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Ispanų kariuomenės sukili
mas esąs valdžios patremptas
Suimtieji sukilimo vadai karo teismo teį 

siami-Jiems gresia sušaudymas-Dar 
bininkai paskelbė visuotinį streiką

MADRIDAS, Ispanija, gruod. t civilis sukilimo vadas tapęs jau 
14. — Oficialus vyriausybės ko-; karo teismo pasmerktas ir tuo- 
nninikatas skelbia, kad netoli 
nuo Ayerbe miesto įvyko smar
kus mušis tarp valdžios kariuo
menės ir sukilusio Jacas regi- 
mento. Pasak lo pranešimo, su-i 
kilėliai buvę nuveikti ir suva
ryti atgal į Jacą. šimtas suki
lėlių karininkų ir kareivių bu
vę suimti.

Nepatikrinti pranešimai sa
ko, kad sukilimas išsiplėtęs ir 
j Saragossą. Sukilimui vadovau
jąs garsus ispanų aviatorius, 
maj. Ramon Franco, neseniai 
pabėgęs, iš kariuomenės kalė
jimo. Susisiekimas telefonu ir 
telegrafu su ta sritim nutrauk-

Karo teismas teisia su
imtus sukilimo vadus
MADRIDAS, gruod. 14. — 

Kariuomenės sukilimas Jacoj, 
kaip skelbia oficialus praneši
mas, tapo galutinai patremp
tas. Vakar vakarą Huescoj su
sirinko karo teismas teisti su
imtų oficierų ir kitų vadų, da
lyvavusių revoliuciniam sukili
me prieš monarchiją, ir pa
smerktieji bus, veikiausia, pir
madienį [šiandie] sušaudyti.

Vyriausybės pranešimas sa
ko, kad kariuomenės sukilimą 
rėmę respublikininkai ir komu
nistai.

Tarp teisiamų karininkų yra 
artilerijos kap. Pedro Šalinas 
ir infanterijos kapitonai Mu- 
noz, Navarro ir Hernandez.

Pranešimu iš Jacos, vienas

jau sušaudytas.

Vyriausybė bijo visuo
tinio darbininkų streiko

MADRIDAS, gruod. 14. — 
Kadangi darbininkų vadai pa
skelbė visuotinį streiką, kuris 
turės prasidėti čia rytoj [šian
die], vyriausybė bijo rimtų ne
ramumų ir dėl to imasi visų 
priemonių tvarkai išlaikyti.

Darbiečių ir socialistų pa
skelbtas visuotinis streikas Sa- 
ragossoj prasidėjo vakar. Visi 
fabrikai ir transportacijos prie
monės sustojo. Krautuvės už
darytos. Susisiekimas telegra
fu ir telefonu nutrauktas. Mie
sto gatvėse nuolat atsitinka 
aštrių susikirtimų tarp civilių 
gyventojų ir policijos.

Praeitą naktį policija suėmė 
darbininkų organizacijų cen- 
tralinio vykdomojo komiteto 
narius, kaltindama juos dėl ne* | 
ramumų kurstymo.

Ispanų respublikininkų 
vadai areštuojami

MADRIDAS, gruod. 14. — 
Vyriausybės įsakymu, praeitą 
naktį buvo areštuoti visi res- 
publininkų vadai, kurie tik bu
vo surasti Madride. Viso areš
tuota daugiau kaip šešiasde
šimt asmenų. Iš kitų Ispani
jos centrų taip pat praneša 
apie ska i t meilingus areštus. 
Keletoj šiaurinių provincijų pa
skelbta karo padėtis.

Vokiečiai pasiuntė T. 
S-gai antrą protestą 

prieš Lenkiją
Atkreipia taip pat kitų valsty

bių dėmesį į vokiečių-lenkų 
bylą ir Į reikalingumą daly
kus taisyti

BERLYNAS, gruod. 14. — 
Vokiečių avyriausybė pasiuntė 
Tautų Sąjungai antrą notą, pro
testuodama prieš vokiečių tau
tinės mažumos persekiojimą 
Lenkijoje.

Proteste paduodama dar 200 
atsitikimų, kur vokiečiai Augš- 
tojoj Silezijoj nukentėjo nuo 
lenkų terorizmo.

Kartu Vokiečių vyriausybė 
daro diplomatiškų žingsnių pa
informuoti pasaulio valstybes, 
kad ji įteikė protestą Genevai 
ir kad valstybės turėtų atkreip
ti dėmesio į reikalingumą da
lykų padėtį taisyti.

Lenkų protetas prieš 
Austrijos studentų 

demonstracijų
VIENA, gruod. 14. — Len

kų ministeris Austrijai, K. Ba- 
der, padarė užsienių ministe- 
riui Schoberiui protestą prieš 
Vienos universiteto studentų 
surengtą demonstraciją, kuria 
jie protestavo prieš lenkų žiau
rumus ir persekiojimą vokie
čių per pastarus rinkimus. Au
strų studentai reikalavo, kad 
Austrija ir Vokietija bendrai 
veiktų prieš Lenkus.

Schober atsakė, kad jis ne
galįs maišytis Į universiteto 
dalykus. Universiteto gi rekto
rius Uebersberger pareiškė, kad 
jei jis butų dalyvavęs studen
tų mitinge, jis butų pavarto
jęs dar aštresnių žodžių prieš 
lenkus, ne kad vartbję studen
tai. • \ . .

Išvaike Kanados bedar
bių demonstraciją x

įORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra< 
našauja:

Debesiuota; kartais gali būt 
sniego; nedidelė temperatūros 
atmaina; mainąsi vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniai 35° F.

MOOSE JAW, Saskatchewan, 
Kanada, gruod. 14. — Raitoji 
policija vakar čia išvaikė ko
munistų surengtą demonstraci
ją. Vienas demonstrantų buvo 
sužeistas, devyni kiti, jų tar
pe viena moteris, areštuoti.

Berlynas užgynė raudo
ną rašalą plakatams

Šiandie saulė teka T: 10, lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka 2:26 
ryto.

BERLYNAS, gruod. 14.—Vy- 
riausybė įšleido Įsakymą, ku
riuo užginama vartoti raudo
ną rašalą įvairiems lipinamiems 
skalbimams ir plakatams, išski
riant valdžios proklamacijas.

[Atlantic and Pacific Photo] 

Paveikslas parodo Metise upę, Belgijoje, kurios sritis per keturias dienas buvo užgulus “mirtinga migla”. Per tą miglą 
asmenys mirė ir šimtai kitų rimtai susirgo. Taip pat daug gyvulių pastipo.

Susekė kinų komu
nistų sąmokslą nu
žudyti prez. Kaišeką
Keli sąmokslininkai suimti ir 

sušaudyti.
užuot vykęs į Hankovą, grįž
ta namo

Prezidentas,

67

jis atvyks į 
sąmokslininkai 
sušaudyti.

regimentus

Sovietų ‘vergų’ pade 
tis žiemiu koncent L 

racijos punktuose
Senovės Egipto vergų likimas 

nebuvo toks baisus, kaip če- 
kos išdangintų į žiemių miš
kus milijonų rusų bedarbių 
ir ūkininkų

RYGA, gruod. 14. — Pasak 
vieno latvių miško specialisto, 
praleidusio aštuonis mėnesius 

Į Baltosios juros srity4 sovieti- 
joje, ir dabar grįžusio į Rygą 

— jis tarnavo ten vienai už
sienių finnai, kuri projektuo
ja steigti dideles lentpiuves so
vietų valdžiai — šiaurinės Ru
sijos miškuose dabar esą visas 
milijonas sovietų '“nusikaltė
lių”, pasmerktų sunkiems “ver
gų” darbams. -

Jis patvirtina žinias, kad so
vietų katorgininkų punktuose 
sąlygos yra pasibaisėtinos, ir 
sako, kad sovietų vyriausybė, 
norėdama ateinančiais melais 
eksportuoti miško dvigubai 
daugiau, rengiasi esamą “ver
gų” skaičių netrukus padidin
ti iki dviejų milijonų “galvų*’.

Prieš mėnesi laiko tas lat
vių specialistas lankėsi Kemėj, 
Baltosios juros uoste. Kerne 
yra vienas centrų, į kurį pa
reina pilni traukiniai OGPU 
(slapiosios sovietų policijos) 
kontrrevoliucininkais paskelbtų 
nusavintų rusų ūkininkų ir be
darbių darbininkų iš Maskvos, 
Leningrado ir kitų pramones 
centrų, o iš čia jie siunčiami 
j įvairius koncentracijos punk
tus. Tie koncentracijos punk
tai dabar esą didinami, kad ga
lėtų priimti dešimtis tūkstan
čių naujų katorgininkų.

Tie šimtai tūkstančių nu
skurusių, išvargintų ir suny
kusių vyrų ir moterų, dirban
čių, kertančių medžius, velkan
čių rąstus ir troptais plukdan
čių Baltosios juros sritimis, — 
sako tas latvis, — primena se
novės Egiptą su jo vergų sta
tomomis piramydomis. Bet sun
ku esą Įsivaizduoti, kad Egip
to vergų likimas butų buvęs 
blogesnis, ne kaip dabartinių 
sovietų Rusijos vergų. Be sun
kaus ir alinančio darbo, vasa
rą vergus kankina dar baisy
bės uodų, o žiemą — baisus 
speigai. Jų “uždarbis” toks: 
pusė svaro gaižios juodos duo
nos dienai, rytą ir vakarą por
cija karšto vandens, kuriame 
jie pasišutina miške pasirink
tų. uogų, ir miežinė arba 
kine putra.

Katorgininkai negauna 
kios medicinos pagalbos, 
negauna nei drapanų,• nei

gri-

jo-
Jie 

hva-

linės. Del to kasmet tūkstan
čiai* jų išmiršta. Bet skaičius 
dėl mirimų nė kiek nemažėja: 
OGPU kasmet atgabena tūk
stančius naujų vergų.

Kratos ir revoliuci- 
ninku suėmimai 

Portugalijoje
LISABONAS, Portugalija, 

gruod. 14. — Del praeitą sa
vaitę susekto, revoliucinio są- 
'mokslo, kratos ir įtariamų as
menų suėmimai .vis dar nesi
liauja. Vakar policija vėl rado 
paslėptas šešias bombas, kari
ninko uniformą ir tam tikras 
revoliucininkų žymes. Vienas 
tariamas sąmokslininkas buvo 
areštuotas, 4kiti du pabėgo.

Kone bilijonas dol 
išlaidų J. V. karo 

veteranams

WASHINGTONAS, gruod. 14 
— Valdžios išlaidos įvairių ka
lų veteranams pakilo beveik iki 
vieno bilijono dolerių per me
tus^

Biudžete ateinantiems 1932 
iždo metams numatoma , išlai
dų karo veteranams $946,289,- 
758, arba $108,890,188 dau
giau, ne kaip buvo skirta eina
miems 1931* iždo metams.

Tos milžiniškos sumos apie 
du trečdaliai eina pasaulinio 
karo veteranams, o likusioji 
suma — dar gyviems pilieti
nio ir ispanų karo veteranams 
ir jų giminėms.

Išlaidos karų veteranams tuo 
būdu sudaro kone vieną ket
virtąją dalį visų valstybės iš
laidų.

Biblininkas inkriminuo
tas už tvirkavimą

DENVER, Colo., gruod. 14. 
— Čia tapo inkriminuotas bib
liją pardavinėtojas Louis Cer- 
rutt, kaltinamas dėl suviliojimo 
18 metų mergaitės Mary Ma- 
ssey. Cerrutti yra vedęs ir tu
ri dvejetą vaikų Shreveporte, 
La.

Penki asmens sužeisti 
traukiniui susikūlus
CANTON, Miss., gruod. 14. 

— Netoli nuo čia vakar susi
kūlė, ištrukęs iš bėgių, pasa- 
žierinis Illinois Central -trauki
nys, ėjęs iš New Orleans j Chi- 
cagą. Penki asmenys buvo su
žeisti.

Policija išsklaidė ko 
munistų demonstra 

ei ją New Yorke

Neramumai prieš mo
kesčių rinkėjus

NEW YORKAS, gruod. 14. 
— Keletas šimtų komunistų 
vakar bandė padaryti demon
straciją ties Francuzų konsu
latu, 9 East 40th St. žygiuo
dami Fifth Avė. jie nešė pla
katus su garbinimais sovietų 
Rusijos ir smerkimais Franei- 
jos, Anglijos ir Amerikos im- 
pėrializmo. Demonstrantai ta
čiau buvo raitosios policijos 
išvaikyti. Keliolika jų buvo ap
kulti, o viena moteris areš
tuota.

Demonstraciją, kaip kad iš 
anksto skelbė komunistų orga
nas Daily Worker, rengė “ko
vojantieji New Yorko komu
nistai” kaip ‘atsakymą “konspi- 
ratoriams prieš sovietų 
žia”.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
gruod. 14. — Kovačiče ir Ne- 
rotine Įvyko neramumų prieš 
mokesčių rinkėjus. Muštynėse 
tarp valstiečių ir valdininkų, 
kuriems pagalbon atvyko poli
cijos rezervai, septyni asmenys 
buvo užmušti, ir arti 30 sužeis
ti, kai kurie jų pavojingai.

Einšteinui į t e i k t a, 
“relatyviškai”, New 

Yorko raktas

KIUKIANGAS, Kinai, gruod. 
14. — Kinų prezidentas gen. 
Čia ng Kaišek staiga išvyko iš 
čia į Nankiną, užuot vykęs Į 
Hankovą, kur jis, kaip buvo 
pranešta, turėjo pats pasimti 
kampanijos prieš komunistų 
armijas vadovybę.

Pranešimai iš Ilankovo sa
ko, kad ten buvęs susektas 
komunistų sąmokslas nužudyti 
prezidentą, kai 
Hankovą. . Keli 
buvę suimti ir

Siunčia 4
prieš komunistus
/

KANTONAS, Kinai, gruodžio 
14. — į šiučavą tapo pasiųsti 
keturi valdžios kariuomenės re- 
gimontai prieš 10 tūkstančių 
komunistų, kurie, kaip prane
ša, yra pagrobę visus svarbes
nius centrus Kiangsi ir Kvan- 
tungo provincijų sienos srity.*

Gautais pranešimais, šiučave 
buvo suimti ir sušaudyti dvi
dešimt septyni trijų kitų kan- 
toniečių regimentų karininkai 
ir kareiviai, 'susekti, kad jie 
buvę parsidavę komunistams. 
Keturi civiliai taip pat buvo 
sušaudyti.

vald-

Lenkų Pilsudskis
• žinosiąs j užsieni 

pasilsėti

va-

Jaunas farmerys prisi
pažino nužudęs šešis 

šeimos narius

Nevv
“re-

22 metų amžiaus, kalti- 
del nušovimo šešių as- 
farmerio Alberto Havc- 
penkių jo šeimos narių.

