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Naujas Sukilimas Ispanijoje 
Esąs Valdžios Likviduotas

Madridas skelbia, kad kariuomene visur 
pasilikus valdžiai ištikima - Krašte pa
skelbta karo padėtis z

MADRIDAS, Ispanija, gruod. 
15. Vyriausybė skelbia, kad 
šiandie išnaujo suliepsnojęs re
voliucinis judėjimas Ispanijoje 
esąs suvaldytas. Sukilusieji ele
mentai esą išsklaidyti ir ka
riuomenė visur pasilikus išti
kima.

ISPANIJOJE PASKELBTA 
KARO PADĖTIS

MADRIDAS, gruod. 15.—Vi
soje centralinėje Ispanijoje 
šiandie tapo paskelbta karo pa-
dėtis.
MAJ. RAMON FRANCO PA

BĖGO Į PORTUGALIJĄ
IJSA BONAS. Polingai i j a, 

”rno<i. 15. --- JVlaj. Ramon FVan-
co, garsus ispanų aviatorius ir 
vienas revoliucinio sukilimo Is
panijoje vadų, šį vakarą aero
planu atlėkė Į Averso aerodro
mą. Nusileidęs, jis su savo 
dviem kompanionais bandė pa
bėgti į mišką, bet paskui pasi
davė portugalų vyriausybei.
SUKILIMAS PRIEŠ ISPANI

JOS MONARCHIJĄ
/

MADRIDAS, gruod. 15.—Vi-
suose svarbiuose Ispanijos mie
stuose šiandie prasidėjo suki- bai apsunkintas.

Prof. A. Einšteinas 
ragina pradėti stip
ria kova su karais £. L

Vyrai turi atsisakyti eiti ka
riauti. — Reikia ' tarptautinio 
fondo karo priešininkams pa
dėti

NEW YORKAS, gruod. 15.
Visiems karams padaryti ga

lą, prof. Albertas Einšteinas, 
garsus vokiečių matematikas, 
randa dvejopą būdą.

Kalbėdamas vakar New His- 
torical draugijai, jnokslininkas 
pasakė:

“Politinėj musų situacijoj 
žmogaus priedermė yra papil
dyti piktadarybę vardan savo 
valstybės ar savo krašto. Bet 
man atrodo, kad didesnė jo 
priedermė yra išvaduoti žmo
niją iš tokios dalykų padėties.

“O tai galima padaryti dve
jopu budu. Pirmas, kuris jau 
daugely kraštų yra vartojamas, 
tai — atsisakyti nuo kareivia
vimo pareigos karo meto. Jei 
tik 2% vyrų atsisakytų eiti į 
karą, tai visame pasauly ne
pakaktų kalėjimų visiems jiems 
įkalinti.”

Antras būdas, pasak prof.

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

Didumoj debesiuota; kartais 
gali būt sniego; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
žiemių rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 293 ir 25° F.

šiandie saulė teka 7:11, lei
džiasi 4:20. Mėnuo teka 3:38 
ryto.

limai, kuriui siekimas yra nu
versti Ispanų monarchiją ir į- 
steigti v respubliką.

Karaliaus Alfonso ir sosto į- 
pėdinio likimas dabar pareina 
nuo lojalumo ai’ nelojalumo 
Madrido kareivių, kurie yra po 
ginklu sostinės gatvėse ir, kaip 
atrodo, dvejoja, katros pusės 
laikytis.

Trys sukilėlių aeroplanai šį 
rytą skraidė viršuj sostinės, 
barstydami atsišaukimus, ku
riais Ispanija paskelbiama res-
publika, o armija įspėjama, kad 
jei ji nesusidėsianti su revo- 
liucininkais, ji pirmutinė nu-, 
kentėsianti.
Skell>i:n naujos ispanfu respub- 

lik<>s prezidentą
i

Bilbao paskleistose proklama
cijose naujas Ispanų respubli
kos prezidentu įvardijamas Ni- 
zeto Alcala Zabor, buvęs kabi
neto narys, kuris sekmadienį 
tapo įkalintas dėl simpatizavi- 
mo su respublikininkais.

Madride viešpatauja didis są
jūdis. Visame krašte pasireiš
kia netikrumas. Niekas neži
no, kas gali atsitikti. Susisie
kimas su kitomis vietomis la

Einšteino, toks: reikia sukurti 
tam tikrą kovos su karu fon
dą, kuriam aukotų pinigų pa
cifistai (taikos šalininkai) iš 
visų kraštų. Tais pinigai*) bu
tų ginami įkalintieji karo prie
šininkai ir visame pasaulyje 
stiprinamas žmonių nusistaty
mas prieš ginkluotus konflik
tus.

(“Tikra iniciatyva viena ar 
abiem kriptim duotų vaisių,” 
pasakė mokslininkas. Bet rei
kia turėti drąsos, o taip pat 
kantrumo. Kitaip, pacifistai ir 
pasiliks tik pacifistai.”

Šį vakarą prof. Einšteinas 
garlaiviu Belgenland išplaukia 
į Havaną ir, paskui, Panamos 
kanalu į Ramiojo vandenyno 
pakraščius. 

t /

Reikalauja naujų vi
suotinių rinkimų

Urugvajoje
Per pastarus rinkimus buvę 

didelių nereguliarumų ir bal
sų sukimų

MONTEVĮDEO, Urugvaja, 
gruod. 15. — Tuo tarpu kai 
įvykusių lapkričio 30 d. rinki
mų balsai vis dar tcbeskaito- 
mi, visos politinės fakcijos ro
dos sutinka, kad nė vieni rin
kimai Urugvajoj dar nebuvo 
pasižymėję tokiais neteisėtu
mais ir balsų sukimais, kaip 
kad pastarieji. Del to tiek Na
cionalistų partija, tiek Colorado 
partijos Riveristų f akcija rei
kalauja, kad rinkimai butų anu
liuoti ir paskelbti nauji.

Sprogimas sunaikino 
belgų gazo įmones

BRIUSELIS, Belgija, gruod. 
15. — Laekene, netoli nuo Briu
selio, įvyko smarkus sprogimas 
gazo įmonėj, sugriovęs trobe
sius. Kiek žinoma, vienas dar
bininkas buvo užmuštas. Griu
vėsiuose kilo didelis gaisras.

lAtlantic ana Jt*aciiic motoj.
i

ĮSTEIGĖ REKORDĄ — žymi lakūnė, Miss Ruth Nichols, ir jos aeroplanas, kuriuo ji įsteigė 
% • ‘ 1 , *1 *

moterų aviatorių transkontinentinio skridimo rekordą. Iš Los Angeles į New Yorką ji savo
aeroplanu atskrido per 13 valandų ir 22 minutes.

“Kalėdų dovana” už
mušė lietuvį ir suža

lojo jo žmoną
Partnerio Musteikio gautame 

kalėdiniame pakiete buvo pa
slėpta bomba 1

SCH1CKSHINNY, Pa., gr. 
15,. — Dinamito bomba, atsių
sta kalėdiniame pakiete, šudra-

* I
skė vietos farmėrio Juozo Mu
steikio namus, užmušė patį Ma- 
steikį ir mirtinai sužalojo jo 
žmona. ' .

Musteikis, 49 metų amžiaus, 
rado siuntinį padėtą prieangy. 
Siuntinys buvo suvyniotas į 
grąžų kalėdišką popierių apriš
tas atitinkamu šniūreliu. Jis 
įsinešė pakietą vidun žmonai 
parodyti. “Kalėdų dovana,” pa
manė jis sau.

Bandant atrišti, įvyko bai
sus sprogimas. Trys dukterys, 
kurios dar miegojo antrame 
augšte, išliko sveikos. Vyres
nioji ją, nubėgus žemyn, rado 
ievą išblokštą iš virtuvės i ki
tą kambarį. Jis buvo visas 
Kraujuose, negyvas. Motina gu
lėjo virtuvėj ant grindų, mir
tinai sužeista. Iš virtuvės ir 
visų kitų kambarių, buvo tik 
laužai.

Musteikis pei* žiemą dirbo 
anglies kasyklose. Pernai me
tais nežinia kas buvo padėjęs 
dinamito bombą į jo automo
bilį, kuris buvo sudraskytas.

Tuo tarpu policija suomė vie
ną Masteikų kaimyną, su ku
riuo užmuštasis turėjo kivirčų.

Duchoborai bandė su
deginti dvi mokyklas
NEjLSON, Britų Kolumbija, 

gruod. 15. — Rusų duchoborai 
bandė sudeginti Grand Forkse 
dvi mokyklas, valdžios įsteig
tas duchoborų vaikams.

Sprogimas ir gaisras* 
sunaikino jachtą

AVALON, Cal., gruod. 15— 
Du j vykę sprogimai ir kilęs7 
gaisras sunaikino čia puikią 
milijonieriaus C. S. Hovvardo 
$300,000 jachtą. Sprogimo me
tu jachtoj buvo dvidešimt du 
asmenys, kurie pavyko išgel
bėti.

Mirė čigonų karalius
ROCHESTER, N. Y., gruod. 

15. — Čia mirė John Nicholas, 
58, Amerikos čigonų karalius, 
karaliavęs per 13 metų.

Motina nušovė dukterį
ir pati nusižudė

DENVER, Colo., gruod. 15. 
— Mrs. Eugęnia Prowant, 48, 
nušovė čia savo dukterį Heleną, 
21, kai ta miegojo, paskui pa
ti nusižudė. 'Tragedijos prie
žastis ta, kad duktė rengėsi iš
tekėti už vieno Earlo Penno, 
o motina buvo tam priešinga.

Estijos su sovietais 
prekybos derybos 

nekaip sekasi
TALINAS*, Estija, gruod. 15.

Sovietų ministerio Raskol
nikovo derybos su Estais dėl 
aprūpinimo Leningrado inėsa, 
bulvėmis, sviestu ir margarinu 
per žiemą, eina labai lėtai.

Sovietai, kurie Ęstams siūlo 
mainais vaisius, tekstilės pre
kes ir porceleną, prašo taip pat 
devyniems mėnesiams kredito 
kitiems pirkiniams. Kadangi 
Estai patys turi vieną didžiau
sių- medvilnės fabrikų Europo
je, kuris dabar neveikia, tai 
į sovietų pasiūlymą tekstilės 
prekių jie žiuri nepalankiai.

Planavo išsprogdinti 
karaliaus Karolio rū
mus ir parlamentą

BUCHARESTAS, Rumunija, 
gruod. 15. — Galace suimti ir 
pargabenti į Bucharestą rusų 
ir rumunų teroristai prisipaži
no, kad buvęs padarytas są
mokslas išsprogdinti karaliaus 
Karolio1 nimus ir parlamento 
trobėsį. - /

Portugalijos monarchi- 
stų lyderis mirė

LISABONAS, Portugalija, gr. 
15. — Praeitą naktį Lisabone 
mirė Ayres Ornellas, Portuga
lijos monarchistų partijos va
das.

Potvyniai Turkijoj
<■ : ............................"

ISTANBULAS, Turkija, gr. 
15| - Pietinėse Turkijos da
lyse kilo smarkus potvyniai. 
Gyventojai, gelbėdamies nuo 
tvanų, bėga į kalnus.

Du vaikai prigėrė
REPUBLIC, Mich., gruod. 15 

— Du 13 metų amž. vaikai, 
R. Pitto ir W. Arpianen, čiu
žinėję Michigano upėj, prigė
rė, ledui jlužus.

parga-
Giarlai-
ir pa-

130 pasažierių išgel
bėta, 5 žuvo, laivui 

užsidegus juroje
MIAMI BEACH, Fla., gruod. 

15. — Ekskursiniam laivui Eu
reka II vakar grįžtant iš Ma
rine Gardens į Miami Beach, 
įvyko smarkus sprogimas. Lai
ve tuojau kilo gaisras ir 135 
jo pasažicriai • buvo priversti 
šokti į vandenyną.

Nelaimės vieton pasiskubinę 
kiti laivai ir žvejų valtys su
gebėjo visus išgraibyti jš van
dens gyvus, išskiriant penkis, 
kurie žuvo. Keturių jų kūnai 
surasti, penkto dar pasigenda
ma:

Visi išgelbėtieji tapo 
benti į Miami Beach. 
vis Eureka H sudegė 
skendo.

Sovietai išvarė i Si
birą 380 maisto spe

kuliantų
BERLYNAS, gruod. 15.—Te- 

legraphen Union pranešimas iš 
Maskvos sako, kad per pasta
ras dešimt dienų sovietų vy
riausybė ištrėmė į Sibirą 380 
asmenų, kaltinamų spekuliavi
mu sidabro pinigais ir maisto 
produktais.

Nusikaltėlių trėmimas į So- 
lovecko salas, sako, tuo tarpu 
paliautas, nes ten jau perdaug 
jų prikimšta.

Maskva leido šventi
kams naudotis 

pirtimis
MASKVA, gruod, 15. Po 

ilgų debatų, Maskvos sovietas 
pagaliau nutarė leisti ir šven
tikams (popams) naudotis pro
letariato pirtimis tokia pat kai
na, kokią moka ir kiti piliečiai, 
būtent 30 kapeikų.

—
Poincare rimtai serga
PARYŽIUS, gruod. 15.—Pra- 

neša, kad, buvęs Franci jos prę- 
zidentas Poincare rimtai ser
gąs. Jis esąs iš dalies paraly
žuotas.

Banditas nušovė šerifą
BELV1DERE, III., gruod. 15. 

— Ginkluotas banditas, puolęs 
čia vieną krautuvę, nušovė 
krautuvėj buvusį deputy šerifą 
Harry Wilkison ir pabėgo su 
$220.*

Lietuvos Naujienos
Latvijoje sprendė 
“karaliaus” bylą
RYGA. — Latvių kariuome

nės teismas nagrinėjo įdomią 
bylą vieno šiaurės Latvijos ūki
ninkaičio, kurio tėvas tituluos 
ja save livų karalium.

Prieš kurį laiką “livų kara
liaus” sūnūs buvo priimtas j 
kariuomenę, bet jis atsisako ap- 
įvilkti kariškais rūbais ir, ben- 
Irai, -klausyti kariuomenės vir
šininkų įsakymų. Del to jis bu-

Gaisras Hollywoodo 
filmų garsenybių 

kolonijoje
LOS ANGELES, Gal., gruod. 

