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Bdševiku ‘Susivienijimui’Užginta Veiki Illinois
Valdžia atmetė ‘L.D.S/ prašy 

iiią leisti steigti kuopas
Stimson siūlo sumažini 

imigracijos kvotas

Jei bolševikai nesiliaus kolektavę duokles, 
tai valdžia žada bausti

iielde tečiaus bolševikų advo
katams atsakė, kad jisai atsi
sako net ir svarstyti jų prašy
mą, iki “Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas” nebus gavęs 
čarterio toje valstijoje, kurio
je jisai bando čarteri gauti (t. 
y. N?w Yorke).

Toliaus, Superintendent of 
Insurance Illinois valstijoje nu
tarė pranešti bolševikų “susi- 

ko “Darbininkų Susivienijimo” i vienijimo” advokatams ir virši- 
advokatai, du iš New Yorko j ninkams, kad jie įspėtų visus | 
matyt, įgalioti “centro”, ir vie
nas iš Chicagos. Jie prašė, kad 
bolševikų organizacijai 
duota leidimas “daryti 
Illinois valstijoje, t. y. 
kuopas ir imti iš narių 
les, kadangi “Lietuvių 
ninku Susivienijimas 
permitą organizuotis New Yor
ko valstijoje.

Savt) prašyme bolševikų ad
vokatai, bandydami apdumti 
akis Illinois valstijos vyriausy
bei, parašė, kad Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje esąs “su
skilęs”, nes Lietuvoje prieš kiek 
laiko Įvykęs valdžios pervers
mas, ir todėl 10,000 narių (!), 
pasipiktinę tuo perversmu, nu
tarę iš SLA. pasitraukti ir su
siorganizuoti skyrium.

Apdraudos Užveizda Spring-

Vakar iš tikrų šaltinių “Nau
jienoms” buvo , pranešta, kad 
Illinois valstijos valdžia atsisa
kė bolševikiškam ‘‘Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimui“ leisti 
veikti šioje valstijoje, kadangi 
jisai dar neturi čarterio.

I valstijos Apdraudos Supe
rintendentų (Superintendent of 
Insurance) Springfielde kreipė
si su prašymais trys bolševikiš-

WASHING(TONAS, gruod. 18 
— Vietoj senatoriaus Reedo 
projekto imigracijų visai su
stabdyti- dvejiems metams, val
stybės sekretorius Stimson 
šiandie pasiūlė imigracijos ne
sustabdyti, bet lik dabartines 
imigrantų kvotas sumažinti 90 
huoš. [Tuo nedaug kuo skiria
si nUo visiško durių uždarymo 
imigrantams.] ;

Kinų karo aviatoriai 
nukovė 300 komu-

L

nistų

butų 
biznį“ 
steigt; 
duok- 

Da r bi
ją u turįs

to “susivienijimo“ organizato- I 
rius tuo jaus savo darbą su- ! 
stabdyti, o ypatingai paliauti , 
kolektaoti iš narių duokles, nes 
už neteisėtą pinigų ėmimą iš' 
žmonių, jie galį būt krimina-1 
Hškai nubausti.

Norėdami patikrinti, ar tei
singi yra šitie pranešimai, ku
rie buvo vakar “Naujienoms“ 
duoti, bolševikiško “L.D.S.” na
riai gali pasiteirauti pas savo 
organizacijos viršininkus ir ad
vokatus. Jeigu pasirodys, kad 
teisingi (dėl ko “Naujienos” 
neabejoja), tai to “susivieniji
mo” agitatoriai pasielgs išmin
tingai, jeigu jie ne tik paliaus 
kolektavę pinigus* iš “narių“, 
bet ir sugrąžins tuos pinigus, 
kurie buvo iki šiol iš “narių” 
paimti.

Bolševikai garbina 
savąją žvalgybą

švęčia trylikos metų čekos dar- 
bų-žygių prieš “proletariato 
nevydonus” sukaktuves

Čekos praeities ir dabarties dar- 
bai-žygiai keliami į padanges 
ir pareiškiama, kad “buržuazi
ja visuose kraštuose auklėja 
žvėriškų neapykanta čekai, bet 
ji teisingai sergi musų revo
liucijos reikalus.” \

Lenkų seimas atsi
sakė tirt kankinimus 

Brastos kalėjime
Atmetė taip pat reikalavimų, 

kad išrinktieji j sejmų atsto
vai butų paleisti iš kalėjimo

VARŠUVA, gruod. 18.—Vy
riausybę remianti Lenkų sejmo 
riausybę remianti Lenkų seimo 
dauguma atmetė opozicijos rei
kalavimą, kad butų ištirti skun
dai, jogei Įkalinti Lietuvių Bra
stos kalėjime buvusieji sejmo 
'atstovai buvę ten žiauriai kan- 
ikinami.

Sejmo dauguma taip pat at- 
|mclė pasiūlymą, kad išrinkti

«ruod i sejma atstovai, kiip*c vis dar 
|tebelaikomi kalėjime,, butų pa
leisti.

j ŠANCHAJUS, Kinai,
18. — Kinų valdžios karo aero- [ 
planai per dvidešimt keturias 

anijos Užsjenių Legionas, pargabentas iš Afrikos if siunčiamas i Madridą revoliuciniam su-^valandas mėtė bombas į komu
nistų bandas Hunano provinci- 
Ijos šiaurėje ir, kaip praneša, 
|apie penki šimtai jų buvo už- 

|Rumanų republikonų | Nežiūrint ‘bombardavimų iš I 

ęžflldpilfll nPrJIlTIlUTIili ioro’ komunistai tebesiaučia 
dlUUvllĮlj llvl ulllllll 1(11 ĮJangtse upės srity, kur pasku- 

Itinėmis dienomis jie yra pa- 
jemę Ličavo, Tsingših ir Kun- 
gano įmestus.

[Atlantic and Pacific Photo]

kilimui prieš karalių Alfonsų malšinti.

Maištai, neramumai 
visoje Ispanijoje

finoj, Iluelvoj, Bilbao, San Se
bastiane ir kiti ii’.

Dideli Argentinos stu
dentų neramumai

Valdžia oficialiais pranešimais 
bando paslėpti tikrųjų daly
kų padėtį krašte

MADRIDAS, Ispanija, gruod.
18.

MASKVA, gruod. 18. — So
vietai dabar stropiai rengiasi 
švęsti trylikos metų Čekos, da
bar vadinamos Ogpu (slapto
sios policijos), sukaktuves.

Per pastarųjų didelę inžinie
rių bylų sovietų laikraščiai la
bai garbino savo slaptą polici- 

Dideliuose plakatuose Ogpu 
buvo vaizduojama kaip šakotas 
žaibas, tręnkiąs plikagalvi, su 
nelabojo veidu, vyrą, reprezen
tuojantį “proletarijato nevydo-

Vidaus reikalų komisa
riatas panaikintas

Visas vakarykštis laikraščio 
Rabočaja Moskva numeris bu
vo pašvęstas čekai ir nabaš- 
ninkui Feliksui Dzeržinskiui, 
buvusiam čekos vadui ir rite
riui. Laikraščio puslapiai pri
pildyti straipsniais, kuriuose

MASKVA, gruod. 18.—Liau
dies komisarų taryba paskelbė, 
kad vidaus reikalų komisaria
tas tapo panaikintas., Departa- 

Imentai, kurie buvo to komi
sariato žinioj, kaip policijos, 
kalėjimų, ligoninių, civilės me
trikacijos, pasportų etc., per
keliami i įvairius kitus komi
sariatus ir naujai organizuo
jamus nepriklausomus departa
mentus. *

Ateity, policija bus tiesiogi
nėje liaudies komisarų tarybos 
kontrolėje, o kalėjimai — tei
singumo komisariato žinioj. Pri
verstino darbo reikalų žiūrės 
darbo komisariatas.

18. — Nežiūrint oficialių vy
riausybės skelbikų, kad suki
limai, maištai ir neramumai, 
kurie nuo praeito penktadienio 
iaučia* visoje Ispanijoje, ėmę 

atslūgti, ir kad 500 tūkstančių 
treikuojahčių įvairiuose mies

tuose darbininkų grįžtą i dar
bų, vakar įvairiose krašto da
lyse įvyko rimtų neramumų, 
per kuriuos daug žmonių buvo 
'užmušta ir sužeista.

Paskelbė respublika
Ypačiai rimtų neramumų į- 

vyko Al i kante ir jo rajone. Ke- 
etas miestų toje srity, jų tar- 
>e Elche, Eldanas ir Manovar, 
įaskelbė respublikų, ir susikir- 
imuose su kareiviais daug as

menų krito negyvi arba buvo 
sužaloti. Sukilėliai nukapojo te- 
egrafo ir telefono laidus, kai 
kur užblokavo geležinkelius, 
taip kad provincija tapo izo
liuota ir dabar sunku gauti ži
nių, kas kur dedasi.

Sušaudymai vadų
Užsienių legijono batalijo- 

nas, kuris buvo pakeliui į Ma
dridą, tapo sulaikytas ir sku
botai siunčiamas atgal į Ali- 
kantą. Keletas arabų batalijo- 
nų taip pat pasiųsti į Alikan-

Kalėjimai pilni
Iš San Sebastiano praneša, 

kad kalėjimuose ten nebetel
pa respublikiriinkų, kurių ma
siniai suėmimai prasidėjo pra
eitų pirmadienį. Visas San Se
bastiano respublikos sąjungos 
vykdomasis komitetas uždary
tas kalėjime.