VARŠUVA, gruod. 14.—Ofi
ciozas Gazcta Polska praneša, 
kad maršalas Pilsudskis, karo 
ministeris, išvyksiąs j užsie
nius pasilsėti. Be kita, jis ap
lankysiąs Madeiros salas.

Traukinys užmušė tris 
skautus, ėjusius tiltu
TUXEDO PARK, N. Y., gr. 

14. — Erie geležinkelio Chi
cago Express traukinys užmu
šė tris berniukus, skautus iš 
Brooklyno, o ketvirtą pavojin
gai sužalojo. Jie ėjo geležin
kelio tiltu per Ramapo upę, 
nuo kurio jie niekur negalėjo 
pasislėpti, traukiniui atbėgant.

NEW YORKAS, gruod. 14. 
— Prof. Albertas Einšteinas, 
garsus vokiečių matematikas 
ir relatyvumo teorijos auto
rius, vakar buvo oficialiai pri
imtas. miesto rotušėj. Priėmi
mo ceremonijose jau buvo į- 
teiktas — “relatyviškai”- 
•Yorko miesto raktas,
latyviškai”, pasakė mėras Wal- 
ker, nes tokio daikto, kaip rak
to į New York o miestą, visai 
nėra. ♦ 1 /

Atsakydamas Į mero sveiki
namąją kalbą, prof. Einšteinas 
vokiškai pasakė, kad jis jau
čiąs, jogei priėmimas sureng
tas ne jam, kaip asmeniui, bet 
pagerbti visiems mokslo^ dar
bams, kurie yra dirbami visa
me pasauly.

“Visame pasauly turėtų vieš
patauti taikos dvasia, nes pro
to karalija karų nepripažįsta”, 
pasakė prof. Einšteinas.

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 14. — Vyriausybė išleido 
Įsakymą, kuriuo gydytojams 
svetimšaliams užginama prak
tikuoti Meksikoje.

Mirė Austrų mokslinin
kas, Dr. Pregl

VIENA, gruod. 14. — Vakar 
pleuritu mirė čia Dr. Fritz 
Pregl, žymus mokslininkas, 61 
metų amžiaus. Už nuopelnus 
chemijos srity jis 1923 m. lai
mėjo Nobelio dovaną.

Vaikinas nušovė panelę 
ir pats nusišovė

KAUNAS. — Lapkr. 18 d. 
Karklupėnų k. Pajevonio vai. 
Vilkaviškio aps. pas pil. Joną 
Paukštį buvo vestuvės.

Besilinksminant pil. Burba 
šovė iš revolverio į p-lę Eleną 
Levinskaitę, kuri tuojau mirė. 
Paskui tuo pačiu revolveriu nu- 
sišųvė ir pats Burba. Kitas ves
tuvininkas sužeistas į koją. Vi
sa nelaimė kilus dėl pavydo.

WILLISTON, N. D., gruod. 
14. Policija suėmė jauną 
vietos farmerį, Charlcsą Ban- 
noną, 
narna 
menų, 
no ir
Baisi galvažudybė buvo papil
dyta praeito vasario mėnesį, 
bet piktadarys tik dabar pa
vyko susekti. Jis prisipažino 
kaltas.

Nukovė 18 banditų
MEKSIKOS MIESTAS, gruo- 

džio 14. — Netoli nuo Santa 
Maria, Jalisco valstijoj, vakar 
Įvyko kruvinas susikirtimas 
tarp* federalinės kariuomenes 
skyriaus ir banditų bandos. Aš
tuoniolika banditų buvo nu
kauti, o astuoni kiti sužeisti.

Katino ž
Lap . 17 iš Kauno į/Pales

tiną išvažiavo 11 žydi/, kurie 

  

mano [tenai nuvykę vestis že
mės ukiu.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramą per'NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, j

KORESPONDENCIJOS
ARGENTINOS LIE
TUVIŲ PARTIJOS

PAIRIMAS
(Musų korespondento)

Pas fašistus
Fašistines partijos, kaipo 

tokios, Argentinos lietuvių tar
pe nėra. Fašistus čia repre
zentuoja lietuviškas konsulatas 
su keliais konsulato sumedžio
tais jaunuoliais.

Bet ta jaunuolių “kadra” 
keičiasi sulig konsulų pasikei
timo: prie Skinkio jų vadu bu
vo B. Petrauskas, o dabar jis 
su anarchistais flirtuoja. Skin
kio juriskonsulatas šiaučius 
Bandys visai nustojo politikon 
kištis nuo to laiko, kaip konsu
lo raštininką B. Steponaitį pri
siėjo su plaktuku iki konsulato 
nusivyti nuo savo žmonos kam
bario.

Prie Mačiulio fašistų vadų 
buvo Goštautas, be tas jau Lie
tuvon grįžo.

O GauČo įkvėpėjas yra var- 
gamistra Rimavičius.

Skinkis sugrįžo Argentinon 
kaip laisvas pilietis ir rengiasi 
užsiimti bulvių sodinimu. Jis 
labai kritikuoja Gaučio “politi
ką” ir pataria firmoms jį skus
ti ministerijai už< biznio gadi
nimą visokiais plakatukais.

O Mačiulis net tiek nachališ- 
kumo turėjo, kad Kauno “Die
noj” pasiskelbė, buk jis čia per 
5 mėnesius daugiau nudirbo,, 
negu Skinkis per 4 metus.

žodžiu, fašistai ėdasi, kaip 
katės maiše ir jokios organi
zacijos neturi.

Mačiuliu! išvažiavus Bra
zilijon valstybinis, t. y. trejų 
devynerių “Balsas” jį apkaltino 
už “Lietuvos” draugijos sugrio
vimą ir vytautinių pinigų savi
vališką sudorojimą.

Parapijom] tarpe

Gal niekas tiek juoko nepa
darė Argentinoj, kaip parapijų 
steigimas, tuom labiau, kad jos 
buvo steigiamos kviesliui ant 
valstybinio lietuviško kumeliu
ko jodinėjant.

Vienas muilo “archiriejus” 
Montevideo patepė felšerį .Vi- 
porta ir Kauno seminarijos 
pabėgėlį Valatką. Skinkis į jų 
pasus tuoj įrašė, kad jie kuni
gai. Ir nors Vipartas ir itališ
kai gerai išmoko Ryme vienuo
lyne besigailėdamas Kaunno ka
ro ligoninės slaugės M., nors 
jis ir žemaitiškai pamokslais 
graudeno, bet... savo kaime ne 
pranašas: čia juos visi pažįsta. 
Jiems otec N i kola j davė dar 
extra kelis pateptinius ir dabai 
jie Noriuose dūšeles gano.

Našlys kun. Paknys-Pąkine- 
vičiaus ir kosnulatą buvo pa
vertęs klebonija, drauge su 
Anchorenos kuiliuku pas turkes 
važiuodavo, bet visos jo atsi- 
žymėjimas, kad ant švento Jo
no iždo nujojo.

Parapijonai keikia...
Kun. Janulionis kritikavo 

Paknį, pasmerkė Jono organi
zaciją, kaipo sutrepiiintą, o į- 
kurė lenkiško karaliaus Kazi-

per mėnesį po 4 puslapius. Virš 
pusmetį Sąjunga nepadarė nė 
vieno parengimo. P. A. N. re
daktorius drg. Pilipaitis pasi
šalino Ūrugvajun, kadangi bol
ševikai jį skundė policijai kai
po buvusį oficialį “Rytojaus” 
redaktorių; tokiu jis užrašytas 
tos bendrovės protokoluose, 
Drg. Paliukas sako, kad j i 
skundė darbdaviui Jokūbaitis 
su čiučeliu, sugrįžusiu dirbt 
pas Jokūbaitį, ir bijodamas nu- 
stot darbo, Paliukas rezignavo 
iš Sąjungos ir iš redakcijos, o 
ti£ iš po “abažūro” kai kam 
gnibtelia.

Dabar P. A. N. redaguoja 
eseras drg. Stepaitis, o adju
tantu yra tūlas Bauras. Tai 
ir visas veikiantysis elementas. 
Bet girdima, kad jie taipgi ne
pakenčia Misslerio agentūros 
diktuotės ir rengiasi būt ob- 
jektingi, nes antraip draugai 
gali išleist kitą laikraštį, kuris 

i be abejo, bus taip populiarus, 
kaip kad pradžioje Sąjungos 
organas, kad buvo.

Abelnai socialistams Argen
tinos lietuvių visuomenė labai 
simpatizuoja ir laukia iš vadų 
tolerancijos darbe, o ne laipio
jimo vienų per kitų lavonus...

Dabartinė Sąjungos padėtis 
prislėgusi rimtų draugų ūpą ir 
laukiama darbo surimtėjimo. 
Kaipo charakteringą laišką 
tuom reikalu parašė buvęs Lie
tuvos Seimo Socialdemokratų 
frakcijos narys drg. Pr. Viko- 
nis iš Urugvajaus, draugui K. 
N. j Buenos Aires. Laiške tarp 
kita skaitome:

“Montevideo, 3, 11, 1933. 
Gerbiamas Drauge:

Jūsų laiškutį gavau ir esu 
dėkingas, kad parašei. Aš lai
kiau save kaltu kurį laiką ne
atsakydamas į „Tamstos laiškus, 
bet taip elgiaus >nenorėdamas 
labiau supinti dalykų stovį ir 
laukiau geresnių apystovų. 
Leidžiau sau manyti, jog tat 
nebus suprasta iš blogosios pu
sės, ką dar labiau patvirtina 
Jūsų paskutinis laiškutis. Man 
rūpėjo ir rupi socialistinio ir 
visuomenino darbo išvystymas 
Pietų Amerikoje ir visa kita 
net savo asmens reikalus dedu 
antron vieton. Giliausiai norė
čiau, kad asmeniniai nesusipra, 
timai neviršytų ir nepaneigtų 
visuomeninio darbo, nes prie 
tokių sąlygų demokratines ir 
socialistinės idėjos< priešai vi
si da mus išprovokuotų įneš
dami nesusipratimų musų tar
pam Tamstą aš gerbiu kaipo 
vieną tų darbuotojų, kuris mo
kate daugiau už kitus dalykus 

I vei tinti visuomeninį darbą. Per 
spaudą atsakėte į fašistų puo
limus, bet su “P. A. N.” nei
nate j diskusijas ir tas m.in la
bai daug pasako. Socialistinis 
darbas dabar dar tik vystyk
luose, kaip kad tamsta vieną 
kartą esate išsireiškę, ir vys
tantis tolimesnėje savo eigoje, 
reikia tikėtis, jog visi nepagei
dautini apsireiškimai bus su- 
gydyti be skaudžių operacijų. 
Taip ir turėtų puti. Aš many
čiau, jog laikui bėgant, rimtė-

miero lietuviškų davatkų o įdė
lių. Bet... tol kūrė, kol susirin
ko kelionei “ida i vuelta” ir 
gaspadinės atsivežimui.

Kiti katalikai jau ir malda
knyges iš apmaudus sudegino, 
kad taip viskas pasikeitė Lietu
voj': nė vienas doras dūšių ga
nytojas neatsiranda. Kiti sako, 
kad doriems ir Lietuvoj gerai: 
jie'ten gaspadines smaugia ir 
lašinių skutimą komanduoja.

Taigi' dūšių ganytojas taip 
apjodė parapijomis, kad dabar 
nė Maliuusko “nesugriaunami 
ąygumentai” juos nesucemen
tuotų.

Socialistų tarpe

P. A. L. S. Sąjunga dar 
neišėjo iš krizio, kurį pagami
no pačių vadų intrigos. Dabar 
“P. A. N.” išeina tik du kartu

jant darbui, galėsime sutelkti 
visas socialistines ir demokra
tines pajėgas kuriamajam kul
tūros darbui, o tatai galima 
pasiekti prie gilaus pasiryži
mo, vertinant kaip visuomeni
nį taip ir kulturinį darbą ir mo

jant, gerbti visus g*erų norų 
! žmones, bet ne taip, kas dažnai 
| būdavo daroma iš asmeninių 
sumetimų. Butų gal gerai, kad, 

. kai P. A. N. išsivystys, sūri- 
; burtų pažangioji P. A. lietuvių 
visuomenė ir pradėtų leisti vi
sos trys kolonijos (Mdntevideo 
Buenos Aires ir Sao Paulo) 
bendrą progresyvės krypties 
žurnalą. Jame galėtų pasirei
kšti kultūrinis lietuvių gyveni
mas P. A. ir pažiūros į fašis
tinį Lietuvos rėžimą. Jame rei- 

1 ketų laikytis nuomonės, ne 
'“kas rašo, bet ką rašo” o tada

butų lengviau išvengti nesusi
pratimų.

Linkiu viso labo ir nuošir
džios užuojautos dėl Jus per
gyventų nemalonumų..

Fr. Vikonis.”
Lapkričio 23 d. ALSS. ren

gia didelį pikniką, po kurio 
ketina pasireikšti gyvesnis Są
jungas drirbas.

Komunistai ir anarchistĄi
Šių dviejų idėjų apaštalai 

Argentinoje yra du gaspadorai- 
čiai šv.edukai nuo Lankeliškių. 
Broniuš buvo pirmas komunis
tų “Rytojaus” dvasinis vado
vas, o jo brolis Jeronimas tuo
met dar negalėjo atsiskirt su 
vargonų muzikos akordais ir 
negalėjo užmiršt kaip jis ko
mandavo šaulius ir nešė aukso 
altorėlį apie Lankeliškių baž- 
Džčią. Bet išėdęs brolį iš “Ry
tojaus” pats Jį ėmė redaguoti 
ir Leniną idealu pasirinko. O 
kad vistiek būt vadu, Bronius 
išleido “Darbininkų Tiesą”, 
skelbdamas Kropotkino, (Rubą- 
kino ir Ukrainos bandito Mach- 
no ideologiją. Jis moka lavi
ruoti užtat ir karinė valdžia jo 
laikraštį toleruoja. O Jeroni
mą buvo paleidę iš kalėjimo, 
bet kaipo komisijos narį iš 
“raudonų bobų” vakaro vėl pa
sodino.

Vieton “Rytojaus” dabar ei
na be adreso spausdinamas 
“Tiesos Žodis”. Rytojų įku- 
rusis Švedas skelbia, kad ryto- 
jiečiai išvogė visą bendrovės 
turtą l ir raides. Daugiausia 
kaltina įtariamą vietinį šnipą 
Baltušniką ir buvusį šnipą Lie
tuvoj— Klimavičių, kurie čia 
pasidarė extra komunistais, kol 
sudorojo “Rytojaus”, turtą.