15. — Madingoji Mali bu Beach 
filmų “žvaigždžių” ir šiaip tur
tingų žmonių kolonija praeitą 
naktį buvo sukrėsta smarkaus 
sprogimo, jvykdsio netoli nuo 
žinomo dainų rašytojo De SyL 
vos namų. Jo namai tuojau Iju- 
vo visi liepsnoj, ir netrukus, 
stiprokam žiemių vėjui pučiant, 
ugnis ėmė plėstis nuo vienų 
į kitus namus, vydama jų gy
ventojus laukan vienmarški
nius. Ligi atvykusiems gaisri
ninkų komandoms pavyko gais
ras sukontroliuoti, aštuoniolika 
Hollyvvoodo “garsenybių” ir 
šiaip turčių rezidencijų sude
gė. Ugnies padaryti nuostoliai 
siekia daugiau kaip 800 tuk- s 
stančių dolerių.

Reikalauja iš vald
žios 600 milijonų be

darbiams padėti
VVASHINGTONAS, gruod. 15 

Socialistų, darbo unijų ir 
progresyvių organizacijų atsto
vai šiandie lankėsi pas kongre
so lyderius reikalauti, pagalbos 
bedarbiams.'

Delegacijai vadovavo Normai) 
Thomas, socialistų vadas, buvęs 
kandidatas į Jungtinių Valsty
bių prezidentus. Ji reikalavo, 
kad kongresas paskirtų 600 mi
lijonų dolerių bedarbiams padė
ti, urnai pradedant įvairius val
stybės statybos darbus, kur mi
lijonai bedarbių galėtų turėti 
uždarbio.

Voldemarininkai išvež
ti į Šiaulių kalėjimą
KAUNAS; — Lapkr. 16 die

ną Alg. Sliesoraitis iš Kauno 
kalėjimo išvežtas į Šiaulių sun
kiųjų darbų kalėjimą. Be Slie- 
soraičio iš Šiaulių kalėjimo per
kelti ir dar du voldemarinin
kai.

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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

vo suimtas ir pasodintas į ka
lėjimą.

Teismo metu kaltinamojo tė
vas pareiškė, kad livai turi tei
sių1 į nepriklausomybę ir tar
navimas “svętimoj” kariuome
nėj butų nuodėmė.

Ekspertai naujoką pripažino 
normalaus proto. Teismas pa
skyrė nepaklusniam naujokui 
2 .metus pataisos namų, atim
damas visas teises ir pašalin
damas iš kariuomenės.

Studentų atstovybė 
šelps stud. polit.

kalinius
KAUNAS. — Studentų at

stovybė kreipės į visus studen
tus, prašydama suteikti atsto
vybei žinių apie politinius ka
linius studentus: vardą, pavar
dę, už ką baustas, kiek baus
tas, kokiam kalėjime sėdi.

Kiek Lietuvos universi
tete studentų

KAUNAS. — Ligi lapkr. 1 
d. Lietuvos universitete įregis
truota 4,126 stud. Jei atstovy
bę renkant balsuotų visi stu
dentai, tai butų išrinkta 41 at- , 
stovas.

Sovietams blogai seka-, 
si su “kolchozais”

Rusų komunistų laikraštis 
“Biednota” praneša, kad dėl 
bendro ^Istiečių nusistatymo 
f) ries “kolchozus” kai kuriose 
vietose tenka atidėti “kolcho
zų” įsteigimą.

Laikraštis prisipažįsta, \kad 
“kolchozų” organizavimas einąs 
labai sunkiai ten, kur nevar
tojama pajėgos. Laisvu noru 
valstiečiai nenorį eiti į kalėji
mus, kaip jie vadina “kolcho
zus”.

Bažnyčios teismas svar
sto pral. Olšausko bylą

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad Kauno apyg. teismas krei
pęsis į episkopatą, dėl praloto 
Olšausko atėmimo bažnytinių 
titulų.

Episkopatas atsakęs, kad baž
nytinis teismas praloto Olšau
sko bylą jaif svarstąs ir neuž
ilgo iššpręsiąs.

Pralotui Olšauskui da
rys operaciją

KAUNAS. Teko sužinot, 
kad pralotas Olšauskas prašo, 
kad jam padarytų dvi opera
cijas. Pral. Olšauskas norįs, 
kad kalėjimo administracija lei
stų jąm gulti j privačią ligo
ninę. 4
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LABDARYBE
Detnąt, Mich

William

Toronto, Ont

Nedarbas

Karai Radio
Toronto, Ont

gerbiamas

Toronto, Kanada

Labdarybės tvarka

$39.00
$139.00

_______

GARSINK1TES 
NAUJIENOSE

$85.00
$5.95
$3.95

Gruodžio 6 d. St. Agnės ita
lų paarpijos salėje komunistai

Naujas 
nacija,

labdarybę die- 
muilo burbulą 

nepaprastai

“Naujienų”
įsivaizduoti *

išsišakojimą 
karaliai tik

K. L. J. S. vakaras-koncertas

Visam pasauliui yra žino- 
kad kiek dabar aukų su- 
raudonas teroras Krem- 

tai tiek pat ir taip (pat

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

šių metų, gruodžio 27, 8 v. 
vakaro, St. Agnės svetainėje, 
Toronte Kanados Lietuvių Jau
nimo Sąjunga rengia .didelį ir 
gražų vakarą. Koncertinoj da-

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Nariu atsilankė.
Mat, buvo valdy-

The Leborefories cr 
F.AdAUCHTER CO

BERRYAND SOUTH FIFTH STS. 
BROOKLYN, N.V

Nepamirškite klausytis lietuviškų programų WCFL. nedė 
iiomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. WHFC. ketvergais 

nuo 7 iki 8 vAl. *vakarc.

kad Visi 
pilnai tinka

Nupirkti iš New Yorko Finance Co. 
Visi Nauji Vėliausi 1931 Modeliai 

Standard Išdirbysčių
PARSIDUODA ANT LENGVŲ

IŠMOKĖJIMŲ UŽ PUSĘ KAINOS

Musų Froidinių Setų dirbtuvė pasiūlo jums didėlius bar- 
genus, kad Kalėdom galėtumėt įsigyti sau naujų setų, 

ar kam dovanų suteikti.
Musų dirbtuvė dabar prieš Kalėdas pardavinėja 

prekes už specialę kainų, taip kad ir su mažai pinigų 
galėsite čia nusipirkti tinkamų dovanų sau arba- kitam.

MUSŲ SPECIALĖS KAINOS:
3 šmotų Jacųuard Velour setas vertas 

$150, dabar už
3 šmotų Mohair ir Šilk Frieze setas, ver

tas $295.00, dabar už ............. ...... ..; $149.00
3 šmotų Mohair ir Molųuit setas, vertas 

r $175j0t,<W!bar už 
Puil-up kėdė 
Lempa .................

Baigiasi senieji metai, turime daugelį padarytų se
tų, kuriuos turime parduoti už pigiau, negu mums kas
iuoju jų padarymas. Turime labai didelį pasirinkimų 
gatavų setų, taipgi dirbame ant užsakymo ~ galit patys 
pasirinkti kokį tik norite apmušimų.

Nepraleiskite progos nusipirkti sau ar kam kitam 
dovanų, kuria džiaugsite* ilgus metus. •

Krauldvė

Radio ir Victrdla kombi 
vertės $290.00, už .............

Ant galo, įvyko valdybos 
rinkimai. Pirmininku išrink
ta F. MotAzas, pag. J. Ambro
se, finansų raštininku J. Ove- 

jo pag. M. Vencelevi- 
užrašų raštininku A. 

maršalka J. Klemo- 
organizatorium J. 

Trimirka, F. 
korcspondeib 
užsiregistravo

Arba atvažiuok patsai, nereikės nei jokiem agentam 
mokėti už darbų.

Dykai Pristatome ir Gvarantuojame 
Telefonuok Boulevard 3986 
Del Dykai Bandymo Jūsų Namuose.

labdaringoji idėja 
”, kaip vos ūžgi- 
auklėtojams daž- 

rankas suter-

naujokus viskuo aprūpinančios, 
taip-gi ir nusigyvenusių, vals
tybinius mokesčius .(taksus) 
apmokančias.” ir t.t.

Karalius ėmė kišti į labdarin
gų draugijų veikimą todėl, kad 
ilgainiu žmonės nebandytų vi
sai be karaliaus apsieiti. Taip 
labdarybė ir karaliams akis ati
darė. Labdarybė pagamino 
Anglijos piliečiams daugiau 
laisvės, negu visi kiti prie lais
vės siekimo budai kartu sudė
jus.

Lietuvių
“nekalta 
kūdikis; 
labdaringas

rūpinti. Labdaringi darbai vie 
nija ir sparčiai kultūrina tau

turėdami tokį patį pasitikėjimą PAIN-EXPELLERIU, kolei 
turi jūsų pačių tautos žymieji atletai. Išbandykite iisitrinti 
su PAIN-EXPELLERIŪ Šiandien. Jus busite,stačiai nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumatiikų Skaus
mų, Strėndieglip, Sustingusio Sprando, Neuralgijos ir t. Į. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusimušimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse: 
35 ir 70 centų.

Galima gauti visole Vaistinėse arba stačiai iš

kartą dalyvavo K. L. J. S. pa
rengimuose norės dalyvauti 
ir šiame parengime, kuris bus 
įdomiausias Toronto lietuvių is
torijoje. šiuo tarpu eina in
tensyvus artistų pasiruošimo 
darbas, kad patenkinti Toronto 
lietuvius, gražiu parengimu.

—G. J. Yurk.

surengė kokį .tai jomarką. Ka
dangi ten apart komunistinės 
agitacijos daugiau nieko kul
tūringo jie neparengė, lai visa 
pažangioji Toronto lietuvių 
visuomenė neturėjo jokio dė
mesio, o kurie buvo atsilankę, 
— tai tik žingeidumo delei. 
Todėl parengimo dalyviai bu
vo tiktai raudonarmiečiai.

Jusp Žvaigždes 
Sporto Pasauly

•—•ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.,
^Išvengkite Kusulių, Peršalimų,

lyj yra pakviesta dalyvauti žy
mus prityrusieji artistai. Šo
kiams griež gerai išlavintas or
kestras.

Laukiama lietuvių svečių ir 
iš kitų Kanados miestų; nes 
Kanados Lietuvių Jaunimo Są
junga yra daugiausiai nuveiku
si kultūros srityje; todėl kas

Pasižvalgius į kultūringas 
tautas aišku, kad jas labdary
bė tokiomis padarė. Pačių žmo
nių sumanumu (iniciativa) 
įvairiausi gyvenimo patobulini
mai buvo paruošiami. Didžiau
sia veikimui laisvė, net despo- 
tinėse valstijose, yra atsiekia
ma stipriai organizuotų labda
ringų draugijų, savitarpiniu 
lenktyniavimu. žmonės pri-

raitis 
čius, 
Trimirka, 
nauskas, 
Kučinskas 
Motuzas kuopos 
tu, o S. Sakalas 
kontestantu.

Taigi atrodo, 
dybos nariai pilnai tinka už
imti savo vietas. Iš tarinių 
galite spręsti, kad kuopa ren
giasi dideliam darbui. Mes 
turime nemažai narių, turime 
savo benų, turime visko, ko 
lik mums reikia.

Beje, pas mus ir valdyba ne
dirba veltui, — kiekvienas 
valdybos" narys gauna šiokį 
tokį atlyginimą.

Kuopos korespondentas
J. Ambrose.

Naujas Radio Day Fan General Motors 
padarytas, vertes $175.00, už ..............
Naujas 
vertės

ma.
Kad 

(įkaity to jas galėtų 
apie labdarybės 
Anglijoje, kuomet 
puotauti temokėjo, bet žmonės 
patys, į labdaringas draugijas 
susispietę,»visus reikalus aprū
pindavo. Štai atkartosiu iš 
Eliz. statute 43 c. 4 labdaringų
jų įstaigų įvardinimus, kurios 
tuomi statutu buvo kontroliuo
jamos: “Dirvos-ukiai, nuomon 
išduoti gyvenami ųamai, viso
kie apyvartai pagaminti daik
tai (goods), naminiai gyvu
liai, fondai (pinigai) ; pašalpos 
teikimas ar prieglaudos davi
mas seneliams, luošiems ir bėd
inoms; prieglaudos sužalotiems 
kariams ir jurininkams; mo
kyklas, pašalpą njpkyklų išlai
kymui ir pašalpą aukštus mo
kslus einantiems mokiniams ir 
pašalpą universitetams; tiltų 
statybos Įstaigos ir jų taisymu 
rūpinimasis; prieplaukų, uostų 
per plynes kelių-pylimų, juros 
krantų ir vieškelių darymas ir 
taisymas; steigimas bažnyčių, 
našlaitnamų, pataisos namų ir 
jų užlaikymas; sudarymas 
kraičio tarnaitėms, > kad jos 
galėtų už vyrų ištekėti; pa
šalpa jauniems amatninkams 
(gizeliams) ir nagingiems daili
ninkams (handeraftmen) ir 
besveikačiam (persons decay- 
cd); įstaigos kalėjime laikomų 
šelpimui ir jų laisvėn išpirki
mui, karo imtinių ir kitų ne
laisvėje laikomų ir kitų bėdnų 
gyventojų šelpimui; įstaigos 
besirūpinančios, kad grintelnin- 
kai negalintys duoklių užsimo
kėti nebūtų elgetomis paverčia
mi, už juos duokles užmokan
čios, ir kariuomenėn imamus

ir V. Ovcraitis. 
kuopa prisiuntė 
surengti bendrą 
Pakvietimas tapo 
komisijon išrinktas M. Ručin
skienė ir M. VenCelevičius. Į 
komisiją surengti Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimą 
išrinkta F. Motuzas, J. Šiman- 
skas ir J. Ambrose.

Buvo pakeltas ir Micliigan 
valstijos apskričio klausimas. 
Tapo išrinkta trys nariai, — 
J. Ambrose, A. Rinkimas ir S. 
Sakalas.

Palengvina ruščiuosius
, pilvo pakrikimus

Gustai, raugėjimas, pilvo nesmagumai, ne
virškinimas ir panašus pakrikimai yra paša
linami su Nuga-Tone. 4is. puikus sveikatos 
ir stiprumo budavotojas suderimi ir sustip
rina nusilpusį pilvą Ir stimuliuoja bėgimą 
(rastrinių sunkų, tuo leidžiant lengvai' su
virškinti viską suvalgytą. Nuga-Tone taipgi 
pagamina užtektinai raudono, sveiko krau
jo. Jis stimuliuoja ir sustiprinsi nervines ir 
muskulines si sietu a h ir kūno organus, tuo 
pagerinant abclną sveikatą.