Dagi De Riveros dikta
tūros laikais Ispanija 

lengviau kvėpavo
SAN 

gruod. 
gyvena 
baigsis,

SEBASTIAN, Ispanija, 
18. — Ispanija dabar 
rustų krizį. Kuo jis 
niekas nežino. Visame

krašte paskelbta karo padėtis, 
o visa šiaurinė Ispanija su San 
Sebastianu, Bilbao, Saragossa, 
Barcelona ir Madridu — ap
siausties padėty. Civilinę ad
ministraciją visur pakeitė karo 
gubernatoriai.

San Sebastiane visur ant sie
nų išlipinti oficialus skelbimai, 
kuriais įspėjama, kad visa, kas 
yra kieno rašoma spaudai, pir
ma turi būt pristatyta karo 
cenzūrai; kad visoki, dagi men
kiausi, susirinkimėliai, visokios 
demonstrącijos gali būt karo 
vyriausybės palaikyti maišto 
veiksmu; kad kiekvienas, pnu 
sitaręs kokį žodi, galintį sukel
ti visuomenės nerimų, bus 
komas maištininku.

Karo teismai veikia

iai-

kad
pa-

Atnaujina kampaniją 
prieš opozicininkus

pasmerkti- 
respubliki-

buvo. El-

ŽORHSį
Chicagai ir apielinkei Tedera, 

lis oro biuras šiai dienai pra, 
našauja:

Debesiuota; nežymi tempera
tūros atmaina; vidutiniai mai- 
nąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 25° ir 32° F.

Šiandie saulė teka 7:13, lei
džiasi 4:21. Mėnuo teka 7:13 
vakaro.

MASKVA, gruod. 18. — So
vietų spaudoje pradėta iš nau
jo kampanija prieš dešinę opo
zicijų. Savo rezoliucijose komu
nistų “jačeikos” reikalauja, kad 
butų pavartota griežtų priemo
lių prieš “dėžinius nukrypė

lius.“ , 2

Kalbama vėl, kad Rikovas, 
ovietų liaudies komisarų tary

bos pirmininkas (premjeras), 
busiąs priverstas pasitraukti iš 
dėtos, kaip “nepataisomas de

šinysis.“

Nepatvirtinti pranešimai sa
ko, kad sukilimo vadai tapę 
uimti, karo teismo 

ir sušaudyti. Daug 
ninku areštuota.

Aštrių susikirtimų
doj, kur streikininkai paėmė 
geležinkelio stotį ir nukapojo 
elegrafo ir telefono laidus. Jie 
>uvo užsienių legijoninkų nu- 

vdikti. Neramumuose Torrelc- 
vagoj du streikininkai iiz vie
nas policininkas užmušti.

Puolė jėzuitų bažnyčią

Gijone minios atakavo jezui- 
ų bažnyčių ir visur išlipdė 
lamacijas, skelbiančias, 
espublika tapus įsteigta.

Kruvihų susikirtimų tarp 
kilusių minių ir kareivių
policijos įvyko Valencijoje, 
Oviede, Santandere, Ista Chris-

Suprantamas dalykas, 
“maištininkai” teisiami me 
prastų teismų, bet karo teis
mų, kurie Ispanijoje ypač pa
sižymi savo žiarumu. Dagi sun
kiausiais gen. Primo de Rive
ros diktatores laikais Ispanija 
nekentėjo tokio aštraus reži
mo, kaip dabar.

Bet tai neina valdžios nau
dai. Bešališki observatoriai sa
ko, kad respublitiininkų judėji
mas yra daug rimtesnis ir pla
tesnis, ne kaip valdžios biule
teniai ir stipriai cenzūruoti 
laikraščiai kad sako.

pro- 
kad

šu
kei

LOS ANGELES, Cal., gnuod. 
18. — šį rytą čia savo 
sė nusišovė Warren B. 
45, Pietų Kalifornijos 
siteto vice-prezidentas.
žudymo priežastis kol-kas nežD 
noma. Bovardo žmona tuo tar
pu buvo išvykus į Kansas.

namuo- 
Bovard, 
Univer-

Nusi-

BUĮCHARESTAS, Rumanija, 
gruod. 18. — Vakar Rumani- 
jos sostinėje įvyko neramios 
respublikonų studentų- demon
stracijas, pėij kurias daug as
menų buvo sužeisti ir aštuo
niolika studentų areštuoti.

Studentai visų jMrma bandė 
padaryti demonstraciją 
raliaus Karolio rūmais, 
prios policijos jėgos 
jiems kelią. Apsisukę,
s t ra n ta i nuvyko į policijos pre
fektūrą iš išdaužė langus. Po 
to jie išlaužė duris ir išdaužė 
langus masonų ložos įstaigos.

universiteto vidaus '

ties ka- 
bet sti- 
pastojo 
demon-

Jei rusai mes sovietus, 
tai gaus $200,000

♦JV’l »■ ■ f

SACRAMENTO, Cal., gruod. 
18. Miręs San Francisco 
mieste rusas, Ivan V. Kulajev, 
savo testamente užrašė $200,- 
000 mokytojų institutui įsteig
ti Krasnojarske, Sibire, bet su 
sąlyga, jei iki 1940 metų Ru
sija atsikratys sovietų dikta
tūros ir atsteigs privatinę nuo
savybę ir kapitalą.

tukstančio 
medicinos

studen- 
mokyk-

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruod. 18. — šiandie čia atsi
naujino studentų neramumai 
protestui prieš vyriausybės mai
šymąsi į 
reikalus.

Pusantro 
tų sudaužė
los auditorijas ir sunaikino eg
zaminų popierius, po to tarp 
'studentų ir policijos įvyko stip
rių muštynių. Benki iimtai stu
dentų buvo suimti ir padėti ka
lėjime.

Vokiečių fašistai šaudo 
savo bičiulius

$350,000 bonų New Yor- 
ko bankų tarnau

tojams

Vapsos papiovė motiną 
ir keturis vaikus

KREFfcLDAS, Vokietija, gr. 
18. — Būrys fašistų, kai jie 
vakar vakarą vežimu grižo iš 
mitingo užumiesty, ėmė šaudy
ti į komunistų grupę ir ketu
ris asmenis pašovė, jų tarpe 
du pavojingai.

18.NEW YORKAS, gruod.
— Septyni didžiuliai New Yor- 
ko bankai Kalėdomis išdalins 
savo tarnautojams bonų, ben
drai $350,000 sumai. Tarnau
tojai gaus, būtent, paviršio nuo 
5% iki 23% savo metinės 
gos.

R1O DE JANEIRO, ‘Brazili
ja, gruod. 18. — Iš Porto Ale- 
gre praneša, kad vapsų debe
sis užpuolė vieną farmą ties 
Jaguary upe ir mirtinai papio- 
vė vieną moteriškę ir ketvertą 
jos vaikų. Tėvas esąs kritingoj 
padėty.

Banko apiplėšimas
PLAINFIELD, III., gruod. 18 

— Ginkluotas plėšikas šį rytų 
puolė čia First National Bank 
and Trust Co. ir pabėgo su 
$4,000.

al

Originalus kerštas

19 asmenų sužeista bu- 
so tramvajaus kolizijoj

CINCINNATI, -Ohio, gruod.
18. — Vienam busui paslydus 
čia gatvėje ir susimušus su 
tramvajų, devyniolika asmenų 
buvo sužeisti, du jų pavojin
gai. Visi sužeistieji nugabenti 
į ligonines.

RYTOJ 
gausite “Naujienų” 

sieninį kalendorių 
1931 metams 

ant standų ir pas išnešiotojus.
Nepamirškite paklausti.

“N-nų” Administracija

Ir Grigaliūnas 
keršyti to- 
daug neva 
tuos užsa- 

dirbtuvei

KALINAS. — Emaliavimo 
dirbtuvėj L. ai. pas Pliuskaitį 
tarnavo agentu pil. A. Griga
liūnas. Bet vieną sykį Griga
liūnas su Pliuškaičiu susipyko 
ir persiskyrė. Grigaliūnas sako, 
kad Pliuška it is jam 400 lt. li
kęs skolingas.
Pliuškaičiui pradėjo 
kiu budu: pririnko 
užsakymų ir davė 
kymus Pliuškaičio 
atlikti. Pliuškaitis džiaugės ga
vęs tiek daug ir gero darbo ir 
buvo bepradedąs su Grigaliū
nu susitaikyti. Bet kai Plius- 
įkaitis pridirbo emaliuotų ’ iška
bų niekas jų neatsiėmė: nei 
žmonių, nei firmų užsakiusių 
iškabas Pliuškaitis negalėjo su
rasti.

Už nuostolius Pliuškaitis Gri
galiūnų patraukė tieson ir Kau
no I nuov. t. teisėjas Griga
liūną nubaudė • 1 mėn. kalė
jimo.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramų per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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APŽVALGA
Ir šhip blogai, ir taip negerai

“Eisi per dvarą,—gausi muš
ti; neisi, — irgi gausi mušti’’. 
Lietuviai tą posakį gana daž
nai vartoja. Jis dabar gali 
būti pilnai pritaikytas Ameri
kos gyventojams.