Apie komunistų “veikimą” 
Liaudies Jonas (B. švedas) ši
taip rašo “Darbininkų Tiesoje”:

Kaip žinome, “Rytojus” bu
vo įsteigtas pūslėtųjų rankų 
dėka. Ar gera tuomet (pra
džioje) jame buvo vedama 
iedaloginė linija ar ne, apie 
tai dabar nekalbėsime, svar
bu, kad lai buvo pūslėtųjų 
rankų padaras. dviejų 
melų laikraščio gyvavimo, jis 
pateko, su irigoženinčs polici
jos pagelba, į politinių karje
ristų rankas. Nuo to laiko 
tarp tų karjeristui, užgrobusių 
smurtu “Rytojų”, kasdien ėjo 
“pilietinis karas” už redak
toriaus ir administratoriaus 
vietas ir garbę, iki pagaliau 
valdžios perversmas “išspren
dė” katram iš jų turi tekt 
“Rytojus” su visu bendrovės 
turtu ir garbe. O sprendimas 
įvyko taip: kada jų redakto
rių policija sulaikė, tai visi li
kusieji “kovotojai” išlakstė į 
visas keturias puses, o kiti, 
pasinaudoję ta proga, stvėrė 
už viso bendrovės turto ir iš
sinešdino...

Tačiau pastarieji suprato, 
kad taip pasielgiant su ben- 
rovės turtu, negalima leist 
“Rytojaus”, nes koks nors pa
jininkas “kontrrevoliucionie
rius” gali užklaust: “O kas 
jus, latrai, įgaliojo būti “R.” 
redaktoriais ir kalbėti musų 
visų vardu?” Delio išvogu
sieji bendrovės turtą, išleido 
mikroskopinį lapuką pavadin
tą “Tiesos Žodis”. Čia karje
ristų gudrus sumanymas: vie
na, tai kad niekam nereikės 
duoti atskaitos nė už suleis
tus, nė už pinigus. Q kad pa
jininkai nepareikalaulų grą
žinti išvogtą bendrovės turtą 
ir neužprotestuolų už “R.” su- 
bankrulinimą, pasiskubino pir
mame to lapuko numery apsi
skelbti “proletariato kanki
niais” ir kad policija “R.” na
me viską išdaužė, užgriębė ir 
“R.” uždarė. Paskui prašo 
darbininkų pinigų ir gerokai 
pašmeižia “Darb. Tiesos” lei
dėjus, kam drg. Br. švedas ir 
jo arlymieji nesėdi kalėjime. 
Tai mat koki jie kovotojai ir 
ko jie trokšta.

Darbininkam tą lapelį ne
patartinu remti, ypač reikia 
vengti kalbėtis su to lapelio 
meisteriais, nes labai įtartini 
lypai... Jie vadinasi: J. 
B.-ušniukas pagarsėjęs bal

tosios vergijos agentus —r ir 
B. K.-mavičius - buvęs Šan
čiuose (Kaune) kriminalės po
licijos pisorius ir ten žydų iš
kabas degutu užtčpliodaVo. 
šiuo įkartu, mes jų pilnai pa
vardžių neskelbiame, bet jei
gu nesiliaus provokacijas da
rę, mes jų paskelbsime pilnas 
pavardes. r . .
Deje, jie lapely giriasi, kad 
jie priversti • lysti į palėpę 
kaįpo , “dideli kovotojai už 
darbininkų reikalus’^ nes juos, 
girdi, valdžia labai persekio
ja. Tai pasigyrimas ir mela
gystė: tokius “kovotojus” val
džia persekioja ųe už politi
ką, bet už ką-kitą. Šiandie vi
siem aišku, kurios darbininkų 
organizacijos esamu laiku 
kenčia persekiojimą... Ir to
dėl veltui tuodu “bindzonai” 
dedasi ant galvos kankinio 
karūną, kuomet ant jų galvų 
tinka tik... kiaulės vainikas”.

Tai tokis yra dabartinis 
vaizdas partijinįs Argentinos 
lietuvių gyvenimo.

Tokis krizis yra natūralūs 
gyvenimo apsireiškimas, ir, 
reikia manyti, į a d jis yra tik 
laikinas. Triumfuos tie, ku
rie idėjų ir tolerancijos vedi
nį imsis kultūrinio darbo re
stauravimo, arba gims visai 
nauja organizacija, nauja 
spauda.

Atbudimas.
Tokiu vardu pažangieji Bu

enos Aires lietuviai darbinin
kai sutverė naują draugiją,

... .. ............ „ y

kurios tikslas, kaip ir visų kul
tūrinių organizacij ų.

Atbudimas išėjo į visuomenę 
parengdamas draugišką vaka
rėlį Avcllancdos Socialistų 
svetainėje, nuo kurio rengė
jams liko virš 100.penų pelno. 
Parengimas buvo > kultūringas 
ir nuotaika maloni.

* Svarbiausi šios draugijos 
kūrėjai yra šie draugai J. Če
ponis, J. Vabolis, P. Gadįškis, 
J. Či^unas, P. Lukoševičius, A. 
Rinkevičius, G. Ivanauskas, L. 
Matiukas, J. Vyšniauskas ir kt.

Pasibaigus vakarėliui buvo 
draugiškos vaišės, kuriose 
apart viršminėtų draugų da
lyvavo rengėjų pakviesti drgg. 
Norkus ir čiųčelis, kur buvo 
pasakyta draugiškos kalbos ir 
palinkėta draugijai bujojimo.

šios draugijos tvėrėjai nėra 
darbininkų organizacijų skal
dymo šalininkai, bet jie sako
si, kad buvo i>riversti tverti 
atskirą organizaciją, kadangi 
esančių organizacijų vadai 
neparodė nė sugabumo, nė no
ro link savęs darbininkų ma
ses patraukti, bet savo spėti* 
ale taktika nuo savęs stpmė.

Linkėtina naujai organizaci
jai pasekmingai varyti pir
myn pasiimtąjį darbą, re- 
formuoj anties, populiarėj ant,

jungianties — einant kontak- 
tan su masėmis ir esančiomis 
organizacijomis.

Atbudimo žmonės turėtų im
tis to darbo, kurį taip gražiai

buvo pradėjusi Argentinos 
Lietuvių Socialistų Sąjunga ir 
jos laikraštis “Argentinos 
Naujienos”.

— Algimantas.

Duoilam Nuolaidos
Dabar perkantiems nauja 1931 metų mados 

Standard padarymo radio

Peoples Furniture
Kompanijos Krautuvėse

Štai kodėl: Peoples Krautuvės pasinaudoja dideliu iš- 
dirbėjų pasiulijimu. Pirkome didį radio skaičių, mokė
jome cash, gavome už labai mažą kainą. Prie to Peop
les nereikalauja didelių uždarbių ant radio, nes ne iš 
vien radio darome pirklybą. Šiuo žvilgsniu 
pirks radio šią savaitę Peoples Krautuvėse 
$56.00.

Štai vienas pavyzdys.

visi, kurie 
sutaupius

Ką aš galiu savo draugams 
duoti, kad jiem,s patiktų, kad 
butų naudinga ir neperbrangu? 
Ar jie jau turi tą? Ar tai bus 
tinkama dovana? Ar spalva, 
jiems patiks?

Kalėdoms besiartinant;, su 
jomis prasideda ir Dietine do
vanų problemą. Nežiūrint, kaip 
žmonės megtų duoti Kalėdų 
dovanas, dauguma iš jų netpėg* 
sta rūpinti, dovanų parinkimu. 
Gamintojai Luęky Strike cigar- 
etų šį dalyką suprantą, i r todėl, 
panašių probjcfrių' išrišimui jie 
pagamino spečMį ir labai gražų, 
Kalėdų sentimentui pritaikintą 
vaizdelį, kuris visame pralenkia 
visus iki šiol išleistus J.ucky 
Strike vaizdeliu.

Šis Specialis Kalėdų Vaizdas, 
su Kūčių rąstu, kaip pamatinė 
mintis, vaizduoja Kalėdų links
mumą ir reiškia pietinės sezo
ninės šventės linksmą nuotaiką. 
Šis vaizdelis yra gražus ir prak
tiškas, nes pats vaizdas gali būti 
pavartotas Kalėdų dekoracijai 
namuose, prie to, jis pagamintas 
dėželės formoje, į kurią galima 
supakuoti siunčiamas Kalėdų 
dovanas, Lucky Strike cigare- 
tus. Supakavę šion dėžutėn 
Lucky Strike cigaretų, pąsiūę- 
kite savo draugams. Mes garan
tuojame, kad jie jqps gaus nesu
gadintus, tarsi iš pat dirbtuvės 
pasiustus.

Šiais metais visiems patiks 
musų specialis Kalėdų Siuntinis 
iš 200 Lucky Strike cigaretų. 
Taip mano d a t g u m a tokių

žmonių, kurie turi daug draugų 
ir visus nori patenkinti dovano
mis, tačiau, kad tąs* nekaštuotų 
uerbrąugiai ir nereikėtų eikvoti 
lail^o ir energijos dovanas su
pirkti. Jie gali viso to išvengti 
pasiūsdami savo draugams po 
Speciali Kalėdų Siuntinį— 
Lucky Strike .cigaretų. Tuomet 
nereikės grūs'ųs po žmonių pri
pildytas krautuv.es ir gaišinti 
laikas.

Ne gana, kad Lucky Strike 
gamintojai duoda vartotojams 
vėliausio ir moderniškiausio iš
dirbinio cigaretus, pagamintus 
iŠ geriausių tabakų — tabakų 
derliaus grietinę—, o prie to, 
dąr pašalinamos gerklei kenks
iu tngds tabakų ypatybės per 
vadina m ą “SPRAGI NlMO“ 
procesą, tam tikslui vartojama 
Ultra Violetiniai Spinduliai. Šių 
cigaretų gamintojai su tokiu pat 
dideliu rupesniu ir pasirįžimu 
kreipė savo .dėmesį ir į cigaretų 
pakavimą, ypatingai Kalėdų 
Speciali Siuntinį.. Šio siuntinio 
pagaminimas parodo, jog gani- 
mjojai yra toli numatą ir rupes- 
ungi žmonės, pasiryžę padaryti 
Lucky Strike geriausiais pasau
lio cigąretais.

Šis ypatingas Lucky Strike 
siuntinis parduodama pas 
visus pardavėjus visoj šaly. 
Tokiu budu visi, ' kurie nori 
pasiusti Spccialį Kalėdų Siun
tinį savo draugams, guli išrišti 
tą dovanos pasiuntimo ir parin
kimo problemą anksti ir lengvai.

Palinkint “Linksmų Kalėdų 
Švenčių.” (Ądvcrtiscineiit) z

Šis nau jas Zenith radio 1931 metų mados 11 
modelio, labai dailiame kabinete turintis 
visus vėliausius pagerinimus. Jo tikra kai
na be tūbų yra ...................
Šių savaitę duodame nuolaidos

$155.00 
. $56.00

Tamstom kaštuoja tik ..

• Tai dar niekuomet negirdėta radio 
vertybė visoje biznio istorijoje.

Taipgi tokią pat nuolaidą duodame už senus setus ant 
Kombinacijos Standard išdirbysčių radios kaip tai, 
Brunsvvick, Majestic, Alwaler Kent, Zenith, R. G. A. 
Radiolas, Columbia.

Todėl nepraleiskite šios progos, bet tuojaus pasinau
dokite. Nes tikrai sakome, kad dabar turite. geriausią 
progą įsigyti naują 1931 njetų mados gerą radio iš at- 
sakomingų\ krautuvių gaudami sau $56 nuolaidos kaipo 
Kalėdų dovaną nuo Peoples Krautuvių.

Krautuves atviros kas vakarą.
Lengvi išmokėjimai suteikiami visiems pagal 

norą ir išgalę.
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MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeiną kas inčnesį nąo 

16 iki 32 puslapių didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS“, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mčnesiiis $1.00),
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St, Chicago, III.
Margutį redaguoja KQMP. A. VANAGAITIS.

4177-83 Archer Avė
Cor. Richmond St.

Tc|. Lafayeuc 3171.

2536-40 W. 63rd St.
Cor. Maplewood Avė.

Tel. Hemlock 8400

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, 8 ęljorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Marguti ir prisius $3.00, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos“.

Reikalaukite iš Margučio. Siuskite. $1.00 paprastam laiške.
.. .l1;.,.:." j,   X—.-..-Z".“”.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “V’

VIREJE. Išleista 1926 metai
1,054 patarimai kaip virti j vairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..................-...................
šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ................................................:................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ....... :............... .......... ...............

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .................      56
Namu darbai, namine sąskaitybe ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

” Knygyne
$2.50

$1.50

$3.00

$7.00

Brooklyn, N. N

krautuv.es


NAUJIENOS, Chicago, III

ĮVAIRENYBĖS
V v

Kalnų griūtys
Prieš kelias ■ dienas dide

liam prancūzų Liono mieste 
įgriuvo žeme, sunaikindama 
daug namų. Katastrofoj žuvo 
100 žmonių. Tyrinėjimai pa
rode, kad nelaimes priežasti
mi buvo permirkę dėl lietaus 
apatiniai žemės sluoksniai, 
kurie virto skysta te^la ir ne
išlaikė viršutinių jų sluoksnių 
spaudimo.

Žemės griūtys nėra koks 
naujas dalykas. Visais am
žiais jų pasitaiko. štai, Itali
joj, IV a. po Kristaus gimimo 
kalnas užgriuvo Velėjus mies
telį, kurs, nelyginant, antroji 
Pompėja, buvo atrastas 1717 
m. po šešių metrų storumo že
mės (Sluoksnių. 563 m. kalnas 
užgriuvo Tauretunum miestų 
prie Ženevoj ežero. Griūtis 
buvo tokia didelė, kad toj 
vietoj, kur buvo miestas, pasi
darė didoka aukštuma. Daug 
šimtu žmonių liko užmušta. 
XVIII a. įvyko daug griūčių 
Šveicarijoj, Berno Alpėse. 
1711 ir 1719 m. nuo vadinamo 
velnio kalno, iš 3000 metrų 
aukštumos, nugriuvo didelės 
žemės masės, padariusios daug 
nuostolių. 1855 m. įvyko daug 
griūčių Valiso kantone. 1881 
m. rugsėjo 11 d. dėl ilgų liū
čių atskilo nuo Čingel kalno, 
netoli Elnio, milžiniškos uolos 
ir nuriedėjo 410 metrų žemyn. 
| 90 ha. dirbamos žemes slėny 
nukrito apie 10 milijonų kubo

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

MADOS

DOVANOS KALĖDOMS

$14.00zmo

S 14.00
ir aukščiau

$139

Chicago, III

CREOMULSION

s krautuven, išsirinkite ir nereikės kitam mokėti uždarbio, 
urie eina po stubas ir daug jums prižada, o po tam kaip jus

Gražus moteriškas laik 
rodėlis už ......................