Nuga-Tone išvalo kūną nuo nuodingų 
ligas gimdančių atmatų ir nugali konstipa- 
eiją. Jis palengvina inkstų ar pūslės įde
ginu). padidina svarumą pas liesins, sumen
kusius žmones ir suteikia poilsingą ir atgai
vinantį miegą. Jus turėtumėt būtinai pa
bandyti Nuga-Tone. Jis yra pardavinėjamas 
visų vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų pardavė
jas neturi Nuga-Tone stake, paprašykit jį 
užsakyti jų dėl jus iš savo džiaberlo.

(Apgarsinimas)

Šią žiemą Kanados vyriausy
bė Ottawoje paskyrė 200,000,- 
000 dolerių bedarbiams padėti. 
Visi Kanados miestai paima 
atatinkamą dalį tos sumos ir 
dar kiekvienas miestas savo 
pinigų skiria tam tikslui. Pir
miausiai atidaromi visoki vieši 
darbai, bet jeigu visų bedarbių 
negali sutalpinti prie tų darbų, 
tąi vedusius visus miesto val
dybos šelpia pinigais; nevedu
sieji kol kas dar nieko negau
na. Kai kuriuose miestuose ir 
nevedę gauna pašalpos, bet to
kius žada deportuoti atgal, ku
rie ne Kanados piliečiai. To- 
rarito mieste darbai eina visa: 
lėtai, šimtai bedarbių stovi ei
les prie dovąnai duodančių pie
tus privačių ir valdiškų valgyk
lų. Visi darbo parupinimo biu
rai perpildyti tūkstančiais be
darbių.—G. J. Yurk.

Idealistai labdaringo veikimo 
vadais būdami, net valdovų 
“dekretus” nukreipia gerojon 
pusėn. Jeigu Lietuvoje labda
ringosios organizacijos butų 
idealistų intakoje, tai Lietuvos, 
kad ir uzurpatinė “diktatori- 
n>ė” valdžia, gėdintųsi pieninin
kystės eksporto pajamomis. 
Pienas butų stengiamasi ant 
vietos suvartoti, sveikesnių vai
kų išauginimui ir gabesnių pi
liečių pasigaminimui. Apie pie
ną ir kitus iš pieno gamintus 
maistus, labdaringųjų bendro
vių vadams reikalinga gerai ir 
nuodugniai apsipažinti. Jeigu 
labdarybė Įsigalėtų Lietuvoje 
taip, kaip nuo daugelio šimtme
čių yra įsigalėjusi Anglijoje, 
tai visokių blizgučių “galante
rijų”, perfumų ir kvapsnių mui
lu importas- Lietuvon butų taip 
menkas, kad už tuos užsienio 
produktus Lietuvos valdžia nei 
muitų neimtų, juos laisvai Įsi
leistų. Labdaringos organizaci
jos visko pačios prigamintų ko 
tik vietiniems žmonėms reikia 
ir krašto ekonominį stovį urnai 
pagerintų. Vargas tautai, kuo
met “tautos vadas” svajoja apie 
sugrąžinimą Lietuvon Vytauto 
laikų, o labdarybė dvasininkų. 
R. K. kunigų globoje palieka-

męs 
r.ai 
šia..

Mes galime 
vinti, girti; it 
visiems rodyti 
gražiais žodžiais apibudindami, 
bet be ekonominiais pamatais 
susiorganizavimo veikdarni, vi
si busime užvilti, nes gražusis 
muilo burbulas sprogs, ir ar
čiausiai labdarybės stovintiems 
skaudins jautrias širdis.

pašalpą 
atsiteisimo ne- 

Labdariai ir 
du skiritingi 

, it naktis ir 
gretina- 

Labdarys be gerų darbų, 
ukštis su pakirptais 
kaip kanklės be kan-

[Atlantic and Pacific Photo]

Amerikos komunistų vadai (iš kairės į dešinę)
Foster, Isra-el Amter ir Harry Gannes, kurie praeitą savaitę 
buvo Kongreso Komisijos komunistų darbams tyrinėti kvočia
mi Washingtone.

Minėtos kuopos susirinkimas 
įvyko gruodžio/ 7 d. Lietuvių 
Svetainėj 
pusėtinai 
bos rinkimas ateinantiems me
tams. Protokolas iš pereito 
susirinkimo liko priimtas taip, 
kaip skaitytas. Kuopa turė
jo keletą ligonių. Bet visi 
pasveiko ir kuopa visiems 
jiems pripažino pašalpą. Val
dybos narių raportai tapo 
priimti.

Parengimo komisija rapor
tavo, kad kuopos parengimas 
pilnai pavyko; pelno liko $80 
suvtršuni. Susirinkimas išrin
ko įvairių komisijų ateinan
tiems metams. Į parengimų 
komisiją pateko P. Motuzienė 

Jaunuolių 
pakvietimą 
parengimą, 
priimtas ir

Idealis labdarys 
imančio jokio i 
privalo tikėtis, 
šelpiamieji tai 
žmonijos luomai 
diena aušros grožybe 
mos. 
kaip 
sparnais 
klininko, liūdi, rudyja

Alkanas žmogus be labdario 
jihšalpos, staigiai kulturingumą 
praranda ir į barbarizmą ne
ria. Tautinės, o kartu ir žmo
nijos kultūros palaikymas vers
te verčia kiekvieną protaujan
tį žmogų, kultūrinantį tą žmo
nių luomą, kuris šimtamečių ci
vilizacijos vaisius, kultūrą, ga
li, it baisi vėtra, viską sugriau
ti, suardyti, o žmones į primi
tyvius barbarus paversti. Al
kanas žmogus pačios gamtos 
Įgimtomis teisėmis vaduoda
masis, gali daryti kas tinkama, 
kad badu nemirti. Gėda butų 
vyro vyriškumui leisti vaikams 
ir pačiai badu mirti, kuomet 
kaimyno krautuvėje yra pa
kankamai visokio maisto; ge
ruoju negaunat, reikalas jėga, 
ar vagies gudrumu, pačiam ap
sirūpinti. Lai valdžia ima 
7,000,000 milijonus kalėjimai! 
už duonos vogimą, alkanų vai
kų nuo bado papenėjimo tiks- 
.u. Pažanga su konservatyviz- 
mu labdarybėje eina kartu, kad 
žmoniškumo pagarboje išlaikius 
tuos, kurie gali greitai jiems 
įkalbėto prakilnumo netekti...

Turtuolis su neapsakomomis 
gėrybėmis pralobęs ir nuo al
kanos minios muro sienomis, 
geležiniais vartais ir ginkluo
tais sargais apsidraudęs, gal. 
virsti iš “garbingo” galiūno j 
baisų “kriminalą”; gi driskius 
drąsuolis, dienos didvyriu. Lab
darybė, it saulė gyvybę palai
kančiais spinduliais, visus ly
giai šelpia, švelnina, kultūrina.

352 kuopos susi 
rinkimo

ma, 
rija 
liuje 
nekaltų aukų surijo juoda in
kvizicija Vatikane, lodei ro
dos juodiems ir raudoniems 
teroristams dabar reiktų dirb
ti išvieno, nes vieno tikslo 
siekia, bet kur tau, jie varo 
konkurenciją ir yra vilties, 
kad Kremlius sukonkurups 
Romą. šiame komunistų jo- 
marke Toronte raudonieji ir x SS ir*,
juodieji teroristai koikureiivi- 
jos delei ėmė ir susipiovč, 
Juodieji pasakė italų kunigui, 
kad tame jomarke bus paro
dyta publikai, jogei Vatikano 
juodieji inkvizitoriai su seno
vės neparankiais įrankiais 
mažiau išgėrė nekaltų žmonių 
kraujo, negu Šiandien raudoni 
teroristai Kremliuje. Todėl 
italų kunigas (-atsisakė kada 
nors nuomuoti salę konumis- * ’’’
tų parengimui, kad atskirus 
vilką nuo lokio!

—• Gynėjas.

KALĖDŲ IŠPARDAVIMAS
“ T • • z- , į

Jus niekur kitur* negausite piginu km p, pas mus.

Parlor Setų dirbtuvė atdara kas vakarą 
ir nedėlioinis iki 4 vai. po piet.

ARCHER FURNITORE
išdirbėjai seklyčių setų.

• JOE KAZIKAITIS -KAZIK Savihinkus
4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

Labdarybei tvarkyti, reika
lingas centras. Visos lietuvių 
pašalpinės, fraternalės, labda
ringos draugijos ir kliubai, ly
giomis teisėmis, per atstovus, 
sudarę centni, iš tinkamų di
rektorių, gi direktoriai, išsi
rinktų Lietuvių Labdarių Są
jungos Centrui valdybą iš tin
kamiausių lietuvių tam', darbui.

Lietuvių tautinė Jabdarybč 
privalėtų šelpti visur vargstan
čius lietuvius, ar tai Argentino
je, ar Vilnijoje, ar Varniuose 
kankinamus, ar streikuojančius 
darbininkus šiapus ar anapus 
Atlantiko, ar kaip nūn reika
linga, bedarbiams urną pašalpą 
teikti.

Garbingos “Naujienos”, pir
mos ėmusios labdarybę prakti
kui! vykinti ne žodžiais, bet. 
darbu, gal ir šio klausimo gvil
denimui duos savo špaltose 
vietos kitiems geros valios lie
tuviams išreikšti. ~

• —Tylintis.

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

UŽSISAKYKITE DABAR
Turime didelį, gražų pasirinkimą vi
sokiausios rūšies pasveikinimų atei

nančioms šventėms.
Turime brangių ir labai pigių — 12 
labai gražių didelių paauksuotų pa
sveikinimų su margais konvertais. su 
jūsų vardn ir pavarde tik už $1.75. 

ATEIKITE IR‘PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos 
1739 S. Halsted St 
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- ■     —■ j Bepartyviai bendrovės 27 nauji nariai į Kliubą. Vaka
ri Ala* ninkai privalote susidomėti ir rienėj be. kitų kalbėjo, Univer-
TafP uhlCci£0S i lankyti susirinkimus ‘ j—j-

kad už nosies nevad:

Lietuvių
Cicero

Dar apie priešmetinius 
t usii tukimus

Sekantiems 
valdyba:

i ir žiūrėti, 
ne vadžiotų.

metams Kliubo

ŽiugždaPirm. Leo.
Pagelb. V. Paulius
Nutar, raštin. C. Gmis
Fin. rast. B. ’i umavičia 
Iždininkas J. J. Kimbarkas
Trys iždo globoj?.:: Strcvič

į Venckus ir Poška. , 
Durių sargas V. Arlauskas. 
Be to išrinkta galybės komi

sijų įvairiems skyriams. Susi
rinkimą baigus, nors buvo vė
lu, bet visi buvo iškaitę, tai p.

Kaip atėjo 11 ju|įus Rimdžius, sumanus žmo- 
skubinosi na-ĮgUS, užfundino visiems šalto 

alaus.
nutarimai:

Iš eilės buvo priešmetinis su
sirinkimas Raudonos. Rožės, 
Kliubo. Narių, susirinko gana 
daug. Ėjo gana gyvai įvairių 
raportų, o prie to ginčų ir gin
čų pamatuotų, 
vai. nakties,, visi 
mo.

To susirinkimo
nutarta paaukauti $25.00 bied- 
niems šelpti Cicero Centrali- 
niam Komitetui; paskolinti be 
nuošimčių $250.00 savo nariui 
medicinos studentui J. J. Kaza
kevičiui. Tas labai gerai, kad 
Kliubas remia savo narius.

Nutarta dirbti naujus Klhi- 
bui ženklelius. Visi grožėjosi 
pagamintais ženkleliais, ką pa
darė laikrodininkių p. Pocius, 
Kliubo narys.

Nemažai buvo ginčų dėl L. L. 
namo bendrovės serų. Mat, 
Kliubas yra LLNB įkūrėjas ir 
stambus dalininkas, o bendro
vės valdonai yra raudonieji bro
liai, su Kliubu visai nesiskaw 
to. Kliubas yra nusistatęs bal
suoti nuo šėrų, kad visiems 
duoti satisfakciją/o raudonieji 
broliai kaip vienas nusistatę 
balsuoti nuo ypatų ir jau ke
linti metai ta organizuota gru
pė valdo bendrovę, todėl, kad g 
susirinkimus visi sumurma su 
savo pačiomis ir burdingieriais, 
nors ir ne šėrininkąi. Kliube 
taip gi yra vienas, kurs už juos 
galvą guldo ir visokiais budais 
nori įtikinti, kad balsavimas 
nuo šėrų busianti Kliubui pra
gaištis, o tikrenybėj tai butų 
jų saikai pavojus.

Vakarinės žvaigždės pašalp.
Kliubas

taipgi atlaikė priešmetinį su
sirinkimą. Nieko naujesnio. 
Metinis parengimas įvyks vasa
rio 15 d. L. L. Svetinėje. Bus 
vaidinimas koks nors veikalas, 
Darbas pavestas komitetams. 
Jų priešaky stovi sumanus 
biznierius p. J. Dambrauskas, 
tad yra vilties, kad sugebės ką 
nors gero ir pigaus paruošti. O 
tai labai lengva, juk artistai 
eina vieni kitiems talkon.

Sekantiems metams Kliubo• / 
valdyba:

Pirm. L. Makutenas, 
Pagelb. S. Laurinaitis 
Nutar. raštin. K. P. Deveikis 
Finansų K. Jakubka 
Iždininkas S. žvibas
Trys iždo globėjai: F. Sta

naitis, V. Strumila ir P. Grik- 
šelis.

Maršalka K. Arcišauskis.
Susirinkimai laikomi kas pir

madienį naujo mėnesio L. L. 
svetainėje.

sal State Bank prezidentas p. 
Elias, kurs džonetoriams labui 
pakėlė ūpą.

Valdyba 1931 metams išrink
ta iš tų pačių asmenų:

Pirmininkas S. Rakauskas
Nutarimų raštin. J. Rakaus

kas
Mokesnių Paštininkas' J. 