Ir štai kame dalykas. Pernai 
laikraščiai labai daug rašė apie 
spekuliavimo maniją. .Jie sakė, 
kad Amerikos žmonės nustojo 
savo pinigus dėti i bankus. Pa- 
darinyj bankų indeliai visur 
ėmė smarkiai smukti. Tai, sa
kė laikraščiai, blogai atsilieps 
j Amerikos ekonominį gyveni
mą. žmonės privalo daugiau 
taupyti pinigus ir dėti juos į 
bankus.

Biržoj įvyko krachas. Išsipū
tę šėrai truko, kaip kokios pūs
lės. Nukentėjo milionaį žmo
nių. Kai kurie jų prarado vis
ką, ką turėjo.. Ir biržoj Įvyko 
apmirimas. Visi pasidarė at
sargesni ir mažiau pradėjo Še
rais bespekuliuoti-

Laipsniškai indėliai bankuose 
ėmė didėti. Pabaigoj fiskali
nių metų bankuose buvo sudė
ta daugmu pinigų, negu kada 
nors. Ir. tai nežiūrint Į blogus 
metus. Jungtinių Valstijų kau
kipinkų raportas sako, jog šių i klubą", kur dedama sutaupęs 
metu birželio pabaigoj bankų 1 Kalėdoms. Apskaičiuojama, 
indėliai siekė $28,481,992,000. i kad šiais metais tie klubai tu- 
Indėlių, kurie siekių tokią mil-lri aipe 11,000,000 narių. Vadi- 
žinišką sumą, Amerikos bau- naši, vienuolika milionų ameri- 
kuose dar niekuomet nebuvo | kiečių taupo pinigus Kalėdoms, 
buvę. | Viso per metus “Kalėdų klu-

Vadinasi, žmones paklausė ’ buose" bus sutaupyta $632,- 
patarimo ir pradėjo savo pini- 000,000.
utis nesti i bankus. Na, ir kas ...
atsiliko. tuoj pasigirdo bal
sui, kad žmonės negerai daro. Kongrese dažnai yra svarsto-
Esą dabartiniu laiku kiekvienas) 
Amerikos gyventojus priyąloj 
dėti visas pastangas, kad pa
šalinti biznio ir pramonės de-[ 
presiją. O tai bus galima pa-' 
daryti lik tada, kai žmonės 
ims daugiau pirkti įvairių dir-' 
binių. Vadinasi, paklausa susi-į 
balansuos su pasiūla ir vėl už
stos geri laikai.

Laikraščiuose pasirodė strai-l 
psniai, kur įrodinėjama, jog! 
žmonės negerai daro laikydami 
savo pinigus bankuose. Girdi ! 
jie privalo leisti tuos pinigus) 
i apyvartą, pirkti visokių ga-Į 
mimų. Jei žmonės laikys pini-Į 
gus suspaudę ir nieko nepirks, I 
lai negalima tikėtis, kad pa
gerės biznis.

\Vell, ir žinok dabar žmogus, Miai, kol paaugo, kaą metą kili
ką daryti. Pernai žmonės bu- navo apie apie' $100,000,000.
\o graudenami dėti savo pini-j Kas metą miestiečiai iš far-
gus į bankus, o dabar varoma 
agitacija, kad jie savo sutaupai, 
trauktu iš banku ii- leistu i * * v < 
apyvartą, pirkdami visokius 
reikalingus ir nereikalingus 
daiktus, žodžiu, ir šiaip blo
gai, ir taip negerai.

Amerikos turtis
“Sunkus laikai! Blogi lai

kai!” Tie žodžiai šiandien pa
sidarė nepaprastai 'populiarus. 
Kur tik bepasisuktum, — visui 
juos išgirsi. Ir kada visi jau
čiasi taip labai biedni ir suvar
gę, pravartu bus susipažinti su j 
kai kuriais faktas.

Pasirodo, kad nacionalis 
.Jungtinių Valstijų turtas ir 
šiais blogais laikais siekiai 
400,000,000,000 (keturių šim
tų bilionų dolerių). Tai jau Į 
tiesiog astronomiškas skaičius. 
Tiek turto teturi Anglija, 
Ermcija, Vokietija, Italija ir 
Japonija kaitų paimtos.

Jeį visas Amerikos turtas 
butų lygiai padalintas tarp jos 
gyventojų, tai kiekvienam jų! 
tektų maždaug po $3,400 (Jung-j 
tinėse Valstijose priskaitoma. 
122 milionaj su viršum gyven-l 
■toj ų).

Iš tų skaičių .atrodo, kad1 
Amerikos gyventojas yra tris 
kartus turtingesnis nei aukš

čiau suminėtų valstybių pilie
čiai. Tačiau toks tvirtinimas 
butų netikslus. Mat, reikia 
žinoti, kad tose valstybėse 
žmonių ekonominė būklė toli- 
gražu nėra vienoda. Sakysime, 
bolševikų valdomoj .Busi joj 
kiekvienam gyventojui tenka 
turto tik už $300. ' Reiškia,
amerikietis yra maždaug de
šimtį kartų turtingesnis nei 
bolševikijos pilietis.

Visai kitoks reikalas yra, 
kuomet mes darome palygini
mą tarp Amerikos ir Anglijos 
bei kitų šalių. Anglijos pilie
čiui turto tenka už $2,800, 
Pranei jos—$1,500, Vokietijos— 
$1,000, Italijos ir Japonijos — 
$800.

Visa tai, žinoma, skamba la
bai gražiai. Visa bėda tik ta,: 
kad tas turt&s nėra vienodai 
padalintas. Toj pat Amerikoj 
šiandien rasime desėtkus tūks
tančiu žmonių, kurie ne tik už i 
$3,400, bet ir už 3,400 centų j 
turto neturi. Tas pat ir kitose Į 
šalyse. Bet visgi bendrai i 
imant, Amerikoj žmonės gyve-! 
na nepalyginamai geriau nei ■ 
kur kitur.

i

Kliedų klubai I

Kiekvienas Amerikos bankas 
turi taip vadinamą “Kalėdų 

mas taimerių klausimas. Daž
nai skiriama pinigai farme- 
rlams pagelbėti. Miestų gy
ventojai tuo yra nepatenkinti. 
Jie sako, kad farmerius nėra 
reikalo remti. “Wallaecs’ bar
inei’” savaitraštis bando įrody
ti, kad miestiečiai turėtų būti 
taimeriams dėkingi. Nekalbant 
jau apie tai, kad farmeriai pri
stato miestams maistų, reikia 
nurodyti ir kitus svarbius da
lykus.

Kas metą iš formų persi
krausto gyventi į miestus apie 
200,000 žmonių. Daugumoj tai 
jaunuoliai ir jaunuolės. Savo 
darbštumu iv energija jie daug 
prisideda prie miestų išvysty
mo. barmenams tie jaunuo

liuose gyvenančių giminių pa-i 
Įveldi apie $50,000,000.

Pagalios, kas metą turtingi 
j farmeriai persikelia į miestus 
gyventi. Su savim jie pasiima 
ir savo turtą. Tie farmeriai 

(kiekvieną <metą praturtina 
I miestus ant daug-maž $150,- 
' 000,000.

Jei tie faktai miestiečiams 
butu žinomi, sako aukščiau mi- 

j notas savaitraštis, tai jie sim- I
pališkiai! pradėtų žiūrėti į far- 

! merių reikalus.
Šerų “vanduo“

Praeitų metų kracmis tiek 
užgavo biržą, kad jf vis dar) 
negali pasitaisyti. Šėrai vis) 
smunka ir smunka, nežiūrint' 
į ekspertų pranašavimus. Kai j 
kuriems ekspertams todėl atėjo 
i galvą mintis patirti, ar iš vi
sų šėrų jau tapo, kaip yra sa
koma, išspaustas “vanduo”. 
(Kuomet serai parsidavinėja 
brangiau nei jie iš tiesų yra 
verti, tai sakoma, kad jie turi 
“vandens”).

Tyrinėjimai parodė, jog apie 
30 nuošimčių New Yorko bir
žoj pardavinėjamų šėrų žymiai 
nupigo. Faktiniu jų vertė da
bar yra mažesnė nei rodo kny
gos. Reiškia, iš jų šėrų jau 
maždaug tapo išspaustas “van

duo”. Kiti gi šėrai dar tebėra 
su “vandeniu” atskiesti. Gali
ma todėl manyti, jog ateityj jų 
vertė dar labiau nukris.—K.

Pramonė
Neseniai New Yorko Stand

ard Statistics kompanija pada
rė bendrą biznio ir pramonės 
apžvalgą. Apžvalga nėra per
daug džiuginanti. Kompanija 
sako, jog prieš pavasarį sunku 
tikėtis didelio pagerėjimo.

žemės ūkio mašinos — Pro
spektai tai pramonės šakaf yra 
geri, kadangi ūkininkai vis 
daugiau naudoja mašinų. Taip 
yra ne tik Amerikoj, bet ir 
kitose pasaulio dalyse.

Orlaiviai—Pa gerėj imo nesiti
kima tol, kol orlaivininkystės 
pramonė buš iš pat pagrindų 
reorganizuota.

Automobiliai— Per gruodžio 
mėnesį produkcija gal dar la
biau sumažės. Tačiau po Nau
jų Metų automobilių pramonėj 
laukiama atgijimo.

Automoilių dalys— Numato
ma pagerėjimas ir toj pramo
nės šakoj.

