvaikščiojimą Lietuvos 
neprigulmybes sukaktuvėms pa 
minėti kartu su paminėjimu: 
500 metų sukaktuvių nuo mir-l 
ties didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto.

Priimta rezoliucija reikalau-i 
janti Pildomosios Tarybos, kad 
patrauktų atsakomybėn J. Siur-i 
bą kaipo SLA. narį už varinė- j 
jimą konspiracijų prieš SLA.' 
ir tinkamai nubaustų SLA. kon-| 
stitucijos nurodymais už tokius! 
prasižengimus.

Nutarta surengti didelį pik- 
ninką ateinančią vasarą da pirm 
važiavimo į Seimą ir uždarbį j 
skirti delegatu kelionei i Chica-’ 
gą.

Nauja Apskričio valdyba iš
rinkta iš sekamų veikėjų: pi r-i 
mininkas J. K. Mažiukna, vice- j 
pirm. A. Vainorius, užrašų raš-Į 
tininkas Pranė Sadulienė, turto j 
raštininkas Marė Šimkienė, iž
dininkas J. Virbickas, organiza
torius S. Bakanas. Parengimų1

| Sekantis suvažiavimas nutarta 
laikyti Carnegie, Pa.

Suvažiavimas buvo gyvas ir 
j tvarkus ir visi tarimai kone 
vienbalsiai buvo priimti. Būre
lis suvažiavimo delegatų per 
p-nią. Pranę Sadulienę įteikė 
gražią dovanėlę —auksinę plun
ksną ir piešų ką—p-lei A. Ake- 
laitytei kaipo buvusiai apskričio 
sekretorei už jos nuoširdų ir 

i nenuilstantį darbavimąsi 3-čiam 
i Apskrityje per eilę metų.

Suvažiavimui pasibaigus, stu
dento Paul Dargio pasidarbavi
mu buvo sutvertas korespon- 

į den ratelis net iš 7 narių. Šio 
ratelio laikina valdyba susideda 
iš studento Paul Dargio. S. Ba- 
kano ir J. Virbicko. Sekančiam 

: susirinkime, kuris bus laikomas 
sausio 10 d. LMD. svetainėje, 
Korespondentų ratelis sutvar
kys savo Visus reikalus, ir ra- 
teliečiai pasiskirstys darbu, kad 
pažangiemsiems laikraščioms 

! suteikus teisingų žinių.
Tai tiek šį kartą.

— S. Bakanus.

. Waterbury, Conn.
Komisijos pareiškimas

SLA 11 kuopos susirinkimas 
Įvyko gruodžio 5 d. Buvo įneš
tas p. J. žemantausko skundas 
ant S. Senkaus dėl tilpusios 
“Naujienų” No. 269 korespon
dencijos, kur p. žemantauskas 
yra vadinamas diktatorium, 
šimtaprocentiniu patriotu ir 
buk jis laike Pildomosios Tary
bos nominacijų reikalavęs nuo 
balsuotojų ištrint nuo balictų p. 
Gugio vardą, o vietoje jo užra
šyti Tarei los. Primetama dar, 
kad žemantauskas ir Tareila 
gelbsti komunistams.

Šį skundą gerai išdiskusavus, 
pasirodė, kad S. Senkaus kores
pondencija “Naujienų” No. 269 
yra grynas šmeižtas ir teisybei 
jokiu budu neatatinka. Senkus 
ją paraše turėdamas asmeniško 
piktumo ant žemantausko. Dis
kusijose Senkaus pusę palaikė 
ir komunistai. Tad aišku, kad 
jis bendradarbiauja su komu
nistais. Dūliai to pasipiktino net 
ir jo draugai.

Ant galo, buvo pastatyta du 
klausimai balsavimui: ar gerai 
Senkus padarė, parašydamas tą 
korespondenciją ir ar reikalin
ga rinkti komisiją parašymui 
atsakymo į tą korespondenciją. 
Dauguma balsų nubalsuota pa
smerkti Senkaus žygis. Potahi 
tapo išrinkta komisija iš trijų 
narių. Komisijos pareiga per 
“Naujienas” paskelbti tą kuo- 
pos nutarimą.

SLA 11 kuopos komisija:
J. J. Kvaraciejus, 
P. Mot iečių s, 
Jokūbas Ažunaris.

KITA MEDALIO PUSĖ
Čia pranešu apie SLA. 11 

kuopos susirinkimą, kuris įvy
ko gruodžio 5 d. Kai tik tapo 
perskaitytas protokolas iš pra
eito susirinkimo, tai p. J. Že
mantauskas gana graudžiai nu
siskundė, kad protokolų rašti
ninkas jį apšmeižęs, išvadinęs 
šimtaprocentiniu patriotu, dik
tatorių ir t. t. Teisinosi, kad jis 
tokiu neesąs. Paskui pradėjo 
kalbėti apie savo nuopelnus, — 
kiek daug gera jis esąs kuopai 
padaręs, kolęktuodamas mokes
nius daug kartų už narius jis 
esąs savo pinigus uždėjęs, kad 
tie nebūtų suspenduoti.

Daugelis narių nebuvo susi
rinkime, kada buvo Pildomoji 
Taryba nominuojama ir nematė 
,‘Naujienose” tilpusios kores
pondencijos. Iš pradžių žeman
tauskas mėgino iš tos korespon-

kas pastebėjo, kad jeigu jis ne
nori būti savo vietoj, tai gali 
vietomis persimainyti su Sen
kum.

Ant galo, žemantauskui pasi
sekė prikalbinti susirinkusius 
įjarius, kad visas reikalas butų 
pastatytas Balsavimui. Balsavi
mo klausimas suformuluota 
taip: ar Senkaus koresponden
cija gerai parašyta, ar ne. Nu
balsuota tapo 30 prieš 22, kad 
negerai. Prieš balsavo daugiau
siai tie, kurie dalyvavo Pildo
mosios Tarybos nominavimo su
sirinkime ir žinojo kame daly
kas.

Po to tapo išrinkta komisija 
iš trijų narių tos koresponden
cijos atšaukimui, nors ir nebuvo 
nutarta, kad toki komisija yra 
reikalinga. Komisijon pakliuvo 
J. Ažunaris, J. Karaciejus ir P. 
Motiečius.

Pabaigoj buvo valdybos rin
kimai, kurie smarkiai sukratė 
diktatūrą. Tik ačiū tam, kad su
sirinkime nedaug tedalyvavo 
narių, tai Tareila su žeman- 
tausku užsiliko savo vietose. 
Paprastai metiniai susirinkimai 
būdavo šaukiami atvirutėmis, 
bet šį kantą tos taisyklės ne
prisilaikyta. Todėl nedaug na
riu ir teatsilankė. Pirmininko 
vietai nominuota du kandida
tai — J. Tareila ir J. Vidžiū
nas (neitralis); pirmasis gavo 
29 balsus, o antrasis 27. Tai 
buvo, taip sakant, “a elose 
shave”. Finansų raštininku ta
po išrinktas žemantauskas 30 
balsais. Jis tik penkis balsus te
gavo daugiau, negu Senkus. 
Raštininku tapo išrinktas S. 
Senkus, kuris gavo 27 balsus 
prieš 24. Tiek balsų buvo pa
duota už Olgą Azunaraitę. Iž
dininku tas pats V. Keneusis.

Reikia pasakyti, kad ir šį kar
tą buvo dedama pastangų ne
įsileisti diktatūrai priešingų 
žmonių. Kai Senkus tapo iš
rinktas raštininku, žemantaus- 
kas visvien pasiliko saVo vietoj, 
nors ir buvo žadėjęs šalę Sen
kaus nesėdėti. —Kuopos narys.

Redakcijos prierašas, — Aukš
čiau telpa du aprašymu Vieno ir 
to paties susirinkimo. Kuopos 
narys gana, bešališkai pasakoja 
apie to susirinkimo eigą. Tuo 
tarpu komisija bando tik nubal
tinti p. žemantausko elgesį. 
Mums teko matyti p. Žeman
tausko siuntinėjamus lapelius. 
Tie lapeliai aiškiai parodo, kad 
p. žemantauskas naudoja gana 
nešvarius budus prieš .skirtingų 
pažvalgų žmones.

Antras vėl dalykas. Komisija 
sako, kad Senkaus elgesiu pasi
piktino net jo draugai. O tuo 
tarpu Senkus ir vėl tapo kuo
pos raštininku išrinktas! Tai 
gana keista. Mums atrodo, kad 
komisijos pastangos “nubaltin
ti” p. Žemantauską nelabai tė
ra vykusios.

—74 St. Phone 5888, finansų 
raštininkas J. Valanskis ir iždo 
globėjai L. šulekis bei J. Yen- 
keviče.

Gerbiami nariai, malonėkite 
užsirašyti į savo knygelę pir
mininko ir raštininko adresus, 
kad susirgę žinotute kur kreip
tis.—J. R. 1

Detroit, Mich.
Pasižymėjo lietuvė

Šiame mieste lietuvių yra pu
sėtinai didelis skaičius. Buvo 
užėję gana sunkus laikai darbi
ninkams, kadangi per porą mė
nesių siautė nedarbas. Tačiau 
pastaruoju laiku darbai po tru
putį pradeda eiti geryn. Atro
do, kad laikai šiek tiek page
rės.

Kaip ir kitur, taip ir čia ran
dasi vakarinių mokyklų. Bet 
lietuviai mažai jomis naudojasi^ 
Ypač lietuviai mažai tesidomi 
menu. Bet pasitaiko ir išim
čių. Man belankant mokyklą, 
teko susidurti su ponia Maggie 
Bagdonas, kuri yra baigusi ar
tistų mokslą. Ji pasižymi dide
liais gabumais. Pastaruoju lai
ku jinai tapo pakviestas moky
tojauti vienoj mokykloj (žino
ma, artistų mokykloj), kuri 
randasi prie W. VVarren ir 
Grand. Jonas Lingys.

komisija susideda iš Paul Dal
gis, J. Jasulaitis, J. Monckis, M.

dencijos tik ištraukas skaityti, 
1 bet raštininkas pareikalavo, kad

Balčiunienė ir J. Kuizino. korespondencija butų skaitoma 
Išrinkta specialu komisija,; ištisai. Noroms nenorams pri- 

kuri tvarkys ir prižiūrės Aps-. verstas buvo tatai daryti. Ko- 
kričio kuopų delegatų kelionę Į' respondenciją perskaitęs vėl 
busimą SLA. Seimą. Nutarta, j pradėjo graudenti, kad esąs'be- 
kad visos komisijos darbuosis 1 reikalingai apšmeižtas: jis taip 
po priežiūra Apskričio valdybos, i nedaręs, kaip Senkus parašė.

Kenosha, Wis.
Lietuvos Balso Draugystė

“Naujienų” No. 3 Kenoshie- 
tis rašo apie Draugystės Lietu
vos Balso susirinkimą. Tačiau 
toj korespondencijoj yra ir šio
kių tokių netikslumų. Pavyz
džiui, pasakyta, kad vice-pirmi- 
ninkas išrinktas naujas. Tuo 
tarpu liko patvirtintas senasis. 
Kita vėl: 20 metų sukaktuves 
pavesta rengti komisijai; ji taip 
pat rūpinsis ženklais.

Draugija turi 202 narių ir 
$3900 kasoj. Susirinkimai nu
tarta laikyti kiekvieno mėnesi^ 
pasRtitinį nedėldienį 1 vai po 
pietų German-American Home 
svetainėj.

Kenoshiečio pasakyta, kad
kažkoks vyrukas norėjęs į val
dybą įsigauti. Kiek man žino-
ma, visi kandidatai buvo nomi
nuojami ir renkami sulig nusta
tyta tvarka. O vienai vietai 
paprastai kandidatuoja keli na
riai bet tame juk nieko bloga 
nėra. **

šių metų valdyba susideda i4

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai pri'vėda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kurią yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

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

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalcngvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION
IIĮIĮHĮIĮĮĮĮ.'!’“1 .... .

Egzaminacija $5
Kam rūpintis delei savo 

ligos?
Jus galite pasitarti su vienu tų, 

kurių speciališkumas ir pasiseki 
mus visose kraujo ligose yra ne
ginčijamas. Šios ligos, yra tie
sioginiai ar netiesioginai atsako- 
mingos už daugumą žmonijos sir
gimų. Per daugelį metų aš se
kiau šią profesionalio darbo eigą 
ir apsiginklavęs patyrimu įgylu 
daugelio ligoninių klinikų, turiu 
galimybės greitai ir pilnai išgydyt. 
Kodėl neleisti specialistui išklau
syti jūsų nesmagumus, surasti 
priežastį ir juos pašalinti?

Dr. C. C. SINGLEY
Suite 1615

20 W. Jackson Blvd.
Tel. Harrison 1950

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

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

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą 
“rytmetinę ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštinės ypatybės 
leidžia Phillips Milk of Magne
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuojantis veikimas užtikri
na reguliarį vidurių veikimą- 
Vartojamas plovimui burnos, 
jis neleidžia rukštims ėsti ir 
dantims puti laike nėštumo.

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų pėr virš 50 me
tų. '

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. 
Phillips, nuo 1875 m.

130 W. Randolph
Street, Chicago

Del sugrįžimo lin
dynių ir kitų in* 
formacijų atsiklau- 
skit savo vietinio 
agento arba

Laivas EUROPA dabar budavojamas ir 
veikt pradės nuo kovo mėn., 1930 m.

Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą
Patogus ir tiesus susinešimas su bile Europos šalimi. 
Reguliariai išplaukimai kiekvieną savaitę populiariais

• Lloyd laivais. \

5 Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS 

PER BREMENĄ
Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

BREMEN

NORTH
GEFI/AAN I

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 

351446 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Sausio 

7, 8 ir 9
Visas kalbantis paveikslas

“Broadway”
Sujudinantis veikalas iš Ne\v 

Yorko gyvenimo 

dalyvaujant
With Glenn Tryon, Evelyn 

Brent, Merna Kennedy

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios.

Aštrus Kosulio Priepuoliai 
Greitai Sustabdomi

Varginantys kosuliai negalės jus 
nuvarginti ir susilpninti šia žiemą, 
jei jus vartosite i Foley’s Honey and 
Tar Compound. Kiekviena doza gy
domosios balzaminės vertes tyros 
pušies smalos, šviežio raminančio me
daus ir kitu vertingų kosulį gydan
čių gyduolių tiesioginiai paliečia 
įdegtą gerklės vidų, padengdama su 
gydančia, raminančia uždanga, tuo 
užbaigiant varginanti kosulį. Jo 
greitas gydomasis veikimas nėra su
trukdomas ojSiatų ir chloroformo. 
Jis yra švelniai Jiuosuojantis, greitai 
veikiantis, patikimas dėl kosulių, 
gerklės kutenimo, užkimimo, krupi- 
nio ar bronchinio kosulių, kvaršingų 
naktinių kosulių. Reikalaukit Foley’s 
Honey and Tar Compound. • Parsi- 
davinėja visur.

SUSTABDYK 
KOSULIUS!

Neleiskite komuninis ifaivy 
styti | rimtu ligą. Sustab
dykit jį Bu-Hovern'a Cough 
Halsam. Sustabdo kute
nimą,. nuramina Kci-kly.
Pastovus vaistai nuo 
kosulio' per 50 me
tų. Saugus, veik- 
mlmtl. Pas jūsų np- 
tiekininkų. Dviejų

- d.vdži ų, •’oe ir 50e.
i Varioku Ncvcni’s Cohl 

Talilcts

NAUJIENŲ METINIS

KONCERTAS
Sausio 19, 1930

Naujienų Rengtuose 
Radio Programuose

Lietuviu Auditorijoj, 
3133 South Halsted Street

Šiame Koncerte bus atvaizduota visi 
9 Naujienų Radio programai išpildy

ti per W. L. S. Stotį.

Visa scena bus prirengta kaip 
. Radio Studio.

Šiame Koncerte ne tik girdėsite, bet 
ir matysite’ visus artistus daly

vavusius



i

Ketvirtadienis, saus, 9, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Spirika

juos pakri'tikavau. Tiesiog.pa
sakiau, kad tos dainos netinka 

i proletary parengimui. Na, argi 
i reikėjo mane išvadinti tiesiog 
pliuškiu komisarų gazietos No. 

: 293-me?
Ir Pakaušis skundžiasi ta 

vorščių organe (No. 3, 1930) 
kad butų buvę dar pusė bėdos, 

j jeigu ji butų pliuškiu išvadinęs 
se“ koks korespondentas. O dabar

* išvadino pats redaktorius Valo- 
nis’I Girdi, ką gero darbininkai

Naujienų spulkos nauja 
rija prasidėjo sausio 2 dieną ’ 
1930. Dabar laikas įstoti į Nau- 
jienų spulka ir pradėti laupy-į"’ s^aukti'iš"tokiu‘pliuškių 
ti pinigus.

Kreipkitės į Naujienų 
dėl informacijų. 1739 So. 
sted Street.

Roseland
Pakaušis nusiminęs

Pakaušis yra nusiminęs, 
draugai klausinėja: kas tau 
kad taip nusigandęs atrodai?

Pakaušis atsako: kaip nebusi 
nusigandęs, jei pradėjo atakuo
ti ir draugai ir priešai.

Paklausta vėl jo, už ką. Ogi 
už tai, sako, kad pakritikavęs 
dainininkus. Klausiama toliau, 
kodėl gi jis kritikavęs’, neturė
damas supratimo apie dainas.

I tai Pakaušis atsako daug 
maž taip: Kas sako, kad aš ne
turiu supratimo, kuomet aš 
pats esu dainavęs, vaidinant 
“Milionierių”. Ir už dainavimų 
anuomet 
draugų, 
jus esu 
lavintis 
žemaitį.
dainuoja gerai.

O kadangi Menkeleniutė ir 
Sadauskas prastai dainavo su
rengtose išleistuvėse, tai aš

Jo 
yra.

i Taip tiesiog ir pasakė Valonis. 
į j.* i VVell, du komisarai susipešė. 

Vienas kitą, pliuškiu išvadino. 
Jie, be abejonės, gerai vienas 

j kitą pažįsta ir numato vienas 
kito vertę, tai ir 
ra i s’ vardais.

Bet darbininkai 
kad ne vienu du
•yra komisarų tarpe. Ir štai ši
tokie pliuškiai, prisidengę veid
maininga darbininkų “draugų” 
skraiste, reikalauja pagelbos iš 
darbininkų, reikalauja aukų.

Darbininkai turėtų jiems pa
sakyti, kai jie reikalaus aukų, 
kad tegul eina ir užsidirba pi
nigų darbu, o ne liežuviu.

Pagalios dar žodis apie Pa
kaušio dainavimų. Teko man 
girdėti jis dainuojant. Prisipa
žinsiu: nenoriu daugiau jo dai
navimo girdėti, —žvalgas.

NAUJIENOS, Chicago, 1)1,

pavadino tik-

turėtų žinoti, 
šiuo pliuškiu

svečių; 
pi oga 
lariais

Bridgeportas
ii

balių.
šurum-burum at-
ne tik nariai-esku i 

linksminosi,
kuriems buvo 

tapti rn ūsų 
bu įstojimo
35 aplii aui j<

ir daugelis

duota 
draugystės 
mokesčiu.

na-
[Atlantic and Pacific Photo]

Springfield, III. — Peabody anglių kasykla,.kurių saugojo kareiviai

ir įvairius patarnavimus ligo
niams. /Bet tai juk ne labda
rybe, o tik paprastas biznis.

Kame gi tad yra tie labda
rybės darbai? Kaip girdėt, per
nai metais ta įstaiga gavo lab
darybės tikslams apie dvyliką 
ar tryliką tūkstančių dolerių. 
Kodėl ji visuomenės žiniai ne
paskelbia, kas su tomis auko
mis buvo padaryta?

Vienas, kuriam rupi žinoti.
gavau pochvalą iš 

Keliems metams praė- 
geriau išsilavinęs, nes 
tenka dažnai pas Pus- 

Taigi suprantu kas

Lietuviška ir labda 
ringą įstaiga? Bridgeport

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiaus
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedų jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.

31 d. Marijonų “Drau- 
įdėjo viso puslapio apra- 
apie tos ligonines vienų 
darbuotę. Ir ką mes te-

Prieš metus su viršum laiko 
Chicagoje buvo daug bubnija- 
ma apie Šv. Kryžiaus Ligoni
nę, kuriai buvo renkama aukos 
ir apie kurią buvo skelbiama, 
kad ji busianti tautinė lietuvių 
įstaiga.

Pereitų metų gruodžio mė
nesio 
gas” 
šymą 
metų
na i randame?

Visų-pirma apie švento Kry
žiaus Ligoninės lietuviškumą. 
Kas jų šiandie tvarko? Apra
šyme paduotas Exekutyvis šta
bas, kurio sąstatas yra toks: 
Rev. P. J. Mahan, S. J.; Dr. 
L. 1). Moovebcad; Dr., I. Vė
lini; Dr. II. Schmitz; Dr. B. 
Mix; Be v. I. Albavičius; Rev. 
H. Vaičiūnas; Dr. A. Jovai
šas; Dr. S. Biežis. Taigi ma
tome, kad iš devynių Exeku- 
tyvio Štabo narių tik keturi 
yra lietuviai, o penki — sve
timtaučiai.

Be to, yra žinoma, kad li
gonės turtas yra užrašytas kar
dinolui Mundeleinui.

Tuo budu yra aišku, kad ši 
įstaiga yra atiduota, i svetim
taučių rankas, nors lietuvių pi
nigais ji buvo pastatyta.

Toliaus, buvo skelbiama, 
šv. Kryžiaus Ligonine yra 
giama labdarybės tikslais, 
kodėl

Sustingimas: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvytę 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 

jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo1 
panaudokite Pain-Expellerį sulig1 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties j Pažymima taip pat, kiek pini- 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90^;gų Ligoninė ima už kambarius

kad 
stei- 
Bet 

aprašyme neparodyta, 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo- j kokius labdarybės darbus ji 
taus, šiandie ir nirm atsigulimoje atlikusi? Tenaj pažymima, 

kiek buvo priimta ligonių, 
kiek padaryta operacijų ir t.t.

u z-Sausio 7 dieną netikėtai 
sukau i Lietuvių Auditoriją ir 
račiau P. Milių rodant paveiks
lus, parvežtus iš Lietuvos.

Žiūrint visą vakarą, gauni įs
pūdžio, kad Lietuvoje nieko 
daugiau nėra, kaip bažnyčios, 
kunigai, kariuomenė, .prieglau
dų namai ir kalėjimai. Mano 
supratimu, fotografas, nuvažia
vęs Lietuvon, turėtų plačiau pa
sidairyti po Lietuvą ir nufoto
grafuoti daugiau gyvenimo 
vaizdelių, o ne vien bažnyčias.

Publikoj buvo apie 150.
Buvęs.

Lietuvių Tautiškos 
Kapinės

Patėmijau “Naujienose” pra
nešimus, kad įvyks Lietuvių 

Tautiškų Kapinių lotų savinin
kų visuotinas susirinkimas 12 
dieną šio mėnesio.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus lotų savininkams. Tar
pe kita ko, jiems bus paaiš
kinta priežastys, dėl kurių 
vo pašalintas K. Čiuras iš 
pinių užveizdos vietos. Be 
bus duota pranešimas apie
nigišką kapinių padėtį ir me
tinę apyvartą.

Man pačiam žiūrint i kapi-

bu- 
ka- 
to. 
Pi-

RAMOVA
THEATRE

35tb and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Sausio 

7, 8 ir 9
Visas kalbantysis garsusis 

paveikslas
“The Mighty”

Galinga drama 

dalyvaujant
GEORGE BANCROFT 
Raymond Hatton ir k.

Taipri
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Three o’Clock in the 
Morning”

Kalbančios žinios

P Ko ne V irgi n i a 205 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo

• KONTRAKTORIUS J
4556 So. Rockwel! St., Chicago, III.

bE? Mylėtojų Draugy
stes Veikimo.

Pereitą nedėldienį, 5 d. sau
sio, viršmiiiėla draugystė tu
rėjo smagų

Žiemos ŠalčiųPo
Neapleiskite savo inkstų 

^AIŽIAI ir šiurpuliai labai sun
kiai atsiliepia ant inkstų. 

Nuolatinis strėnų skaudėjimas, su 
Inkstų nereguliarumais, ir jauti- 
masls pavargusiu ir skaudančiu 
yra tankiausia įspėjimas šio pa
krikimo, 
gelbėkit savo inkstams su Doan’s
Pilis.
I.vje. 
visur. 
50.000

E. J. 
fenvllle, 
pelietl1 
eidarti i 
apnivergti lovoje, 
jo ir ‘......   "
Hariui. 
priėmimo 
sveikna''.

Nebūk nebojantis! Pa- 
__  .........  . ......*.i

Patariamos visame pasau- 
Pardavįnejamos pardavėjų
vartotojų pataria Doan’s: 
liunh. 7(‘f •(•ravėti Si., Charlot- 
»*., sako: "Išrodo, kad šaltin 

mano inkstu* ir mano nugara pa- 
tulp fiilpria, kad vargiai galėjau

Mano sąnariui skaudė- 
buvo pastirę. inkstai veikė nerngu- 

Aš pasijaučiau geresnis tuoj po 
Doan’s Pilis ir greitai buvau

nių reikalus, atrodo, kad Čiu- 
ro pašalinimas būtinai reika
lingas buvo kapinių gerovei, 
nes didžiuma trustisų, kaip jie 
aiškina, nebegalėjo tvarkos pa
daryti.

Matote, čiuras yra “proleta
ras” ir “Vilnies” garbintojas. 
()• didžiuma f "tisų — tai 
“buržujai”, anot komisarų. Na, 
tai ką turėjai daryti — jeigu 
esi komunistas, tai ir kovok su 
“buržujais”, nes Maskva taip 
liepia. Čiuras ir kovojo.

Bet tas nelemtas kapitalisti
nis surėdymas priverčia esan
čius mažumoje pralošti savo 
nesąmoningus ir komunizmo 
kvailius užmanymus. Taip pra
lošė ir komunistai su čiuru.

Teko man patėmyli visuoti
name lotų savininkų susirinki
me, kad ne vien čiuras, ale 
randasi ir kapinių trustisų, ku

rie garbina komunizmą.
Dabartinis trustisų pirminin

kas M. Liubinas yra karštas 
komunistas. Tą žino visi, ku
rie atsilanko j visuotinus lotų
savininkų susirinkimus. Taip- spręsti, nes 
jau teko sužinoti, kad visa ka- cialis tarimas, 
pinių spauda atiduodama

• • J 9niai .

Kodėl taip yra? Ir kas tuos j 
spaudos darbus paduoda? 
tų savininkai turėtų pareika
lauti pasiaiškinimo. Nes Čika
goje yra ir daugiau lietuvių 
spaustuvių, kurios gali atlikti, 
o ne vien tik raudonai-juodą 
“Vilnis”.