Bardauskas
Kasos globojas J. Erčius.
Kasierius F. Račkauskas.
Vienam kliubo nariui išlikoj 

nesusipratimus su biznio agen
tu dėl laikymo pas save 65 me
tų senelio bedarbio. Biznio 
agentui buvo įskųsta, kad tas 
narys laikąs ne unijistą, pagal
bininką. Ponas Elias malonėjo 
tą nesusipratimą agentui išaiš
kinti. Už tai Liet. Janitorių 
Kliubas, dėkingas savo užtarė
jui p. Elias, nutarė savo pini
gus padėti į Universal Stat^e 
Banką ir visi Kliubo nariai ža
dėjo taip pat padaryti.

Nuo naujųzmetų visi lietuviai 
janitoriai, priklausą Kliubui, 
turės reikalus tik su savo lie
tuvišku banku, kurio preziden-; 
tu yra gerb. Eliaš. 
janiotorius obalsis 
savą1 
mas.

Dabar pas 
‘savas pas 

pasidarys visiems arti- 
Ligi kol dar dženitoriai

savo kliubo, vienas kito nepa
žino ir vienas kitam didžiausi 
priešai buvo, o dabar geriausi 
draugai patapo. Malonu žiūrėt 
į draugiškumą, koks dabar gy
vuoja tarpe dženitorių.

Kliu basi

ligos persiskyrė su šiuo pasau
liu, sulaukęs vos 36 metus am
žiaus ir mirė gruodžio 2 d., o 
palaidotas tapo gruodžio 6 d.

Kadangi velionis buvo netur
tingas ir jokiai draugijai ne
priklausė, butų turėjęs miestas 
laidoti, nes kitaip ir būti ne
galėjo, bet per pastangas po
nios žuraitienės , ir kitų gera
širdžių žmonių Antanas Uksas 
tapo palaidotas prideramai.

Velionio kūnas iš graboriaus 
| p. Padžiaus ofiso, buvo nuly* 
įdėtas į šv. Jurgio parakvijos 
' bažnyčia, kur atsibuvo gedulin
gos pamaldos, po tam nulydė
tas j šv. JCazimioro kapines..

Tariam širdingos padėkos žo
džius visiems, kurie prisidėjo 
prie laidojimo Antano Ukso. 
Visų pirma ačiū grabo.riui p. 
Radžiui už mandagų ( ir pigų 
patarnavimą. Toliau dėkojam 
Jonui Paulavičiui už suteikimą 
karsto už pusę kainos, taipgi 
ačiū pralotai Krušųi už sutei
kimą nemokamai žemės šv. Ka
zimiero kapinėse.

Didžiausias padėkos žodis 
priklauso aukų rinkėjoms: po
nioms Petronėlei Petkienei, Ju
zefai Uksienei ir Onai Jurge- 
lionienei. Jos atliko nelengvą 
darbą, kolektuodamos iš gera
širdžių žmonių pinigus palaido
jimui. Taipgi širdingai dėko
jame tiems, i kurie aukavo 
nigus tam reikalui. /

Aukavo šios ypatos:
Franas Uksas $20.00; ponia 

Rimkienė $13.00; ponia žurai- 
tienė $9.00. Po $5.00 aukavo: 
ponia Dudgienė, Joscph Getau- 
tas, Antanas Uksas, A. Bašin
skas, Anton Bartkus.

Juozapas Gudjonas aukavo 
$3.50; ponia Stonienė $3.00 ir 
Ton y Zabras $3.00.

Po $2.00 aukavo: Tony Pau-

Pi-

" > ' 1 1 >"l ■ | ......
IŠMOKIT DEZAININIMĄ

Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didele aitrą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpą laik*. Di- 
olomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Princi palas
190 N. State SU k. Lake St. 10 fl.

Kaip visur, taip ir pas mus 
blogų nuotykių nestokuoja, 0 
kas blogiausia, kad čia pasižy
mi ir čia augę musų lietuviai 
jaunuoliai, net 
nę mokyklą.

Suprantama, 
nemokina, visi 
kaltė, bet aš ir 
ku ,nes kožnas
stengiasi, kad jo vaikai išaug
tų kuogeriausiai, o vaikai per 
tėvų gerumą ir nueina blogais 
keliais.—“N.” Rašėjas.

užbaigę pavapi-

mokykla blogo 
sako, tai tėvų 

su tuo nesutin- 
tėvas nori ir

Radio Bargenai
Elektros Radio Tūbai

50c

Iš dženitorių kliubo 
susirinkimo

Mes <ik vieną kartą į metus tu
rime bargenų. Žmonės, kurie su
pranta radio. nustebo pamatę, kad 
R. C. A. Radiola — radio ir fono
grafas, kurio tikra vertę yra $300, 
pas mus už

$150

Gruodžio 8 d. lietuvių Janito- 
rių Kliubas laikė savo susirin
kimą, 6227 Kilis Avė. Apsvars
čius kliubo? reikalus iš rengtas 
vakarienės lapkričio 8 d., ko
mitetui išdavus raportą, paaiš
kėjo geros pasekmės. Prisirašė

Kcnnedy ir Colpmbia radio-fono- 
grafai už

$99
Taipgi Brunsvvick, Sparton, Vie

ton Majestic. Howard, Philco, Fada, 
Colonial, Griebe, Bosch, Atwater 
Kent.

^General

3856 Archer Avė., 
netoli Rockwell St. 

LIETUVIAI ELEKTROS IR 
RADIO TECHNIKAI— 

INŽINIERIAI

* FORO VE R /
40 YE AR*
2į ounces for 2$ wnts 

pure..
I/pBAKINC 
r\VPz0WDER 

errideni-
IT) DOUBLI ACTING

MIILION5 OF POUNDJ UftD BY 
OURGOVERNMENT

8

prisidedami

Adomaitis, Louis Sakalas, Jo- 
zepa Ūkas, Mr. Marticius, po
nia Doveika,. Povilas l’rbaitis, 
Kazys Makutėnas, A, Karalius., 
K. Ūkelis, Chicago Restnuraiit, 
Bon. Mažeika, Stanley Bovidas, 
Lena Jarumbauskas, Antanas 
Tamošauskas.

Po $1.50 aukavo: Kva Gu- 
molsRi, F. Lavickas; $1.25 — 
B. Gricius.

Po $1.00 aukavo: ponia Jur- 
gelionienS, Tony Kazginas, Mr. 
Nachw.:rt, Rosalie Balnai, Mrs. 
Anulis, Mr. Zolker, Jos 
skis, Tony Yakas, F.* 
Maggie ViarŠnor, P. 
Paulini* Lee, Petras

Masei- 
Raekus, 
Knaber. 
Vaitkus. 

Kazys Brasas, Makliorius, Mrs. 
B. Urbonas, Sweneas, Eugene 
Janulis, Petras Šidlauskas, 
Mary žemlienė, M. Lileikienė 
F. Mack, Joe Rudaitis, U. Kas- 
mauskas, Frau k Krest, Kazys 
Satkumas, Fannie Martesius, 
Z. Brazinski, T. L.egciko, Jos. 
Jurgaitis, A. Valantas, Mrs. 
Shase, Sophie Mikolaitis, Jonas 
Girskis, S. Unitis, M. Zomoni, 
T. Palonis, Walter*Palonis, Mr. 
Kasputis, Mrs. Togainė-.

Dar kartą širdingą ačiū vi
siems aukautojams ir padėjil
siems, o jums, Antanai, tegul 
būna lengva šios šalies žeme
lė. Kas norėtų daugiau žinių 
apie velionį ir laidotuves, pra
šoma kreiptis į ponią žuraitie- 
nę, £el. Stewart 9259.

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS
prie musu KALĖDINIO TAUPIMO 

KLIUBO dabar.

25c
savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubui sulig kiekvieno k išeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

Specialiai Brighton Parkui
Didelis Pasirinkimas Kalėdinių Dovanų 

Gražiausių spalvų kakralaiščių, šalikų, marški
nių, nosinių, petnešų ir diržų.

Visokio didumo ir spalvų skrybėlės, kepurės, 
apatiniai drabužiai, sveteriai ir kojinės.

Geresnės kokybės, didesnės vertės, 
gražesnių spalvų.

BERNARD PETKA’S
MEN’S FURNISHINGS

4171 Ąrcher Avė., arti Richmond St.

i GERB. Naujienų skaityto 
joa ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j ienose.

&

Padčkavonė
kurie

į

7*

Maironio 6.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

DOVANOS MLeB®
Dėkavojamc visiems, 

šiokiu ar tokiu badu prisidė
jo prie palaidojimo Antano 
Ukso, kurs po ilgos ir sunkios , lauskas, ponia Mineis, ponia

o po tam kaip jus

AR GIRDĖJAI
Kad pas STULPINĄ, gali gauti iš Lietuvos 

atvežtų prekių. m
BIRUTĖS geriausios rųšies saldainių, iš serbentų, agrhs- 

tų, žemuogių ir kitokių uogų ir vaisių.
MINAGŲ, strimelių, lašinių, dešrų ir palingvicų ge

riausios rųšies.
GINTARO karolių, brasletų, špilkų, aukskarų, cigarny- 

čių ir kitokių naujausios mados gintaro gražių da
lykėlių.

PALANGOS Trejų Dcvinerių, geriausios Rusijos arba
tos, medaus, ir lietuviškų baravykų.

Norėdami gauti Lietuvos prekių visados kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

Tel. Victory 6122
P. S. Kam pertoli atvažiuoti į Stulpino krautuvę, reikalaukite savo 

grosernėse ir saldainių krautuvėse.

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitinį spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litu, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas

MARGUTIS ‘KALfcDU DOVANAS’ DUODA
‘ TIK IKI NAUJŲ METŲ

SVARBU CHICAGOS LIETUVIAMS, o taip pat ir kitų kolonijų. Tuo 
jaus pasinaudokite patys ir draugus apdovanokite, 
gu jus pasiųsite savo giminėms Lietuvon.

KĄ DUODA MARGUTIS?
1. KAS MĖNESĮ SULAUKSITE į savo namus
nomis. juokais, kvailosofijoms ir visokiais burtais, 
ziškas” muzikos žurnalas. Metams kainuoja $1.50. Red.-leidėjas A. Va
nagaitis. r

2. PIRMUTINĖ LIETUVIŲ KALBOJE daktariška knyga su receptais 
ir patarimais kaip gydytis nuo visokių ligų. Tą knygą parašė visiems ži
nomas savo raštais apie sveikatą. Dr. A. J. Karalius. Knyga apie 200 pus
lapių. Jos vardas "Namų Diktatas." Kaina $2.00. Kitose kalbose tokia 
knyga yra. bet lietuvių kalboje, tai pirmutinė. Ją savo lėšomis išleido 
‘‘Margutis.

Bus graži dovana jei-

“MARGUTĮ” »u dai- 
“Margutis” yra “džia-

3. GAUSITE “MARGUČIO KALENDORIŲ” 1931 m. 100 puslapių 
didumo su daugybe adresų visokių biznio įstaigų ir pilnį sąrašą Am. Liet. 
Daktarų. Rasite “piemenų”, burtus, sapnus, meilės receptus, dainas su 
gaidomis ir dar kai ką. Kalendorius didelis ir gražus savo “marga” po- 
piera. Kaina $1.00.
4. DAINUOSITE KIEK NORĖSITE iš "Margučio Dainos". Puikių dai
nų rinkinys, kuriame telpa 34 visokio turinio Vanagaičio dainos. Kai. $1.
5. UŽ $2.00 ĮVAIRIŲ KNYGŲ iš "Margučio įtnygyno”, jeigu patys 
ateisite pasiimti. Siunčiant per paštą reikės prisiųsti štampų už 20c. Mu
šikai ir dainininkai galės gauti gaidų.

Margutis kviečia visus pasinaudoti tuo nupiginimu atnaujinant pre
numeratą ant toliau, arba naujai užsirašant Margutį. Kreipkitės telefonu: 

GROVEHILL 2242, ar užeikite į ofisą:
2437 W. 69th St., Chicago, III.
Atsineškite arba pasiųskite per laišką tik TRIS DOLERIUS

PASINAUDOKITE TA PROGA NEATIDĖLIODAMI LAIKO, NES LAIKAS GREIT IŠSIBAIGS.

Budriko Krautuvė sumažino kainas ant visų prekių prieš Kalėdas. Jus suče
psite daug pinigų pirkdami dabar. Galite mokėti tiktai po Naujų Metų. Bud- 

rikas garantuoja kad Jus Budriko krautuvėse pirkslĮe daug spiginus kaip kitur su 
įe’£u *’us Splite pirkti radio ar pianą kitur pigjaus ir tokios rūšies, Jums 

pinigai bus grąžinami.

Naujas Elgin laikrodėlis 
didelės vertės už $14.00
Gražus moteriškas laik- ČIA rtfi 
rodėlis už..................... ■ ""VU

ir aukščiau
Naujas, gražus Radio 9 tūbų, vertės 
$175.00, dabar už

Radio ir Viktrola kombinacija, gra
žus ir garsus, 9 tūbų, vertės $295,

...... .............$139

Atvažiuokite patys krautuvei!, išsirinkite ir nereikės kitam mokėti uždarbio. 
Apsisaugokite tokių kurie eina po stuhas ir daug jums prižada, 
pasirašote, reikia už viską dvigubai užmokėti.

Krautuvė atdara kiekvieną vakarą

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
f kicago, III
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VIENUR TAISOSI, KITUR DAR NE

Prezidento Hooverio biznio 'apžvalgos konferenci
ja, Washingtone, pastebėjo, kad užsieniuose kai kur 
jau prasideda biznio atsigavimas. Tos konferencijos 
pranešimas už lapkričio mėnesį pažymi, kad “nors dau
gelyje svetimų šalių biznis tebėra nupuolęs, bet aiškus 
pagerėjimo ženklai yra matomi visoje eilėje šalių”. 
Tarpe tų pagerėjimą rodančių šalių pranešimas mini 
Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Švediją, Kanadą ir Kiniją.

Jeigu ekonominis krizis pradeda mažėti tose šaly
se, tai reikia tikėtis, kad nelabai tolimoje ateityje ims 
atsigriebti ir tie kraštai, kurie su jomis veda prekybą, 
taip kad palengva atsiras gyvumas visame pasaulyje.