Tajerai—Manoma, kad seka
mais metais bus geras biznis 
su ta j era is. Kai kurie prana
šauja, jog b|Us jų sunaudota 
apie 63,000,000.

Statyba—Yra pagrindo ma
nyti, kad per kelis mėnesius ji 
vis dar eis silpnai.

Chemikalai— Chemikalų pra
monės uždarbiai šiais metais 
bus dviem dešimtim nuošimčių 
mažesni nei pernai. Prospektai 
tai pramonei neblogi.

Anglys— Sezoninė paklausa 
anglims padidėjo. Ateitis neaiš
ki.

Varis—Per sekamus kelis me
nesius neli^į^eiBtedidtylio pa
reikalavimo ant vario.

E lėk treš prietaisai — Reika
lavimas apribotas. Prieš pava
sarį toj pramonės šakoj jokio 
pa gerėjimo nesitikima.

Farmų piYicbiktai Numato
ma, kad kainos kviečiams pasi
laikys daug-maž vienodos, ka 
daugi jas dalinai stabilizuoja 
valdžios paskirta taryba.

Maisto produktai (išėmus 
mėsą)—Bendrai imant, maisto 
pramonė laikosi beveik tvir
čiausiai. Ateities prospektai 
irgi geri.

Oda—Pigių balų ir pusbačių 
gamintojai geriausiai laikosi. 
Atrodo, kad jų biznis ir atei
tyj bus geras.

Popierius— Popieriaus pra
monėj didelių permainų nega
lima laukti.

Gazolinas— Po truputį alie
jaus kompanijų biznis taisosi. 
Tačiau be pavasario nieko per
daug gerti negalima tikėtais.

ll.itbo—Per paskutinį pusme
tį dalykai žymiai pagerėjo. Kai 
kurios radio kompanijos pada
rė ir pelno. Vienok didelio pa
gerėjimo toj pramonės šakoj 
negalima tikėtais.
Gelžkelių Gelžkelių biznis žy

miai pablogėjo. Sunku tad ti
kėtis, kad gelžkelių kompanijos 
per kelis sekamus mėnesius da
rytų kokių nors stambių page
rinimų.

Dirbtinis šilkas—šiais metais 
biznis smarkiai nukrito. Galima 
tikėtais šiokio tokio pagerėji
mo.

PlieiUK'-—Plieno pramone jau 
pradeda taisytis. Ji taikysis ir 
ateityj. Tačiau Juliui jau dide
lio pagerėjimo nenumatoma.

Cukrus— Cukraus pramonėj 
reikalai nesitaiso. Nieko gero 
nežada ir sekami menesiai.

Teatrai—Teatrų biznis šiais 
metais bus geresnis nei pernai.

Tabakus—šiais metais cigare- 
tu tapo išrūkyta daugiau nei 
kada nors. ‘Kompanijų pelnas 
irgi bus didesnis.

Vilnos — Vilnonių -audeklų 

pramonėj iki pavasario nenu
matoma jokio pagerėjimo.

Amerikos Lietuvių 
Ekonominio Centro 

2-jo posėdžio pro
tokolas

’ .. i * , I • ' .i ' ' ' K

Amerikos Liet. Ekonominio 
Centro 2-sis posėdis įvyko 1930 
m. lapkričio 12 d., Lietuvos Ge
neralinio Konsulato New York 
kambariuose. Posėdis prasidė
jo 2 vai. po piet. P. žadeikis, 
Gen. Konsulatas, remiantis Ek. 
Centro pirimninko Dr. Pr. Pus
kunigio įgaliojimo raštu, atida
rė posėdį trumpa kalba, nu
šviečiančia posėdžio dienotvar
kės punktus. Posėdy 'dalyvavo:

1. P. žadeikis, Gen; Konsu-' 
las, Ek. Centro pirm, per pro- 
xy;

2. J. P. Varkala, Chicago,
Ilk, Ek. Centro . I vice-pirminin- 
kas; |

8. R. J. Urevich, New York, 
N. Y., Ek. Centro II vice-pir- 
mininkas; - u

4. A. S. Trečiokas, Newark, 
N. J., Ek. Centro sekretorius;

5. P. Daužvardis, vicekonsu
las, atstovaująs Ek. Centro na
rį P. Molį, Detroit, Mich., per 
proxy.

6. Dr. M. J. Vinikas, New 
York, N. J., atstovaujas Ek. 
Centro narį Dr. J. A. Buchness. 
Baltimore, Md., per proxy.

Ir svečiai:
7. J. Jiirgėla, Gen Konsulato 

sekretorius, pakviestas protoko
luoti Ek. Centro tarimus;

$. A. Mikalauskas, Ęroojdyn, 
N|-Y.; :

9. A. B. Strimaitis, New 
York, N. Y.; ir
; 10. stud. Wm. J. Dragūnas, 

New York, N, Y.
Paskaityta adk M. M. Silkes 

šio turinio telegrama: “I had 
hoped to be ptfesent, būt am 
engaged all day* in court. J 
wish to voice* thė pledge oi 
Philadelphia’s ' Lithuanians’ 
support of your work.”

Taigi paskaityta Ek. Centro 
nario P. Gudiškio, Waterbuųy, 
Connn., šio turinio laiškas: “Už 
garbę, laikau Jumis ir turiu- 
ačiū už laišką ir pakvietimą. 
Gerbiamasis, į posėdį ant 12 d. 
lapkričio dar tikrai negaliu pa
sakyti ar galėsiu atvykti. Musų 
Vaizbos Buto -narių susirinki-* 
mas įvyks lapkričio 4 d. Galu
tinai pranešiu lapkričio 5 d. 
Map rodos, kad Ekonominio 
Centro narių posėdis yra bega
lo reikalingas dar šiais metais. 
Pono ^Varkalos raportų išklau
symas yra svarbus. Taigi aš 
nuo savęs labai užgiriu Jūsų, 
ponas žadeiki, iižkvietimą. Su 
pagarba, P. Gudiškis, 814 Bank 
St., Waterbury> Conn. 1930 m. 
spalių 29 d.”

Ponas P. Molis, Detroit, 
Mich., tarp kitko savo laiške 
pažymėjo: “Prie progos galiu 
Tamstoms pranešti, kad musų 
organizacija iki šiol lietuviškai 
vadinosi save “Detroito Lietu
vių Prekybos Taryba”. Pereita
me susirinkime (10-21-30) per
taisė savo lietuviška pavadini
mą į “Detroito Lietuvių Vaiz
bos Butas”, Taipgi pranešu, 
kad Ek. Centro posėdžio iš 
rūgs. 23 24 d.d. tarimai .yra 
gauti ir musų V. B. Valdybos 
studijuojami.”

Ponas P. žadeikis paaiškinęs, 
kad posėdis yra teisėtas, daly
vaujant reikalingam narių kvo
rumui, —ar tai asmeniškai ar 
per proxy, —pakvietė p. R. J. 
Urevich pirmininkauti.. Pasta
rasis atsisakė, motyvuodamas, 
kad Dr. Pr. Puskunigiui, Ek. 
Centro pirm., įgaliavus p. Ža- 
deikį jo vietą užimti, gal p. ža
deikis teiktųsi pirmininkauti. 
.P žadeikis sutiko.

Priimta sekamoji dienotvar
kė;

L Pareiškimas dėl Ek. Cent
ro I-jo posėdžio.

2. p. J. P. Varkalos praneši
mas apie kelionės Lietuvon pa 
sekines.

8. Diskusijos dėl p. J. 'P. Var- 
kalos pranešimo. s

4. Ek. Centro ir Vaizbos Bu
tą rolė turizmo reikaluose.

5. Ek. Centro laikinojo sta
tuto svarstymai

6. Lietuvių vertėjų teismuose 
klausimas.

7. Lietuvių vertėjų Europon 
einančiuose laivuose klausimas.

8. Nariu sumanymai.
I *

1. Pareiškimas dėl Ek. Centro 
1-jo posėdžio

Adv. R. J. Urevich siūlo pro
tokolo neskaityti, kadangi šis 
2sis posėdis yra nepaprastas, 
vien p. Varkalos pranešimo iš
klausyti, ir be to, visi nariai 
jau skaitė protokolą, atsimena 
jo turinį ir sutinka su nutari
mais, p. A. S. Trečiokas parėmė 
siūlymą atidėti protokolo pri- 
ėminją iki kitam posėdžiui.

P. žadeikis pastebėjo, kad 
šis posėdis yra- teisėtas ir tą
sa 1-jo posėdžio, ir siūlo: ka
dangi visi susipažino su pro
tokolo * turiniu ir tas protoko
las yra stropiai surašytas, — 
priimti jį šiame posėdy ir eiti 
šios dienotvarkės klausimus 
svarstyti.

J. P. Varkala pastebi: jei 
protokolą priimti, tai tektų jį 
skaityti, todėl paremi u p. Ure
vich siūlymą.

Adv. R. J. Urevich siūlymas 
atidėti protokolo priėmimą ki
tam posėdžiui priimtas.

(Bus daugiau)
. ..... i m > .......................

Iš apdraudos srities

Senatvės pensija
Rašo

Juozias Kuzmickas-Uktveris

Leiskite man pakalbėti šį 
kartą apie senatvės “pensiją”.