Lo-

Ir aš turiu viltį, kad didžiu
ma lotų savininkų nėra raudo
nai-] uodi; kad jie netiki “Vil
nies” humbukieriams, ir kad 
jie bus priešingi tokiam trus- 
lisų elgesiui. Ig. d.

J

pildyto 
n. pild; 
čiame susirinkime, kuris atsi 
bus sausio 12 d., Mark \V.bitc 
Sųuarc svetauiej, prie 29 tos 
ir Halsted gatvių, apie 1-mą 
vai. dieną.

Geistina, kad nariai ir
rėš skaitlingai atsilankytų, nes 
valdyba išduos metinį raportą 
apie abelną draugystės stovį.

'Ikiip-gi turiu pažymėti, kad 
sekančiame susirinkime yra 
proga tapti musų draugystės 
nariais, įmokant tik vieną do
lerį įstojimo. Ar ant toliaus 
bus prailgintas vajus, ’■ negaliu 

apie tai bus spe-

j syti vyrai ir moters, be skir
tumo tikėjimo ir pažvalgų.

S. Narkis, raštininkas.
Ą102 So. Mapleivvood avė.

ATĖJO “Kultūros” No. 12. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c. l

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

DOAN’S PILIS
A Stimulanl Oiūretic tothe Kidneys

Laike daugiau kaip tris dešimt 
metų mano praktikos, kaipo speci
alisto, aš išlydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
mosi silpnumu, chroniškomis ir 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re
umatizmo, širdies, vi
durių, inkstų ir pūs
les pakrikimų davė 
pastebėtini! išgijimų 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite 
tikėtis geriausių pa- specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose į jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštųos pasitarti sų manim 
apie bile karią šių ligų.’ Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

Dr. B. M. ROSS,
35 So. Dearbom St. 

kampas Monroe St., Chicaro. Crilly Bldg. 
— tris defiinit metų Ai ame name. — Im
kite elevatorių iki penkto tiugAto. Valan
dos: kiekvienų dieną nuo 10 iki 5. Ne- 
(Iflioniis 10 iki 1. I’ąnedfiUais, Seredomis 
ir Suhatoniis nuo 10 iki K va), vakare

Dr. Ross

A TE'TiEŠ~ivYKiAl
meta kėlius priešakyj”

mOMAS CAMPBELL. 1777-1844]
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IŠVENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Kam pasiduot virš-sauvalystei 
gadinti malonius palankumus, kurie 
daro modernišką figūrą patraukian
čia? Bukit nuosaikus — bukit nuo
saikus visais atžvilgiais, net ir 
rūkyme. Valgykite sveikai bet ne be 
nuosaikos — kada jūsų akys yra 
didesnes už skilvi užsidekite Lucky 
ažuot valgius. Ateinanti nuotikiai 
meta savo šešėlius priešakiu. Veng- . 
kitę to ateities šešėlio, tik per išven
gimą virš-sauvalystės jus palaikysite 
nepergalimybėje jaunystės modern
išką figūrą.
Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kuri jus kada rūkėte, padarytas iš 
puikiausio tabako—Tabako Derliaus 
Smetonos—“IT’S TOASTED.” Visi 
žino, jog karštis apvalo, o “TOAST- 
ING” ne tiktai prašalina nešvaru
mus, bet prideda kvapsnio ir pagerina

• skonį.

It’s toasted
♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
Mes, taČiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite l ucky’’, tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą, 
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

© 1930, The American Tobąccj Co., Mfrs.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland

Spulka
Naujienų spulkos nauja se

rija prasidėjo sausio 2 dienų 
1930. Dabar laikas įstoti i Nau
jienų spulka ir pradėti laupy
ti pinigus.

Kreipkitės į Naujienų ofisą 
dėl informacijų. 1/39 So. Hal- 
sted street.

Pakaušis nusiminęs

Pakaušis yra nusiminęs. Jo 
draugai klausinėja: kas tau yra. 
kad taip nusigandęs atrodai?

Pakaušis atsako: kaip nebusi 
nusigandęs, jei pradėjo atakuo
ti ir draugai ir priešai.

Paklausta vėl jo, už ką. Ogi 
už tai, sako, kad pakritikavęs 
dainininkus. Klausiama toliau, 
kodėl gi jis kritikavęs', neturė
damas supratimo apie dainas.

J tai Pakaušis atsako daug 
maž taip: Kas sako, kad aš ne
turiu supratimo, kuomet aš 
pats esu dainavęs, vaidinant 
“Milionierių”. Ir už dainavimą 
anuomet gavau pochvalą iš 
draugų. Keliems metams praė
jus esu geriau išsilavinęs, nes 
lavintis tenka dažnai pas Pus- 
žemaitį. Taigi suprantu kas 
dainuoja gerai.

O kadangi Menkeleniutė ir 
Sadauskas prastai dainavo su
rengtose išleistuvėse, tai aš

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 metą 

amžiau*
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedų jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.

Sustingimas: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvytę 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerj sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A 

Automobilių Laisniai
Išpildome aplikacijas dėl automobilių 

laisnių, kaip valstijos, taip ir miesto.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago

Atdara nuo 8 ryto iki 8 vakare, nede- 
lioms nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

juos pakritikavau. Tiesiog pa- 
i sakiau, kad tos dainos netinka 
į proletarų parengimui. Na, argi 
i reikėjo mane išvadinti tiesiog 
pliuškiu komisarų gazietos No. 

!293-me?
Ir Pakaušis skundžiasi ta- 

vorščių organe (No. 3, 1930), 
kad butų buvę dar pusė bėdos, 

Į jeigu ji butų pliuškiu išvadinęs 
koks korespondentas. O dabar 
išvadino pats redaktorius Valo- 
nis! Girdi, ką gero darbininkai 
gali sulaukti iš tokių pliuškių... 
Taip tiesiog ir pasakė Valonis.

VVell, du komisarai susipešė. 
Vienas kitą, pliuškiu išvadino. 
Jie, be abejonės, gerai vienas 

• kitą pažįsta ir numato vienas 
kito vertę, tai ir pavadino tik
rais' vardais.

Bet darbininkai turėtų žinoti, 
kad ne vienu du šiuo pliuškiu 
•yra komisarų tarpe. Ir štai ši
tokie pliuškiai, prisidengę veid
maininga darbininkų “draugų” 
skraiste, reikalauja pagelbos iš 
darbininkų, reikalauja aukų.

Darbininkai turėtų jiems pa
sakyti, kai jie reikalaus aukų, 
kad tegul eina ir užsidirba pi
nigų darbu, o ne liežuviu.

Pagalios dar žodis apie Pa
kaušio dainavimą. Teko man 
girdėti jis dainuojant. Prisipa
žinsiu: nenoriu daugiau jo dai
navimo girdėti. —Žvalgas.

Lietuviška ir labda
ringa įstaiga?

Prieš metus su viršum laiko 
Chicagoje buvo daug bubnija- 
ina apie fcv. Kryžiaus Ligoni
nę, kuriai buvo renkama aukos 
ir apie kurią buvo skelbiama, 
kad ji busianti tautinė lietuvių 
įstaiga.

Pereitų metų gruodžio me
nesio 31 d. Marijonų “Drau
gas” įdėjo viso puslapio apra
šymą apie tos ligonines vienų 
metų darbuotę. Ir ką mes te
nai randame?

Visų-pirma apie švento Kry
žiaus Ligoninės lietuviškumą. 
Kas ją šiandie tvarko? Apra
šyme paduotas Exekutyvis šta
bas, kurio sąstatas yra toks: 
Rev. P. J. Mahan, S. J.; Dr. 
L. D. Mooęeheąd; Dr., I. Vo- 
lini; Dr. II. Schmitz; Dr. B. 
Mix; Rev. I. Albavieius; Rev. 
II. Vaičiūnas; Dr. A. Jovai
šas; Dr. S. Biežis. Taigi ma
tome, kad iš devynių Exeku- 
tyvio Štabo narių tik keturi 
yra lietuviai, o penki — sve
timtaučiai.

Be to, yra žinoma, kad li
gonės turtas yra užrašytas kar
dinolui Mundeleinui.

Tuo budu yra aišku, kad ši 
įstaiga yra atiduota, į svetim
taučių rankas, nors lietuvių pi
nigais ji buvo pastatyta.

Toliaus, buvo skelbiama, kad 
šv. Kryžiaus Ligoninė yra stei
giama labdarybės tikslais. Bet 
kodėl aprašyme neparodyta, 
kokius labdarybės darbus ji 
yra atlikusi? Tenai pažymima, 
kiek buvo priimta ligonių, 
kiek padaryta operacijų ir t.t. 
Pažymima taip pat, kiek pini
gų Ligoninė ima už kambarius

[Atlantlc and Pacific Photo]

Springfield, III. — Peabody anglių kasykla,.kurią saugojo kareiviai

ir įvairius patarnavimus ligo
niams. Bet tai juk ne labda
rybė, o tik paprastas biznis.

Kame gi tad yra tie labda
rybės darbai? Kaip girdėt, per- 
■iai metais ta įstaiga gavo lab- 
larybės tikslams apie dvyliką 

ar tryliką tūkstančių dolerių. 
Kodėl ji visuomenes žiniai ne
paskelbia, kas su tomis auko
mis buvo padaryta?

Vienas, kuriam rupi žinoti.

Bridgeport
Sausio 7 dieną netikėtai už

sukau į Lietuvių Auditoriją ir 
radau P. Milių rodant paveiks
lus, parvežtus iš Lietuvos.

Žiūrint visą vakarą, gauni įs
pūdžio, kad Lietuvoje nieko 
daugiau nėra, kaip bažnyčios, 
kunigai, kariuomenė, .prieglau
dų namai ir kalėjimai. Mano
supratimu, fotografas, nuvažia
vęs Lietuvon, turėtų plačiau pa
sidairyti po Lietuvą ir nufoto
grafuoti daugiau gyvenimo 
vaizdelių, o ne vien bažnyčias.

Publikos- buvo apie 150.
Buvęs.

Lietuvių Tautiškos 
Kapinės

Pa lemi jau “Naujienose” pra
nešimus, kad įvyks Lietuvių 
Tautiškų Kapinių lotų savinin
kų visuotinas susirinkimas 12 
diena šio mėnesio.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus lotų savininkams. Tar
pe kita ko, jiems bus paaiš
kinta priežastys, dėl kurių bu
vo pašalintas K. Čiuras iš ka
pinių užveizdos vietos. Be to, 
bus duota pranešimas apie pi- 
nigišką kapinių padėtį ir me
tinę apyvartą.

Man pačiam žiūrint į kapi-x

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Sausio 

7, 8 ir 9
Visas kalbantysis garsusis 

paveikslas 
“The Mighty”

Galinga drama 
dalyvaujant 

GEORGE BANCROFT 
Raymond Hatton ir k.

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Three o’Clock in the 
Morning”

Kalbančios žinios
> - ■ -........ - *

Phone V irgi n ia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo

• KONTKAK TORIUS
4556 Sb. Rockwe)l St., Chicago, 111. 

nių reikalus, atrodo, kad Čiu- 
ro pašalinimas būtinai reika
lingas buvo kapinių gerovei, 
nes didžiuma trustisų, kaip jie 
aiškina, nebegalėjo tvarkos pa
daryti.

Matote, čiuras yra “proleta
ras” ir “Vilnies“ garbintojas. 
O didžiuma trustisų — tai 
“buržujai”, anot komisarų. Na, 
tai ką turėjai daryti — jeigu 
esi komunistas, tai ir kovok su 
“buržujais”, nes Maskva taip 
liepia. Čiuras ir kovojo.

Bet tas nelemtas kapitalisti
nis surėdymas priverčia esan
čius mažumoje pralošti savo 
nesąmoningus ir komunizmo 
kvailius užmanymus. Taip pra
lošė ir komunistai su Čiuru.

Teko man patėmyti visuoti
name lotų savininkų susirinki
me, kad ne vien čiuras, ale 
randasi ir kapinių trustisų, ku

A TEITIES

fjyOMAS CAMPBELL 1777-1844]

“Ateities įvykiai 
meta save 

seselių* priešakyj

IŠVENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO* 

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Kam pasiduot virš-sauvalystei 
gadinti malonius palankumus, kurie 
daro modernišką figūrą patraukian
čia? Bukit nuosaikus — bukit nuo
saikus visais atžvilgiais, net ir 
rūkyme. Valgykite sveikai bet ne be 
nuosaikos — kada jūsų akys yra 
didesnes už skilvį užsidekite Lucky 
ažuot valgius. Ateinanti nuotikiai 
meta savo šešėlius priešakin. Veng- 
kite to ateities šešėlio, tik per išven
gimą virš-sauvalystės jus palaikysite 
nepergalimybėje jaunystės modern
išką figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kuri jus kada rūkėte, padarytas iš 
puikiausio tabako—Tabako Derliaus 
Smetonos—“IT’S TOASTED.” Visi 
žino, jog karštis apvalo, o “TOAST- 
ING” ne tiktai prašalina nešvaru
mus, bet prideda kvapsnio ir pagerina 
skonį. •-

ĮVYKIAI 
tneta savo šešėlius priešakyj”

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelėmi* delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Miliūnai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky”, tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

It’s toasted

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą, 
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

© 1930, The American Tobąccj Co., Mfrs.

rie garbina komunizmą.
Dabartinis trustisų pirminin

kas M. Liubinas yra karštas 
komunistas. Tą žino visi, ku
rie atsilanko į visuotinus lotų 
savininkų susirinkimus. Taip
jau teko sužinoti, kad visa ka
pinių spauda atiduodama “Vil
niai”.