Bet Amerikoje kolkas dalykai dar neina geryn. 
Aukščiaus paminėtoji Hooverio konferencija apskaičia
vo, kad per lapkričio mėnesį penkiolikoje Rambesniųjų 
pramonės grupių, kurios samdo 4,712,082 darbininkų, 
skaičius darbininkų sumažėjo 2.5 nuošimčiais, o algos 
sumažėjo 5.1 nuoš. palyginant su spalių mėnesiu.

Amerikos biznio atsigavimą labai trukdo, be abe
jonės, muitų pakėlimas, kuris buvo pravestas priešpa
skutinėje kongreso sesijoje. Kai Jungtinės Valstijos 
pakėlė muitus, tai ėmė kelti muitus ir kitos šalys, už- 
darydamos'savo rinkas Amerikos prekėms. Gi Ameri
ka gamina daug prekių eksportui. Republikonų parti
jos valdžia šiandie yra Amerikai tikra nelaimė.

ČIA TAI “PROGRESAS”!

“Evening Post” korespondentas, H. R. Knickerbo
cker, kuris išvažinėjo po sovietų Rusiją skersai ir išil
gai, studijuodamas jos ekonominę padėtį, vienam savo 
straipsnyje paduoda įdomių žinių apie Rusijos geležin
kelius. Tarp kitko jisai rašo:

~ ■ 1 s

“Tik-ką pasibaigusių metų statistika yra pa
skelbta (biznio metai Rusijoje prasideda ir baigiasi 
spalių mėnesyje. — “N.” Red.), ir ji rodo, kad per 
paskutinius dvyliką mėnesių ant 52,000 mailių (verp
stų. — “N.” Red.) geležinkelių sovietų sąjungoje 
buvo kuone 30,000 nelaimių, tokių rimtų, kad 1,000 
gyvasčių žuvo ir 2,000 žmonių buvo sužalota visam 
amžiui.

“Palyginant su metais prieš tai, skaičius trau
kinių susikulimų padidėjo 50 nuošimčių, skaičius 
užmuštų 300 nuošimčių, skaičius sudaužytų loko
motyvų ir vagonų 100 nuošimčių. Viename tik 
rugpjūčio mėnesyje buvo. 2,249 traukinių susikuli- 
mai, kuriuose, buvo 133 žmonės užmušti, 254 sun
kiai sužeisti, 384 lokomotyvai ir 1,638 vagonai su
daužyti taip, kad nebegalima jų pataisyti. Vienas 
ketvirtadalis visų lokomotyvų sovietų sąjungoje 
buvo nepataisomi, o metai prieš tai 11 nuošimčių. 
Per visą pereitą metą susmuko kelionėje 1,820 lo
komotyvų, o šiemet per vieną tik vasario mėnesį 
susmuko kelionėje 1,220 lokomotyvų.”

matome, “progresas” eina dideliais šuo- 
Stalinas savo “penkerių metų planu sten-

Čia, kaip 
liais. Kuomet 
giasi milžinišku spartumu suindustrializuoti Rusiją, tai 
tuo pačiu laiku, tik dar sparčiau, eina visiškas sovietų 
geležinkelių sistemos suirimas. Lokomotyvai ir vagonai 
sulūžta arba būna sudaužomi nelaimėse, ir keliaunin
kai už šitą “progresą” užmoka savo gyvastimis ir są
nariui čielybe. ,

Bet p. Knickerbocker sako, kad dar aršesnė padė
tis esanti su prekių gabenimu geležinkeliais. Prikrauti 
prekių vagonai turį* stovėti ištisomis savaitėmis Rusi
jos geležinkelių “yarduose”, kuomet miestų gyvento
jams trūksta maisto ir kitų reikalingiausių daiktų.

Akyvaizdoje šitokių faktų (kurie paimti iš oficia
lių bolševikiškos valdžios skaitlinių!), ar ne kūdikiškas 
yra dalykas tikėti, kad sovietų Rusija už dvejeto-treje-

tąsi tiesiog j katastrofą, kuri gal bus net baisesnė, kaip
1920-21 metų badas!

Prieš kiek laiko mes pada
vėme. dviejų rytinių laikraščių 
pranešimus apie policijos atsi
lankymą į “darbininkų susivie
nijimo” 57-tos kuopos mitingą, 
bet vieno tų laikraščių kores
pondentas sakė,' kad detekty
vai mitingą “išvaikė”, tf antro 
— kad jie “nieko nedarė”. Da
bar randame to paties inciden
to aprašymą Worcesterio “Am. 
Lietuvyje”, kuris mums atrodo 
bešališkesnis, negu pirmųjų 
dviejų. Jame, būtent, rašoma 
taip :

“Pradėjus susirinkimą ir 
priiminėt narines duokles, 
atsirado ir netikėti svečiai 
— Mass. valstijos policija, 
keturių s^statoje, kurie pa
reikalavo iš valdybos paro
dyt čarterj-leidimą, ir visų 
kitų policijai reikalingų pa
aiškinimų. Darbininkų Susi
vienijimas čarterio neturi 
dėl Mass. valstijos ir tokiu 
budu rinĮct mėnesines duok
les neturėjo tiesos.

“Dabar klausimas, kas tuos 
‘svečius’ pasikvietė tą revizi
ją padaryt? ^Veikiausia, tai 
bus nuskriaustųjų narių dar
bas persitikrinimo delei. Mat, 
to bolševikų susivienijimo 
valdyba yra įtikinus kai ku
riuos savo rtarius, jog esą 
jie turį čarterį ir galį pilnai 
veikti. Tačiau paskiau suži
nota, kad tai buvo jų melas 
ir kad ta ‘Darbininkų susi
vienijimo 57 kuopa’ (atskilu
si nuo SLA.) neturi jokio 
čarterio ir duoklių iš narių 
kolėktuot neturi teisės.

“Kaip ten nebūtų, tegul 
sau žmogeliai organizuojasi 
ir veikia, vietos užteks, bet 
visgi reikia teisybę pasakyt, 
kad toji vietinė, bolševikiš
ko susivienijimo kuopos val
dyba yra smerktina. Ji gerai 
žino, kad Jau atsiskyrė nuo 
S. L. A., tačiau jo 57-tos 
kuopos vardą ir po šiai die
nai vartoja, žino, kad čarte
rio Mass. valstijoj netari, o 
naudojasi jo autoritetu. Na, 
dabar, kuomet pati valdžia 
įsikišo j tą dalyką ir pareiš
kė, kad yra nelegališką pini
gus nuo narių rinkt neturint 
tos valstijos leidimo, tai jie 
dabar verčia visą 
kitų — i 
ėdą.” 
Reiškia, 

worcesterio 
imti duokles 
čarterio.

kmalgameitų unijos istorijo
je, kurią įvairus “D.” bendra
darbiai nušvietė savo atsimini
muose, ypatingai pamokinan
tys yra įvykiai iš 1920 metų 
lokauto, kada darbdaviai buvo 
pasikėsinę sunaikinti uniją. Tą 
sunkią unijos padėtį bandė sa
vo partiniems tikslams išnau
doti komunistai, ir unija, ata
kuojama iš dviejų pusių, nu
kentėjo baisiai skaudžiai. La
bai vaizdžiai tą sunkią kovą 
aprašo* brooklynietis Jonas Zu- 
bavičius, kuris šiandie jau ne
beturi pajėgų šapoje dirbti, 
bet unijos veikimą nepaliauja 
sekęs atidžiai. Jo žodžius apie 
komunistų “falšyvą propagan
dą” ir “gręžimą iš vidaus” tu
rėtų" įsidėti į galvą kiekvienas 
protaująs darbininkas. J. Zuba- 
vičius rašo:

Unijos griovimas
Po paskuliniam karui,* ypač 

1920 metais, prasidėjo dideli 
siekai kriaučių pramonėj; 
fabrikantai pareikalavo dide
lių koncesijų iš unijos, apie 
kurias unijos vadai nei gir
dėt nenorėjo, ir tokiu budu 
kriaučiai tapo išmesti 
gatvės, paskelbta 
kautas.

jos principų, kovojo ir savo 
kovas laimėjo.

Aš nusenau, nepajėgiu ša- 
poj dirbti ir nedirbu, bet 
vaktuoju kiekvieną žingsnį, 
kaip generalių, taip lokalinių 
viršininkų ir visų ’ aktyvių 
narių. Pas jus, broliai, yra

labai daug negerumų. Turi
te keisti savo taktiką: sąži- 
niškiau dirbti unijai, mažiau 
kitus kritikuoti, o daugiau 
patys save. Jeigu tik kitų 
klaidas matyti, o savo — ne, 
tai prasti popieriai ir toli 
taip nevažiuosite.

E. T. A. Boffman Vert? J. Prontkut
, ' 'AVelnio Eliksyras

kilę žemiškų gel
tu mano tėvą pa
tu visuomet taip 
kad nuodėminga

jiems
ant
lo-

esą juos
bėdą ant 

fašistai

uždraudė
Mvaldžia 

“progresyviams 
iš narių, kol nėra

SPECIALIS “DARBO” 
NUMERIS

padidintas 
numeris, 

straipsnių 
rubsiuvių 
taip pat

Paminėjimui žuvusiųjų 1910 
haetais lietuvių streikininkų, K. 
Lažinsko ir Pr. Nagreckio, pe
reitą savaitę z išėjo 
(16 pusi.) “Darbo’ 
Jame įdėta daug 
apie tą atmintiną 
streiką Chicagoje ir
apie rubsiuvių judėjimą kituo
se miestuose. Specialės “Dar
bo” laidos įdomumą ypatingai 
didina tai, kad tilpusių joje 
raštų autoriai patys dalyvavo 
tuose įvykiuose, kuriuos jie ap
rašo. Be rimto paties “D.” re
daktoriaus straipsnio apie rub
siuvių 20 metų kovos įstoriją, 
randame čia šių asmenų atsi
minimus: Kazimiero Rugio, C. 
l^iirio, P. Galskio, J. Markaus, 
V. Pačkausko (visi čikagiečiai), 
Jono Zubavičiaus (brooklynie- 
čio), K. Matuliausko (baltinio- 
riečio), J. Lėkio (bostoniečio) 
ir k.

“Darbo” redakciją galima 
tik pasveikinti su šiuo, taip 
gražiai pavykusiu leidiniu. Pa
tartina, kad kiekvienas rubsiu 
vys šį specialį “Darbo” numerį 
pasilaikytų. nes tiek 'įdomios 
istorines medžiagos, surinktos 

į daiktą, butų gaila numesti j

Lokauto ' metu 
prastai, laikėm

pa-

.Buvo unija ap- 
ant dviejų milio- 
ir norėta sunai- 
fundamento, kad

kaip 
kiekvieną 

dieną mitingus; juose pasi
rodė. antinui j iniai lapeliai; 
taip pat kalbėtojai nuo est
rados ir visi komitetai pra
dėjo vesti priešunijinę agi
taciją. Kiek jau teko Joint 
Boardo vadams ir generaliam 
ofisui, tai net baisu prisimin
ti. O tas kaip tik ir buvo 
ant naudos openšaperiams. 
Sakau, nuo čia prasidėjo 
griovimo darbas.

Fafrikantai matydami, kad 
tarp darbininkų nėra vieny
bes, kad unijoj viešpatauja 
didžiausia suirutė, pradėjo 
tąsyti uniją po teismus ir 
įrodinėti, kad, esą, Amalga- 
meitų unija yra komunistų 
organizacija, naudoja sabo
tažą, ir reikalavo atmokėti 
nuostolius, 
skųsta net 
nų dolerių, 
kinti ją iš
neliktų jos nei pėdsako. Tai 
ve, tie smūgiai, per pačius 
unijištus paleisti ant virši
ninkų, nukrito ant mus pa
čių. \

Nors fabrikantai teisme 
nieko nelaimėjo, bet unijai 
labai daug kainavo prieš fab
rikantus atsilaikyti, o tas 
lėšas juk mes patys turė
jom padengti duoklėmis ir 
ašesmentais. “Gręžiama , iš 
vidaus” su falšyva propa
ganda ir bombarduojama iš 

. viršaus per fabrikantus, link 
ja baisiai tapo aplamdyta ir 
iš to darbininkams jokios 
naudos 'nebuvo. Unija gavo 
skaudų smūgį iš abiejų pu
sių, kaip iš darbininkų, susi
organizavusių į, tam'tikras 
grupes tikslu “išganyti svie
tą”, taip iš fabrikantų, kad 
išgauti kuo daugiausia kon
cesijų. Taip su sekančiais 
sezonais ir prasidėjo algų 
kapojimas. Kada jau nuka
pojo iki tiek, kad toliau ne
buvo kas kapoti, tai patys 
kriaučiai nusitardavo pakel
ti produkciją, nusitardavo 
padaryti daugiau darbo, kad 
daugiaus užsidirbti. Patys 
nusitarė, patys daro daugiau 
darbo, ir vis keikia uniją ir 
jos vadovybę. Keikia patys 
nežino ką ir kodėl. Ve, dabar 
jau trečias bizūnas, tai ligi
nimas darbo valandų. Šie
piasi vieni nuo kitų, o visi 
žino, kad dirbama viršlaikiai. 
Kol nepaliaus niekinę uniją, 
kol nebus suvaldyti tūlų 
žmonių palaidus lietuviai, 
tol siunčiami smūgiai 
unijos viršininkų kris 
pačių narių.