žmogus, kol jaunas ir svei
kas, yra patenkintas. Jis rupi-' 
liasi visais savo ar svetimo da
lykais. Mažai jam terūpi pra
eitis ir dabartis; o mažiausia: 
ateitis. .. ■

Kreipkitės i

Kalendoriai
/ •' UI • •

DAR YRA LAIKO UŽSISAKYTI KALENDORIUS 
KALĖDŲ DOVANOMS

NAUJIENOS DAR TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
NUPIGINTA KAINA

00 už 100, dabar $10.00 
00 už 100, dabar $8.00

BIZNIERIAI PRAŠOMI PRIDUOTI SAVO UŽ
SAKOMUS KAIP GALIMA GREIČIAUS

Naujienas
1739 So. Haistėd St.

Visos Europos šalys turi ap- 
draudą savo žmonėms. Atėjus 
tam tikram amžiui valdžia duo
da žmogui pensiją. Aprūpina 
žmogų senatvėje; gyvenimą pa
lengvina.

Amerika nors yra turtingiau
si šalis, bet šiame dalyke ji 
toli atsilikus nuo Europos. Ne 
veltui čionai ir yra priežodis: 
“help yourself”—“pats sau pa- 
sigelbėk”.

štai kad butų galimas tok
sai “pasigelbėjimas”, kaip tik 
ir yra sukurtas senatvės pensi
jos fondas. Pavyzdžiui, aš tu
riu apskaitliavimą advokatui 52 
metų amžiaus (šis apskaitlia- 
vimas gali būt pritaikintas 
kiekvienam žmogui).

Kas metą jis sumoka $827.09
Į pusmetį $430.00
šis planas pagamina pirmiau

siai : pilnai užtikrintą fondą
jūsų šeimynai, jeigu žmogus 
mirtų nesulaukęs 65 metų am
žiaus. Jis garantuoja pensiją 
žmogui, jeigu išgyvens iki 65 
metų. Po nuoseklaus apskait- 
liavimo štai kas įvyksta:

Jeigu mirtų apdrausta ypata 
pirm sulaukus 65 metų am
žiaus, tai kompanija moka pa
likusiai šeimynai kiekvieno mė
nesio pirmą dieną per 10 metų 
pensiją po $103.59.

Prie šios mėnesinės įplaukos 
susidaro dar spe.cialis kalėdinis 
fondas, — taip kad šeimyna 
gauna kas Kalėdų rytą, gruo
džio 25 d., po $122.57. Tas 
gaunąma per 15 metų.

Viso įplaukų šeimyna gauna: 
Mėnesinės mokesties

per 10 metų $12,430.00
Kalėdinę dovaną $1,226.00

Viso šeimynai 
išmokama $13,656.00

» » »
Jeigu apsidraudęs žmogus su

laukia 65 metų amžiaus, tai 
apdraudos kompanija moka jam 
po $130.59 kas mėnuo. Ir mo
ka tokią mokesnį-pensiją per 
•120 mėnesių arba ne daugiau 
kaip 10 metų.

Apdraudos sumoka per tą 
laiką $12,430.00.

Prie šio dar yra Kalėdine do
vana..

Kiekvieną Kalėdų rytą per 10 
metų gaunama po $123.00.

Reiškia, jeigu žmogus gyvas, 
jis pats aplaiko nuo apdraudos 
viso $13,430.00.

Nuodugniai apsvarsčius šį 
planą, prieinama prie, šitokios 
išvados:

Advokatas 52 metų amžiaus 
per 13 metų sumoka $10,750.00

Jis gauna arba jam 
mirus šeimyna gauna 13,430.00

Grynas pelnas iš 
apdraudos $2,680.00

Šis pelnas remiasi ant 3%% 
metams.

Tokis planas pilnai žmogų 
apdraudžia ir galima mokėti 
arba gauti didesnę ar mažesnę
dalį pinigų.

Darbo žmogui galima tą pa- 
i tį padaryti.

— pagarsėjęs visame pasaulyje
Pinaud’s

Shampoo
Palieka Jqiq plaukus 
blizgančius, avaikua ir 
ne perdaug aauaua. Paa 
jūsų pardavėją, arba 
prlaiųakite 50c ui pilno 
didumo bonką.-^~Pinoud. 
Dept, M.. 220 E. 21 St,. 
New Yprk. (SampeUo 
bonkutė dykai).

Buy gloves with what
it savęs

NBra reikalo tnoK«U 50c ar 
daugiau, kad rautiI gerą dantų 
koftele. Liaterlne Tooth Paate. 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite eutąupinU 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti piržtlnaltes ar ką kitą. 
Lambert Pharmacai Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
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Detroit, Mieli
Visko pa biskį

GirLapkričio 30 d. ponai 
tautai surengė šaunius pietus 
savo gražioj rezidencijoj, 6838 
Art\vell Avė. Kaip žinia, p. S. 
G irsti u tas yra senas nau j ien ie
tis. Porą kartų jis dalyvavo 
ir “Naujienų“ konteste. Ir abu 
kartu jis laimėjo po automo
bilių. Būdami patys naujienie- 
čiai, ponaj Girštautai suprašė 
pusėtiną būrelį taip pat nau
jieji iečių.

Dalyvavo šie svečiai: p. 
Yurk, Girštauticnės pusbrolis, 

; ponai Kučins- 
žmonės ir dideli 

ponia Dar-
sūnum Vytautu; 
P. Milton, ir Pul-

kai, linksmi 
muzikos mėgėjai; 
maitienė su

Susri nkus
Girtautai pranešė 
kį,-

. naują “baby grand” pianą. O 
kadangi jų dukrelei sukako ly
giai 13 metų, tai tėvai ir su
rengė partę. Reikia pasakyti, 
kad jaunoji Girštautaitė ir da
bar neblogai skambina, todėl iš 
jos galima tikėtis geros pianis-'

svečiams, ponai 
svarbų įvy- 

—jie nupirko savo dukrelei 
“baby grand

Apie pirmą valandą svečiai 
susėdo prie, stalo valgyti gar
džius pietus, 
valandą

ietųs tęsėsi apie 
suviršum laiko. O tai 
kad kiekvienas turėjo 
apie dvyliką skirtingų 
P-nas F. Yurk buvo 

pasa-

ragauti 
valgių, 
“tostmasterū 
kyti, kad jis geras namų sta
tytojas. Tačiau nežinojau, jog 
jis moka neblogai ir “griauti“: 
iš jauno paršiuko jis padarė 
daugybę šmotukų. Tas pat atsi
tiko ir su paukštiena.

Susirinkusieji svečiai išreiš
kė p. Yurk savo pasitenkinimą 
už toki miklų patarnavimą. Ta
čiau 
teko ponioms Girštautienei ir 
Strazdienei už pagaminimą to
kių gardžių valgių. Po to visi 
linkėjo ponams Girštautams ir 
jų dukrelei visokių laimių. Tai 
padarė visi svečiai paeiliui.

Po pietų prasidėjo muzika 
ir dainos bei kitokie žaislai. 
Traukėsi pasilinksminimas iki 
po dvylikos nakties. Žinoma, 
ir gėrimų buvo gardžiausių, — 
taip pat apie dvylikos rųšių. 
Ant piano paskambino V. Dir- 
maitis, ponios Kačinskienė ir 
Yurk. Buvo sudainuota ir gra
žių dainelių. O kai gerieji pia
nistai pailso, tai ir graboriui 
Miltonui teko kelias Vanagaičio 
dainas paskambinti.

Visi dalyvavę svečiai ponams 
Girštautams 
mingų metų.

O
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Lukas su duoklėmis nėra atsi- 
! likęs. Tačiau dar klausimas, 
i ar tavorščiai pasiuntė jo duok
les į centrą. Iš to pavyzdžio 

i jus taip pat matote, kaip ta- 
. vorščiaį atjaučia į nelaime pa
lėkusį žmogų. Priegtam reikia 
dar žinoti, kad žmona negalė
jo už savo vyrą pasirašyti. Bet 
tavorščiams tai nesvarbu. Su 
savo purvina politika jie prieš 
nieką nesustoja.

Teko dar štai kas girdėti. 
Bolševikiški šmugelninkai lan
džioja po stabas ir medžioja pa
rašus iš Susivienijimo narių. 
Pakiša jie pasirašyti , blanką, 
aiškindami, kad renka parašus 
čarterio gavimui. Tuo gi tarpu 
narys, kuris pasirašo ant tos 
blankos, reikalauja iš Susivieni
jimo grąžinti įmokėtus pinigus. 
Vadinasi, jie tiesiog prigaudi- 
nėja narius. Taigi matote, ko
kiais šarlataniškais darbais jie 
užąiima.—Vandupė.

gyvu- 
yra puikus, 

niekuomet 
kaip vieną 

jis ištirpsta

Oregon City, Ore
tas iš musų gyvenimo

Aš esu lietuvis ir gimiau 
Chicagoj ,kur per trumpą laiką 
lankiau lietuvių mokyklą. Rašy
ti lietuviškai man nekaip tesi- 
seka, bet skaityti galiu liuosai. 
Praeitą vasarą aš aplankiau Chi- 
cagą, savo gimtinę. Tada aš ir 
užrašiau “Naujienas” savo tė
vui, kuris jas labai mėgsta. 
“Naujienas” jis skaito su at
sidėjimu. Peržiūriu ir aš. Ta
čiau iki šiol aš niekuomet ne- 
pastebėjau žinučių iš Pacifiko 
pakrantės lietuvių gyvenimo 
Todėl aš ir nutariau šį tą pa
rašyti apie musų lietuvių gyve
nimą.