Kodėl taip yra? Ir kas tuos 
spaudos darbus paduoda? Lo
tų savininkai turėtų pareika
lauti pasiaiškinimo. Nes Čika
goje yra ir daugiau lietuvių 
spaustuvių, kurios gali atlikti, 
o ne vien tik raudona i-j u oda 
“Vilnis”.

Ir aš turiu viltį, kad didžiu
ma lotų savininkų nėra raudo- 
nai-juodi; kad jie netiki “Vil
nies” humbukieriams, ir kad 
jie bus priešingi tokiam trus
tisų elgesiui. Ig. d.

Bridgeportas
Iš Teisybė? Mylėtojų Draugy

stės Veikimo.

Pereitą nedėldienį, 5 d. sau
sio, viršminėta draugystė tu
rėjo smagų balių.

'lai buvo šururn-burum al- 
puskai, kur ne lik nariai-es 
linksminosi, Let buvo daug ir 
svečių; kuriems buvo duota 
proga tapti musų draugystes 
lariais be Įstojimo mokesčiu.

A) k 35 aplikacijos lapo pri
pildyto? ir daugelis pasižadėjo 
n. pildyti ir pi įsirašyti ateinan 
čiame susirinkimo, kuris alsi 
bus sausio 12 d., Mark \V.bile 
Sųuare svetainėj, prie 29 tos 
ir Halsted gatvių, apie 1-rna 
vai. dieną.

Geistina, kad nariai ir na
res skaitlingai atsilankytų, nes 
valdyba išduos metinį raportą 
apie abelną (Jraugystės stovį.

'liaip-gi turiu pažymėti, kad 
sekančiame susirinkime yra 
proga tapti musų draugystės 
nariais, įmokant tik vieną do
lerį įstojimo. Ar ant toliaus 
bus prailgintas vajus, ' negaliu 
spręsti, nes apie tai bus spe
cialia tarimas.

Prie draugystės gali priklau
syti vyrai ir moters, be skir
tumo tikėjimo ir pažvalgų.

S. Narkis, raštininkas.
4102 So. Mapleftvood avė.

ATĖJO “Kultūros” No. 12. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c. I

’ • NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Po Žiemos Šalčių
Neapleiskite savo inkstų

^ALČIAI ir šiurpuliai labai sun
kiai atsiliepia ant inkstų.

Nuolatinis strėnų skaudėjimas, su 
inkstų nereguliarumais, ir jauti- 
inasis pavargusiu ir skaudančiu 
yra tankiausia įspėjimas šio pa
krikimo. Nebūk nebojantis! Pa-' 
vėl bėk it savo inkstams su Doan’s 
Pilis, Patariamos visame pasau
lyje. Pardavinėjamos pardavėjų 
visur.
50.000 vartotojų pataria Doan’s:

15, .1. Bush, *(|,'.(iruvw St., Charlot- 
tcHvilIe, Vh., «ak<»: “lArodo. kad šaltis 
palietė mano inkstus ir mano nugara pa- 
sidarė taip silpnu, kad vargiai galėjau 
apsiversti lovoje. Mano sąnariai skaudė
jo ir buvo pastirę, inkstai veikė nernju- 
Hariui. Aš pasijaučiau geresnis tuoj po 
priėmimo Doan’s Pilis ir greitai buvau 
sveikas-’.

DOAN’S PILIS
A Stimulant Diuretic tothe Kidneys

VYRAI !
Laike daugiau kaip tris dešimt 

metų mano praktikos kaipo speci
alisto, aš išlydžiau tūkstančius, 
kurie sirgo kraujo ligomis, šlapi- 
mosi silpnumu, chroniškomis ir 
nervų ligomis. Mano 
išbandytas gydymas 
sifilio, gonorėjos, re
umatizmo, širdies, vi
durių, inkstų ir pūs
lės pakrikimų davė 
pastebėtinų išgijimu 
po to, kaip kiti gy
dymai pasirodė ne
sėkmingi. Jus galite 
tikėtis geriausių pa- specialistas 
sėkmių iš mano gy- 
mo, kuris pasirodė taip sėkmingas 
panašiose i jūsų ligas. Jums nie
ko nekaštuos pasitarti su manim 
apie bile kurių šių ligų.- Ateikite 
tuojaus ir patirkite, dykai, kaip 
jus galite išsigydyti iš savo ligos.

Dr. B. M. ROSS,
35 So. Dearbom St.

kampas Monroe St.. Chicago, Crilly Bldg. 
— tris dcAimt metų Aiame name. — Im
kite elevatorių iki penkto augfito. Valan
dos: kiekvieną diena nuo 10 iki 5. Ne
daliomis 10 iki 1. Panedėliais, Seredomis 
ir Subatomis nuo 10 iki K vai. vakare
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SPRENDIMAS LAŠINIŲ BYLOJE PATVIRTINTAS

rijoje, bet jau buvo vėlu. Į Budapeštą, jmaršavo Rumu
nijos armija ir pasodino valdžion monarchistų kliką, su 
admirolu Horthy priešakyje. Naujieji Vengrijos valdo
vai, nedrįsdami tuo jaus apšaukti savo kraštą monarchi
ja (nes tam yra griežtai priešingi Vengrijos kaimynai, 
ypač Čechoslovakai), davė admirolui Hortny “regento” 
(karaliaus pavaduotojo) titulą, ir pastarasis ugnim ir 
kardu ėmė slopinti darbininkų ir valstiečių judėjimą.

Apie tos kruvinos diktatūros darbus grafas Karolyi 
ir norėjo papasakoti Amerikos publikai, prašydamas 
leidimo įvažiuoti į šią šalį. Galų gale ta proga jam yra 
duota.

Grafo Karolyi atvykimas Amerikon ‘primena tuos 
laikus po Didžiojo karo, kada visame pasaulyje vienas 
po kito griuvo karalių sostai ir laisvę įgijusieji žmonės 
bandė sukurti savo valdžias ir naujais, teisingesniais 
pagrindais sutvarkyti pasaulį. Daugelyje šalių tos pa
stangos nuėjo niekais, bet bendrai imant, pasaulis šian
die visgi yra toli pažengęs priekyn, palyginant su tuo, 
kaip jisai buvo tvarkomas prieš tuos revoliucijų laikus. 
Nėra abejonės, kad ir šių dienų diktatūros — Vengri
joje, Rusijoje, Italijoje ir kitur — tai tik laikinas reiš
kinys. Jos grius arba bus nušluotos jėga, ir žmonių val
džios idėja pergalės.

gerokai iš- 
prie kvotos 
Dėdė bal't- 
Vaidila vėl

vidų. Vaidila, pakurk kvaranti- 
ną, reikia svečius 
skalbti pirma negu 
leisime”, pašaukė 
marškinį senuką.—
atėjo.)—“žiūrėk, kokie svečiai! 
Reikia gerokai nukaišti. Mel- 
džiartiasis, padėk visas pastan
gas, nuskusk jų rudis”. Dangaus 
vaidila paėmė automatišką te
lefoną, pasuko, pasakė kažką, ir 
bematant pįlnas vežimas atsku
bėjo muitines valdininkų. Sve
čius nuvežė į dangaus Ellis Is- 
land.

(Bus' daugiau)

Skaitytojų Balsai
DU KAPAI

(Kelios mintys dėl Onos Pocie
nės ir Estellos Klimienės mir

čių)

Audra Vandens Šaukšte
Trilinantis Naujų Metų romanas iš Brigeporto gyvenimo paimtas

Rašo Aklastavenematė

Kompanija nedidelė 
bet gana maloni

(Tęsinys)

Lietuvos Ūkininkų Sąjungos vadai, Dr. Draugelis, 
Mikšys ir k., kurie buvo nuteisti garsioje lašinių skuti
mo byloje už valstybės apgavimą, padavė skundą Vy
riausiam Tribunolui, prašydami', kad bausmė jiems bu
tų panaikinta arba bent sumažinta. Kartu padavė skun
dą ir valstybės gynėjas, reikalaudamas, kad nuteistiem- 
siems bausmė butų padidinta.

Vyriausias Tribunolas tuos skundus išnagrinėjo ir, 
išklausęs abi puses, gruodžio 20 d. nutarė teismo spren
dimą patvirtinti. 1 ' 1 | Į

Taigi krikščioniškos Uk. S-gos šulams nepavyko iš
sisukti nuo bausmės. Aukščiausia Lietuvoje teismo įs
taiga pripažino juos kaltais.

Amerikos klerikalų spauda, kaip žinoma, iki šiol
rašė, kad jų broliai dvasioje, minėtieji Draugelis, Mik-1 Ką veikia Dėdė šernas danguj 
šys ir k., dar esą ne galutinai nuteisti, dar juos gal iš- Uzing> dzingj sužvang6jo dan. 
teisinsiąs Vyr. Tribunolas. Toje spaudoje buvo dedami galĮS vartai, ir keleiviai net 
ilgi straipsniai, kuriuose buvo bandoma įrodyti, kad ka- akis išvertė: Dėdė šernas, lyg 
talikiškos Ūkininkų Sąjungos vadai skuto amerikoniš- Sing Sing kalėjimo “vardas”, 
kus štempelius nuo lašinių (ir ėmė už juos iš valdžios su raktų pundu: “Kas čia ir ko 

nori?..” — “Aaaa, Adomai, helo, 
sveiks, kaip tu čia pakliuvai?! 
Na, sveikas, sveikas!” visa kom
panija puolėsi tiesti rankas.

“Kas jus tokie?” trindamas 
akis klausia Dėdė šernas'. “Na
gi mes ką tik iš Bridgeporto, 
stačiai pas tave, Adomai, į sve
čius. Su vizitu, ha, ha, ha...” 
kiek galėdami visi stengėsi ro
dyti linksmus veidus. — “Bet 
aš girdėjau nesuprantamą kal
bą. Kaž kas tartum barėsi ties 
dangaus vartais?” žvalgėsi Ado
mas. —• “šerap, kyp kvait”, iš
košė menageris Agotėlei: “Tai 
Dėde, mes tik belaukdami ties 
vartais bandėme, kad neužmir- 
šę angliškai. O, kokia laimė ta
ve sveiką ir gyvą sutikus”, ge
rinosi — “Kas čia? Mergaitė? 
Viena pati su tiek vyrų? Ir vie
na pati naštomis apkabinėta? 
Ir nė vienas iš jūsų jos naštos 
nepanešėte? Tai, matyt, tas 
Bridgeportas, atmenu, atme
nu...”, kalbėjosi daugiau pats’ su 
savim Dėdė Šernas, kabinėda
mas nuo mergaitės ryšulius: 

f“Bėk, viščiuk, į vidų, pasišil 
dyk. Tuojau! Ei. vaidila, pa
ruošk viešnei kambarį, žiūrėk, 
kad butų su garo šildymu, su 
vonia, su šaltu ir karštu van
deniu!” pašaukė Dėdė j vidų, 
pats paėmęs Agotėlę už rankos 
maloniai, taip kaip kad Bridge
porte gyvendamas', paklausė: 
“Kaip tavo vardas, mažink?”— 
“Agotėlė”. — “Agotėlė, labai 
puiku! Dabar eik į dangų, savo 
ryšulius gali man palikti, aš pa
siųsiu special delivery tiesiai į 
tavo kambarius. Kaip laimingai 
atvykai ?” flirtavo Dėdė su mer
gaite, nekreipdamas dėmesio į 
visą šimtą procentų. “Tai pa
vargau, tai pavargau”, dejavo 
Agotėlė. “Vaidila, nuvežk ma
no automobiliu mergaitę”, pa-

aukštesnę kainą, negu jie buvo verti) be jokių blogų tiks
lų. Bet dabar matome, kad aukščiausias Lietuvos teis
mas tokius pasiteisinimus atmetė ir rado, kad Drauge
lis, Mikšys ir kompanija yra apgavikai, kurie 
navo kalėjimo bausmę!

Tai ve, kaip pasirodė tie, kurie stato save 
kiškos doros” pavyzdžiu.

užsitar-

“katali-

GRAFAS KAROLYI AMERIKOJE

grafasBuvęs Vengrijos respublikos prezidentas, 
Mykolas Karolyi, atvyko į Ameriką laikyti paskaitas. 
Tai pirmas kartas po Didžiojo karo, kad jisai tapo įleis
tas į šį kraštą, kaip kad yra įleidžiami kiti keliauninkai.

Keletą kartų prieš tai grafas Karolyi prašė leidi
mo, bet negavo. Jungtinių Valstijų vyriausybė atsisaky
davo duoti jam vizą, kaipo “nepageidaujamam svetim
taučiui”, bet ji nedarydavo jokių kliūčių įvažiavimui 
įvairių šalių generolų, kunigaikščių, fašistų ir t. t. Gra
fas Karolyi buvo kaltinamas, kad jisai esąs bolševizmo 
rėmėjas, nors visas pasaulis žinojo gerai, kad su bolše
vizmu jisai nieko bendro neturi. Jisai yra priešingas 
dabartinei diktatoriškai Vengrijos valdžiai, ir tos val
džios pasiuntinys Washingtone darė spaudimą į valsty
bės sekretorių^ kad pastarasis neįsileistų grafo Karolyi 
į Ameriką. Buvo keistas dalykas, kad Amerikos res
publika uždarė duris žmogui, kuris norėjo įsteigti de
mokratinę respubliką savo gimtame krašte! . I

Tik Hooverio administracija, galų gale, tą skandalą 
likvidavo.