Buvo laikai, kaip kad vir
šuje išdėsčiau, kuomet uni
jos nariai neapkentė savo 
vyriausio tuometinio vado,

(Tęsinys)
Ar tu visada buvai tokia neže

miška moteriške, kurioje nie
kuomet nėra 
dūlių?... Kai 
matei, ar gi 
išsisaugojai,
mintis nebūtų radusi tavyje 
vietos?... Ei pasakyk, ar ir tuo
met, kai tave infula ir lazda 
puošė, argi nesaugojamais mo
mentais mano tėv^> paveikslas 
nesukėlė tavyje šios žemės sma
gumo ilgesių?... Ką gi tu jau
tei, išdidele! kada tu savo my
limojo sūnų prie širdies spau
dei ir su tokiu skausmu ištarei 
pražuvusiojo vardą, nors jis ir 
buvo nedoras nusidėjėlis? Ar 
tu kada nors kovojai su tam
siomis galybėmis, kaip aš? — 
Ar tu gali džiaugtis tikra per
gale, jei pirma to neturėjai ašt
rios kovos? — Ar tu jauties 
tiek stipri esanti, kad tu panie
kini tą, kurs buvo pasidavęs 
galingam priešui ir tačiau per 
gilų gailesį ir atgailą vėl pasi
kėlė? — Netikėtas mano min
čių persimainyipas, atgailaujan
čio persivertimas į tokį, kuris 
didžiuodamasi išlaikyta kova 
vėl tvirtai žengia į atgautą gy
venimą, turėjo būti net iš pa
viršiaus matomas’, nes greta 
manęs stovėjusieji broliai pa
klausė: “Kas tau yra Medar
dai? Kodėl taip keistai piktai 
žiuri į tą aukštą šventą mote
riškę?” — “Taip — atsakiau 
pusbalsiu: gal būt ji ir yra 
aukšta šventa moteriškė, nes 
ji visuųnlet taip aukštai stovė
jo, kad jos joks profanas ne
galėjo pasiekti, tačiatt ji man 
dabar atrodo visai ne kai krik
ščioniška, o priešingai kaip ko
kią stabmeldiška kunigienė, ku
ri ruošiasi aštriai išgalandusi 
peilį padaryti žmogaus auką.” 
Pats nežinau kaip tai atsitiko, 
kad aš pasakiau tuos žodžius, 
neturėjusius jokio sąryšio su. 
mano idėjų eiga, bet su jais į 
vieną margą mišinį susimaišė 
įvairus paveikslai, kurię visi 
darė bauginančio įspūdžio. — 
Aurelija turėjo ant visuomet 
apleisti šį pasaulį, ji turėjo 
kaip ir aš per priesaiką, kuri 
dabar man rodėsi esanti tiky
binio pamišifao produktas, at
sisakyti nuo viso žemiško. — 
Lygiai, kaip tuomet kai aš vel
niui parsidavęs, nusidėjimuose 
ir nedorybėse tikėjausi matąs 
aukščiausį šio gyvenimo 
dūliais švintantį tikslą, 
taip pat dabar maniau, 
abudu, aš ir Aurelija,
gyvenime nors ir vieną vienin
telį aukščiausi'žemiško smagu
mo momentą susijungę galėtu
me paskiau mirti, kaipo 
minių galybių savybė. —ę 
lyg koks Šiurpus išgama, 
pats šėtonas per mano
perėjo mintis ją nužudyti! —- 
Ak, aš apjakėlis nepastebėjau, 
kad aš buvau save išstatęs dar 
griežtesniems kvotimams, kad 
šėtonas buvo įgavęs ant manęs 
galybę ir norėjo mane suvilioti 
į dar didesnes baisenybes, ko
kių lyg šiol buvau pridaręs! 
Brolis, kuriam aš atsakiau, per
sigandęs pažiurėjo į mane: 
“Del Jėzaus ir Paneles šven
čiausios malones, ką Tamsta 
kalbi
į ąbtisę, pasiryžusią apleisti 
salę. Ji pažvelgė į mane, mirti
nai išblyškusi sužiuro, pasviro. 
Vienuolės turėjo ją pastverti. 
Man pasirodė, tartum ji sušnib- 
žeivjo žodžiii.-i; Q, visi -šventie

ji, mnno nujautimas!” Bema
tant prie jos buvo pašauktas

tėvas Leonardas. Vėl iš naujo 
suskambėjo visi vienuolyno var
pai ir tuo taępu griausmingai 
sugriaudė vargonų tonai ir 
choruose susirinkusių seserų 
įšventimo giesmė. Į salę vėl 
Įėjo prioras. Dabar visi įvairių 
ordenų broliai iškilminga eise
na nuėjo į bažnyčią, kuri buvo 
žmonių perpilna, kaip būdavo 
švento Bernardo dieną.

Vienoje šalyje kvepiančiomis 
rožėmis išpuošto- didžiojo alto
riaus buvo ištaisytos dvasiški- 
jai sėdynės, priešais tribūną, 
kurioje Vyskupo kapela griežė 
mišioms, laikomoms paties vys
kupo.

Leonardas pašaukė mane ša 
le savęs ir aš pastebėjau, kaip 
jis baimingai mane saugojo. 
Mažiausias mano sujudimas su
kėlė jo dėmesį. Jis liepė man 
neperstojant melstis iš savo 
brevijoriaus. Tyrosios vienuo
lės susirinko žemais groteliais 
užtvertoj aikštėj priešais didy- 
jį altorių, atėjo sprendžiamasis 
momentas; iš vienuolyno gilu
mos per grotines duris pro už- 
altorių ’ vienuolės cistercietės 
įvedė Aureliją. — Jas pamačius 
per minią perėjo šnabždėjimas. 
Vargonai nutiftT ir paprastas 
seserų Vienuolių himnas sugau
dė stebuklingais, giliai širdį ju
dinančiais akordais. Dar nė sy
kio nebuvau pakelės žvilgsnio; 
pagautas baisios baimės mėš
lungiškai susitraukiau, mano 
brevijorius iškrito ant žemės.

(Bus daugiau)

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

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

Odeon.
Įsigyk Šventėm šiuos naujus OKEH- 

ODEON rekordus, kaina po 75c vienas. 
Siunčiame ir į kitus miestus. *

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI

ant 
ant

spin- 
lygiai 

kad 
šiame

pože- 
Taip 

lyg 
sielą

— tarė jis; aš žiurėjau

26105 ^Angelai gieda danguje,
Tyliąją naktį,

Sveikas Jėzau gimusia
Linksmą giesmę mes užtruksime, Brooklyno Mišrus Kvartetas

Gul šiandieną,
Atsiskubino Betlejun,

Ar žinai kaip gerai, 
Mano tėvelis, Valcas, 1

Kraip, Polka,
Džiaugsmo valandos,

Barbora.
Kad nėra alaus,
Gerkim, gerkim, 
Rai, rai, ratatai
Aš berniukas,
Susana,
Sveikas ligonis,
Naujas žiuponas,
Bevaikis pas daktarą,
Sunaus logika.
Dzūkų kraštas.
Kudlius su kanklėmis,

Smuklei vainikėlis,
Kur Nemunas ir Dauguva,

Mamytė,
Naktis svajonėmis papuošta,

26072 Uk vei,
Senas bernas,
Urėdas maiše,
Godelis,
Juokai, juokui rekordas,
Pastorius,
Saulelė raudona, .
Aš bijau pasakyti,
Sėdžiu po langeliu ,
Nepagelbės mergužėlę gailios ašarėlės,
Stasys,
Plaukė sau laivelis,
Dzinguliukai, *
Prašome pasakyti,
Grybai,
Levendrėlis,
Petro vestuvės, komiška scena,

Atliko

Petras Petraitis, baritonas

26022

26023

26106

26107

26054

26066

26069

26049

26027

26070

26088

88001

26080

26004

26073

26039

26035

26047

26095

26103

26040

26094

26044

26077

26104

Brooklyno Mišrus Kvartetas

Polka,
P. Sarpaliaus Orkestrą, dainuoja J. Sersevičius

Mazurka,

Juozas

Petro Sarpaliaus Orkestre

K. Kraučiuyas

Kauno Benas

Uktveris ir Adelė Zavistaitė

A. Sodeika

vanjonaite, soprano
Grigaitienė, spprano

K. J. Kriaučiūnas, tenoras
Kriaučiūnas ir OliŠauskas, duetas

Dalila,

Rigoleto, 
Neverk brangi.

Oj ,čia, čia, >
Ganėm aveles,
Margarita, iš operos Faustas, 
Arija' iš operos Samsonas ir 

Kam šeriai žirgelį 
Iš rytų Šaleles, 

Bernelis. Polka, 
Norąs Polka,

26096'Lietuvaitė, Polka, 
Močiutė, Valcas,

26089 Išleistuvių Polka, 
Seklyčioje, Polka,

26078 Panemunės Valcas, 
Plikas kaip tilvikas, Two Step,

26071 Gaidys, Polka,
Klaipėdos Valcas,

26068 Karvelėli. Valcas,
Eisim grybauti, šokis,

2606Q Lelija, Valcas, 
Žvirblelis, soras,

26003 Kas bus, Polka,
' . Šitas šokis xld visų, Polka,

Petro Sarpaliaus Orkestrą

Armonika, klarnetas ir pianas 
Duetas ant armonikų

Armonikų duetas

Armonika solo

Kariškas benas

Kauno Orkestrą

šokių orkestrą

Kaimiečių benas

Aplankyk Budriko Krautuves Prieš Kalėdas.

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

CHICAGO ILL-



Antradienis, gr. 16, 1930

Bedarbiu šelpimo Reikalai
Du banditai ant 120 South 

Clark St. vakar užmušti, kai 
jie bandė apiplėšti arbatinės 
kasą. Arbatinėj pasitaikė poli- 

I cistas, kurs pamatęs plėšikus, 
atstačius į kasininkę revolve
rį, juos abudu nudėję vietoje.

BEDARBIŲ ŠELPI- prižada užlaikyti ir leisti į mo- 

MO KOMITETAS

bia Illinois Industrial Council. 
Daugelis pramonės įstaigų ban
do* laikinai pasigelbėti nepilno
mis darbo valandomis.

Bedarbei pagelbėti fondo 
kalai eina labai* blogai: iš 
000,000 numatytų sukelti 
PaHėkavonės dienos, nors
keturios savaitės praėjo,, bet 
tik dar $3,106,678 arba dar 
tik 42 nuošimčiai tesurinkti.

Lietuvės Akušerės

rei- 
$5,^ 
ligi 
jau

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 

tiktai

— Ne! ne! Aš negaliu su sa
vo kūdikiu persiskirti. Verčiau 
mes visi mirsime nuo bado, bet 
kitiems savo kūdikio niekuomet 
neatiduosiu!

Capone nepasirodė į 
teismą

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos:

Vidikas- 
Lulevičienė

St.

■ ”"i>'Vlnuo 8 2 po pie-
, I tų ir nuo 6 iki

9 vai. vakare

Pirkite tikietus
ryte

BEDARBIŲ SUŠELPIMUI 
KONCERTO TIKIETAI 
PARDUODAMI ŠIOSE 

VIETOSE:

Bedarbių Šelpimo Komiteto 
atstovai atsilankys pas jus su 
tikietais. Pirkite bent po kelis 
tikietus j koncertą ir prakal
bas gruodžio 19.

Nors vakar dieną Caponei 
buvo labai svarbi: čia sesuo 
vedė} čia j teismą kvietimas 
ateiti, . bet “Al” bevelijo lin
dėti toliau-atsargiau, ir niekur 
nesirodė.

Angliavežių unija pra 
šo policijos pagalbos

KSl

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

s.
“Naujienų” raštinėj, 1739

Halsted St.
Knygyne “Lietuva”, 3210

Halsted St.
Universal State Banke, 3252 

S. Halsted St.
Peoples Ręsta ura n te, 1628 W.

47th St.
Bedarbių šelpimo Komiteto 

ofise, 3224 S. Halsted St.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kiek šiemet automobi 
liai užmušė žmonių

Raketerį George Barker nu- 
teisus atgal į Joliet kalėjimą, 
dabar Coal and Drivers and 
Tęamsters unijos 704 lokalas, 
kurį Barkeris valdė, turi rink
tis naują viršininką į jo, vie
tą, ir kadangi raketeriai tebe
turi smailias akis, tai unija pa
prašė policijos pagalbos laike 
rinkimų. Numatoma, kad 
rinktas bus James Lynch, 
ri Barker buvo išpiovęs.

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

pHICAGO, ILL.

iš- 
ku-

kon-
sius-•>

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy ® Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Pirkite tuojau tikietus 
certo bedarbių naudai ir 
kitę savo giminėms ir drau
gams, kaipo Kalėdų dovaną. Jus 
sušelpsite alkanus bedarbius— 
atliksite žmonišką darbą.

Chicagoj užmušta 820 žmones

y Lietuviai Gydyto jai x
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
i 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

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.

Halsted 
vakaro, 
ir geri

ARTISTAI DALYVAUS
Bedarbių šelpimo Koncerte: 
penktadieny, gruodžio 19 d.,

Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St.

Mikas Yezavitas, pianistas
Ona Biežis, soprano
Mikas Petruševičius, smuiki-

Jadviga Griciūtė, soprano
Jonas Romanas, tenoras 
Duetas: Vanda Mrsevičiutė

Vera Stradomskiutė.

Pirmadienis, gruodžio 15, 1930 kiekvieno
Duota bedarbiams rūbų:

Ką tik suvestomis statisti
kos žiniomis, Chicagos mieste 
laike šių metų 12 mėnesių, pa
sibaigusių lapkričio 29 d. už- 

į mušta automobiliais 820 žmo
nės, tai yra po 24.2 ant kiek
vieno 100,000 gyventojų.

Pernai tuo pačiu laikotarpiu 
užmušta 801 žmogus arba 24.1 
ant kiekvieno 100,000 žmonių.

Chicagoj mirtingumo akci- 
dentai aukščiau stovi net kaip 
New York e. Ten šiemet užmuš
ta viso 1,274 žmonės, arba po 
18.3 ant kiekvieno 100,000. 
Ph iladelph i joj ir Bostone yra 
užmušimų rata 14.2 ant 100,- 
000, ir Milvvankee 19.8 ant to 
paties, skaičiaus žmonių.

Per 78 didžiuosius miestus 
užmušta 8,519 žmonės, gi per

inai tuo pačiu 'laiku buvo už-, 
mušta 8,528 žmonės. Vadinas, 
skaičius išlaikytas beveik tas 
pats, nors skelbiama, kad šie- 

h’Įmet padėtis yra “pagerėjusi”.
Bendrai visoje šalyje užmu

šimų skaičius išeina po 24.7 ant 
100,000. Vadinas,

Chicago dar yra per saugi, pa
lyginant su bendru užmušys- 
čių skaičių.

Miesto centre dienos 
metu “kidnapino” ir 

apvogė
i

ant Monroe ir Wabash gatvių 
kampo beeinant šalygatviu vie
nam iš New York atvažiavu
siam daimontų agentui Fine, 
privažiavo mašina, agentą pa
grobė, įsinešė į automobilį ir 
kaip kulka nuvažiavo. Pakelėj 
ji iškratė ir atėmę $60,000 ver
tės daimondų jį pati išmetė ant 
Gi and Avė. paežeryje.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
' CHICAGO, ILL.