Pirmoj vietoj reikia pasaky
ti, kad lietuviai yra išmėtyti po 
visą Pacifico pakrantę. Šiaur
vakarinė jos dalis, kur aš gy-

jų dirbu popieriaus dirbtuvėj, 
kuri randasi prie pat krioklio. 
Dirbtuve iš to krioklio gauna 
ir elektros jėgą. Apie* trys 
mylios nuo miesto prie nedide
lio upelio' ir tarp kalnų gyvena 
maža grupė ifetuvių, kurio už
siima farmeriavimu. Aš irgi 
gyvenu toj lietuvių farmerių 
kolonijoj. Turiu pasakyti, kad 
mes visi esamo patenkinti. 
Kiekvienais metais yra rengia
mos savotiškos paries, kai far- 
meriai pradeda skersti 
liūs. Klimatas čia 
Sniegas ant žemės 
neišsilaiko ilgiau, 
dieną. Dažniausiai
taip greit, kaip tik nukrinta 
ant žemės. Vietoj snigimo čia 
dažnai lija, tad klimi ta*: žiemo
mis yra gana drėgnas. Naktys 
labai vėsios tiek žiemą, tiek va
sarą. Rytai paprastai vėsus. 

į šilčiau pasidaro tik apie pie
tus, bet vakarop ir vėl atvės
ta. Kai aš vasarą aplankiau 
Chicagą, tai dėl karščio tiesiog 
negalėjau naktimis miegoti. Vi
sai 'kas kita čia. Net vasaro
mis mes turime gerokai apsi
kloti.

Oregono valstija yra pagar
sėjusi savo obuoliais, kurie yra 
žinomi visam pasauliui, čia ga
lima surasti didžiausių pasau
lyj sodų, kur auginama obuo
liai. —Anthony Kazlausky.

[Pacific and Atlantic Photo]

Miss Buddy Boudrot, 
kuri yra išrinkta kaip gražiau
sia Naujosios Anglijos' mane- 
kinė.

Parčiauskas, Pranas, ?:ilęs iš 
Titonų kaimo, Linkuvos valšč., 

1921 metais gy-

Paieško sesuo Pešė-Leja Epš
tein ienė.

Janušis, Jonas, Amerikon at- Šiaulių apskr.
vykęs 1914 metais, gyvenęs 186 venęs 375 Pittsburgh ar Sals- 
26th St., Brooklyn, N. Y. ir 220 
6th St., St;, So. Boston, Mass.

Šinkps, Vladas, kilęs iš Kė
dainių 
valšč., 
m. ir 
Conn,
Detroit, Mich.

Lukoševičius-Lucas, Edvar
das, prieš 4 metus gyvenęs 
1700 Exchango Avė., E. St. 
Louis, 111
vaišu., Panevėžio apskr. Paieš
ko motina J ieva Lukoševičienė.

apskr., bene Josvainių 
Amerikon atvykęs 1911 
gyvenęs Ncw Britain, 
turįs brolį \ Leoną Sinkų,

jlaoHMueiai akomplūneut^ venų, randasi apie Portliųid ir

Čia gyvena 
Dirba jie 

Per vasarą 
bečleriai” dirba miš

linki ilgų ir lai-

o a
d. buvo laikomas 

SLA. 352 kuopos susirinkimas. 
Į susirinkimą atvyko apie pus
trečio šimto narių. Tvarka 
buvo pavyzdinga, —jokio triu- 
šmo, jokių užsivarinėjimų.

Ve, ką man teko patirti: Jo
kūbas Lukas yra senas Susi
vienijimo narys. Jis priklausė 
21 kuopai, kurią valdė bolševi
kai. Prieš trejetą metų Fordo 
dirbtuvėj jį ištiko nelaimė: jis 
baisiai išsigando ir jo viena pu
sė kimo tapo suparaližuota. ži
noma, darbininkas žmogus atsi
dūrė blogoj padėtyj: reikia gy
venti, šeimą užlaikyti, o darbo 
dirbti negali. Jau virš dviejų 
metų jis randasi valstijos li
goninėj. Nežiūrint į tai, jo 
žmona, kuri nepriklauso Susi
vienijimui visuomet stengdavo
si už savo vyrą duokles užmo
kėti. Prieš kiek laiko ji atėjo 
į 21 kuopos susirinkimą už sa
vo vyrą duokles užsimokėti. 
Bolševikiški šarlatanai tuoj jai 
pakišo koki tai popiergalį pasi
rašyti. Ji atsisakė, tada komi
sarai įtūžo ir pareiškė: 
girdi, čia ne vieta; eik į

Oregon City, Oregon valstijoj. 
Miestai yra labai arti vienas 
kito, — skiria tjk keturiolika 
mylių. Apie tuos miestus aš 
vyriausiai ir kalbėsiu.

Portland dažnai yra vadina
mas rožių miestu. Ir tai ne 
bereikalo: darželiuose nuo ank- 
tyvo pavasario iki vėlaus ru
dens žydi rožės, 
apie 100 lietuvii 
prie įvairių darbų, 
kai kurie
kuose, o žiemą laiką ir pinigus 
leidžia mieste. O tai dėl to, 
kad žiemomis oras yra labai šla
pias, ir todėl darbas miškuose 
yra tiesiog neįmanomas. Kiti 
lietuviai laiko krautuves, dirba 
prie* kriaučių, bučernėse ir fab
rikuose. Beveik visos lietuvių 
šeimynos turi savo namelius su 
darželiais, kur auga rožės ir 
daržovės. Vaizdas toj dalyj 
yra neįmanomai gražus. Žiū
rint į rytus matosi Hood kal
nas, kurio viršūnė apdengta 
sniegu ir blizga nuo saulės. 
Šiaurinėj dalyj randasi dau
giau kalnų, kurių viršūnės puo
šia sniegas. J pietus žiūrint, 
matosi kalnai, apdengti milži
niškais medžiais, kurie žaliuoja 
per ištisus metus.

Gyventojai anglių nevartoja, 
kadangi medžių yra pakanka
mai. Keliai cementuoti ir jais 
galima pasiekti įdomias vietas. 
Jei kas nori praleisti vakacijas 
pajūryj, —tai tik šimtas mylių. 
Pavažiavus į rytus apie 50 my
lių pasiekiama kalnai, kur gali
ma kempinti ir žvejoti. Geri 
keliai iš miesto veda į farmas.

Portland gali vandeniu susi
siekti su visu pasauliu, kadangi 
čia yra uostas. Atplaukia Čia 
88 kompanijų laivai. Mat, Port
land randasi prie upės ,kuri bė
ga j Pacifiką.

Toronto, Ont
žydų balius

kalą apie Vilnių. Todėl šių Ko
mitetų žiniai šiuomi yra prane
šama, kad ši įstaiga stengsis 
parūpinti 
tus, kiek 
mai, kaip 
lavimus.

kad ši įstaiga 
jiems kalbamus raš-
bus
tik

galima, nemoka- 
aptures pareika-

turistams stiarbu

tau, 
352

kuopą.
Mokesčių knygutė rodo, jog

Oregon City irgi randasi prie 
Willamette upės. Tai nedidelis 
miestas, kur gyvena įvairiausių 
tautų žmonės. Lietuvių čia 
priskaitoma iki 75. Dauguma

Nebėra Skilvio 
Pakrikimo

! burg St., Plymouth, Pa. Jo tė
vu vardai-^Kazys ir Emilija, valgyti 
turįs brolius Balį, Juozą ir Sta-j 
si ir Kotriną, Agotą, Stefaniją | 
ir Oną.

Masionis
nūs, 15 ynetų atgal 
Amerikon ir gyvenęs 
Tamelj, 133 17th St.,

Budys, Domininkas,
kilęs iš Ramygalos1 tais gyvenęs 385 W. 4th St.:

Vaiciekauskas, Vincas, kilęs 
iš Maldiškių kaimo, Joniškėlio 
valšč., prieš 20 m. atvykęs 
Amerikon. Paieško puseserė 
Liudovičaitė.

Geibys, Juozas, kilęs iš Pil- 
viškio valšč., Amerikoje gyve
nęs 3975 Grand Avė ir W. 119 
St., Cleveland, Ohio. Ieško duk
tė Adelė.

Sofija Servienė, Juozo Servo 
žmona, Amerikon atvykus 1912 
m. ir gyvenusi Long Island, N. 
Y. Paieško sesuo Michalina 
Pleikienė.

Aleknevičiai, Jonas ir Vin
cas, kilę iš Kidoliškių kaimo, 
Šunskų valse., Mariampolės 
apskr., - Jonas prieš 7 metus 
gyvenęs Verona, Penna. Paieš
ko sesuo Magdalena Velioniš- 
kienė.

Jučas-Jocius, Kastantas, gy
venęs 3022 W, 40th St., Chica
go, III. Paieško sesuo Marijo
na švarcienė.

So. Boston, Mass. ir 
Kiškis, jo giminaitis, 
Bronė Kiškytė.