Bet Vengrijos atžagareiviai, kurie savo intrigomis 
Wash*ingtone per keletą metų trukdė buvusio respubli
kos prezidento įvažiavimą Amerikon, vargiai dabar 
džiaugsis tokiu savo darbu. Vizos nedavimai grafui 
Karolyi jį taip išgarsino Amerikoje, kad dabar didelės 
minios žmonių eis pasiklausyti jo prakalbų. Jau išlipant 
svečiui iš laivo New Yorke jį pasitiko milžiniška de
monstracija. Žmonės eina žiūrėt, kas per vienas tas as
muo, kurio Amerikos valdžia taip ilgai bijojo. Už milio- 
ną dolerių šitokią reklamą nenupirktum.

Grafas Karolyi yra labai liberališkų pažvalgų žmo
gus, nežiūrint to, kad savo kilme jisai yra aristokratas 
ir Vengrijoje turi daug dvarų (diktatorius Horthy tuos 
dvarus yra sukonfiskavęs). Po karui, kai revoliucija 
sugriovė Austrijos-Vengrijos monarchiją, tai Vengrijos 
je buvo susidarius žmonių valdžia, ir grafas Karolyi 
atsistojo jos priešakyje. Bet, Rusijos bolševikų paska
tinta, dauguma Vengrijos darbininkų įsivaizdavo, kad 
demokratija tai — “buržujų išmislas”, ir rengėsi nu
versti valdžią ginkluota jėga, kaip Rusijoje. Grafas Ka-/ 
rolyi, norėdamas išvengti kraujo praliejimo, rezignavo 
su visais ministeriais ir perdavė galią darbininkų, val
stiečių ir kareivių atstovų taryboms. Tų tarybų vadas, 
Belą Kun, patapo Vengrijos diktatorium.

Bolševikiška diktatūra tečiaus Vengrijoje neilgai 
tęsėsi, kadangi Rumanija atsiuntė kariuomenę, kuri 
įvarė tokią baimę tarybų valdžiai, kad ji skubiai pasi
traukė, ir jos vietoje susidarė nauja laikina vyriausybė 
iš įvairių partijų ir profesinių sąjungų atstovų. Tuomet 
gal butų buvusi vėl atsteigta demokratinė tvarka Veng-

Evangelistas. — “Ar jus ten 
Bridgeporte ligi šiol dar neiš
mokote žmonėmis būti. Vis dar 
ta vergų dvasia”. — “Mes' ma
tome, kad esi aukštas valdinin
kas”, aiškinosi bridgeportiečiai, 
“Nejaugi ir Amerikoj taip ke- 
liaklupčiais šliaužiojate?”

—“Ne, Amerikoj yra demo
kratija, tai ten visi piliečiai ly
gus.”

—“Kaip danguj taip ir ant 
žemes, čia ir gi demokratija”, 
pasakojo Dėdė: “ar gi jus ma
no knygų nebeskaitote, kad už
miršote, kaip laisvi žmonės' pri
valo pasielgti?”

—“Garbingas tautos vade, (ta
vo knygų mes nebeskaitome, 
nes dabar Amerikoj lietuviai 
knygų neskaito. Bet mes tau. 
tautos vade, už tat puikų pa
minklą pastatėm”.

—“Kaip jus sakėte, kaip? 
Tautos' vade? Kas tas per 
paukštis?” nieko nežinojo Dėdė.

—“Lietuvoj dabar labai ma
doj taip vadinti valdovus, tai 
mes būdami šimtaprocentiniais 
ir tave taip vadiname”, aiškino
si Bridgeporto ponai vis dar 
ant žemės gulėdami.

—“Na, kelkitės, nusidulkin
kite, negražu taip laisvoj šaly 
voliotis. Dar gali koks dangaus 
pilietis' pamatyti, visai Perkū
no respublikai sarmatą padary
site”, perspėjo Dėdė. “Ar aš ne
mokinau jus, kad žmogui nepri
dera nusižeminti? Visą amžių 
dirbau, manydamas iš jusų.žmo- 
nes padaryti, o jus vis dar ver
gų dvasios' prisigėrę”, pyko Dė
dė: “paminklus statote, o patys 
dar jų prasmės nežinote. Pa
minklus reikia širdyse pasista
tyti. Geriausias man paminklas 
butų, jei jus' būtumėte nors po 
vieną mano knygą perskaitę.”

—“Knygą perskaityti, vis tik 
ką laly papsą prarysi, o tau 
paminklą pastatėm už $3,000”, 
didžiavosi svečiai iš Bridgepor- 
to.—“Tai, matyt, turtingai sto
vite!” apsidžiaugė ir Dėdė: “o 
mano laikais, žiūrėk, badavo
me”...—“Skolų, jei dėl jų ru- 
pintumės, tai kaklus' nusuktų, 
bet skolų mat niekas nemato, 
o, paminklą tai visi pamatys”.

—“Kada aš pusbadžiu miriau,

Per paskutinius porą mėnesių 
įvyko dvi stambios tragedijos, 
—tai dviejų žymių moterų mir
tys. Abi jos buvo šioj šalyj 
gimusios ir savo amžiumi ma
žai tesiskyrė. Kalbu čia apie 
Oną Pocienę, žinomą daininin
kę, ir Estellą Klimienę, farma- 
ceutę (aptiekininkę). Pirmoji 
chicagietė „o antroji philadel- 
phietė. Stačiai skaudu ir pik
ta darosi ant tos giltinės, kad 
ji be pasigailėjimo kerta įtokius 
žmones ,kurie dar butų galėję 
daug ką nuveikti. Juo labiau, 
kad pasauly randasi daug tokių 
žmonių, kuriems lyg ir reikėtų 
mirti. Ar mažai mums tenka 
laikraščiuose skaityti apie to
kius žmones, kurie serga nepa
gydoma liga. Dažnai jie tie
siog nori mirti, kad tik išsigel
bėjus nuo skausmų. Jie ne tik 
patys kankinasi, bet dar ir ki
tus kankina.

Galima sakyti, kad gyveni
mas' yra niekas kita, kaip tik 
kentėjimas. Tik tokiu būdų mes 
kitus atjaučiame, .taip sakant, i- 
einame į kitų padėtį. Dažnai 
tenka girdėti, kad kokis gyve
nimas, toki ir mirtis. Tai ga
na teisingi žodžiai. Paimkime, 
pavyzdžiui, kad ir abi nabašnin- 
kes. Jos buvo visų mylimos ir 
gerbiamos'. Visuomet linksmos, 
visuomet draugingos ir kitiems 
vien tik gera velijančios. Ap
lankė jiedvi Lietuvą ir ten įgi
jo draugų ir buvo visų gerbia
mos. Apie Lietuvą visuomet 
atsiliepdavo kuopuikiausiai ir 
už metų kitų vėl žadėjo ten va
žiuoti ir pasilikti ilgesniam lai
kui. o gal ir ant visados" ten 
apsigyventi.

Apie nabašninkę Oną Pocienę 
visuose laikraščiuose buvo pla
čiai rašyta,nes ji daugiau buvo 
žinoma. Daina visuomet už
gauna žmogaus širdies stygas. 
Todėl dainininkei lengviau pasi
daryti populiariška. Šį kartą 
man norisi kiek platėliau para
šyti apie Estellą Klimienę, Su
sivienijimo daktaro kvotėjo 
žmoną. Apie ją aš noriu kiek 
plačiau ir parašyti dar ir dėl 
kitos 
terys 
laiko 
bais.
vaikai prižiūrėti, tai kur jau 
čia bebus laiko pašvęsti kokiam 
visuomeniškam darbui. Nabaš
ninkė Klimienč buvo profesio
nalė, o taipgi ir motina. Ir ji 
rasdavo laiko ne tik savo pro
fesijai bei visuomeniniam dar
bui, bet ir šeimos prižiūrėjimui. 
Be to, ji pasižymėjo daugelio 
kalbų mokėjimu. Ji gražiai kal
bėjo angliškai, lietuviškai ita
liškai, lenkiškai ir vokiškai. Grį
žusi iš Lietuvos, ji neniekino 
jos šiaudiniais' stogais dengtų 
bakužių, kaip tai daro daugelis 
Amerikos lietuvių. Jos tėvynė 
buvo Amerika, vienok ji buvo 
labai pamėgusi Lietuvą ir jau
tė prie jos didelį prisirišimą. 
Lietuviškai kalbėti ji niekur 
nesigėdijo. Kaip tik priešingai, 
—prie kriok vienos progos ji 
vartojo savo tėvų kalbą.

Jos laidotuvėse dalyvavo ke
li profesoriai ir šiaip žymus 
žmonos. Ir visi apgailestavo, 
kad žiauri mirtis be laiko nuva-

priežasties. Dažnai mo- 
nusiskundžia ,kad nėra 

užsiimti pašaliniais dar- 
Girdi, reikia namai ir

liepė šernas atėjusiam baltuo- atmenu, po kurio laiko j
se marškiniuose seniukui.

Brdgeporto vaidila, manyda
mas, kad jį šaukia, prisiartino. 
“Ko tamstai reikia?” paklausė 
Dėdė šernas. — “Aš vaidila”.— 
“Gal dar busi, kol kas danguj 
per jaunas vaidilauti”, išpeikė 
Dėdė, ir atsikreipė į keleivius'.

Bridgeporto ponai dabar visi 
kaip sukomanduoti išsitiesė ant 
veidų. “Kas su jumis darosi?” 
išsigando Dėdė šernas: “Ko jus

“Šventas' šernai, mes tau len- 
kiamės! Mes atėjome kaip 
Bridgęporto delegacija tau pa
garbos atiduoti’’, mandagiau
siai už visus kalbėjo Lukošius

dangų atėjo trijų laikraščių 
dvasios. Ar ir jų redaktoriams 
paminklus statėte?” klausinėjo 
Dėdė.

—“Ne, ne, Dėde, tų laikraščių 
buvę redaktoriai gerokai pra
kuto ir patys po visą dolerį pri
sidėjo tavo pamiklui pastaty
ti”, didžiavosi svečiai.

—“Ar daugiau niekam nerei
kėjo statyti paminklų?”

—“Taip, jau rengėmės staty
ti Rronskui, bet tas, dar gyvas 
pabėgo. Dabar turime jauną 
vaikiną, kurs, atrodo, gali ilgo
kai gyventi. Tad ir nesirūpi
name”.

->-“Na, prašom, pu galinu, į

re į kapus dar jauną gyvybę.
Matant tą vaizdą, j galvą ir 

vėl pradėjo skverbtis mintis: 
koks gyvenimas', toki ir mirti's. 
Jeigu nabašninkė nebūtų pavyz
dingai gyvenusi ir su visais 
draugiška buvusi, tai nebūtų 
susirinkusi tokia minia žmonių 
palydėti ją į paskutinę kelionę. 
O antra, nebūtų taip visi ap
gailestavę jos’ mirties. Juk ji 
nebegrįž daugiau ir draugų jai 
nebereikia. O vienok mes visi 
važiavome atiduoti jai paskuti
nę pagarbą, pasakyti paskutinį 
sudiev. Mes jautėme, kad tai 
yra musų pareiga.

Laidotuvės buvo labai iškil
mingos. Namuose kalbėjo St. 
Vitaitis’, “Tėvynės” redaktorius, 
ant kapų St. Gegužis, Susivie
nijimo prezidentas, ir Grinius, 
žinomas Philadelphijos veikė- 
kėjas. Laidotuvėmis rūpinosi 
čia gimęs jaunas graborius Ka
valiauskas. Jis labai gerai tvar
ką palaikė.

Reiškiu gilios užuojautos Dr. 
Klimui, jo sunui ir nabašninkės 
tėvams bei giminėms.—Zosė.

ANGLIAKASIAI IR 
CENTRISTINIAI 

KOMUNISTAI
Jau skaitytojai žino, kad 

spaudoj eina ginčas dėl anglia
kasių streiko. Praeitų metų pa
baigoj musų raudonieji biznie
riai iš “Vilnies” ir “Laisvės” 
pastogės pilna burna rėkė apie 
angliakasių streiką 12 distrik- 
te. To streiko pasėkos raudo
niems revoliucionieriams buvo 
visai liūdnos. Iš 56 tūkstančių 
angliakasių Illinois valstijoj tik 
keli šimtai atsišaukė j komu
nistų raginimą prisidėti prie 
streiko. Visi kiti tuos rėksnius 
ignoravo, kaip jie ignoravo ir 
bolševikų organizuojamą uniją. 
Net suviltieji angliakasiai už 
kelių dienų grįžo į darbą.

Bet musų amžini žebrokai iš 
“Vilnies” ir “Laisvės” diena iš 
dienos šaukė, kad streikas plin
ta ir kad juo tolyn, tuo dau
giau prisideda prie "bolševikiš
kos unijos. Pažiūrėkime dabar, 
kaip kasyklose iš tiesų buvo, 
štai faktai: ponia Graževičienė, 
gyvenanti Ghicagoj, 3205 S. 
Union Avė., buvo išvažiavusi į 
anglių kasyklas pas savo seserį 
ir pas ją. viešėjo apie savaitę 
laiko. Parvažiavus ji papasa
kojo tokią istoriją. Kasyklose 
darbai eina gerai. Dirba visą 
laiką. Jokio streiko nėra. Kai 
kuriose kasyklose sudėjo naujas 
mašinas, tai pasidarė darbinin-

kų perteklius. Bet darbo duo
dama visiems. Viena darbinin
kų grupė dirba vieną savaitę, 
o kita,—kitą. Angliakasiai gal 
į tą komunistų šaukiamą strei
ką ir visai nebūtų atkreipę dė
mesio, jeigu ne kompanijų pro
vokacija. Mat, jos norėdamos 
sulaužyti uniją pasišaukė vals
tijos miliieją. O kai milicija 
randasi prie kasyklų, tai įsta
tymai angliakasiams draudžia 
dirbti. Tokiu budu apie ketu
rios kasyklos per kelias dienas 
nedirbo. Vėliau vėl visi grįžo 
į darbą, išėmus' tuos, kuriuos 
unija išbraukė už taisyklių lau
žymą.