Naujas Eljęin laikrodėlis 
didelės vertės už ...

Jus suče
Bud

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dą>ar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gejnalų 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 apart kreozoto, kurie pa-

Gyvi svečiai iš kitų pla 
netų musų žemėj

gyvybė.
kurios
yra puil
žemės s
formos, kurioms oras yra nuo
dingos dujos, o nuodingos du 
jos yra būtina gyvenimo saly-

Naujas rankini 
$25.00, dabar

Budriko Krautuvė sumažino kainas ant visi; 
dysite daug pinigų pirkdami dabar, 
rikas garantuoja kad Jus Budriko krautuvėse pirksite daug piginus kaip kitur su 
sąlyga, jeigu Jus galite pirkti radio ar pianų kitur piginus ir tokios rūšies, Jums 
pinigai bus gražinami.

kilometrų plotų. Žemė griuvo 
150 kilometrų greitumu per 
valandų. 1924 m. griūties me
tu prie Amalfi žuvo 150 žmo
nių. Didelė griūtis buvo ir 
Brazilijoj, netoli Santos, 1928

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

3417-21 South Halsted Street
Tel Boulevard 4705

Atvažiuokite pa 
Apsisaugokite tokių 
pasirašote, reikia už viską dvigubai užmokėti.

Krautuvė atdara kiekvieną vakarą

Klausimas, ar kitose musų 
saulės sistemos planetos, ar ki
tų žvaigždžių palydovuose yra 
gyvybė, , visada domino 
nes. Vieni yra linkę manyti, 
kad kitos planetos ir žvaigž
džių sitsemos yra negyvena
mos, o kiti mano kad ir tuose 
tolimuose pasauliuose taip pat 
privalo būti gyvybė. Tačiau

Gražus naujas pianas di- 
dėlės vertės, -tik už ......... I

Gera Kalėdų dovana ant visados

Naujas, gražus Radio 9 tūbų, vertės 
$175.00, dabar už CC|£
Radio ir Viktrola kombinacija, gra
žus ir garsus, 9 tūbų, vertės $295, 
dabar 
už ..

tolimu 
pindulių, 

los yra kl
iedai, netikėtai

ui yra
štai, 

jaučiasi 
dujose, 
sieros dujas 
rioms yra 
siu nuodu 
Jei žemės 
daryta Ii 
ir ciano

Panelė Violeta Josliniutė
kuri dainavo solo ir duetą su Stasiu Rimkų per 
radio stoti W9XAA Navy*Pier, Chicago (gruo
džio 7-tą ryte kada programas buvo duoda
mas ant trumpų radio bangų). Šis programas 
buvo leidžiamas į Lietuvą ir į visą pasaulį.

Panelė Josliniutė jau daug sykių linksmino 
Jumis per radio.

lengvina ir g£do 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, šalio, 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 jUsų aptiekorių. (apg)

išsirutulotų savo 
organizmai.

pavyzdžiai rodo 
žemiškos gyvybės (les

toms baciloms nctmkji, 
yra svečiai iš kitu 

Vadinasi, ne* žiuro- 
mikroskopas nuims 

duoda patirti, kad ir kituose 
žvaigždžių ( pasauliuose yra

paskutniiuoju laiku vis labini 
įgauna reikšmės hipotezė, kai 
pirmoji gyvybe žemėj, mažy
tėlių bakterijų pavidalu, galė
jo būti atnešta žemėn iš kitų 
žvaigždžių šviesos spindulių 
energija. Nes žemėj yra ži
nomos bakterijos, kurios gyve
na visai kitokiomis sąlygomis, 
skirtinomis nuo įprastų, kų- 
dangi jos dar nėra prisitaikę 
prie žemės apystovų. Tos kei
stos bakterijos yra ne kas ki
ta, kai tik svečiai žemėj iš 
kitų pasaulių.

1930 m. vienas vokiečių pro
fesorius, tyrinėdamas akmeni
nius anglius pro mikroskopą, 
rado juose bakterijų, kurios 
gyvena angliuose, be oro, švie
sos ir vandens. Yra žinomos 
bakterijos, vadinamos amylo- 
bakter bacilomis, kurios gyve
na tik žemės gelmėse ir au
galų viduriuose. Jos yra gy
vos tik tol, kol jas paliečia 
oras. Jos yra gajos ir šiaip
jau sunkiai nužudomos. Bet 
pakanka, kad jas paliestų oro 
deguonis ir jos tuojau žūva. 
Deguonis, be kurio negali gy
venti jokis žemės $yvis, vis 
tiek, bakterija, augalas ar žvė
ris, yra mirtini nuodai amylo- 
bakter baciloms. Vadinasi, 
jos gali gyventi tik atmosfe-

s re ros 
toms 

dausos 
Visa kita gyvy- 
lik šios bacilos

mėn iš neapsakomai 
pasaulių, šviesos f 
sparnais nešinos 
tų pasaulių pil 
užklydę į musu mažą žemę

leguonies. 'lokiu bftei- 
ir daugiau.
metano bacila gerai 

(ik nuodingose pelkių 
o tiobakterijos mėgsta 

Yra bacilų, kib 
skanėstai stipria u- 

ciano dujos, 
dmosfera butų su- 

iš pelkių 
dujų, ti 

baciloms butų tikros 
čia gyventi 
be išmirtų 
atstovautų gyvybei žemėj. Ga 
Urnas daiktas, kad iš jų per ii 
gus amžius 
tiški sudėtingi

Šie 
musų 
niai 
nes jos 
pasaulių 
mis, o

phonografas. vertės

$12.50
Groja labai garsiai rekordus. 

Labai gera dovana.

Nes gyvybes forinos( 
tikrai yra kilę žemėj, 
kiaušiai prisitaikę prie 
a lygu . O los gavybos

metrų uolų, žuvo 15 žmonių 
83 trobesiai ir 4 tiltai, 1806 m. 
rugsėjo 2 d. kalnas užgriuvo 
senąjį Goldau kaiųią Šveicari
joj. Per šią katastrofą žuvo 
157 žmonės. Krintančioj i kal
no dalis turėjo 4 kilometrus 
ilgumo, 320 metrų platumo ir 
32 metrus storumo. Taigi, nu
slinko apie 39 milijonai kubi
nių metrų žemės. Bet di
džiausia kalmi griūtis įvyko 
Japonijoj 1888 m., kai nuslin
ko 1250 milijonų kubinių me-

TURĖKIT PINIGŲ SEKAMOMS 
KALĖDOMS

prisidedami x prie musų KALĖDINIO TAUPIAU) 
KLIUBO dabar.

25c
Į savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
• 3154 W. 63rd Street

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS
Rekomenduojamas dakta

rų ir slaugių.
Valahds. atgaivinantis an

tiseptikas dėl moterų.
Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų. 
Pardavinėjamas aptiekosc.

Lydia E. Pinkham’s
Sanative Wash 

Lydia Ė. Pinkliam MedicineCo.
Lynn, Mau.

The fellows 
that cause

SORE 
THROAT
Colds and sore throat 
are infections caused 
by germs. The above 
are streptococcus 
germs. Help nature 
combat them by gar- 
gling every day with 
full strength Listerine. 
lt kilis germs in 15 sec- 
onds and heals tissue.

Gargle with

LISTERINE t

delight in
Cheese flavor

Štili another Kraft-Phcnix 
triumph! Ncw digcstibility,1 
hcalth qualitics and delicious 
new flavor addcd to chcesc.

In Vclvccta all thc valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minerals. Good for every- 
one, including thc childrcn.

Vclvccta spreads, sliccs, or 
mclts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAFT

yelveeta
▼ The Delicious New Cheese Food

2943 — Jūsų dukrelei suknelei Tin
ka iš bile materijos, nors gražiaus išro
dyt* jeigu bus pasiūta iš vienos spalvos 
materijos. Sukirptos mieros 8, 10, 12
14 metų amžiaus mergaitėm.

Norint rauti vieną ar daugiau viri 
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: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St.» Chicago, III.

sTar-.dust BY’WESTPHAL,Copyright Mldwest Feature Service y
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liui, pridėjo į savo falsifikaciją perdaug vardų ir kit6- 
kių smulkmenų, kurių teisingumas gali būt patikrintas. 
Ir todėl, vietoje triumfo, kurį Stalino diktatūra tikėjosi 
laimėti tąja humbugiška inžinierių byla, ji susilaukė 
užsieniuose nepataisomo moralio smūgio.
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ŠV. ELENOS SALA

GREMĖZDIŠKA FALSIFIKACIJA

Gyventojų skaičius. — Susisie
kimas su pasauliu. — Bevie- 
linio telegrafo ir kabelio sto
tys. —Klimatas.—Miškų nai
kinimas. — Termitai. — Lan
kytojai. —Viešbutis. — Na
poleono relikvijos.

žmonės, kurie dar neserga proto 
kad prof. Ramzin galėjo-“maty-1 
su Riabušinskiu, mirusiu ir palai-

Sovietų generalio prokuroro pa-

Tik-ką atėjusieji iš Europos laikraščiai paduoda 
be galo įdomių detalių (smulkmenų) apie tą garsiąją 
astuonių rusų inžinierių “bylą” Maskvoje, apie kurią 
per paskutines dvi savaites laiko tiek daug rašė viso 
pasaulio spauda. Šiandie nė vienas sveikai protaująs 
žmogus netiki, kad prof. Ramzinas ir jo draugai tikrai 
darė tokias “konspiracijas” su užsienių imperialistais, 
kokias jiems prikaišiojo sovietų prokuroras Krylenko, 
ir kad jų “prisipažinimai” teisme buvo nuoširdus. Bet 
Rusijos emigrantų spauda Paryžiuje iškėlė aikštėn fak
tų, kurie aiškių aiškiausiai įrodo, jogei sovietų proku
ratūra kartu su žvalgyba begėdiškai suklastavo kalti
nimus suimtiems inžinieriams ir paskui^ matyt, priver
tė juos tuos kaltinimus ant savęs prisiimti ir pakartoti 
teisme, kaipo savo “prisipažinimus”.

Kaltinamam akte, pavyzdžiui, vienoje vietoje sako
ma, kad prof. Ramzinas prisipažinęs, jogei jisai “tarpe 
spalių 5 ir 10 dd. 1928 metais matėsi Paryžiuje ir tarė
si” su rusų emigrantu pirkliu P. Riabušinskiu, kuris da
bar esąs vienas “Pramonės ir Prekybos Sąjungos” vadų. 
Tuo gi tarpu minimas čionai Riabušinskis jau yra sė- 
niai miręs!

Milionierius pirklys Riabušinskij, pabėgęs po bol
ševikiško perversmo Rusijoje į užsienį, gyveno keletą 
metų Francijoje, bet 1924 m. liepos mėn. 19 d. mirė 
Cambeau mieste ir yra palaidotas Batignolles kapuose.

Komunistiškos davatkos, gal būt, tiki į tokius ste
buklus, kad sovietų valdžios priešai laiko konferencijas 
su nabašninkais, bet 
liga, vargiai patikės, 
tis ir tartis” 1928 m. 
dotu 1924 m.

Antras pavyzdys,
gamintame kaltinamame akte sakoma, kad “konspira- 
toriai” ne tik rengęsi, su užsienių imperialistų pagel- 
ba, nuversti Rusijos sovietų valdžią, bet ir jau buvę 
sudarę sąrašą ministeriu, kurie užimsią bolševikiškų 
komisarų vietas, po sovietų nuvertimo. Pagal tą sąra
šą finansų ministerio portfelis buvęs skiriamas A. Vyš- 
negradskiui. Bet šito žmogaus, pasirodo, jau taip pat 
seniai nebesama gyvo!

A. Vyšnegradskij mirė 1925 m. gegužės mėnesio 9 
dieną ir yra palaidotas garsiose Pėre-Lachaise kapinė
se, Paryžiuje. /

Vadinasi, pagal sovietų prokuroro aktą išeina, kad 
apkaltintieji dėl “konspiracijos” inžinieriai laikė su na- 
bašninkais konferencijas ir net vieną tų nabašninkų 
tarėsi padaryti finansų ministeriu! Kaltinimų absur
diškumas tolinus nebegali eiti.

Įdomiausia tečiaus yra tai, kad apkaltintieji inži
nieriai buvo priversti “prisipažinti”, jogei tie beprotiški 
kaltinimai esą teisingi. Sovietų žvalgyba Maskvoje ir 
prokuroras Krylenko galėjo nežinoti, kad Riabušinskis 
ir Vyšnegradskis yra seniai mirę, bet kaip galėjo “liu
dyti” apkaltintasai prof. Ramzin, kad jisai su tais na- 
bašninkais “darė sąmokslą” už keleto metų po jų mir
ties?

Čia yra aišku, kad kaltinamųjų “prisipažinimai” 
tardymo metu, lygiai kaip ir jų “parodymai” teisme 
buvo nuo pradžios iki galo žvalgybos ir prokuratūros 
sufabrikuoti. Grasindami sušaudymu, sovietų valdžios 
budeliai privertė kaltinamuosius “patvirtinti” visa, kas 
jiems buvo surašyta ir pakišta!

Jeigu Rusijoje butų laisva spauda, tai Rusijos laik
raščiai tuos faktus butų paskelbę, ir visi valdžias* kal
tinimai prieš suimtuosius inžinierius butų susmukę, 
kaip vėjo papustas popierinis namelis. Bet šiandie bol- 
ševikijos gyventųjų masės žino apie bylą tiktai tą, ką 
jiems pranešė parsimelavusios “Pravdos” ir “Izvesti- 
jos”, ir daugelis jų gal tiki, kad milionierius Riabušin
skis, iš tiesų, duoda pinigus “sąmokslininkams”, o kiti 
“baltgvardiečiai” su Vyšnegradskiu priešakyje jau da
lina tarp savęs ministeriu portfelius, organizuodami 
“kontr-revolįucionierių” kabinetą.

Ar ne “laimė” gyventi po Stalino diktatūra, kuri 
rūpinasi proletariatą “apšviesti” ir į žemišką^ rojų nu
vesti ?

Melagiai ir falsifikatoriai paprastai įkliūva, kuo
met jie užmiršta saiką. Stalino žvalgybininkai išsišoko 
dėlto, kad jie, steųgdamiesi apdumti akis visam pasaū-

šv. Elenos sdla yra visai ne
didelė. Vienok ji turi apie 3,- 
700 gyventojų. Pas tuos gyven
tojus yra užsilikę. įvairių įvai
riausių atsiminimų apie Napo
leoną, kuris čia gyveno nuo 
1815 iki 1821 m.