Grabauskas, Pranas,.
Eržvilkio, Tauragės

“Brantford, Ont., Canada. — Ačiū 
Dievui, aš jaučiuos geriau. Aš galiu 

gerai, neturiu jokios bėdos su 
virškinimu, ir visą tai aš įgijau varto
damas

Trinerio Kartųjį Vyną
Andrius, Jurgio ŠU-' Kahados klimatas ir maistas nesuitnka 

atvvkes su nuno sve*kata ir iššaukė pas mane 
* ; pakrikimus, bet dabar viskas yra gerai 

pas Joilą j ir su smagumu rekomenduoju jūsų gy- 
Bl’OOklvn kiekvienam, kuris turi virškinimo

y ' Į pakrikimus. George Abramovich".
Trinerio Kartusis Vynas yra nepUlygi- 

1930 me- namas dėl prasto apetito, konstipacijos, 
i gasų. galvos skaudėjimo ir nepoilsingo 
miego. Daugelis žymių gydytojų jj 
rekomenduoja. Pas visus aptiekininkus. 
$1.25 ir 50 centų.Povilas

Paieško

apskr., 
Amerikon atvykęs 1909 m. ir 
gyvenęs 16 Beaver ar Liever 
St., So.' Boston, Mass. Paieško 
sesuo Pranė Macaitienė.

1 ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai kviečia
mi atsiliepti .šuo adresu: 
Consulate Gen. of Lithuania. 
15 Park Row, New York City.

Liet. Generalinis Konsulatas.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
T) T T nosyje; burnoje

* ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus. neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

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

Pavyzdžiui,^ jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai Jus no
toms ar nenorotns turėsite ta 
kaipo ūžmetima tam žmogui. O 
tuo tarjiu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listėrine, dantų tepalas, valo 
dantį* nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado su stata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

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

visuomenės veikėjas ir 
Kacenelenbogenas, 

yra daug rašęs lie
kai boję (jo straips-

apie Lietuvą tilpo 
Balius turėjo 

Laike to

Gruodžio 13 d. Old Spain klu
be žydų Kultūros draugija su
rengė didelį balių tikslu po- 
pulihrizuoti žydų kalboje išleis
tą lietuvių liaudies dainų rin
ki nj-knygą, kurią žydų kalboje 
parašė
rašytojas 
kuris 
tuvių 
niai
“Naujienose”), 
didelio pasisekimo, 
baliaus buvo išpirkta tos kny
gos virš 100 egKemplforilp 

žydų Kultūros draugija pa
kvietė dalyvauti tame baliuje 
K. L. J. Sąjungos sekretorių 
drg. Garbenį ir teatrales komi
sijos pirmininką drg. Railą, 
kuriuodu ir dalyvavo, atstovau
dami K.L.J. Sąjungą.

2. Keleiviams-

Sekančių 1931 metų turizmo 
laikotarpiui (sezonui) jau da
bar yra galima įsigyti iš šios 
įstaigos keleiviams naudingos 
literatūros lietuvių ir anglų kal
bomis :

a) “Lithuania—guiding facts 
for tourists”—80 puslapių;

b) “Introducingi1 Lithuania”

PIRKIT SAU PIANĄ 
MUSU DIRBTUVĖJE

Toronto, Ont
Janimo Sąjungos susirinkimas

Gruodžio 28 d. Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga šaukia 
visuotiną savo narių susirinki
mą. Susirinkime bus svarsto
mi labai svarbus klausimai: į- 
statų pakeitimas, valdybos no- 
minavimas sekantiems metams, 
choro organizavimas, naujų na
rių priėmimai ir kiti sąjungos 
reikalai.

K. L. J. Sąjunga* galėtų turė
ti gerą mišrų chorą, nes narių 
dalyvavusių įvairiuose choruo
se ir šiaip galinčių dainuoti 
yra gana daug, bet reikalingas 
prityręs chorveris, kurio tarpe 
Toronto lietuvių visai nėra, — 
tokiu budu chorvedį reikės 
kviesti iš kitur. Ateityje K. 
L. J. Sąjunga rengs koncertus 
su klasinių kurinių išpildymu, 
kuriam tikslui manoma kviesti 
žymius lietuvių artistus.

c) Naujas Lietuvos'kelių že
mėlapis—kaina 20 centų;

d) “Į Lietuvą!”—96 pusi.
Knygustės yra dailios ir. su 

paveikslais. Jos .. bus norinr 
tiems busimiems i .keleiviams 
siuntinėjamos nemokamai vien 
tik pristačius pašto ženklus ir 
suteikus mums adresą. Lietu
viškojo jaunimo draugijoms, 
pareikalavus, siuntinėsime ne
mokamai ir didesnį knygučių 
skaitlių. Knygutes mielai siun
tinėsime į mokyklas, knygynus 
ir skaityklas —tik nurodykite 
adresus.

Lietuvių jaunimas yra kvie
čiamas pasirūpinti, kad šios 
knygutės apie Lietuvą butų vi
sų jiems žinomų klubų ir mo
kyklų knygynuose.

3. šiauliškiams žinotina

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yor- 
ke pranešimas Nr. 15 

1930 m. gruodžio 12 d.

1. Vilniaus Komitetų žiniai '
Vilniaus Vadavimo Komitetų 

ir Komitetų su panašiais tiks
lais, veikiančių tarpe Amerikos 
lietuvių, yra keliolika. Bet tik
ro jų skaičiaus nežinoma. Pa
staruoju laiku spaudoje yra pa
sirodę ypatingai svarbių raštų 
įvairiomis kalbomis apie Vil
niaus klausimą. Vilniaus Ko
mitetams yra būtinas reikalas 
turėti be^ vieną pamatinį vei-

Ypatingai tiems, kurie paei
na iš Šiaulių apskrities, žino
tina, kad “Šiaulių Kraštotyros 
Draugija”, kurios adresas y*ra: 
Vilniaus g-vė 241, Šiauliai, 
Lithuania,-*- yra pradėjusi gra
žų darbą: padaryti Šiaulius, tą 
svarbų senosios Žemaitijos did
miestį, ne tik geležinkelių ir 
indpstrijos centru, bet ir kul
tūros centru. Mat, šiauliškiai 
nenori nuo Kauno atsilikti: jie 
yra pasirjžę pastatyti Šiauliuo
se Etnografinį Muziejų ir vie
šąją skaityklą. *

Ką gi jus, gerbiamieji šiau
liškiai, dėl to pasakytumėt? Jei 
Jus tą naudingą darbą paremsi- 
te patys, tai susilauksite talki
ninkų ir iš kaimynų.

4. Paieškoma:
Sinkevičius, Pranas, kilęs iš 

A. Panemunės valsč., Kauno 
apskr., Amerikon atvykęs 1905 
metais ir iki 1918 m. gyvenęs 
33 S. Grand St., Shenandoah, 
Pa.

Platusas, Leibas, alias Louis 
Miller, kilęs iš Šilalės, Tauragės 
apskr., Amerikon atvykęs dar 
prieš karą, gyvenęs Philadclp- 
hia, Pa. ir užsiėmęs prekyba.

Starck milžiniška šviesi dirb
tuvė kasmet pagamina 10,000 
Starck Pianų. Mes mietu 
aprūdysime visą šią moder- 
ninų dirbtuvę, kad jus pa
tys pamatytumėt kaip gerai 
Starck Pranai yna padaromi. 
Starck Pianai yra garantuo
ji 25 metus.

lų$ galite sutaupinti nuo $300 iki $400

ATDARA 
VAKARAIS

Starck Milžiniškose Dirbtuvėse, 
39//? Street ir Ashland Avenue

Pradėkite 
savo mėnesinius 
išmokėjimus 

sausio m., 
1931

ip

layeh

H

P. A. Starck Piano Co. Dirbtuvė >yth St. ir Ashland Avenue

Ne tik kad turėsite gražų naują Grojiklį Pianą savo namuose per dau
geli metų, bet jus dar galite nusipirkti daug kitų Kalėdinių Dovanų 
dėl visos šeimynos su $300 iki $400, kuriuos jus sutaupinsite pirkdami 
vieną iš šių Starck Pianų. ,

GROJIKLIAI PIANAI
Šimtai beveik naujų Grojiklių Pia
nų, kurie pirmiau parsidavinėjo iki 
už $650, dabar turi būti 
parduoti tuojaus už dribtu- 
vės kaštus. Nelaukite! Ko
kybe nebuvo paaukota. Mes 
garantuojame kiekvieną iš 
šių Starck Grojiklių Pianų, 
kad jie duos geriausį pa
tarnavimą per 25 metus.

Išdirbėjai 
įsteigta 1891

DYKAI
Kombinacijos Piano ir Gro- 
jiklio Piano suolelis, Grin
dų Lempa, Muzikos Rolių 
kabinetas, gražus rinkinys 
Muzikos Rolių.
Išmainykite Savo Seną Pianą, Radio, Fbnografą ar Muzikali Instrumentą TIKTAI 
30 DIENU BANDYMAS! tikri, kad Juh busite putenkin* **

U 'lenu Sli, Kražių iiiKtru- 1 ■nientu, mes mielai prisiusime I jiisy namus ,«lel išbandymo su tuo supratimu, 9 A JS.
kad jeigu po 30 <lieni| jus nebusite pilnai patenkinti, mes apmainysime ir hulei- 
sime visus įmokėtus pinigus. s

IHSKUTĮ -VARTOTI GROJIKLIAI
Daug pastebėtinų vertybių, floor sempeliai, deųionstratoriai ir daug biskutį vartotų grojiklių. 
visai gerame grojimo stovyje Kiekvienas grojiklis bus parduotas nežiūrint jo kainos, 
už tiktai ............................................................................................