Angliakasiai uždirba nuo $70 
iki $100 i dvi savaiti. Yra ir 
tokių, kurie pasidaro ir dau
giau Jeigu tik dirba pilną lai
ką.

Jeigu “Vilnies” žebrokai nori 
gauti tikrų informacijų apie an
gliakasius, tai tegul jie ateina 
pas aukščiau nurodytą moterį. 
Iš jos jie patirs, kad dabar ang
lies kasyklose tiek yra streikie- 
rių, kaip pas košerną žydelį 
kiaulių.

Sausio 3 d. “Vilnis” parašė 
net editorialą, kur sakoma, kad 
Illinois valstijoj streikas tebe
sitęsia ir eina klasių kova. Ir 
kaip paprastai, prašoma aukų, 
nes esą streikieriams reikia dra
bužių ir maisto. Na, ar berei
kia didesnio šariatamzmo ?

Komunistai dabar pasidarė 
profesionališki ubagai. Jie tik 
ir tyko progos, kad kur galėjus 
vieną kitą centą iškaulyti. Nie
kieno neprašomi, jie pradėjo 
kaulyti aukų dėl Mooney. Pas
tarasis buvo priverstas perspėti 
visuomenę, kad su komunistais 
jis nieko bendra neturi ir nie
kuomet jų neįgaliavo jam aukų 
rinkti.

Lietuviai darbininkai, ant ga
lo, turėtų visai užraukti savo 
kišenes ir “Vilnies” bei “Lais
vės” ubagams nebeduoti nei 
cento. Tegul tie Stalino dikta
tūros garbintojai ir unijų bei 
darbininkiško judėjimo ardyto
jai traukia į “matušą Roseją” 
paragauti bolševikiškų pyragų.

—Pasaulio Vergas.

DRESIŲ DEZAININIMAS 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS
Moka didelę algą. Išmo
kite dezaininti ir pasiūti 
gražius drabužius i r 
skrybėles dėl savęs, ar 
dėl užsiėmimo. Musu as
meniškas lavinimas grei

tai prirtiošia jus tai vie- 
tai i trumpą laiką: Ila- 

>, šykite dėl knygutės.
MASTER COLLEGE 

190 N. State St., 
Randolph 2718

Bereikalingas
Kentėjimas!

da tas pats. Niekad ncspau 
tižia širdies, dėlto vartok taip 
tankiai kaip reikia; bet prie
žastis bilc skausmo gali būti 
gydoma tik per daktarą.

Jei kitą syk galvos skausmas 
privers jus būt namie —

Ar kokis kitas skausmas su
laikys atlikti sutarti —

Atmink Bayer Aspirin! Nes 
vargu yra skausmas kurio jis 
nepalengvintų, ir palengvintų 
greitai.

šie tabletai suteikia tikrą pa
lengvinimą, ar milionai jų ne
imtų be sustojimo. Jie yra nei 
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužrašinėtų.

Nebūk kankiniu nereikalingo 
skausmo. Nuo šalčio kuris taip 
lengvai sustabdomas, nuo neu- 
ritis, neuralgia, nuo ypatingų 
moterų skausmų, ar nuo bite ki
tų kentėjimų kuriem Bayer As
pirin yra toks veiklus antidotus.

Save apsaugoti, pirk tikrą. 
Bayer yra saugus. Visa-

BAYIMl ASPIRIN
Abpirm yra įrudę zyiuč bayer Fabriko .MouuucclK.uvidt bU r oi Šulny licadd
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

'“Naujienų” Kon 
certas

Tai bus naujanybių, 
šiandien radio pasidarė la

bai paprastas dalykas. Bet ma
žai kam teko būti radio stotyj 
ir savo akimis matyti, kaip ten 
yra “oro muzika” gaminama.

“Naujienų” koncerte, kuris 
sausio 19 d. įvyks Lietuvių 
Auditorijoj, maždaug bus at
vaizduota radio stotis, bus 
duotas bendras supratimas apie 
radio studiją, kur daininin
kams tenka dainuoti.

Lietuvių Valandos progra- 
muose dalyvavo daug musų 

dainininkų ir dainininkių. Jie 
dalyvaus ir “Naujienų” kon
certe, bent dauguma.

Pirmiausia dalyvaus trys 
chorai — “Birutes”, “Vaidylų” 
ir “Pirmyn”. Gros orkestras, 
dainuos solistai, duetai, trio ir 
kvartetai. Viskas bus sutvar
kyta taip, kad programas eitų 
sklandžiai ir perdaug ilgai ne
užsitęs! ų. O kad jis Ims labai 
įvairus ir gyvas, — (lėliai to 
.'''gali imti jokios abejonės.

Palys pamatysite. — N.

Pradžioje “špiegas” manė prie
šintis tarimui. Sakė: “Kaip vir
sime munšainų, jeigu aš pri- 
klaus'au komunistų 
partijai ? 
“Špiegui’ 
partijos.
dabar rupi ne partija, bet kaip 
pralobti”.

Sutiko abu, pradėjo virti ir 
kviesti prie savęs į stubų kos- 
tumerius. Biznis ėjo gerai, 
jaunavedžiai abu džiaugėsi. Bet 
buvęs neištikimas burdingierius 
davė žinią Roselando komunis
tų kuopai kuri tada buvo pa
grindinė, suskirstyta į grupes. 
Grupių “kapitonų” susirinkime 
(kiekviena grupė turėjo po vie
nų kapitonų) buvo pakęltas klau 
simas, ką daryti su “Špiegu”. 
Komunistams buvo 
kad “Špiegas” pirmas 
virti.

Organizatoris kuris 
davo komisarų raportų 
cagos, raportavo, kad daug ko
munistų išmesta iš partijos už 
virimų. Kadangi “špiegas” tu
rėjo pritarėjų tai nebuvo galima 
išmesti jį iš partijos. Ginčy
tasi iki dvyliktos valandos nak
ties. Vieni įrodinėjo, kad dar 
reikia ištirti o kiti sakė, kad 
jie gerai žino ,jogei jis verda 
—apie tai jiems pranešęs bur
dingierius.

jeigu 
pngrindinei 

“^jpiegiene” pasakė 
“Tu nepaisyk tos 

Mums, vedusioms.

ke ir tie tavorščiai kurie seka
te Leninų ir “špiegų”—kokia 
naudų turite jus? Daughma 
jūsų neturite jokios prapertes.

Daugiau butų galima parašy
ti apie “Špiegą”, bet daug vie
tos užims laikraštyje.

—Nešpiegas,

sančią jums dovanų. Vieta *—■ 
L. L. svetaine, prie U-tos gat
ves ir 41) court; pradžia 7:30 
vai. vakare. Balius rengiama 
šeštadienį, sausio 11 dienų.

Kvieslis.

Akiu Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Cicero

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

West Pullman
šmeižikai

ko-
ko-
vi-

nuostabu, 
pradėjo

parvez- 
iš Chi-

Taksų mokėtojų susirinki
mas šiandie vakare; pradžia 8 
valandą. Susirinkimas įvyks
Čekų svetainėje, prie 56 avė. 
ir 22 gatves. Kas įdomauja 
taksų reikalais ir gali būti 
me susirinkime, lai turėtų 
si lankyli į susirinkimą, nes 
bus svarbus. 

♦ >!< ♦
Seni, jauni ir maži rinki

tės, puoškiles šeštadienio vaka
rui — maskių baliui, kurį ren
gia Raudonos Rožės kliubas. 
Dovanų yra galybė. Skaitykite 
didelius skelbimus languose. 
Bet ir be skelbimų visi žino, 
kad niekuomet tokių iškilmių 
niekas nesurengia, kaip Rau
donos Rožės kliu'bas. Tad bu
kite visi pasipuošę juo pra
šmatniau ir pasiimkite priklau-

Graboriai

ta-

jis

BUTKUS 
Undcrtaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musu 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, OPT. 
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste 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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A.BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virginia 00.30 
Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pictij. 2 iki 4 

ild 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die- 
ntj. Nannj ofisas North Sido

3413 Franklin Blvd. 
Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

6
ir

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR.
LIETUVIS

Tel. Victory 6279
G. SERNER
AKIU SPECIALISTAS

Ofisas
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. lafayette 5820

ir Akinių Dirbtuvė

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL

Rezidencijos Tel. Midwav 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY m 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beąudette
Viršuj Ashland Siete Banko

1800

Nuo 2

Nedėlioj

So. Ashland Avė.

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 11

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

Daug kartų teko matyti 
misarų gazietoje šmeižikų 
respondencijas, pasirašytas 
šokiais slapyvardžiais. Be 
po kiekviena korespondencija 1 
skirtingas slapivardis. Reiškia, j 
ir tie šmeižikai mėto pėdas, kad | 
skaitytojai nesuprastų kas juos. 
šmeižia.

šmeižikų nėra daug, tik ke
letas asmenų, naudojančių pus
tuzinį slapyvardžių. Atsimenu 
porą šmeižikų, kaip jie. šmeižė 
per komisarų gazietą parapijo
mis. Vienas iš tų šmeižikų ne
seniai buvo pats parapijonas ir 
paits toje pačioje parapijoje ėmė 
šliubą. Dabar, pralobęs ir ga
vęs ciną iš komisarų, jis pra- 

, dėjo šmeižti ir šmeižia parapi
jomis.

Manau, bus įdomu, kaip tas 
šmeižikas “špiegas” pralobo. 
Papasakosiu.

Keletas metų atgal, kuomet 
“Špiegas” buvo nevedęs, jis pri
klausė kelioms draugijoms. Jo
se ir veikė pagal savo išgalę. 
Toks gyvenimas jam buvo/nuo- 
bodus. Atvažiavo tola ilgaplau
kė iš kito miesto. Del tos ilga
plaukės keli senberniai varžėsi. 
Pagaliau “.Špiegui”, turint dau
giau spėkos pasisekė paveržti 
ją ir paskui apsivesti su ja. 
šliubą jie ėmė toje bažnyčioje, 
kurią dabar šmeižia.

gas'
! goję 
bar

Nebaigta klausimas svarsty
ti; turėjome išsiskirstyti. Pra
ėjo kelios savaitės. Reikėjo pa
kviesti “špiegų” j susirinkimą. 
Nagi “kapitonas” nueina pas 
“Čpiega” subatoj po pietų, 
“špiegų” randa sėdintį prie už
kaisto katilo. Dabar jau aišku, 
kad tikrai “špiegas” verda. Bet 
nors ir įrodyta faktais, kad 
“Špiegas” virė ir tebeverda, ale 
nebuvo galima jį išmesti iš par
tijos todėl, kad jis turi daug 
draugų, kurie myli tą skystimą.

Toki biznį varydamas. “Špie- 
pralobo, nusipirko Chica- 
nemažą prapertę. Da- 

jis ir gyvena tuose na
muose. Atvažiuoja į West Pull- 
maną tik susirinkimui, kur jis 
mano turėti dar naudos.

Preitam kuopos susirinkime į 
vienas tavorščius duoda įneši
mą, kad kuopa išsikeltų ir šios 
svetainės i komunistu nuovadą. 
Kaip paaiškėjo, įnešėjas gavo 
keletą burnų ir vieną dolerį iš 
komunistinės nuovados savinin
ko. O “Špiegas” labai karštai 
pritarė tam sumanymui. Laikė 
spyčius keliais atvejais.

Protaujantiems darbininkams 
nėra nuostabu, kad toks' “špie
gas” garbina šventai Leniną, 
nes jis iš to turi pieno, gerai 
pragyvena. Bet tu, darbinin-

20
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Spectaltstaa gydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan 
kykit pati mane. Mano pilnas ižegzaininavl- 
maa atidengs jusų tikrų liga ir jei aft apsi
imu! u jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų ku *----- — “*- --■*- ' -------
po

ir kan Junta skauda, bet pats pasakye 
galutino i žcgzan.iuavlmo—kaa jutni yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iri 1 nn pietų.

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Apsivedęs, pradėjo galvoti, 
kaip pralobti. “Špiegaf’ turėjo 
“susirinkimų”, tam susirinkimo 
nutarė pradėti virti munšainų.

PADĖKAVONE

Tariu širdingai ačiū grabo- 
riui A. Radzevičiui, 416 Met
ropolitan Avė., Brooklyn, N. 
Y., kuris laidojo mano broli 
Juozų Urbait), 18 d. rugsėjo, 
1929 m., už gerų ir sąžiningų 
patarnavimų laidotuvėse.

Patariu kožnani kreiptis rei
kalui esant i aukščiaus minėtų 
įstaigą, o tikrai busit užganė
dinti jos patarnavimu.

R. VARNA1T1ENĖ, 
15714 Halsted St. 

Harvey, 111.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJA S 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyše. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

jog 
jos

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

Tel. Lafayette 4146 K
VALANDOS:

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

ŽMOGAUS 
AKIS 

yra taip dalikatnas sudėjimas,
maža dalis žmonių supranta apie 
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 j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų 

Jei

Dr.

praktikos. - 
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kemvood 1752

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai

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.