Phone 
Hemlock

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

9252

prie 
duodu 
eleetrie

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą o(jsą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. 2423 West 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
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464
. i

Akių Gydytojai

Ofiso telefonas Virginia 0036 
Hez. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avepue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0*lki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

na, Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas-. 3102 So. Halsted S t., Chicago 
arti 3 1 th Street

Valandos: 1---- 3 po pietų. 7---- 8 vak.
Nedėliomis ir šventad. 10----12 dieną.

Tel.
VALANDOS:

Lafayette 4146 Advokatai

Bedarbių skaičius 
pamažėjo

kiek

G(al dėlto, kad Kalėdų sezo
nas atėjo, biznis jaučiama pa
gyvėjęs ir bedarbių mažiau be- 
riekalauja pagalbos, kaip skel-

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

M. Grabauskis, Ona Lusli, 
M. Poškienė, J. Tamašauskas, 
F. Gedvilas, K. Petkus, Adam 
Folk, P. Stanislovaitis, Jeroni
mas Poška, M. Lenčienė, A. Ta- 
lašis, A. šarkas, M. Kuizinienė, 
T. Kavalis.

Biauri žmogžudystė su 
judino Chicago

STANISLOVAS FEIZA

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVĖS

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.
CHICAGO. ILL.

Gauta čeverykų:

Chicagiečiai tiek jau pripra
to prie žmogžudysčių, kad re
tai besiinteresuoja, kas ską *ir 
kiek nužudė. Bet subatvakario

Kazimieras Kipšas, 748 33rd, žmogžudyste net Chieafios iš.ju
Street.

Ačiū už čeverykus.

Bedarbės Motinos Meilė
Atsilankė į Bedarbių Šelpimo 

Komiteto ofisą dar jauna 
teris.

mo-

nors
Ar negalėčiau gauti 
darbą ?
Ar tamsta vedusi?
Esu našlė, turiu du kudi- pasislėpė.'

Mino.
Claridge Grill, 1244 N. Dear

born St. įėjo vienas vyras, pa
sivalgo vakarienę, atėjo prie 
registerio, paflirtavo su mer
gina, išsitraukė didelį pišlalie- 
tą ir atstatęs per pėdos at- 

jstumą 'i kasicrių, peršovė j j
per krutinę, atsidarė registerį,
išsiėmė $30.00 ir pagrasinęs ke
liems kitiems, ramiai išėjo ir

1 U.

Ar senai tamsta be dar
r

bo?
— Jau keli mėnesiai. Netu

riu nieko. Mano vaikai kasdien 
pusbadžiauja. Aš tik norėčiau 
kokį nors darbą gauti, 
dirbčiau sau »r 
duoną.

— Aš turiu 
galėtų priimti 
kūdikį pas save į namus. Jie!

‘. Užsi
gavo' kūdikiams

šeimyną, kuri 
vieną tamstos:

BETURČIŲ DAKTARAS

Pastebėtinos Gyvenimo Žolės Pagelbsti] 
Greitai Nugalėti Šalčius.

Iš raistų, pelkių, kalnų ir lygumų yra1 
surinktos retos žolės, kurios suteikia me- < 
dikalę jėgą Bulgariškai Žolių (Kraujo) 
Arbatai.

Ji yra beturčio daktaras. kadangi 
lengva ją prirengti, o ir kaina yra la
bai maža. s

Ji pašalina konstipaciją, skilvio, ke
penų. inkstų ir vidurių pakrikimus. Iš-1 
geita labai karšta ji greitai nugali šaltį 
ir apsaugo nuo sunkesnių ligų.

Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata} 
yra pardavinėjama aptiekininkų visur. 
3 5c. 75c. $1.25, arba per paštą vienas 
didelis pakelis (šeimininio didumo) 

1.25 Adresuoki! Marvel Peoducts
Co., 106 Matvel Bldg.., Pittsburgh, Pa.

persiskyrė su šiuo pasauliu 
dieną gruodžio mėn., 1929 
sulaukęs IO’£ metų amžiaus, 
mes Steger, III. Palaidotas gruo
džio I 7 dieną, 
nubudime tėvus, 
Antaną ir Joną.,

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus sūnelio bus laikomos Šv. 
Mišios. Šv. Mykolo parapijos 
bažnyčioje, 17 d. gruodžio mėn., 
19 30 m., 7 vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pažįs
tamus atsilankyti į pamaldas. I

Mes Tave Musų brangusis sū
neli ir broleli niekuomet neuž‘- 
miršime. Tu pas\ mus jau ne- 
besugrįši, bet mes ankščiau ar vė
liaus pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant! t

m..
g»-

Paliko dideliame 
du brolius —

Nuliūdę lieka.

Tėvai ir Broliai Feizai.

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South ^shland Aye.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

nuo 9 iki 11 valandai 
nuo* 6 iki 9 valandai vakaro

ryto

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

PRANEŠIMAS
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K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street
< Tel. Boulevard 1310

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

Nedčlioj nuo 9 iki 12 ryto

BUTKUS
Undertaking Co.
, P. B. Hadley Lic. \ 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street 

Tel Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

R. A.zVASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
1 I South La Šalie Street

Room 1701 Tel. Randolpb 6331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
324 1 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

7 iki 9 vakare 
'. ir Subatos vak.

ir Pčtnyčios vak.

Valandos — '■ 
Olis—Utarn., Ketv 
Vasalje—Pan., 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 abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Gross Avė. ' 
Tel.‘Yards 4317

Dentistas
Persikėle į naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St. .

Šalimai Depositors Banko 
skersai gatvės nuo 

Peoples Banką 
arti Ashland Avė.

M

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.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3£94
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

» Nedčlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

» apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

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

52 East 107th St.
kampas Michigan Avė 

Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

Tel.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 

ieredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Daktaras
. Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT K7LIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiij, inkstų ir pūslės, užnuodijlmą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 ▼. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crstvford 5573

J. Lulevičius
GRABORIUS jR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.
Telefonas Republic 7868 

---------------------------------------------------- •------ ( 
Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rcz. 3 201 South Wallace‘ Street

ir

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Ž. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 18tč? St., netoli Morgan

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shorc 2238 ar Randolph 6800 
----------—-----------

A. A. S L AKIS
ADVOKATAS

Ofisas viduriniestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Td.-Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395 i

♦ 
St.

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

GRABORIŲ VEPĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
444 7 So. Fairfield Avenue 
l’cl. Lafayette 0727

SKYRIUS
14 10 49f/? CL, Cicero

Tel. Cicero 3 794 
SKYRIUS

3201 Aubutn Ace. 1 ei. Blvd.

Avė

3201

Phone Boulevard 1401

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

VALANDOS:
nuo 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 DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: '

Nuo 10 
vai. po 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

4iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.

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

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Btunsurtck 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Midway 288Q
------  — ---- —;—----- L______

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

k 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

Residence Phone Ravensvvood 1604
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

2700 Dcvon Avė., Rogers Park 3320
Valandos:

10-12 A. M., 2 5 ii 7-9 P. M.
Nedėliotus sulig sutarties.

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmettc 195 ,

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tol. Canal 1 71 2-024 1 
Valandos: Panedeliais ir Ketverges

Pctnyčioinis I iki 4 v. v.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6,727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republip 9600

V. W. RUTKAUSKAS
'ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central ,6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. J’alman A v.

Tel. Prospect 3525

r

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje
Room 2414

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

(Cor. La Šalie and Madison Sis.)
Ofiso Tel. State 2704; 4412

X

JOSĖPH J. (dtlSH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Aue.
Tel Boulcvud ’.-i'H 

Ą’( < 1 I > So. i II ‘ •' St.

t
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KONCERTAS IR PRAKALBOS BEDAR 
BIŲ ŠELPIMUI

penktadienį, gruodžio 19 dienų
Lietuvių Auditorijoj

cius — mu.-ų lietuvių kompozi? 
cijas; o pria jų dar Liszt’as, 
Chopin’as, Audrau, Ruben- 
stein’as, Gretchaninov’as ir ki
ti.

Tai pirmą kartą “Birutė“ da
vė tiek daug maišytų kompo
zitorių veikalų koncertą. Pro
grama jau negalėjo būti įvai
resnė. 'lai garbė naujam, jau
nam “Birutės“ vadovui, p. Mi
kui Jozavitui! >

Apie išpildymą programo ne
kalbėsiu, tai paliksiu atlikti mu
sų muzikos žinovei poniai No
rai, ktfrios aprašymas tilps, bar 
rods, rytoj.

Pats choras , dailus, rubas-

Chicagcs lietuviai! Bene pir
mą kartą musų istorijoj susi
dūrėme akis į akį su musų pa
čių savo reikalais. Visuomet 
gelbėję, padėję, aukavę, susi
rinkimus, prakalbas, vakarus 
darę ir rengę savo broliams gel
bėti anoj pusėj vandenyno, da
bar turime patys savimi pasi
rūpinti.

Šimtai musų čionykščių drau
gų ir brolių šeimynų bedarbės 
skaudžiai paliesti, badą ir skur
dą, šaltį ir ligas kenčia.

Mokėję pagelbėti tolimuosius, 
dabar parodykime, kaip patys 
save mokame gelbėti. Tani tik
slui Bedarbiams šelpti Komite
tas rengia skelbiamąjį koncer- j šilkas blizgėti, blizga, tai šau
tą ir prakalbas. Kuo daugiau lės, tai mėnulio spinduliais. Ma- 
tuo vakaru susirūpinsime, tuo ! tai prieš save dailią grupę jau- 
da ilgia u parodysime, kad mo- nuomenės. ’
kame ir savuosius gelbėti. Vi
si . kuoplačiausiai .paskelbkite 
žinią apie Lietuviams bedar
biam^ gelbėti rengiamą vakarą.
VAIKŲ TEATRAS GRUODŽIO

20 DIENĄ
Mildos Teatre ateinantį šešta

dienį, gruodžio 20 d. bus lietu
vių vaikams specialus teatras, 
kurį ruošia “Naujienos”, ir ku
rį suteikia ponai Šatkauskai, 
Mildos savininkai.

Ti kietus vaikams
gaunama Lietuvos 
3210 S. Halsted St., 
jienose”.

išdalinti 
Knygyne, 
ir “Nau-

Muzikos puota
Chicagos lietuviams, lietuvių 

“Birutė” surengė puotą!

Trumpa, smagi ir įdomi pro
grama. čia figūravo Antanas 
Vanagaitis, Stasys Šimkus, Ra
manauskas, Galkauskas, Sasnau
skas, Tallat Kelpša, Petruševi-

Dainuoja; ir dar 
kaip! Matyti dar ir būrelis pir
mesnių dainininkų: p-nia Ona 
Biežis, Julią Gapšis, Petronėlė 
Miller, Elena Sakalas, Vanda 
Misevičiutė, M. Jocius; iš vy
rų Povilas Milleris, Dr. C. K. 
Kliauga, Ad. Maskoliūnas, Al. 
Micevičius, J. Puishis, J. V. 
Vilt. Jie kartu suglaudę petys 
petin traukia dainą sutartinę! 
Su musų dabartiniu jaunimu! 
Valio jiems!

O musų publika irgi neat
silieka nuo tos dailiosios “Bi
rutės”. Publikoje irgi tas musų 
dailiosios lyties elementas pa
sirėdęs kuopirikiausiai; tarytu
mei, nuotakos. Vien tik blizgė
jimas ir šnabždėjimas šilku rū
bų ! O vyrai, ir tie kaip ty
čiomis neapsileidžia dailiąjai 
lyčiai. O tos musų dailios pu
blikos prisirinko pilna Audito
rija! Pažystamų irgi ne sto
ka. Visur matai draugus pa
žystamus su pilna nuo širdies 
šypsena, žmogus tokiam būry 
atsidūręs visai pamiršti, kad

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

Siunčiame i kitus miestus.
NAUJI VICTOR LIETUVIŠKI REKORDAI

V-14029

V-14028

V-14026

V-14016

pas mus arba tarpe musų yra 
kokios nors partijos bei nesu* 
sipratimai. Dailu,* gražu ir ma
lonu prisiminti.

Juozas Kuzmickas—Uktveriš,
/ X 4

Pirmyn Choro drau
gų ir rėmėjų vaka

rėlis
Įvyksta gruodžio 20 d. vakare 

Meldažio svetainėje

Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn žengdamas į naują sa
vo veikimo fazę, norėdamas ar
čiau susipažinti su savo drau-. 
gaiš ir rėmėjais, bendrai pasi
tarti dėl ateities darbų ir nm 
statyti artimą kontaktą su pla
čiąja» Chicagos lietuvių visuo
mene, rengia visiems Choro ir 
Orkestrus nariams ir draugams, 
simpatizatoriams bei rėmėjams 
draugišką vakarėlį ateinantį 
šeštadienį, gruodžio 20 d. 
8 vai. vakare, Meldažio sve
tainėje, 2244 W. 23rd Place.

Vakarėly Choro ii- Orkestros 
dalyviai atliks parinktą pro
gramą. Bus surengta užkand
žiai, ir šokiai. Jokios įžangos 
nebus imama. Choras ir Or
kestras tikisi, kad Chicagiėčiai 
j ų pastangas
darbą įvertins jr skaitlingai ap
silankys drauge smagią drau
gišką vakarą praleisti.

Kor.

dirbti k u lt u ros

J. J. Bačiūnai išva 
žiuoja atostogoms
P-as J. Bačiunas, garsiosios 

Tabor Farm savininkas, ir p. 
Bačiunienę, gruodžio 17 d., Au
tomobiliu išvažiuoja atostogoms

Floridą. Vasaros laiku šim
tai atostogininkų, lietuvių ir 
svetimtaučių, praleidžia atosto
gas Tabor Farmoj. Gi žiemos 
sulaukę pp. Bačiūnai patys 
;raukia j šiltus kraštus, kur 
nėra žiemos, praleist atostogas. 
Kelibnėj ir atostogose pp; Bačiū
nai žada išbutk kelis menesius 
ir tik pavasarį grįžti Tabor 
Farmon.

P-as J. Bačiunas buvo atvy
kęs Chicagon pereitą sekmadie
nį ir buvo atsilankęs “Birutės” 
concerte. Bet koncerto jam 
jeveik neteko matyti, nes pasi
vėlino. Kelias automobiliu va
žiuoti buvęs labai blogas. Mat, 
pasnigo, truputį pašalo 
pradėjo leisti— nebuvo 
greitai važiuoti ir todėl 
lino vakarėliu.