Salon patekti nėra lengva. 
Tik du kartu per mėnesį at
plaukia anglų kompanijos lai
vai. Vienas laivas plaukia iš 
Londono į Pietų Afriką ir pa
keliui sustoja Kanarų salose. 
Būtent, Prisikėlimo ir šv. Ele
nos salose.

Kitas laivas eina priešingon 
pusėn. Vadinasi, iš Pietų Af
rikos į Londoną. Jis irgi su
stoja prie salų. Laivai atveža 
paštą. Tačiau laiškanešių saloj 
nesiranda. Piliečiai patys at
eina į paštą atsiimti savo laiš
kus bei laikraščius, kurie atei
na iš Londono devynioliktoj 
dienoj.

Bet tai visai nereiškia., kad 
salos gyventojai apie svarbius 
pasaulio įvykius sužino tik tre
čioj savaitėj. Tikrumoj apie į- 
vairius įvykius jie sužino labai 
greit. Reikia žinoti, kad sala 
susisiekia su pasauliu su pa
galba bevielinio telegrafo. Ant
ra, saloj randasi kabelio stotis. 
Randasi du šimtai “baltųjų”, 
kuriuos sudaro beveik išimtinai 
anglų valdininkai. Viepi jų yra 
valdžios atstovai, o kiti tar
nauja kabelio-telegrafo kompa
nijoj. O kai dėl kitų vietos gy
ventojų, tai jie susideda iš įvaL 
riaušių spalvų ir tautų žmonių, 
kurių skaičius siekia pusket
virto tūkstančio. To žmonių 
mišinio pagrindą sudaro juo
dieji negrai. Bet jie savyj tu
ri nemažai malajiečių, kiniečių 
ir baltaodžių kraujo.' Anglai 
kolonijose, kaip žinia, labai nei
giamai žiuri į visokį susimalsi
mą baltaodžių su spalvotų rasių 
žmonėmis. Ir net saloj esan
čiame kino teatre yra padary
ta antrame aukšte specialė vie
ta baltaodžiams. Tik iš judžių 
Šv. Elenos tikrieji gyventojai 
susipažįsta su tokiais šių dienų 
pagrindinės kultūros elemen
tais, kaip geležinkelis ir auto
mobilis.

Saloj daug kalnų. Ji yra vlil- 
kaniškos prigimties. Dalis jos, 
kur randasi Longtoood fortas, 
susideda iš paniurusių uolų, 
kdrias nuolat aplanko dideli 
vejai. Vėjai atneša rukus ir 
lietų. Dėliai tos priežasties 
klimatas europiečiui sveikatos 
atžvilgiu yra labai pavojingas. 
Paprastai anglų valdininkai, ku
rie tarnauja saloj, ilgiau čia ne
išgyvena, kaip du ar tris' me
tus. Tuo tarpu Napoleonas 
toj salos dalyj praleido šešis 
metus.

Kita salos dalis, kuri yra ži
noma kaipo “Plantacijų namai“, 
yra kur kas sveikesnė vieta 
gyventi. Ji yra apdengta ža
liu mišku, kuris per paskuti
nius tris dešimtis metų pradė
ta sparčiai kirsti? Toj vietoj, 
kur pirma, buvo miškas’, dabar 
auginama ypatingas tekstilinis 
augmuo, kuris yra žinomas kai
po “fliaska”. Tai visaį naujas 
dalykas. Napoleono laikais 
“fliaska” dar nebuvo žinoma. 
“Fliaska” dalinai primena iri
są. Auginti tą augmenį reikia, 
keturis metus. Reikia labai 
daug darbo padėti, kol gauna

ma medžiaga, iš kurios yra pa
daromos virvės ir kanatai.

“Fliaska” žymiai prisidėjo 
prie vietos gyventojų gerbūvio. 
Pirma per dieną uždirbdavo 
nuo 3 iki 9 pensų. Dabar jų 
uždarbis pašoko iki 24 pensų, 
š kitos pusės, “fliaskos” au

ginimas sudaro didelį pavojų 
miškams, kurie juo tolyn, tuo 
labiau yra naikinami. O miškų 
naikinimas, kaip žinia, šaliai 
nieko gero nelemia.

Vienas aršiausių salos' priešų 
yra termitai, kurie naikina 
trobesius. ' Kaip žinia, termi
tais vadinama tam tikros rų- 
šies skruzdėlės, kurios pasižy
mi medinių daiktų naikinimu. 
Jei termitai įsigauna į namus, 
tai atsikratyti nuo jų paprastai 
nėra galima. Termitai jau su
naikino kelioliką namų. Jie 
buvo jsigavę net į gubernato
riaus rezidenciją, kur teko pa
keisti visas iš medžio padary
tas namų dalis. Vadinasi, rei
kėjo sudėti naujas grindis, lu
bas, duris ir t.t. Statyba Šv. 
Elenos saloj yra surišta su di
delėmis sunkenybėmis, kadangi 
beveik visą medžiagą, —plytas, 
geležį ir kalkius—tenka impor-

tuoti iš kitur. Medinius namus, 
kaip jau buvo minėta, dėl ter
mitų tiesiog negalima statytai, 
Nežiūrint į tai, netoli nuo uos
to randasi kas tai panašaus j 
miestą. Tas neva miestas yra 
žinomas kaipo Jamestown.

Dar iki šiol nepasiliovė kelia
vimas į šią \Vietą. Kiekvienais 
metais atvyksta iki tūkstančio 
keliauninkų anglų, belgų, aus
traliečių, amerikieČi^, vokiečių. 
Tarp lankytojų beveik vishi 
nėra franeuzų. Labai, labai re
tai užklysta francUzas. Lanky
tojai pasirašo tam tiaroj kny
goj. Siauru keliu ji^ važiuoja 
į tą vietą, kur prieš šimtą su- 
viršum metui gyveno Napoleo
nas. Tėn jie ieško to geniališ- 
ko karvedžio pėdsakų. Jiems 
parduoda neva Napoleono sta
lo dalis. Per paskutinius kelis 
desėtkus metų tų dalių tapo 
parduotai tiek ,kad butų galima 
bent kelis destėtkus stalų pa
daryti. Žodžiu, Napoleono ne
va palaikais pirkliauja, kaip 
kokiomis šventųjų relikvijo
mis. Apsukrieji gyventojai iš 
to neblogą, biznį daro.

Mieste Jamestown randasi ir 
viešbutis. Paprastai tas vieš
butis yra uždarytas. Atidaro
ma jis tik tada, kai laivu at
plaukia koks svečias-nebuvėlis, 
kuris pareiškia noro saloj ke
lias dienas pagyventi. Tai’ labai 
retai tepasitaiko. Dažniausiai 
lankytojai suspėja apžiūrėti 
salą per kelias’ valandas. Tiek 
laiko paprastai stovi ubste lai
vas. Lankytojams todėl nėrh 
jokio’ išrokayimo pasilikti saloj 
kiek ilgesnį laiką. —K. A.

rclijos į vienuolyną įstojimą ir 
juos kvietė karštai melstis, jos 
priesaikos nusveriančią valan
dą, idant tasai paveldėjimo ne
prietelis neturėtų galybės’ va
ryti savo protą maišančio žais
mo dievobaimingai nekaltai 
mergaitei kankinti. “Sunkus,— 
tarė abtisė; sunkus buvo tie 
kvotimai, kuriuos ši nekalta 
mergaite turėjo išlaikyti. Nela
basis norėjo ją pavilioti į pik
tą, ir visą pavartojo, ką tik 
pragaro gudrybės gali, norėda
mas ją apsvaiginti, kad ji pati 
nejausdama pikto, snusidėtų ir 
paskiau iš to miego pabusda
ma pražūtų gėdoj ir nusimini
me. Tačiau Amžinoji Galybė 
apgyhė šitą dangaus kūdikį ir 
tegul neprietelis dar šiandien 
pamėgina ją gundydamas pri
siartinti, jos pergalė bus tuo 
garbingesnė. — Melskitės, ma
no broliai, ne dėl to, idant Kris
taus sužieduotinė nepasvirtų, 
nes jos atsidavimas dangui yra 
stiprus’ ir pastovus, bet dėl to, 
idant kokia nors žemiška ne
laimė nesutrukdytų šio švento 
veiksmo. — Mane ima kokia 
tai baimė, kuriai aš jokiu budu 
nepajėgiu atsispirti!” —

E. T. A. Hoffman x Vertė J. Pronskus

Velnio Eliksyras
% , . * , ' s ' < .

(Tęsinys)
būtybė, pastatyta tau ant ke
lio, idant tavo akimis užstotų 
skaistųjį tikslą, koks tau gal
būt būt buvęs skirtas. Ak, bro
lau Medardai, velnias dar bei 
poilsio tebevaikščioja ąpt že
mes ir vis dar tebesiūlo savo 
eliksyrus! — Kuriam kada nors 
nebuvo gardu paragauti to ar
ba kito pragariško gėrimo; bet 
tai yra Dangaus valia, kad 
žmogus per piktą veiksmą pa
žintų savo silpnaprotybės mo
mentus ir iš aiškaus savęs pa
žinimo semtų pajėgos jai at
sispirti. Tame apsireiškia Vieš
paties galybe, kuri lygiai kaip 
prigimties galybė per nuodus, 
taip gerasis principas per pik
tą reiškiasi. Aš turiu tau taip 
kalbėti Medardai! Nes aš žinau, 
kad tu manęs nesuprasi netei
singai. Dabar eik pas brolius!”

Vienuolynas rengias Aureliją 
įšvęsti į vienuoles. — Medar
dai pamato ją ir slopinama ug
nis plėšo jo krutinę. — Medar
das dabar žino, kiad (abtisė bu

vo jo tėvo meilužė.
Tame, akimirksnyje lyg koks 

aštrus visus nervus ir pulsus 
draskantis skausmas mane 1 pa
gavo aukščiausios meilės ilge
sys. Aurelija, — ak Aurelija! 
garsiai sušukau. Prioras atsi
stojo ir tarė labai rimtu tonu: 
“Tu tiirbut pastebėjai, kad mu
sų vienuolyne rengiama yral di
delė šventė* Rytoj bus Aurelija 
įvilkta ir gaus vienuolyno var
dą Rozalija”. — Sustingęs be 
žodžių palikau bestovįs priešu 
priorą. “Eik prie brolių!” be
veik piktai sušuko jis ir beveik 
be sąmonės nužengiau žemyn į 
refektoriją, kur buvo susirin
kę broliai. Mane vėl apipuolė iš 
naujo klausinėti, bet aš nepa
jėgiau nė vieno žodžio apie sa
vo gyvenimą jiems pasakyti; 
visi praeities vaizdai aptemo 
manyje ir tik vienas Aurelijos 
šviečiantis paveikslas atsistojo 
prieš mane žibėdamas. Prisi
dengęs atgailos pamaldų reika
lu apleidau brolius ir nusisku
binau į koplitelę, esančią visiš
kai kitame gale didelio vienuo* 
lyno sodno. Čionai norėjau

melstis, bet iš mano dievobai
mingų apdūmojimų prikėlė ma
ne mažiausias šlamesys, švel
nia usis lapų šnabždėjimas. Tai 
jinai... jinai ateina... aš vėl ją 
pamatysiu — ,taip šaukė mano 
siela ir visa širdis drebėjo iš 
baimės ir džiaugsmo. Man pa
sirodė tartum išgirdau tylų 
kalbėjimą. Aš pašokau, išėjau 
iš koplitėlėsx ir .žiuriu, lengvais 
žingsniais, netoli pro mane eina 
dvi vienuolės ir tarpe jų nau
jokė. — Ak tai tikrai buvo Au
relija. — Mane perėmė mešlu- 
gingas drebulys. Užėmė mano 
dvasią — norėjau žengti pir
myn, bet nepajėgdamas pakru
tėti iš vietos, sukritau ant že
mės. Vienuolės, drauge ir nau
jokė, dingo krūmuose. Kokia 
diena! — kokia naktis! vis tik- > 
tai Aurelija ir -'AUrelija’. —- Jo
kio kitokio vaizdo, jokia kita 
mintis nebrado manyje, vietos.

Patekėjus pirmiems ryto 
spinduliams vienuolyno varpai 
paskelbė Aurelijos įvilkimo 
šventę ir greitai bematant su
sirinko visi broliai į didžiąją 
salę; įėjo abtisė, lydima dviejų 
seserų. Neapsakomas -.yra 
perėmęs mane tuo metu jaus
mas, kai pamačiau tą, kurią 
mano tėvas taip širdingai my
lėjo, ir nežiūrint, kad jis’ nedo
rybėmis pats sutraukė tą ryšį, 
kuris būt galėjęs duoti didžiau
sią šios žemės laimę, jis tuos 
savo palinkimus, suardžiusius 
jos laimę, be to dar savo sunui 
perdavė.

Ji norėjo šitą sūnų išauklėti 
į dorą dievobaimingą, bet jis 
panašiai' savo tėvui krovė ne
dorybę ant nedorybės ir tokiu 
budu sunaikino savo dievoto
sios auklėtojos visą viltį, kuri 
sūnaus doroje norėjo rasti pa
guodos dėl jo tėvo nuodėmin
gos praeities, — Nuleidęs gal
vą, akis į žemę įbedęs išklau
siau trumpos kalbos, kurią ab
tisė dar kartą pranešė susirin
kusiems dvasiškiams apie Au-

“KULTUROS” No. 11 tik 
ką gautas iš Lietuvos. Kai
na 45 centai. Gaugitc “Nau
jienose”.

Medardo kančia, matant jo nu 
mylėtinę velkant į vienuoles ir 
amžinai atskiriant nuo jo. — 
Širdyje jis išmetinėja abtisei, 
kuri rengias Aureliją apvilkti, 

o pati yra baisiojo Viktorino 
motina.

•Aišku buvo, kad abtisė ma
ne — tik vieną mane vadino 
gundančiu velniu, kad ji mano 
atvykimą laiko esant sąryšyje 
su Aurelijos įvilkimu, kad ji 
mane spėjo turint kokį nors ne
dorą pasiryžimą. Pajutęs savo 
atgailos tikrumą, savo gailesį, 
savo minčių pakitėjimą, aš su
stiprėjau. Abtisė nė vieno sy
kio nepažvelgė į mane; širdies 
gilumoj kankindama manyje 
pasikėlė tokia pat karti pašie
pianti neapykanta, kokią aš 
jausdavau rezidencijoj, maty
damas kunigaikštienę, ir vietoj 
to, kad bučiau turėjęs kuni
gaikštienei šiuos žodžius kal
bant pulti prieš ją ant žemės, 
aš norėjau išdidžiai ir drąsiai 
ateiti prie jos ir pasakyti.