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

1646 W. 46th St.

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Boulevard 5203

Phone
Hemlock 9252

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

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaiku ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto ild 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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

n
Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Telefonas
Cicero 3724

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Bruns\vick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoinis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 v. rvte iki 8:30 vai. vak.

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas 
Syrewicze Co 

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė. 
CICERO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Waba^h Avė.
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir t.
Valandos: nuo 9 ryto iki 8

Seredomis nuo 9 ryto iki 12

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

t. 
vak. 
dienos

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitasre 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukec Avenue

pandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Serėdos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutartį

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark SU.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314'
_________ ;_______________________________________  3201

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 Iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDfiJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tol. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
Auburn Avė. TeL Blvd.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) no nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

i Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 

16 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6611 S. Albanv Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su- 

3201 tarti.

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 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

i 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\Į)ietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. M AURICE KAHN
1631 South Ashland Avenue 

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

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bajrdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

105

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central G390. Vai. 9—4.
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin. 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
A dvokatas
CHICAGO, ILL, 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lovai Office: 1900 ‘4o. Union Av* 

T< I. Roof< velt, 1 ()
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Rastu nušautas «lcan B. Ilas- 
se\ver, 50 melų, savininkas ra
kandų dirbtuvėlės.

Norimą surasti, ar tik ne ta 
įsukč'ų gengė nušovė llusse\vc-
tį, kuris išdavė ją policijai.

Dalykas ve koks buvo su 
Ilasscvveriu. Tūlas J. E. Devvey 
(4826 Winthrop avė.), pasak

1 fassevverio, Įkalbėjęs jį inves
tuoti $1,01)') j mašiną pinigams!

taryba. Meras padėjo veto ant dirbti, 
pinigų, skirtų policijos depar
tamentui, ugnėgesių departa
mentui, sveikatos departamen
tui, elektros departamentui, 
gatvių valymo departamentui 
ir žaismaviečių departamentui.

remia tuo, 
metų biud-
šiems de- 

nepakanka-

Meras Thompson veta 
vo miesto biudžetų

Vakar meras Thompson ve
tavo miesto biudžetą, kurį šio
mis dienomis priėmė miesto

Vėlavimų meras 
kad paskirtos 193(1 
žele pinigų sumos 
parlamentams bus 
mos.

11 assc \ver i n vos I a vęs.
Ro to I lassc\vei<ui las pats 

Dc\vey pranešęs, kad policija 
ieškanti pinigų dirbėjų ir kad 
Hassewcriui gali prlseiti ries
tai. Bet jis, De\vey, žinąs po- • 
licijos seržantą, kuris už tin 
karną atlyginimą galėtų padė
tį “pafiksinti”. Hassevver už- 

už “pafiksinimą” $1,- 
sukčiai reikalavę dau-

Aksidentą turėjo, bet 
brangjnenas išgelbėjo

Hassewer kreipėsi i 
gynėjo S’wansono ofi-

Mrs. S. Balaban (Palmer 
Ilouse viešbučio menedžeriaus 
pati) sėdėjo automobily. Stai
ga nepažįstamas žmogus įrė
mė revolveri jos šonan, palie
pė nekrutėti ir atiduoti brang- 
menas. Moteris paleido auto
mobili. šis smogė stovėjusiam 
priešakt' autui. Supuolė minia 
prie aksidento. Banditas, 
bugęs minios, pabėgo.

pa-

Lig butų lietuvis
Policija surado nužudytą vy

rą ir gerokai apdegytą. Lavo
nas rasta arti Steger, 111. La
vonas pažinta kaip James Stran- 
gis*o, kuris di^M) Robst vieš
bučiui, Chicago Heights.

Nušovė tėvą gelbėda 
mas motiną

18 
kad 

mie-

Eugene Grzesikovvski, 
metų, nušovė savo tėvą, 
išgelbėti motiną. Vaikinas 
gojo tėvų namuose 1041 West 
34th place. Jį išbudino moti
nos šauksmas. Pašokęs iš lo
vos, jis pamatė tėvų, kuris vi
josi motiną kirviu rankoj, mė
gindamas kirsti jai. Vaikinas 
sakosi įšokęs į kitą kambarį, 
pagriebęs revolverį ir šovęs į 
tėvą keturis kartus. Po to vai
kinas patelefonavo policijai ir 
pranešė, kad savo tėvą nušo
vęs.

Apsivedė Čikagos tur 
čius

Apsivedė Julius Rosenwald, 
Sears, Roebuck and Co. gal
va. Rosenwald yra 67 metų am
žiaus, o jo pati 60 metų.

Užsimušė
John L. Emerson, 3830 

Paulina st., darbininkas 
bęs prie trobesių statybos 
puolė žemyn 25 aukštus 
statomo trobėsio, 59 East 
Buren Street. Užsimušė.

N. 
dir- 
nu- 
nuo 
Vau

Mirė oro pranašautojas
Mirė profesorius Henry J. 

Cox, kuris darbavosi, kaip oro 
pranašautojas, ilgiau nei ku
ris kitas asmuo Suvienytose 
Valstijose. Prof. Cox mirė an
tradienio vakarą 11:15 valan
dą, susilaukęs 66 metų. Profe
sorius Cox sirguliavo paskuti
nius porą metų, o lovoj išgu
lėjo apie porą mėnesių. Cox 
buvo veiklus narys, įvairių 
mokslininkų draugijų.

MARES COUGH BALSAM
Sustabdo kosulį

TAKĘ 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM.
galas kosulio.
aptiekininką.

ištraukiant lauk 
{degimą, kuris ir 
pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekviena iš
mintingą bandy
tų ą. Laikykit 
bonką namie. Pa
imkit doza prieš 
einant gulti. Ki
tą dožą nuryki
te kai 
naktį.

Gaukite ii 
35c. ir 60c

pabusite 
Tai bus 
pas savo 
bonkutd.

kada pinigus iš-

Rochc paslėpė po- 
dirbtuvėje. Kada 

taip pasiro-

mokėjęs 
50(1. Bet 
giau.

Taigi
valstybės
są prašydamas pageltos. Val
stybės gynėjas pavedė reikalą 
detektyvų viršylai Rochc. Ji
sai įsakė Hassevveriui sulikti 
daugiau pinigų mokėti suk
čiams, bet mokėti sužymėtus 
pinigus ir susitarti su sukčiais 
dėl dienos, 
mokės.

Tą dieną 
licininkus
sukčiai atsilankė, 
dė, jog tarpe jų buvo ir poli
cijos seržantas, ėjęs policinin
ko pareigas jau 29 metų, Wil- 
liam Begley, 1532 East 71 st.

Taip Begley, kaip jo drau
gai Howard Ward, Joseph 
Ycrkes ir John Dobbins buvo 
areštuoti. Vienok, iki teismo, 
jie buvo paleisti iš kalėjimo 
po kaucija.

Jų teismas jau nebe toli. 
Bet ve tapo nušautas Hasse- 
wer, svarbiausias valstybės liu
dininkas. Kada patirta apie nu
šovimą Hasservver, tai buvęs 
policijos seržantas Begley 
tapo areštuotas. Jis te- 
čiaus turi įrodymų, kur bu
vęs tuo laiku, kada Tlas- 
sewer tapo nušautas. Policija 
ieško Wardo, Yerkes ir Dob- 
bino. Bylą tyrinėja pats koro
neris Bundesen ir Roche.

Pasak Roche, dabar, 
svarbiausias kaltintojas ir 
dininkas tapo nušautas, 
valstybė netekusi pajėgos 
dyti bylą, ir ją išmes iš 
mo teisėjas.

Raupai

kada 
liū
tai 

įro- 
teis-

pasi-
Pilie-

Trijose miesto dalyse 
rodė suširgimų raupais, 
čiai sukruto. Veda savo vaikus 
pas daktarus, kad įskiepyti juos 
nuo raupų.

Neteko darbo 2,153 
miesto darbininkai

Delei to, kad miesto biud
žetas 1930 metams tapo suma
žintas, tai iš miesto darbų pa
šalinta 2,153 samdiniai.

Openšaperiui kalėjimas
Nuteistas kalėti, nuo 1 iki 

10 metų, Robert J. Tufts. Baus
me skirta jam už tai, kad jis 
išeikvojo $30,000. Tufts buvo 
Illinois Open Shop samdytojų 
asociacijos sekretorius.

Skaičius plėšimų padi-

Chicago Tribūne, 
plėšimų (robberies) 
padidėjęs 66% nuo-

Pasak 
skaičius 
Čikagoje 
šimčiais nuo to laiko, kada at
eistą iš darbo 473 policinin- 
cai.

Reikalauja 6 dienų 
darbo

teatrųČikagos krutamu jų 
savininkai ir paveikslų operuo- 
;ojai veda derybas sutarčiai at
naujinti. Darbininkų unija rei- 
calauja šešių dienų darbo sa
vaites.

Norinčiųjų klausylis Dorr’o 
bylos yra tiek, kad nė pusė 
jų nesulilpsla. kambarin, kū

lime nagrinėjama byla. Dor
r’o padėt s nukentėjo žymiai, 
kada teismas priėrpė, kaip liu- 
dymą, nušautojo O’Brien’o pa
reiškimus prieš mirti, 
Dorr jį, O’Bricną, pašovęs 
Dorr’o advokatas O’Harra 
g'no O’Brieno pareiškimus 
šalinti iš teismo rekordų.

L!ET!'VIl.l TAUTIŠKOS 
Ik-aPIINEiS

Lotų saviniiiKii ir draugijų atsto
vų visuotinas metinis susirinkimas 
jvyKs sepu..auuęny 12 <1. hausio (da- 
uuuiy/ aUou ui., idevuv.ų Aumiorijos 
svetaine.), biJu a. iiaisted st., 1 va
lančią cuenų, ant pirmų įuoų. ru
tinai uusiiuiiKyKile l si susiiinkimą, 
nes turėsit progą išgirsti raportą is

kad pereitų metų Diznio apyvartos, laip- 
gi ateidam, » suainnKimą atsiveskite 
atvirutę Kaipo ženKią, kad esate loto 
.savinuraas-ne, nes be atvirutes ne
būsit peidziaini i šį susirinkimą.

j. /.aiatons^ rast.

mė- 
pa-

Auto nelaime
Automol lis, kuriuo važiavo

avenue, užgavo (.ari ivizoerge- 
rį, 71 melų, gyv. 6916 So. Bi- 
shop st. Banik sulaikytas.

čikagiečių sveikata
I)r. Arnold Kegcl, sveikatos 

(k parlamento komisionierius, 
duoda tokį pranešimą apie li
gų išsiplėtimą Čikagoje (bai-

1). Visas skaičius susirgimų 
Čikagoj žemas. 2). Skaitlinė 
susirginjiU skarlatina ir epide
miniu meningitu aukšta. 3). 
Susirgimų djflerija skaitline 
aukšta; nuošimtis mirčių dėl 
difterijos ypačiai aukštas. 4). 
Skaitlinė susirgimų veja rau- 
pėmis (Chickenpox) aukšta. 
5). Susirgimų šiltine skaičius 

nuošimtis žemas. 6). 
uždegimu susirgimų 
ir mirčių nuošimtis 
7). Susirgimų influ-

ir mirčių 
Plaučių 
skaičius 
normalia,
enza skaitlinė žema, bet mir
čių nuošimtis aukštas. ¥

Kritikuoja Čikagos 
biudžetą

atatinka miesto paja-

Frunk J. Manning, Cook pa- 
vieto socialistų partijos ekze- 
kutyvis sekretorius, deliai mie
sto tarybos priimto šiomis die
nomis Čikagai biudžeto, išlei
do toki pareiškimą:

“Naujas miesto biudžetas 
yra baisybė. Aldėririanai pa
tys nežino, arba bendra pur
škintų pinigų suma — $55,264,- 
140
moms ateinančiam fiskališkam 
metui. Visas biudžetas yra tik 
dar vienas įtarimas gengės eik
votojų, kurie užplūdo šį di
džiulį pramones miestą.

“Kaip falšyva ta aldermanų 
ekonomija! Sumažinimas skai
čiaus policininkų ir ugnėgesių 
miestui, kuris ir be šių suma
žinimų neturėjo pakankamai 
apsaugos. Aldermanai nė ne
pagalvojo, kad tikra ekonomi
ja butų padaryta, 'pašalinant 
iš darbo tuos, kurie nieko ne^ 
dirbdami ima algas; pašalinant 
iš biudžeto bereikalingas išlai
das ir sumažinant korupciją 
politikierių tarpe.

“Cook pavieto socialistų par
tija artimoj ateity suorgani
zuos tyrinėjimams biurą, ku
ris studijuos, kaip yra tvarko
mi miesto reikalai.”

Druska Labai Tinka 
Skaudantiem 

Inkstam
Kuomet Jums Nugara Skauda 

Plaukite Inkstus Kaip 
Plaunate Vidurius

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne, tai 
skauda nugarą,, gelia inkstų vietą, 
skauda galvą, suka raumatizmas, 
valgis nesivirskina, viduriai rūgsta, 
žmogus nemiegi ir pripuola kitokios 
bčdos pūslei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švariais. Pajutęs skausmą to- 
J’e srity pradėk gerti apščiai vandens, 
’rie to gauk keturias uncijas Jad 

Salts druskos iš geros aptiekos ir pa
imk po arbatinį šaukštelį su vande
niu pirm pusryčių per keletą dienų. 
Inkstai pradės veikt kuopuikiausia. 
ši garsi druska padaryta iš rūgščių 
vynuogių, citrinų ir sumaišyta su li- 
thia. Ji suvaldo šlapumo rūgštis ir 
palengvina pūslės negaliavimus.