Atlikęs savo reikalus
goj, pirmadienyj p. Bačiunas 
išvažiavo į Tabor Farmą reng
tis ilgai kelionei.—V. R.

ir vėl 
galima 
pasivė-

Chica-

‘profesorius” tir
Paskaitos”, už-

-Kas tas per 
kokios los jo ’ 
tenka širdį apkamšius priver
sti save pažiūrėti į jo suvai
kėjusį “kampelį”. Bet kuomet 
laikraštis tokias dvasios men
kystas skelbią, kaip rimtą da
lyką, stačiai nesuprantama,* ką 
jis laiko už kvailius, save ar 
radio klausytojus?#

šiaip ar taip, kompanijai, ku
ri i savo radio valandas tokius 
“profesorius“ angažuoja, gar-

čių Kliubo, tai Kliubo lėšo
mis tapo palaidotas. Lietuvoj 
liko seserė, kuri apie brolio 
mirtį dar nė nesužinojo, o 
žinojusi gailiai apsiverks, 
tos gailios ašaros nė viena 
pasieks brolio šalto kapo.

Prisipažinsiu, kad pirmas
kias laidotuves teko matyti, ir 
darosi nejauku, kuomet nesi
randa artimų žmonių, nė vie
no mylimo ar 
genties. O kiek 

Jkių, ką gyvena 
nenori ir nieko
rus kiti tik pasako: laimingai 

! užbaigė savo vargus...

SU- 
bet
ne*

to-

mylėjusio, nė 
dapg yra te

tik sau, nieko 
neturi, ir mi-

SpcciniiRtnR gydyme chroniškų ir nanjų li
gi). Jei kiti negalėjo jumis iAgj’dyti, atsilan- 
kykit pas manu. Mano pilnan ifiegzaminavi- 
mns atičErura jūsų tikrų ligų ir jei aA apsi- 
inisiu jiiH gydyti, sveikata jums sngryft. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums' skauda, bet pats pasakys 
po galutino iAegzaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 \V. Jackson lilvd., netoli State St.

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų
—.—O-------

A. A. Antano Radin 
sko laidotuves

Gruodžio 1 d. išaušo saulė- 
I • \

ta, graži, bet šalta. Pirmą vai. 
popieti! niąžas būrelis vyrų ir 
moterų susirinko pas graborių 
p. Lachavičių koplyčion, kur 
buvo pašarvotas Antano Ra- 
dinsko kūnas. Biednas grabas, 
drabužiai jo paties apdėvėti. 
Susirinkę vieni, su kitais šne
kučiuojasi. Vieni ir pajuokau-

PRANEŠIMAI
ŠIUOMI PRIMENU 

, kad
FRANK’S BARBER SHOP 

FRANK DRUKTAINIS, 
savininkas 

Kaip visuomet, taip ir šįmet dalina pui
kius sieninius Kalendorius 
kožnam. katrie atsilankys

.. . - .. prieš šventes ir po švenčių per visą sau
ja. Moterys kiek nusiminę. Kai- sio

......am /imv.

CLASSIFIED ADS.
.——_______ ___ ____ _____ __

Miscellaneous for Sale

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. S<ni sve
teliai sutaisomi.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

1931 m. 
apsikirpti

gyvenimą. 
Pas mane 
Nieko bu- 
kelius Mc

Velionis ten

basi apie velionio 
Viena kitai sako: 
gyveno ant burdo. 
vo vaikinas.'Turėjo 
Cormick šėrus.
dirbo ilgus metus. — Kita iš 
šalies pastebi, — Ar tau kliu
vo? Ta užsirustinus atkerta: 
Ką tu manai?

Taip boboms besiginčijant 
laikas bėga. Jau ir 1:45 min. 
po pietų. Graborius Lechavi- 
čius paprašo prie tvarkos. At
kalba poterius Jr 6 grabnešiai 
iš Liet. Darb. Piliečių kliubo 
neša karstą į karavaną. Bema
tant susitvarko 8 automobiliai 
ir traukia link Liet. Tautiškų

Kapinėse perstatomas p. J. 
J. Bagdonas pakalbėti prakal
bą. Bagdoną senai bebuvau ma
tęs. Pas jį perniAinų mažai. Ka
pinėse prakalbos kažkaip nepri
tinka. Miręs jo negirdi, o gy
viems nereikalingi. Kaip minė
jau diena šalta, tai visi tik 
skubina greičiau atlikti, ir na
mo, kol gyvi.

Dar keletą žodžių apie patį 
velionį. A. A. Antanas paėjo 
iš btednos šeimynos. Augo prie 
svetimų. Vargingai tarnavo po 
kaimus ir Joniškėlio dvare ir 
iš ten 1905 metais išvažiavo 
į Ameriką, čik ilginusį laiką 
gyveno West Side. Dirbo pa
prastą darbą, iki pat savo, mir
ties. Turto jokio nepaliko. Lai
mė, kad priklausė prie Pilie-

mėnesį.

Nepamirškite

2354 W. 68 Street 
prie Western Avė.

Chicago. ■

Lietuvių Moterų Draugija Apšvietė 
rengia 
noms 
ncbtis įleidžiamos gruodžio 17 dieną, 
8 vai.
So., Halsted St. Prelegentas D-ras A. J. 
Bertašius. Kviečia Komitetai.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulerard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų
preelkciją sveikatos klausimu vie- 
moterims. Mergaitės 16 metų

vakare, Sandaros svetainėj, 3236

Lietuvių Moterų Draugija “Apšvieta" 
rengia prelekciją, sveikatos klausimu, 
vienoms moterims; mergaitės, jaunesnėa 
šešiolikos metų nebus įleidžiamos. Pre
lekciją skaitys Dr. A. I. Bertašius, gruo
džio 17 dieną. Pradžia 8 vai. vak., 
Sandaros svet., 3236 S. Halsted St.

Gerb. ponios ir panelės, meldžiam 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai; nes pre
lekciją kiekvienai mums atneša didelę 
naudą, ypatingai apie sveikatą, kaip it 
nuo kokių ligų reikia apsisaugoti.

Po prelekcijos, galėsit duot klausi
mus. Dr. A. I. Bertašius su mielu no
rų atsakinės. Kviečia Komitetas.

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
gaukite pageltų nuo jūsų diegimų 

ir skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų.

Mes specializuojamės sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.
THE SIXTY THIRD 8 ASHLAND 

HEALT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

ir

SIUSKIT HEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lo preso Lietuvos žmonės'r 
taip pataria Lietuvos bankai

Perkam Mortgečius ir Bonas. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį tartį. 
Inšiurinam namas ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštai.
Siunčiam Pinigai ir Laivakortei.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED APS.
Educational

MOKYKIS BARBERYST1S 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘŲE.

672 West Madison Street

Business Service
Biznio Patarnavimas________

PATENTAI, copyrighti — išradi
mai visokios rųšies.

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

—O-------

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymą vežimų lodais: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną so 
pristatymo vežimų loaais. GOVAL1S.

Radios

DIDELIBARGENA
ŲiROJIKIJAI PIANAI

Už MAŽIAU
KAIP PUSĘ KAINOS!

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:

Buvo Dabar

Cable Grojiklis $595 $165
“ $675 $195

t „ $750 $265
„ $850 $345

f 4
Ateikite anksti.

Tokie bargenai greit išeis.

Klauskite F. DAUSONO

CABLE PIANO CO.
301 South Wabash Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

NEPAPRASTA PROGA dėl dviejų 
gerų pardavėjų su A-l liudijimas. At
sišaukite asmeniškai, arba rašykite Pro
gressive Motor Dev. Corp., 2450 So. 
Michigan Avė.

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

REIKIA vaiko dirbti visą dieną ar 
po mokyklos, gera mokestis, pastovui 
darbas. 5153 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė-Žemale
Darbininkų Reikia 

REIKALINGAS pirmarankis virėjas, 
moteris ar vyras, su patyrimu. 5248 S. 
Ashland Avė.

Furnished Rooms
KAMBARIAI

Svarus kambariai su visais patogu
mais, geriausia transportacija; nakvyne 
50c., savaitė $3.50, kirbinėtai 1, 2, 3 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augšČiaus.
NEW WASHINGTON HOTEL 

2318 Washington Blvd.
----- o------

JBoulevard 6520 Bes. Yard* 4401
NORKUS & CO.

Perfcrauatom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipjti 1* miesto I 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
• CHICAGOApdrauda KAMBARYS ir valgis $8.00. Na

mie gaminti valgiai. Privatiška šei- 
mina. Garo apšildymas. 5828 So. 
Whipple St. Republic 4898.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios gišies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekami 
geriausį darbą mieste. Kcdzie 8463.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

o--------

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

J. Žiūronas ir grupė

Viktor Lietuvių Orkestrą

Šv. Marijos Lietuvių Choras

Bolševikų “nekošer” 
vakarienė

nuo
Šv. Marijos Choras 
F. Jokto Orkestrą 

Vitkof Orkestrą 
Chicagos Veselijų Orkestrą 

Chicagos Veselijų Orkestrą ir J. Žuronas 
V-14037 Linksmi draugai, Polka, 

Gero ūpo Polka, 
Laimė, Polka, 
Džiausmingas, 
Šok mergyte. Polka, 
Mandruolių Polka, 
Oi greičiau, greičian, 
Tolima laimė vilioja, 
Salio šulinėlis. 
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 Magdaleną, 
Dolpelis mandrapipkis, 
Dalis I ir II, 
Knygnešio daina, 
Piršlio daina. 
Kaitink šviesi saulutė, 

>Vai, močiutė mano, 
Barboros Vairas, 
Mariutė, Polka, 
Paukščių daina, 
Kad jojau per girelę, 
Vai, Jonukas jaunasis, 
Karklyno žvirblelis.

Ant Victor rekordų jus gausite viso pasaulio muziku kuomet 
tik norite ir kada tik norite.

V-14001

V-14038

V-14039

V-14036

V-14035

80638

80750

14020

14022

'14027 
t

78723

78827

79079

78403

80037

80397

80525

• I

Gojai” komisarų apetitą 
pagadino >

Armonika 
Armonika 

Stygų Orkestrą 
Orkestrą 

Padaužų Grupė 
Jonas Padauža

Jonas Butėnas

A, Vinckevičius ir J.

Mahanojaus

Kozel

Petras

J.

Nameko

Orkestrą

Orkestrą

Petraitis

Vaičkus

J. Vaičkus

J. Vaičkus

J. Kudirka

A. Lubuckio Orkestrą

A. Venckevičius ir V. Daukša

V. Daukša

Bridgeporto komirasinėj pa
skelbta nelegalaus “Lietuvių 
Darbininkų susivienijimo” 53 
kuopos vakarienė su programų, 
kur pakviesti dainuoti p. Sala- 
veičikiutė-Steponavičicnė ir St. 
Rimkus. Tame pačiame paskel
bime dainininkams duodamas 
toks “avansas”:

“Vienas negeras dalykas, 
tai kad programe dalyvauja 
tokie žmonės, kurie dirba 
musų priešams. St. Rimkus 
nuėjo į fašistinę Birutę, o 
Salaveičikiutė — pas socia
listus, jų chore dalyvauja. 
Nežinau, kodėl LDS. kuopa 
juos 'kvietė į programą.”
Teko girdėti, kad p. Rimkus 

nebėjo visai bolševikams dai
nuoti po tokio avanso.

Nelaimingų Atsitikimų
Naujienos* padarė sutartį su atsakomin- 

ga apdraudos kompanija ir gali apdrausti 
vyrus ir moteris, tarp 16 ir 70 metų amžiaus. 
Nėra gydytojo egzaminavimo.

Apdrauda išdalyta į 6 skyrius. Mokes- 
tys metams,

$1, $3, $6, $10, $16 ir $24
Šios rųšies apdrauda apdraudžia žmo

gaus gyvastį nuo $1000.00 iki $5000.00. Taip
gi duoda ligoje pašelpą nuo $7.50 iki $40.00 
savaitėje per 26 savaites.

Del platesnių informacijų kreipkitės

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

CHICAGO, ILL.

Kunigai tikrai kvailina žmones

Marijonų vienuolių “Drauge” 
įdėtas toks phskelbimas:

“Rytoj 
skaitytis 
kelionės prietikius ir kitus 
dalykus. Nepamirškit atsukti 
savo radio ant steišino WH 
FC, 7 vai. vakare.

prof. Kampininkas 
paskaitą apie savo

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL

Financial
_______ FinanKai-Paskolou_________ 

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra
J. NAMON & CO.

MORTGAGE BANKERS 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
naujos skėlos, slicing mašina, geri fix- 
turiai. 3465 Auburn Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė, 
visokių tautų apgyventa. Pardavimo 
priežastis — turiu du biznius.

2611 W. 44 St. 
'-i---- O--------

, PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokite* 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtifres 
Rakandai-Įt^saįį

PARDAVIMUI pigiai 10 biliardinių 
pocket statlų. 4225 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 0563.

PARSIDUODA bučeriškas aisbaksis, 
beveik naujas, korkiniu viduriu. Pigiai. 
3601 S. Emcrald Avė.

$4 5.00 NUPIRKS gražų baltą gasi. 
nį pečių, kaip naują, 5212 So. Troy 
St.

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 menesiai. 
Ateikite tuojaus adresu.

3040 W. 62ml Street

-——O—--------
GERAM, patyrusiam bučeriui, kuris 

moka savarankiškai dirbti labai gera 
proga. Visi įrankiai ant vietos. Atsi* 
šaukite tuo jaus. 5248 So. Ashland Avė.

. .■■■■■TJl . " ......:■! . -
Farms For Sale
l^jai Par^

VIŠTŲ FARMA
Maža vištų farmutė, Indianos valsti

joj tiktai 47 m. nuo Chicagos. įmo
kėti tiktai $1000, kitus lengvais išmo
kėjimais. Yra 5 ruimų namas ir 
garažas. Prie mokyklos ir gero kelio. 
Del platesnių informacijų kreipkitės — 

MICKEVIČIUS.
3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Real Estą te For Sale
_____ Namai-žemė Pardaviinui_____

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCP
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farmai, biznius visokios rųšiei. 
Nėra skirtumo apiclinkės ir I m yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mongage 
ir parupinam 1 ir 2nd inortgagc leng
vomis išlygomis. Teisingas ir gtritai 
patarnavimas,

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. I afavctte 0455