(Bus daugiau)

GARSINKITRS 
NAUJIENOSE

Odeon.
Įsigyk Šventėm šiuos naujus OKEH- 

ODEON rekordus, kaina po 75c vienas. 
» Siunčiame ir i kitus miestus.

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI

26105

26022

26023

26106

Angelai gieda danguje,
Petras Petraitis, baritonas

Brooklyno Mišrus Kvartetas

Brooklyno Mišrus Kvartetas

26107

26054

26066

26069

Sveikas Jėžau gimusis 
Linksmą giesmę mes užtrauksime,

Gul šiandieną, 
Atsiskubino Betlejun, 

Ar žinai kaip gerai. Polka,
Mano tėvelis, Vakas, P. Sarpaliaus Orkestrą, dainuoja J. Sersevičius 

t 
Kraip, Pol£a, 
Džiaugsmo valandos, Mazurka, 

Barbora, 
Kad nęra alaus, . 
Gerkim, gerkim, 
Rai, rai, ratatai 
AŠ berniukas, 
Susana, 

s . t
26049 Sveikas ligoms, 

■ Naujas žiuponas, , 
Bevaikis pas daktarą, 
Sunaus logika, 
Dzūkų kraštas, 
Kudlius su kanklėmis^. 
Smuklei vainikėlis, 
Kur Nemunas ir Dauguva, 
Mamytė, 
Naktis svajonėmis papuošta, 

Uk ;vei, 
Senas bernas. 

Urėdas maiše, 
Godelis,
Juokai, juokų rekordas, 
Pastolius, 
Saulelė raudona, 
Aš bijau pasakyti. 
Sėdžiu po langeliu ,* 
Nepagelbės mergužėlę gailios ašarėlės, 
Stasys, 
Plaukė sau laivelis, 
Dzinguliukai. 
Prašome pasakyti, 
Grybai, 
Levendrėlis. 
Petro vestuvės, komiška sceha, 

Atliko

' 26027

26070

-26088

88001

26072

26080

26004

26073

26039

26035

26047

6095

26103

26040

26094

26044

26077

26104

26096

26089

26078

2fi071

26068

26060

26003

Rigoletto, 
Neverk brangi,
Oj ,čia, čia,
Ganėm aveles,
Margarita, iš operos Faustas.
Arija iš operos Samsonas
Kam Šeriai žirgelį 
Iš rytų šalelės, 
Bernelis. Polka, 
Noroj Polka, 

Lietuvaitė, Polka, 
Močiutė. V akas, 
Išleistuvių Polka, 
Seklyčioje, Polka, 
Panemunės Valcas, 
Plikas kaip tilvikas, Two
Gaidys, Polka,
Klaipėdos Valcas,
Karvelėli, Valcas, 
Eisim grybauti, šokis.
Lelija, Valcas,
Žvirblelis, socas,

Kas bus, Polka, 
šitas šokis dėl visų, Polka,

ir

Petro Sarpaliaus Orkestrą 
/

IR »»»• F

K. Kraučiunas

Kauno Benas

Juozas Uktveris ir Adelė Zavistaitė

A. Sodeika

Julė Dvarijonaitė. soprano 
Dailia, Grigaitienė, soprano

K. J. Kriaučiūnas, tenoras 
KriauČiunas ir Olišauskas, duetas

Petro Sarpaliaus Orkestrą 

. Armonika, klarnetas ir pianas 
Duetas ant armonikų

Armonikų duetas

Step, Armonika solo

Kariškas benas

Kauno Orkestrą

šokių orkestrą

Kaimiečių benas

Aplankyk Budrįko Krautuves Prieš Kalėdas.

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

CHICAGO. ILL.
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Bedarbių Šelpimo Reikalai
4* i • *4

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 

tiktai

miteto nariai malonėkite atvyk
ti į susirinkimų. Yra svarbių 
reikalų aptarti.

Bedarbių šelpimo Komiteto 
Pirmininkas,

Antanas žympntas.

ryte

Lietuvių Bedarbių 
Šelpimo Reikalai

Penktadienis, gruodžio 12,
Pasiųsta darban:

1930

B. Mirin, J. Luneckas, P. Du- 
nauskienė, W. Vaičius, Subai- 
tis.

Duota rūbų ir maisto:
P. Gudjonis, V. šilas, P. But

kus, L. Klevelis, T. Usmant, M. 
Kubilius, A. Andriulis, J. Gier- 
likas, K. Petkus, O. Tolusis 
Ragauskis, R. Lesnickienė.

Atvežė rūbų:

F.

J. Šernis, 4445 S. MUckmond 
Street.

Ačiū už rubus.

Dovanojo pinigais:

P. Zakaras, 4151 S. 
sian Avc...................... .

Ačiū už dolerinę.
$1

BEDARBIŲ SUŠELPIMUI 
KONCERTO TIKIETAI 
PARDUODAMI ŠIOSE 

VIETOSE:
“Naujienų” raštinėj, 1739 S. 

Halsted St.
Knygyne “Lietuva“, 3210 S. 

Halsted St.
Universal State Banke, 3252 

S. Halsted St.
Peoples Restaurante, 1628 VV. 

47th St.
Bedarbių Šelpimo Komitete 

ofise, 3224 S. Halsted St.

kon 
siųs* 

drau-

Pirkite tuojau tikietus 
certo bedarbių naudai ir 
kitę savo giminėms ir 
gams, kaipo Kalėdų dovanų. Jus
sušelpsite alkanus bedarbius— 
atliksite žmoniškų dar Iki.

Koncertas su prakalbomis be
darbių naudai įvyks penktadie
ny, gruodžio 19, 1930, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. 
St., pradžia 7:30 vai. 
Bus puikus programas 
kalbėtojai.

Halstec. 
vakaro, 
ir geri

1930Subata, gruodžio 13,
Duota beda i biams rūbų 

i maisto;

P. Gudjonis, T. Sudžius, 
Nirtautas, P. černauskas, 
Gečas, D. Balčiūnas.

Pasiųsta darban:

F. Samsonas.

Davė rūbų:
K Traškevičius, 5649 

PI., Clearing.
• A. Venckus, 5629 W. 

Clearing.
V. Pa kol lis, 5624 W. 

Clearing.
D. Staškonis, 5624 VV. 

Clearing. •

VV.

64

64

Nuo tų žmonių surinko 
vežė rubus:

ir

Petras Petkuitas, 6842 
Talrnan Avė 
6631 
Rus,

(treen ir kitais turtuolių pus^ 
laikančiais piemenimis. Kolei 
“gudragalviai” savoms avelėms 
nukirps visas vilnas iki nuo- 
gastės, atims nuosavybes, tolei 
neleis jiems žmoniškai gyven
ti. Didžiulių korporacijų divi
dendai šiais metais dar dides
ni negu pereitais metais. Gud
ragalviai jokios bedarbės neži
no.

Lai šis musų bedarbių var
gas mus visus pamokina. Bu
kime stipriai susiorganizavę ir 
prisirengę visokias nelaimes pa
tys aprūpinti. Dabar suspieg
iame visi j Lietuvių Bedarbių 
šelpimo Komitetą. Sutilpsime 
visi geros valiog lietuviai. Ap
tarsime visus reikalus ir gel- 
bėsime savuosius kaip išmany
sime. Toliau įgiję savimi pasf- 
tikėjimo, dar gudriau, dar pra
kilniau sugebėsime sutartinai 
ekonominį ir kulturinį musų 
būvį

gyvenimo skirtingose vietose.
Nariai nepatingėjo susirinkti.

Paminėjimo 20 metų sukak
tuvių vakaras pilnai pasisekė.

Siuvėjas.

Kentėję daug metų vy
ras, žmona pasiliuosavo 

nuo Pilvo Pakrikimų

Lietuvės Akušerės

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Vidikas- 
Lulevičienė

St.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Įvairus Gydytojai

GYDO

laipsniniu budu gerinti.
Dr. A. K. Rutkauskas.

daug ačiū: 
man leda k a

Lietuvių Siuvėjų 
Prakalbos

savo
To-Day” gruodžio

pasta-
11 d.,

Which renders good for bad, 
blessings for eurses, Wm. 
Shakespeare, Bichard 3, Act 1. 
Sc. 2.

(Labdarybe, kuri teikia gerą 
už blogą, palaimą už keiksmus).

“For the relief, much thanks: 
’tis bitter cold, And 1 am siek 
at heart.”

Wm. Shakespeare,* Hamlet, 
Act 1. Sc. 1.

(Už šią pašalpą, 
juk baisiai šalta, Ir

Iant širdies).
Arthur Brisbane, 

bose
1930, automobiliu, vieškeliu va
žiuodamas, savo įspūdžius ši
taip aprašo: “Kelių kryžkelyje 
ant kampo stovi, darbiniais rū
bais apsivilkę, vyrų buris, ma
tomai bedarbiai. Jų tarpe pa
žymėtinas vienas galingas jau
nas vyras šnairuodamas tėmy- 
ją į pro jį birbančius automo
bilius. Kaij) ilgai, bi-kokis žmo
gus gali tikėtis, kad jis alks 
ir į alkanus vaikučius ir alka
ną pačią žiūrės be protesto?”

Jo teorija kad norintis dirb
ti žmogus turi teisės gauti 'pa
valgyti, musų “geriausius pro- 
Jus” nesugraudina, bet jų pa
čių apsaugai, jie gerai padary
tų, kad tą teoriją gyveniman 
įvykintų. Jie gal išmoks iš Bri
tanijos, Vokietijos ir Franci- 
jos, su istorijomis ilgesnėmis 
(longer), negu musų, kad tušti 
pilvai yra pavojingi.”

Brisbane, kaipo milijonierių 
samdinys, ir pats jau turtuo
lių luome įsigyvenęs, bet jau
nų dienų pažangaus 
negali užmiršti.

Broliai, sesutės,, 
bukite gerame upe
dykite valgyt paprašyti, kur 
tik pateksite būti. Septynių mi
lijonų minia už jūsų pečių to 

| paties, iš pasiturinčiųjų, irgi 
reikalauja. Žmonių balsas tai 
Dievo balsas, (vox populi — vox 
Dei.) Septyni milijonai darbu, 
neaprupintų žmonių. Kiti dvi
dešimts milijonų, neva dirba 
vieną ar dvi dieni savaitėje.: 
Darbininkų luome neliko pini
gų, seniau uždirbtų. Nūn, tik 
dalį paprasto laiko tedirbant, 
dai'bininkų algos iki trečdalio 
subliūško. Obalsis kad dirban
ti (arba turintieji) darbinin
kai maitintų bedarbius, tai ty-i 
čiojimasis iš darbininkų.

Prieš metus pagamintas bir- 
jžose “krachas” pralobino did
žiulius bankus, mažųjų speku
liantų sunaikinimu. Dabar to
kio pat pralobimo laukia nupi- 

04 ginimu darbininkų valdomos

Amalgameitų organizacijos dvi
dešimties metų pradžios ir 
kritusiįų draugų Kazimiero 
Lažinskio ir Frano Nagrec- 
kio ' sukaktuvių apvaikšČioji- 
mas

Lietuvių skyrius 269-tas A. 
C. W. of A. atlaike savo regu- 
liarį susirinkimų ir paminėjimų 
20 metų sukaktuvių didžiojo 
streiko Chicagoj.

šiame susirinkime kalbėjo P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto-
rius.

Kalbėtojas kaip žinoma visa
da pasako aiškiai ir supranta
mai dalykas, taip ir šiame su
sirinkime perbėgo visą to strei- 

i ir organizavimosi 
ar nepasekmes, su 
rubsiuviams prisiėjo 
Ragino laikytis vie- 

dirbti dėl vieno ben-

gyvenimo

bedarbiai, 
ir nesigės

W.
K.

St..

at-

South
O. Branauskienė, 

S. FaiiTiėTd Avė., F. Šim-1 
5123 S. SpaŲlding Avė.

Darbininkai negalės taksų už 
namelius valdžiai užmokėti. Var
žytinėse tokia nuosavybė par
duodama, suprantama, už pus
dykę teks piniguočiams. Antras 
didžiulių bankų pralobimas pra- 
matomas. Taip “best minds”,1 
šios šalies gudragalviai, it kor
tomis lošia.

į “Federation of Labor” su
burtus darbininkus “gudruo

liai” žiuri kaip į avis su Voll,

(Jauta pinigais:
F. Šimkus, 5423 S. Spaulding 

Avė. $1, M. Baugu, 10417 So. 
State St. $5, (pinigai “Naujie- 
iioae J.

SUSIRINKIMAS

Bedarbių šelpimo Komiteto 
susirinkimas Įvyks pirmadieny, 
gruodžio 15, 3224 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare. Visi Ko-

ko istoriją 
pasekmes ; 
kuriomis 
susidurti, 
nybės ir 
dro organizacijos labo, dėl pa
laikymo organizacijos, 
kad galėtų daugiau 
daug naudingų da^rbų 
suomenės? ’

P. Grigaičio kalba

ateityje, 
nuveikti 
dėl vi-

visiems 
patiko, net ir besivadiną “bol
ševikais” gyrė jo kalbąz

Užbaigus prakalbą buvo at
laikytas reguliaria mėnesinis su
sirinkimas, kur buvo svarsto
ma viduriniai organizacijos rei
kalai.

Susirinkimas buvo gana skait
lingas, apie lįO narių dalyva
vo, nežiūrint ant bedarbės ir

Kiekvienas, kuris kentėjo nuo nevirš
kinimo, aitrumo ir kitokių pilvo pakri
kimo agonijų, tuojaus įvertins pagelbą, 
kurią suteikia VIZ, Dr. A. G. Char- 
nes slaptas receptas nuo tokių ligų. Pa
vyzdžiui, Alex Pearlman, 3344 Polk 
St., Chicago, rašo: ‘‘Mano pati ir aš 
turėjome pilvo pakrikimą per daugelį 
metų ir tiktai vienas VIZ suteikė pagel
bą, kurios mes taip ilgai ieškojome. Aš 
širdingai rekomenduoju VIZ kiekvie
nam.” Vardas Dr. Charnes yra plačiai 
žinomas. Jis praktikavo mediciną Eu
ropoj ir Amerikoj per virš 50 metų ir 
vartojo savo privatinėj praktikoj kas 
dabar žinoma kaipo VIZ dėl silpnų ir 
suniegalęjusių žmonių ir nuo pilvo, ke
penų, pūslės ir inkstų pakrikimų. Ka
dangi VIZ yra padarytas iš ekstraktų 
geriausių gydančių žolių, žievių, šaknų 
ir lapų — Gamtos natūralių gyduolių— 
jis yra dabai veikmingas sutvarkymui 
sistemos ir suteikia greitą pagelbą nuo 
konstip'acijos, kraujo pakrikimų, kurie 
taip tankiai pagimdo reumatizmą, neu- 
ritis, nerviškumą ir kitus rimtus blogu
mus, pasidarančius nuo užsikimšusios 
sistemos. Pabandykite padaryti bandy
mą su VIZ. Gaukite $1.00 bonką iš 
savo apiekininko ir imkite per 10 die
nų kaip nurodyta ant bonkos. Jeigu tam 
laikui pasibaigus jus nejausite aiškaus 
pagerėjimo, sugrąžinkite bonką aptieki- 
ninkui ir atsiimkite savo pinigus. Tai 
yra jūsų garantija nuo Herb Tonic Cor
poration, savininkų VIZ, 179 N. Wells 
St., Chicago.