Jad Salts druskos nebrangios. Iš 
jų pasidaro putojantis Hthia vandeni
nis gėrimas, kurį kiekvienas laikas 
nuo laiko turėtų gerti.

žinomas aptiekorius pasakoja, jis 
parduoda daug Jad Salts druskų 
žmonėms, kurie nori suvaldyti inks
tų bėdas, kol jos dar nėra bėdoje.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

jCLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

_ Biznio Putarnavima* _
PATENTAI, eopyrl'r’itB - išradimai 

šokios rūšies.
B. 1‘ELECHOIVICZ 

2300 W. Chicago Avė. 
Brunswick 7187

Furniture & Pianos Exchange—Mainai
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CAS11 ; TURIU 2 flatų Austine, po 6 kamb. 

------------ Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
geru lotu.

HYLE & CO.

'LAKOS
Norint;,s žinoti kiek kainuos jūsų na

mu ui iuto laxos už iyz8 metą 
Kreipki les pas 

A. Ul.SZLVVbAl 
3241 So. Halsted Št. 

2.nd iioor 
gausite pilną informaęi.įą.čia

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A. 
C. W. oi A. metinis susirinkimas 
įvyks pentkadieny, sausio 10 d., 1930 
m., 7:30 vai. vakare, Amalgamated 
Centre name, 338, S. Ashland Blvd. 
Visi nariai ir narės malonėkite da
lyvauti susirinkime. Taifagi tie kurie 
likote išrinkti į lokalo valdybą ne
užmirškit ateiti užimti vietas.

K. Navickas, rast.

Vyskupo Valančausko dr-jos susi
rinkimas įvyks sausio 9 d., 7:30 v. 
vak., Liet. Auditorijoj, 3133 S. Hal
sted St. Kiekvienas narys turi at
silankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų. Sekr.

l)r-stė Atgimdęs Lietuvių Tautos 
Vyrų ir Moterų rengia maskaradinį 
balių sūbatoj, sausio 11 d., Mildos 
svetainėj, 3142 S. Halsted St., ant 
antru lubų. Dovanos, kaip pavie
nėms, taip ir grupėms — pinigais ir 
daiktais. Kviečiame visus atsilan
kyt, nes visi busite patenkinti.

— Komitetas.

2 šmotų kandžių neliečiamas sek-
7 šmotų riešuto valgomojo kamb. 2015 Montrose Avė. Lake View 4479 

setas $39. 1
5 šmotų ąžuolinis Dinctte setas 

$17.50.
5 šmotų miegamojo kamb. aut- tų morgičių. C. P. Suromskis, 3352 

litas — lova, dreseris, skrynia, j S. HaLsted St. Tel. Yards G751 
springsai, matrosas — $63.

Kaurai 9X 12 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, • 

ką tik gautus iš sandelio, už $75 ir 
j augš. Tarp jų yra Kimball, Schultz, 
i Gulbrnnsen, Slark. Visi kuogeriau 
i šiame stovyje, taip kaip nauji. Mes , 
I duosime ir išmokėjimais, jei bus į 
I reikalas.

Atsišauki! kasdien iki 10 vai 
i vak.

PF’NTF’PAI TNTT^ Nedėliomis iki 5 vai. po piet.UlyNfeKAljlNlo 1 viCTOli STOHAGE WA IEIIOUSE
KONTRAKTORIL'S : .;•»•» w. i-ake st

Statau namus mažus ir didelius.' *' ’ llm >lls *
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAILIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERŠ Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbų mieste

REIKALINGA lotų, namų arba 
formų mainyti ant antrų užtikrin-

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

----- o-------
PLUMBINGAS. Geriausis 

už žemiausia kainą.
JOHN P. DEGNAN

6807 So. Ashland Avė.
Tel. Republic 0061

Real Estate For Sale
N’amai-žemė Pardavimui

darbas

Personai
Asmenų Ieško

Paul M. Smith & Co.
s 1 REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na- 

. mus, lotus, farmas, biznius visokios 
! rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai, Knygos, 

trumpos apysakos, lekcijos, straips
niai ir pašnekesiai konstruktyviai kri
tikuojami, parašomi ant užsakymo, 
ar sutvarkymo spausdinimui; daromi 
tyrimai; apgarsinimų literatūra per
tvarkoma, rankraščiai perrašomi 
suredaguojami.

THE LITERATY WORKSHOP, 
Suite 608,

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. VVhitehall 7976

MADOS

c313J
3139. Elegantiška svečiuosna 

suknelė. galima siūdinti iš 
lengvo arba voaliaus. Sukirptos mie- 
ros 16, 18, taipgi 36; 38, 40 ir 42 co
liu per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti' pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

eiti 
bile

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia idedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No .................
Jfieros per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

CLASSIFIED AUS
Busmess Service

Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Paintcrs & Deroratnr*

J. S. RAMANCIONIS. savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

11

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiuB 
Real Estate kontraktus. t

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
j vieną, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

SKOLINAM PINIGUS
$200 iki $30,000

ant 1-mų, 2-rų ir 3-Čių morgičių 6%.
J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd.

arti Westem Avė.
Tel. Grovehill 1038

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD
West Division St.
“Upstairs*’

Telephone Armitage 1199

2231

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

24

$1,200 GROJIKUS pianas ir suo
lelis už priklausanti $115 balansą, 
cash ar išmokėjimais. 6136 South 
Halsted St.

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP .

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

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

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale

UŽSISAKYKIT DABAR 
Garaija radium mine run anrlys; 

akmenų: kaina $0.50 hu pristatymu.
GOVALIS,

Boulevard 1035

Automobiles
Buick 5 pas. Sedan 
Paicp Sedan 0 ratai 
Etwx Scdan
Nanh Coach speelal 
Ford Coupe 
Chrysler Sėdau

’20
’27
■29
’28
’2I) — "400" Nash Scdan

McDFRMOTT MOTOR 
7130 So. Halsted Si..

nčra

PAIEŠKAU draugų — Petro ir 
Viktoro Mažiolų, kaimo Ažušilių; 
Povylo Grybo, kaimo švobiškio; Po- 
vinlo Kutros,
Visi paeina iš Panevėžio apskr., Bir
žų valsčiaus.
laišku, turiu svarbu rekalą.

J. P. SHEPETIS
1739 So. Halsted St., Chicago. 111.

kaimo Mikelkeskių

Meldžiu atsišaukti

Sjtuation Wanted
Darbo Ieško

PA1EŠKAU darbo už barberį, tu
riu 15 metų patyrimo. Atsišaukite 
laišku, 1739 S. Halsted St. Box 1163.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

galiir sumanų* vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastu* 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

būdų juos parda-
diena nuo 10 

pietų.

VertelgųChevrolet
Susivienijimas 

Gossard Btfilding 
Room 301 

Rush and Ohio Sts 
---- o--- '

ii

------O------
REIKALINGI 2 ąalesmanai parda

vinėti Willys Knight ir VVhippet au
tomobilius. Geras užmokestis ir ko
misas. Matykite Tom Kimmell, 6739 
So. Westem Avė. --------o--------

------ O------
SUIEŠKOTOJI; ir kolektorių dirb

ti ant komiso. Visos dabartės sąskai
tos, gera propozicija atatinkamam 
žmogui. Gordon, 11238 So. Michigan 
Avė.

REIKALINGAS 
bučeris.

2519 W. 71 St.

Help Wanted—Female
. Darbininkių Reikia

REIKIA pardavėjos, patyrusios 
kredito drabužių sankrovoj. Turi su
prasti taisymą vyrų ir moterų dra
bužių. Pastovi vieta gerai pardavė
jai. Gordon, 11238 So. Michigan Avė.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vienam ar 

ar dviem vaikinam, karštu vande
niu apšildomas, be valgio. 4445 So. 
Artesian Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restauranas dėl 
priežasties, nes turiu du biziiu. Par
duosiu pigiai. 903 W. 35 St.

GROSERNĖ - Marketas — Royal 
Blue. Geras biznis, 2 kambariai. Su 
namu. 6 kambarių fintas, 2 karų 
garažas; karštu vandeniu šildomas. 
Mainysiu ant 2 flatų pietvakarinėj 
daly. 2450 W. 59 St.

IŠVYKSTU i Lietuva,—skubiai už 
pirma teisinga pasiūlymą parduosiu 
bučernę ir grosernę; nupirkęs nesi
gailės, 4530 S. Wood St.

PARSIDUODA arba mainysiu, kad 
ir i farmą groserne ir bučernę su 
namu, tirštai apgyvento] apielinkėj. 
Savininkas 2547 W. 71 st St. Phone 
Prospect 4586.

BARGENO InvoRtmonto proga. OgAcn, arti 
YVorUifii, (I fialų murinta. 07 pėdų lotas, 
elektra, peėjaia Aildmnas; garažas ir baruė. 
$5.000 ea«h, likusieji 1-mas niorgiėius. Kai
na $13,500.

MR. SCHERER.
H. J. COLEMAN A CO.

4705 S. State Si. Diegei 1800

GRAŽI O 'kambarių eottaffo; furn. Šildo
ma, 2 karų garažas, gatvė ir dė ištaisy
tos: Portalo Park. arti mokyklų ir bfiiny- 
ėių; ’Zi bloko iki iratvekarių. $7,500, (mokėti $1.000.

Saukit
INDEPEN DENCE 1542

-------0------

-------O—-
2 ŠTORAI su fixturiais. 6 kamb. 

flatai viršuj, 2 karų garažas. Našlė 
turi parduoti pigiai. 2747 W. 55 St., 
Prospect 4481.

4 AUGŠTŲ namas. 6 kambarių fia
lai. Arti Marshall Bulvaro. Visi iš- 
renduoti. Geras pelnas. Savininkas 
Prospect 4481.

Bargenas — Mūrinė 
Bungalow

Arti 52 ir Sawyer, 5 kambarių, 
tile maudynė, su įbudavotu lietum; 
gražiai išdekoruota; geležies konst
rukcija; viškos su grindimis, užda
ryti užpakaliniai porčiai; karštu van
deniu apšildoma; visi pagerinimai su
dėti ir apmokėti. Tik $9,100; 
pačių išmokėjimo sąlygomis, 
reikia taksų mokėti iki 1931. 
kitės tiesiai sa savininku.

R. H. Bradley,
Tel. Central 6702, 

ar rezidencijos
Beverly 7980

jūsų
Ne- 

Tar-

MODERNIŠKA 5 kambarių muri
no bungalow; paaukojimo kaina 
$6,800. Savininkas Albany 6832.

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
farmos—13 apartmentų po 4-5 kamb. 
Kaina $58,000; morgičiaus $35,000. 
Namas geroj vietoj. 100% išrenduo- 
tas. Tikrai norima parduoti. Far
mos kaina turi būti teisinga. Prie
šais Humboldt parką ir Kedzie bul
varą. Savininkas, 3 augštas', 3211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

euzų styliaus bungalow; 5 kamba
rių; tile stogas; 50 pėdų lotas; 3 
extra rumus galima padaryti viršuj. 
Arti N. W. vieškelio ir geležinkelio 
stoties. Kaina sumažinta nuo $11,- 
500 iki $9,500 greitam pardavimui; 
išmokėjimais.

WITTL,
32 Kerwood St., 

Palatine

BERWYN — 2828 Wenonah — 5 
kambarių mūrinis, 2 karų garažas, 
lotas 35x140. Taipgi 3833 Kennil- 
worth Avė., 5 kambarių mųrinė bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma, 2 
karų garažas. Mes esame morgi- 
čių bizny, o ne real estate. Išmokė
jimais jūsų pačių sąlygomis.

FRENCH, tel. Central 4804

333Ž S. 59th Court
Naujos murinės bungalow. $8,300. 

Lotas 33x125. Ištaisyta gatvė. Na
mas 2410x45, taipgi -orčiai 8x19, 5 
kambariai, miegamieji porčiai, degtų 
plytų, daug tašyto akmens, 12 colių 
sienos, karštu vandeniu šildomos, 
American radiatoriai, tile maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, didelės viš- 
kos. Žemė ištaisyta ir apsodinta. 
Šie namai randasi prie 59th Court, i 
šiaurę nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.

QUINN BROS.
Tel. Mansfield 7317

PROGA. Pardavimui namas su 
lunch room ir minkštų gėrimų už
eiga. Gera, senai išdirbta vieta. 
Priešais Crane Co. dirbtuvę. Kaina 
žema. Kreipkitės 4209 S. Kedzie Avė.

Excjhiange—Mainai
IŠSIMAINO BEKARNE,

Daromas geras biznis, mainysiu į 
lota, cottage. gerą automobilių.

Išsimaino 2 Storai — 7 flatai. ' • • Z* • . •$250 nysiu j tarma. privati namą 
sunimer resort.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

$800 
$275 
$500 I 
C----
$400 
$475 i 
$095 Į

SALES CO.
Trlanffle 1)330

PARDUOSIU arba mainysiu 8ių 
pagyvenimų narna ant 2-įu fl. namo, 
arba ant biznio, 6803 So. Peoria St. 
savininkas ant 1 flato.

mai- i
arba PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 

po 4 kam. ir 9 karų garažas. Par<luo- 
. siu pigiai iš priežasties vvro mirties. 
, Maži įmokėįimai, 1557 S. Hermitagc 
Avė.