(An&rarsiirimas)

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Tberapy £4 Midwife 

TNaujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

9252

o

prie 
duodu 
eleetrie

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari- 
ihai dovanai.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidąrė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. 2423 Wcet Marquete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930. »

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

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir mote

rų, senas žaizdas, ligas 
rectal

Dr. J. W. Beaudette
\ Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDŲS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Ncdėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Graboriai
Telefonas vYards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu Atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
•v

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

Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

STANISLOVAS KAMINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 11 d.,' 8:30 vai. vaka
re, 1930 m., sulaukęs 46 metų 
amžiaus; gimęs Raseinių aps., 
Tytuvėnų v para p., Užlieknio 
kaime. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nubu
dime dvi seseris Stanislava ir 
Helenų Krasauskienės, švoge- 
rius ir gimines, o Lietuvoj se
serį Mortų Arbačauskienę. Kū
nas pašarvotas randasi 4536 
S. Sacramento Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
gruodžio 15 d., 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Pras. P. Šv. 
parapijos bažnyčia, kurioj at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Vi>i a. a. Stanislovo Kamin- 
skio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimu ir atsisveikinimą.

Nulindo liekame
Seserys, švogeriai 

ir Gimines,
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis. tel. Yards 
1741.

Akių Gydytojai

Ofiso telefonas Vii'ginla 0030 
Rez. Tel. Van Buren 68B8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 

iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die
nų. Namų ofisas North Sido

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

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, 
akių karštį, nuima kataraktą, 
trumparegystę ir toliregystę. 
teisingai akinius, ’.'l------ — 1
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialč atyda 
atkreipiama į mokyklos Vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893 • 
Rcz. Tel. Drexcl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 th Street

Valandos: l-=—3 po jiietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Advokatai
ryto

kuris esti 
svaigimo, 
skaudamą 

atitaiso 
Prirengia 

Visuose atsitikimuose

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411
Valandos/r nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrųAetvergą 
Ncdėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tcl. Boulevard 7589 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042*

DR. C. Z. VEZELIS

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

1 1 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 6331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

7 iki 9 vakare 
r. ir Subatos vak.

ir Pėtnyčios vak.

Valandos — > 
Olis—Utarn., Kctv 
Vasalle—Paų., Ser.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei ąbejpti apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Gross Avė. 
Tel. Yards 4317

Dentistas
Persikėlė į naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.

Šalimai Depositors Banko 
skersai gatvės nuo 

Peoples Banką 
arti Ashland Avė.

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

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

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHIČAGO, ILL.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street

Tel Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

tūkstančius ligonių.
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 tyt. iki 1 v.
4200 Weut 26 St., kampas Keeler Avė.. Tel. ,Crawford 5573

wissig
Pasauliniam* karo

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijiina 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli motų ir iigydi 

Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie

Lietuviai Gydytojai

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rcz. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Ncdėlioj pagal sutartį

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

Tel.' Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS s

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Tel.

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St. 
kampas Michigan Avė

Pullnun 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Ketvcrgais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct. r- 7- į T
Telefonas

3724

J. Lulevičhis
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Td. Victory 1115

J. F. KADŽIUS
PIGIAUŠIS LIETUVIS h 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tcl. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

GRABORIUS CHICAGOJ

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Va!.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street 5 

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Ncdėlioj pagal sutartį

M.

Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd St.

Arti Leavitt St.
'Telefonas Canal 25 5 2

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

ir

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tcl. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus lęiipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 1 Sth St., netoli Morgan 

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

Tel,.Canal 3110 “ 
Rezidencijos telefonai;

South Shprc 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Room 1502 
CHICAGO TEMPLE BLOG. 

77 W. V/ashinyton St. 
Cor. \Vasbington and Clark Sts. 

Ofiso Td. Central 29Z8 
Namų Tel. Hyde Park 3395

St.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 South Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

• CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOŠ

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų
x vOFISO VALANDOS:

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

Phojic Midvvay 28,80

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Boidcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telcphone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tcl. Republic 9600

V. w. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Koom 730
Tcl. Centrai 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525

A. MONTVID, M. D.
1579 Miltvaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: i iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonas Brunstvick ,0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermii

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 ■ South Ashland Avenue 

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

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

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One North La Šalie Bldg>. 
One North La Šalie St.

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Td. State 2704; 4412

Rcsidence Phone Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
» Ofisas:

2700 Dcvon Avė., Rogcrs Park 3320 
Valandos:

10-12 A. M.. 2-5 ir 7-9 P. M.
Nedėliojus sulig sutarties.

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
VVilmcttc 195 Ralph C. (įpler,M.D.
CHIRURGAS •

Oakley it 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Pancdėliais ir Kctvergais

3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 
Pėtuyčioinis 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4 G i 1 <So. Ashland Avė.
Td. Boulevaid 2800 

Rez. 65 15 Šo. Rocktvell Si.
Tcl. Republic 9723



NAUJIENOS, Chicago, III

C1ASSIHEDADS
PRANEŠIMAI

Roseland
Pranešimas Dar iš Golden Star kliubo

sau

Wisconsine

504

Radios

DIDELI BARGENAI!
GRO.IIKLIAI PIANAI

Už MAŽIAU

CLASSIFIED ADS
Dabat

$195

Budriko

Furnished Rooms
V-14029

J. Žiūronas ir grupė
V-14028

V-14036

Ėxchange—Mainai
Jonas Butėnas

80638
A. Vinckevičius ir J Nameko

80750
OrkestrąMahanojaus

14020
Man įnešus saKozel Orkestrą

14022

14027

78723
VaičkusMagdaleną

78827 Narys. yra
Vaičkus

79079
PINIGAIVaičkus

78403
provokacijosKudirka

80037
A. Lubuckio Orkestrą

80397
Venckevičius ir V. Daukša

80525

kuomet

6327 S Republic 9101

Peoples Krautuvių 
Radio Programas

kiti 
Yra 
per 
yra

Educational
Mokyklos

patogu* 
nakvynė

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Apie turtą ir narių stovį bus 
pranešta vėliau po metinio tur
tų peržiūrėjimo.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

tik $18,707,850. Pernai metai 
tuo pačiu laikotarpiu buvo iš 
leista $77,357,350.

Buvo

$595 
$675 
$750 
$850

Viktor Lietuvių Orkestrą 

šv. Marijos Lietuvių Choras

Financial
Finansai-Paskolon

CABLE PIANO CO
301 South Wabash Avė. 

Atdara vakarais iki 9 vai.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

Įnešimas nepaailiko 
Tuojau viena iš na- 
aiškinti, kad jis ne

šelpti bedarbių, 
reikalu turinti 

ne patys

runija ant 
vietos ir vis 
pirma, taip 
pralaimėjo.

Nauja valdyba ir atstovai

tinkama, ir dirbs 
įstatymai reikalau- 
geri kliubo nariai 
jų yra žymiai pa-

IŠSIMAINO 3 lotai į bile biznį 
5446 S. Nottingham Avė. 

Tel. Hemlock 7314

SUTAUPINK1T ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

Metinis draugijos susirinki
mas atsibus sausio 4 dieną, 1931 
metuose 12 vai. diena, Lietu
vių Auditorijos svetainėj.

sek r.

CHICAGOS
ŽINIOSGruodžio 3 d. V. Z. P. Kliu* 

bas laike priėšmetini susirinki- 
mą T. Petriko svtainej, 8462 
Vinccnness, Avė. Susirinkime 
dalyvavo nemažas skaitlius na
rių. Dalykus apsvarsčius likosi 

Priėjus prie 
pasirodė,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiemet pastatyta tuk 
stantis namų

REIKALINGA janitoriaus pagel 
bininko, unijisto, nevedusio. 5926 S. 
Peoria st., 2 lubos.

KAIP,PUSĘ KAINOS!

Capone maloniai prašo 
mas i teismą

Penki laukia elektros 
kėdes

Socialės tarnybos 
kursai

žinoma, 
be ginčų, 
rių pradėjo 
matąs reiktflo 
dėlto, kad tuo 
rūpintis valdžia 
darbininkai.

žinoma, gal butų ir teisybės, 
bet yra sakoma, lok šuneli, kol 
karvė nugaiš, o tas šunelis pats 
greičiau nugaišo, taip ir su 
musų visomis gelbėjimo Įstai
gomis. Darbininkas turi būti 
patenkintas žadėjimais.

ir susirinkimas ėjo 
ramiai.

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra

Aptiekose —Jtgc

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses. aritmetikos, 
knygvedysŪs, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradinl mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytojai 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. INk

MORTGAGE BANKERS 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovebill 1038

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę. 
Lengvas, malonus dar- 
bas. Mes galime pri- Z7 vy/zY 
rengti operatorkos v*c~jUnM| )y\ 
tai į trumpą laiką.
Dienomis ar vakarais. ■ ■
Maža kaina.

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St.^ lOth floor

Misccllaneous for Sale 
(vairus Pardavimai

koncertas labai 
to pelno 

suvirs $500, už 
taria širdingiausj 

i, nariams ir 
laikraščiams, išrinkta valdyba, 

valdybos rinkimų 
kad patogiausiu butų valdyba 
pasilikti senajai ir ant ateina n 
čių 1931 motų. Taip ir pada 
ryta. Dėlto susirinkimas už
baigtas greitu laiku, nes nebu
vo jokių kivirčų kas link val
dybos rinkimų.

kurį jus 
kramtote kaip 

guma.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos

sį vakarą Peoples Furnitūrą 
krautuvės duoda radio progra
ma iš stoties VV. H. F. C. nuo 
7-8 vai. vak. Programas žada 
būti gražus bus dainų ir mu
zikos. — R.

sutaisomi.

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

Šiemet per vienuoliką perei
tų mėnesių Chicagos metropo
lijos ribose pastatyta 1,033 na
mai, kurių (arpe 333 apartmen- 
tiniai. Tie visi statiniai, įskai
tant apie $20,000,000 įrengimo 
išlaidas, siekia $44,000,000.

Rezidencinių namų tame skai
čiuj šiemet beliko tik 25 nuo
šimtis. Pernai metą buvo 44 
nuošimtis, o už pernai 56%. šie
met gyvenamiems namams ir 
apartmentams statyti išleista

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

Rrie Chicago universiteto nuo 
sausio 1 d. atidaromi Sočiai 
Service kursai, kuriuos, Veda 
Chicago Council of Sočiai 
Agencies. Kursų tikslas paruo
šti tarnautoju, laikinai ar nuo
latiniai dirbti labdarybės įstai
gose, ypatingai šią žiemą. Jau
noms poniutėms gal ir prave- 
rėtų pasimokinti.

Simano Daukanto Draugija 
laikė priešmetinj susirinkimą 
gruodžio 7 dieną, 1930 m., Lie
tuvių Auditorijos svetainėj. Su
sirinkimą atidarius p’rm. T. Ja
nuliui, nutarimai skaityta ir 
patvirtinta pagal skaitymo. Du 
nauji nariai prisirašė draugi
jom Paskiaus sekė raportai apie 
sergančius draugus. Raportai 
išklausyti ir priimti. Tolinus 
koncerto rengimo komitetas iš
davė raportų. Koncertas, kuris

MOKYKIS BARBERYST1S AMATO.
Dienomis ar vakarais. Del infor

macijų šauk arba rašyk:
INTERNATIONAL BARBER 

COLLĘGE, .
' 672 West Madison Street.

Cook county šiuo laiku pen
ki nusikaltėliai laukia mirties 
elektros kėdėj. Tie yra: Willic 
Doody, Berwyn policijos šefo 
užrrtušėjas; Bell ir Sullivan, Pa- 
traso užmušėjai, ir Rocco ir 
Popescue, dviejų biznierių už
mušėjai, pereitą šeštadieni pa
smerkti mirti 
prasidės byla prieš gengsterj 
Danny Stanton, kaltinamą geng- 
sterio Zutta sušaudyme, *ir at
rodo, kad ir jo tas likimas lau-

kėdės įvedimo 
ligi šiol “mo
jau nužudyta

Pertrauitom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINl RADIO

Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 
riešuto miegamojo ir valgomojo setai. 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente. 
Vartoti ne daugiau kaip 3 mėnesiai. 
Ateikite tuojaus adresu.

3040 W. 62nd Street

Ateikite anksti. 
Tokie bargenai greit išeis.

Klauskite F. DAUSONO

Chicagos Liet. Choro Pirmyn 
rėmėjams'

Federal teismas išleido palie
pimą Al Gaponei,. Chicagos 
gengsterių karaliui, šiandien at
vykti į teismą, pasiaiškinti dėl 
teismo prigavimo du metai at
gal, kada jo byla, buvo svarsto
ma ir jis neatvyko,' pranešda
mas, kad jis serga, o tuo tar
pu jis lošė ant arklių. Jei ne
atvyks, bus išleistas varantas 
areštuoti, kaip pabėgusį nuo 
teismo. LaikTaščiai persergsti 
Al Capone, kad, jei jis “pakvie
timą” priimtų ir atvyktų, čia 
jau jų laukia daug “trubelių”. 
Kur Capone bepriims po tokio 
perspejįmo!

Boulevard 6520 Bes. Yarda 4401

Nuo elektros 
Illinois valstijoj 
dernišku budu” 
10 nusikaltėliu.

linti ateinanči
tiniame susirinkime.
taipgi- nutarė nupirkti
kliubruimį.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausj darbą mieste. Kedzie 8463.

Gruodžio 5 d. Strumilo svet. 
Golden Star kliubas laike save 
priešmetinj susirinkimą. Narių 
susirinkime buvo 175. , Svar
stant4 kliubo reikalus komisija 
pranešė, kad baseball lošėjams 
svederiai bus nupirkti ir išda- 

kliubo me- 
Kliubas 
radio j

Feena?min£
Laxativas

Perkam Mortgecius ir Bonus.
Skolinara pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom visokį turtą.
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Bet šiandien mes turime, savo 
lietuvių bedarbių skyrių, kurs 
rūpinasi su pilnu pasišventimu, 
kurs aplanko kiekvieną vargin
gą šeimyną ir suteikia kiek, ga
lėdamas pagalbą. Dėlto aš ne
galiu įsitikinti, kodėl musų dar
bininkų užtarėjai taip yra prie
šingi ..tam darbui. Juk jie pa
tys mato, kad bedarbis negali 
maršuoti gatvėmis nuogas ir 
alkanas, jis turi būti aprūpin
tas bent maistu ir drabužiais, 
tai tik tada jįs galės stovėti 
prie miesto rptužes ir reikšti 
savo reikalavimus.

Apsvarsčius visus draugijos 
reikalus paskiaus likosi išrink
ta valdyba sekantiems metams, 
kur įėjo sekantys nariai: T. 

/Janulis, pirm.; J. Balčiūnas, 
Ipirm. pagelb.; 'P. Killis, nut. 
rast.; A. Kaulakis, finansų rast.; 
A. Zalatorius, iždininkas; J. Sto
naitis, kont. rast.; Iz. Masaitis 
ir J. Krikščiūnas, iždo globėjai; 
A. Vilkis, maršalka; V. Stan
kus ir F. Valančius, knygyno 
prižiūrėtojai; Kaz. Butkus ir 
A. Vilkis, atstovai į Chicagos 
Lietuvių Auditorijos Bendrovę; 
J. Balčiūnas, A. Vilkis ir J. Ju
lijonas į Susivienijimą draugi
jų Bridgeporte atstovai; K. Va
laitis apiekunas ligonių, žodžiu, 
valdyba visa ta pati pasiliko, 
išskyrus iždininką, kuris naujai • «• • įėjo.

Valdyba pasižadėjo darbuotis 
draugijai ir narių labui ką na
riai priėmė su pasitikėjimu 
valdybai. Simano Daukanto 
draugija, kaip nariais ir turtu 
yra turtinga, taipgi josios visi 
reikalai vedami tvarkingai ir 
susirinkimai visada atliekami 
draugiškai pagal narių sutiki-

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
ir gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų.

Mes specializuojamės sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.

THE SIXTY THIRD B ASHLAND 
HEALT SYSTEM 

Ashland Avė

Choro narių ir rėmėjų susi
rinkimas, Įvyks ketvirtadienį, 
gruodžio 18 d. Aleldažio svetai
nėje, 2244 W. 23rd PI., 8 vai. 
vakaro.

Kviečiami visi Choro drau
gai ir draugės dalyvauti susi
rinkime. Yra daug svarbių rei
kalų aptarti.

šeštadienį, gruodžio 20 d., 8 
vai. vakaro Meldažio svetainė
je Choras ir Orkestras rengia 
draugišką vakarėlį. Bus pro
gramas, užkandžiai ir šokiai, 
įža'hga veltui.

Chicagos Lietuvių Choro 
Valdyba.

3417 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

NEPAPRASTA PROGA dėl dviejų 
gerų vyrių su A-l. liudijimais. Atsišau
kite asmeniškai, arba rašykite Propresive 
Motor Dev. Corp., 2450 S. Michigan

Geriausia yra. patiems nu
vykti ir persitikrinti, kiek ta
da dalykų galima butų patirti 
vietoje, o patyrę kiekvienas ki
taip pradės kalbėti..

Turime sudaryti bendrą 
frontą, kad atlaikius tą sunkią 
gadynę ir aprūpinus vargingas 
šeimynas. Dar turiu pasakyti, 
kas man teko matyti Lietuvių 
Bedarbių Gelbėjimo skyriuj. 
Nuvykau persitikrinti, ar teisy
bė, ką musų “darbininkų užta
rėjai” buvo rašę, kad drabu
žius skirsto j dalis, ir pasirodė, 
kad tai yra. biaurus melas, nes 
nuvežę drabužius, mačiau, kaip 
yra tvarkoma 
vo auką tuojau komitetas pa
ėmė ir pritaikė vienam bedar
biui. Argi man išvykus komi
tetas vėl tą bedarbį nuvilktų ir 
paleistų jį į gatvę nuogą. Aš 
nemanau daugiau aiškinti, nes 
mums yra per daug gerai žino
mos “tavorščių 
kas tavo, tai ir mano, o 1 
mano, tai. jau ne, tavo.

—Jūsų reporteris

atsibuvo spalio 26 dieną, iš ra
porto paaiškėjo, kad labai ge
rai pasisekė, nes buvo pilna 
Lietuvių Auditorija kaip narių, 
taip ir svečių atsilankusių. žo
džiu sakant 
puikiai nusisekė 
gerokai atliko 
ką draugija 1 
ačiū dalyvavusiems 
■svečiams, taipgi 1 
kurie talpino korespondencijas 
ir apgarsinimus, ypatingai 
“Naujienoms”,' taipgi draugijos 
nariam.-: biznieriams, kurie su
teikė dovanas dėl laimėjime 
koncerto vakare, kaip tai Iz. 
Petrauskui, A. Junievičiui, J. 
Rizgenui, K. žuraitis, J. Bal
čiūnui, K. Valaitis ir P. Miu
leris.

gui su maža 
vių farmą 
nysiu

Toliau turėčiau priminti, kad 
kas vargo nėra matęs, tas ir 

kitų likimo nesupranta. Jei 
žmogelis pats turi dar pieno su 
bananais, jis mano, kad ir 
turi. Klaidingas manymas, 
tokių šeimynų, kurios jau 
tris ar keturias dienas 
kruopos maisto negavę. Jų 
dikiai maldauja duonos kąsnio. 
Koks likimas kūdikių, tėvų ir 
motinų, ar gali nors vienas iš 
musų aprašyti 'tų. nelaimingų 
musų tautiečių likimą.

Lietuvių Moterų Draugija Apšvieta 
rengia preelkciją sveikatos klausimu vie
noms moterims. Mergaitės 16 metų 
nebus įleidžiamos gruodžio 17 dieną, 
8 vai. vakare, Sandaros svetainėj, 3 23 6 
So. Halsted St. Prelegentas D-ras A. J. 
Bertašius. Kviečia Komitetai

Nauji Victor rekordai gaunami 
krautuvėje, kaina po 75c kiekvienas.

Siunčiame i kitus miestus.
NAUJI VICTOR LIETUVIŠKI REKORDAI

Iš eilės prieita prie 
bos rinkimų.-• Sekantiems me
tams išrinkta: ant pirmininko
I, Ivan, vice pirmininkas — B. 
Petkus, iždininkas — A. Na- 
krašis, užrašų sekretorius — J. 
Dapkus, finansų sekretorius —
J. Ruiko; kasos globėjai — K. 
Evaltas, J. Puodžiūnas, A. An
drijauskas; trustistai — 'J. 
Frayer, P. Puišis, K. Gruzdis, 
J. Grybas, .1. Pakaušis. Spor
to direktorius, P. Sadulas. Spor
to užrašų sekretorius, A. Nar
butas. KJiubo daktaras, I. Ma
karas. Kliubvietės gaspado- 
rius, J. Jasulaitis. Maršalkos 
— B. Butkus, P. Gaidemavičia, 
T. Rainys. Komisija į kliubų 
federaciją: J. Pakaušis, P. Pet
ronis, V. Požarskas. Pastarieji 
du taip taip bent patys save 
vadinasi Roselando ‘darbininkų 
lyderiais’. J. Pakaušis jau ket
virti metai kaip 
kliubo pirmininko 
prakiša, nes kaip 
ir dabar skaudžiai

P. Petronis norėjo įsiskverbt 
į kliubo iždininko vietą — bet 
nesulauks tų laikų, kas tą pauk
štį nepažysta? Sau sakau tų 
žmonių ir drąsa... Bet kliubas 
vistiek tų ‘didvyrių’ nenuskriau
dė, virš minėtą komisijos vie
tą jiems atidavė be jokių var
žytinių. Ir dar jiedviem buvo 
siūloma sporto direktoriaus vie
ta, bet kur tau, mat/ čia rei
kia darbuotis, o be to jau da
rosi ir išlaidos taigi -r- “neap- 
siimam.”

Rinkimai šį sykį praėjo ne
paprastai ramiai ir tvarkiai, 
nes kaip daugelis išsitarė tai 
esą pirmą kartą Golden Star 
kliubo istorijoj toks atsitiki
mas, netruko nė trijų valan
dų! Tai jau kreditas pirminin
ko sugabumui. Tiesa iždininką 
renkant Pakaušis jau išėjęs iš 
kantrybės suriko kad A. Na- 
krašis esą gali pabėgt su pini
gais! Bet į tai niekas nekrei
pė domės 
savo keliu

Dabar kas link naujos val
dybos, reikia, pasakyt, kad tai 
bus kliubui 
kaip kliubo 
ja, hes visi 
ir didžiuma 
sidarbavę dėl kliubo labo, ypač 
sporto klausime. Golden Star 
kliubą roselandiečiai gerbia, ką 
parodo jau faktas kad ir iš pe
reito bankieto; Tik butų kur 
kas gražiau, kad toki žymus 
parengimai rištųsi tiesiog su 
kliubu. Nereikia ir klausyt tų 
agitatorių, kurie vis stengiasi 
pakenkt kliubo geriems suma
nymams, kad pažeminus kliu
bo gerą vardą. Golden Star 
kliubui jau suėjo dešimts me
tų nuo jo gyvavimo ir šitas 
klausimas paliktas ant sekan
čio susirinkimo.

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
100% sutaupimą. Megztos vilnonės 
Kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve- 
teriai

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis iSgydyti, ateilan- 
kykit pas mano. Mano pilnas ISegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apat
ini siu jus gydyti, sveikata jums augryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats' pasakys 
po galutino ISegzaminavimo—kas jums

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

; Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

valandos: nuo 10 ryto iki 1

Užbaigus susirinkimą 
narių p. Petkunas davė 
kad butų apsvarstyta 
niuo 
siog nebepakenčiamai siaučia, 
ir kad kaip kliubas taip ir kiti 
englewoodiečiai turėtų atkreip
ti dėmesį, kad pagelbėjus musų 
bedarbiams 
kią žiemą.

Užgavėnios 
Linominis, 
Reginos polka, 
Aukso žuvytė. Polka, 
Ant tėvelio dvaro, 
Sugūžimas, 
Motule mano. 
Pirmyn į kovą, 
Anykščių merginos. 
Smagi kurnutė, Polka 
Veselija, Polka, 
Pasikalbėjimas, Polka, 

V-14037 Linksmi draugai, Polka, 
Gero ūpo Polka, 
Laimė, Polka, 
Džiausmingas, 
Šok mergyte. Polka, 
Mandruolių Polka. 
Oi greičiau, greičian. 
Tolima laimė vilioja, 
Salio židinėlis, 
Ant kalnelio po kalnelio, 
Rožės. Mazurka, 
Seredžių Polka , 
Vestuvės, Polka, 
Mylimasis, Polka, 
Jau saulutė leidžiasi. 
Vaikščiojau po girelę, 
švento Jono vakarėlis. 
Gaspadinę valdo bernas. 
Davatkėlė po sodnelį, 
Giesmė apie šv. Marija 
Doipelis mandrapipkis, 
Dalis I ir II, 
Knygnešio daina, 
Piršlio daina, 
Kaitink šviesi saulutė, 
Vai, močiutė mano, 
Barboros Vakas, 
Mariutė, Polka, 
Paukščių daina, 
Kad jojau per girelę. 
Vai, Jonukas jaunasis. 
Karklyno žvirblelis.

Ant Victor rekordų jus gausite viso pasaulio muziką, 
tik norite ir kada tik -norite.

vienas 
nešimą, 
šiandie- 

bedarbės padėtis, kuri tie- 
nebepa kenčiamai

KAMBARIAI
Svarus kambariai su visais 

mais, geriausia transpottacija; 
50c., savaitė $3.50, kiebinetai 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus. 
NEW WASHINGTON HOTEE

2318 Washington Blvd.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteriškė dirbti namų 
darbą. Praeitą savaitę, katra buvote at
važiavus kartu su motina, padavei ne
teisinga telefoną. šaukite Hemlock 
3718 .

šv. Marijos Choras 
F. Jokto Orkestrą 

Vitkof Orkestrą 
Chicagos Veselijų Orkestrą 

Chicagos Veselijų Orkestrą ir J. Žuronas 
Armonika 
Armonika 

Stygų Orkestrą 
Orkestrą 

Padaužų Grupė 
Jonas Padauža

Mes akolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuoiimtia mokamas ant neilmokitos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kediie Avė.

PARDAVIMUI grosernė iš priežas
ties apleidimo miesto. 4407 S. Mozart 
Street.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

PUIKI PROGA
Parsiduoda 2 akrai žemės, labai ge

roj vietoj, prie 79 ir Archer Avė. Tin
kama vieta dėl vištų arba daržovių far- 
mos. Geri keliai, mokyklos; elektra 
gasas įvesti, gatvekariai; apie pusė my 
lios nuo Lietuvių Tautiškų kapiniu 
Užtektinai pragyvent darbščiam žmo- 

šeimina, užlaikant daržo- 
Parduosiu pigiai, arba m.ii 

ant mažo namo, loto ar ko kuo 
JUOZAS VILIMAS, 

4556 So. Rockwell St.
Virginia 2054

Daugelis jų yra visiškai nauji, nieku- 
rie yra biskutį vartoti, bet yra geriau
siame stovyje. Už šias negirdėtai nu
pigintas kainas jus galite nusipirkti 
Grojiklį Pianą už mažiau, negu kainuo
ja paprastas pianas. Daugelis tų gro- 
jiklių parsiduoda dagi už mažiau negu 
pusę kainos.

Štai yra kelios iš šių nepa
prastų vertenybių:

PARSIDUODA bučerišk as aisbaksis 
beveik naujas, korkiniu viduriu. Pigiai 
3601 S. Emerald Avė.

' ŠIŲOMI PRIMENU 
' kad

FRANK’S BARBER SHOP 
FRANK DRUKTAINIS, 

savininkas
Kaip visuomet, taip ir šįmet dalina pui 
kius sieninius Kalendorius 1931 m 
kožnani, katrie atsilankys apsikirpt 
prieš šventes ir po švenčių per visą 
šio mėnesį.

Nepamirškite

2854 W. 68 Street 
priė Western Avė. 

Chicago.

Business Service
Biznio PatarnavimaB_______

PATENTAI, Copyright* — lindi
mai visokios rųšies.

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

Furniture & Fixtures
__________ Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI pigiai 10 biliardin 
pocket statlų. 4225 Arther Avė. T< 
Lafayette 0563.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė, 
TeL Lafavette 0455