UPRI&HT PIANAI V Z DIDELĮ SU T AUDIMĄ
Šimtai gerų vartotų pianų yra prisiųsti į musų dirbtuvę iš ntusų skyrių sankrovų perbudavo- 
jimui. Mes parduosime kiekvieną šių vartotų pianų už dirbtuvės kainą, kuri niekuriudse atsi
tikimuose, vos padengia perbudavojimo kaštus. Didelis skaičius už taip žentą kainą kaip.........

ATDARA VAKARAIS Extra Salesmanai Aptarnavimui
IKI 9 V AL. ą Visų Kostumerių.

$29
NEREIKĖS 
LAUKTIStarck $iano Compani’

Išdirbėjai Starck Grand, Upright ir Grojiklių Pianų.

DIRBTUVĖ: <3 )th St. ir Ashland Avė
■v; £ N
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VILNIAUS SEIMO MINĖJIMAS LIETUVOJE

Gruodžio mėn. 5 d. Kauno Baltosios Gulbės salėje 
įvyko didelės prakalbos Vilniaus Seimo 25 metų sukak
tuvių paminėjimui. Tai buvo vai. liaudininkų rengimas. 
Pirmininkavo btfvęs Lietuvos Respublikos, prezidentas, 
Dr. K. Grinius; prakalbas sakė prof. P. Leonas ir du 
buvę ministeviai pirmininkai: E. Galvanauskas ir M. 
Sleževičius. Visų Raibose, buvo pravesta ta pamatinė 
idėja, kad Lietuvos- žimmės jau prieš 25 metus pasisakė 
už demokratišką krašto valdymą ir už tai kovojo, iki 
buvo iškovota Lietuvos nepriklausomybė. Taigi demo- 
kratybė turės būt Lietuvoje atsteigta, anksčiaus ar vė
liaus.

Amerikoje Vilniaus Seimo sukaktuvių minėjimą 
surengė tiktai Lietuvių Socialistų Sąjungos čikagiškė 
kuopa kartu su “Naujienomis”.

PROHIBICIJOS AMENDMENTAS ESĄS 
NETEISĖTAS

Vienas federalinis teisėjas. Nęw Jersey valstijoje, 
William Clark, padarė sprendimą, kad 18-tas Jungtinių 
Valstijų konstitucijos amendmentas esąs neteisingu 
budu priimtas. Tas teisėjas sako, kad konstitucijos pa
taisymas, kuriuo buvo įvesta prohibicija, turėjęs būti 
patvirtintas ne valstijų legislaturų, kaip tai buvo pada
ryta, bet — valstijų konsituctnių susirinkimų, j kuriuos 
žmonės siunčia tam tikrai išrinktus savo atstovus,

Yra žinoma tečiaus, kad konstitucijos- amendnlen- 
tai paprastai iki šiol būdavo priimami tokiu, pat budu, 
kaip 18-tas amendmentas. New Jersey’s teisėjas į šitą 
argumentą tiesioginio atsakymo neduoda, bet jisai pa
brėžia, jogei prohibicijos įvedimo klausime dalykas ėjo 
apie tai, ar tam tikra teisė, kurią iki to laiko turėjo 
valstijos, privalo būt perduota federalinei valdžiai. Tei
sėjo Clarko nuomone, šitoks dalykas negalįs būti įvy
kintas be nutarimo konstitucinių susirinkimų, kuriuos 
valstijų gyventojai (people) per savo atstovus turi ga
lią pakeisti, savo .valstijų“ konstitucijas. Paprastos le- 
gislaturos tokios galios neturi.

Ginčas tarp federalinės administracijos ir teisėjo 
Clarko netrukus, žinoma, atsidurs Aukščiausiame Teis
me, ir tuomet pamatysime, kaip jisai galutinai bus iš
spręstas. Čia galima pastebėti tiktai tiek, kad teismų 
sprendimai (nežiūrint, ar tie teismai yra “žemi”, ar 
“aukšti”) priklauso nuo bendros politikos.

Juk ar ne keista, kad per dešimtį metų nė vienas 
teisėjas nebuvo pastebėjęs to, ką dabar pastebėjo Wil- 
liam Clark New Jersey’s mieste, Newarke? Ta valsti
ja yra labai “šlapia”, todėl jos teisėjas surado pačioje 
Jungtinių Valstijų konstitucijoje argumentą prieš pro- 
hibiciją. Ir jisai tuo argumentu parėmė savo sprendi
mą, pasitikėdamas, kad daugelis žmonių jam pritars, 
kadangi visuomenės nusistatymas prieš prohibiciją pa
staruoju laiku yra labai stiprus. Prieš penkis arba še
šis metus joks teisėjas nebūtų drįsęs tai padaryti.

žodžiu, teismai yra taip pat politikos Įrankis, kaip 
.4 kitos įstaigos valstybėje. *

Amerikos Jungtinių Valstijų valdžia visai netikė
tai įėjo i javų biznį. Federalinė Ūkio Taryba (Federal 
Farm Board) nutarė supirkinėti iš farmerių kviečius, 
kad butų išimtas iš rinkos kviečių perteklius, kuris 
spaudžia žemyn kviečių kainas. Tuo tikslu ji įsteigė 
Nacionalinę Grudų Stabilizavimo Korporacijų.

Prieš kiek laiko ta Korporacija turėjo supirkusi 
60 milionų bušelių kviečių. .• Bet kadangi to nepakako 
kviečių kainų sulaikymui nuo kritimo, tai supirkinejis- 
mas tęsėsi toliaus, ir šiandie Nacionaline Grudų Stabi
lizavimo Korporacijų jau turi 100 milionų bušelių!

Bet kas dabar su tais kviečiais daryti? Parduoti 
juos negalima, nes tai užverstų kviečių rinkas ir kainos 
visiškai nusmuktų ir butų sunaikintas visas tikslas, ku
riam Federalinė Taryba įsteigė grudų kainų palaikymo 
korporaciją, ir prie to dar valdžia turėtų didelių nuo
stolių, kadangi tie kviečiai buvo supirkti brangesnėmis 
kainomis, negu kad butų už juos gaunama, paleidus 
juos dabar j rinką.

Taigi Dėdė Šamas, prisipylęs kupiną aruodą kvie
čių, šiandie turi nemažo galvosūkio.
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Gyvulių amžiaus 
ilgumas

Keliauninkų pasakojimai apie 
gyvūnų ilgą amžių. —Gyvū
nai retai temiršta naturališ- 
ka mirtimi. —Augimo perio
das ir amžiaus ilgumas. — 
Gyvulių, paukščių, šliaužiu ir 
kiaupių amžiaus ilgumas. — 
Kaip ilgai gyvena žuvys? — 
Vabzdžiai ir kirmėlės.

Pas žmones nuo senų laikų 
užsiliko įsitikinimas, kad kai 
kurie gyvūnai labai ilgai gyve
na. Senovėj pasaulio keliau
ninkai prirašydavo tiesiog pa
sakiškų dalykų. Ir visa tai 
buvo imama už gryną pinigą, 
kadangi nebuvo kam tuos pasa
kojimus patikrinti. Tik pasta
ruoju laiku mokslininkai pra
dėjo daugiau dėmesio kreipti j 
įvairių R-yvunų amžių.

Pirrhoj vietoj tenka pabrėž
ti tas faktas, jog nėra tikrų 
ir įtikinančių pavyzdžių, kad 
gyvūnai miršta naturale mirti
mi. Galima sakyti Jog visi 
gyvūnai išgaišta arba nuo prie
vartinės mirties (ligos ir viso
kių susižeidimų), arba nuo ko
kių nors defektų, kuriuos gy
vūnai paveldėjo. Ir nežiūrint 
i tai, jei mes kalbame, kad gy
vūnų pasaulyj egzistuoja natu- 
rališka mirtis, tai mes vaduo
jamos vyriausiai netiesioginiais 
įrodymais, t. y, tuo faktu, kad 
visų gyvūnų amžius yra apri
botas. Ta amžiaus riba pas 
gyvūnus yra labai nevienodh. 
Kai kurie gyviai gyvena vos 
50-60 valandų, o kiti, — pa
vyzdžiui, drambliai, daugelis 
šliaužiu ir paukščiai galj gy
venti 100 ir daugiau metų.

Daugelis biologų ir zoologų 
bandė surasti dėsnį, kuris duo
tų galimybės apytikriai nusta
tyti gyvūnų amžių. Tačiau vi
sos jų pastangos nuėjo nie
kais. Ir paviršutinis stebėji
mas tarsi sakyte sako, jog na
minių gyvulių amžius priklau
so nuo jų didumo. Iš tiesų, 
maži gyvūnėliai, kaip tai pe
lės, žiurkės, juros kiaulaites, 
gyvena vos kelis metus, o tuo 
tarpu arkliai, karvės ir elniai 
gali gyventi 20—30 metų. Na, 
o milžinas dramblys dažnai gy
venti šimtą ir daugiau metų.

Tačiau iš tų pavyzdžių bend
rą išvadų jokiu budu negalima 
daryti. Mums yra žinomi ir 
mažyčiai gyvūnai, kaip vėžys, 
aktinijos ir dagi paukščiai, ku
rie gali gyventi keletą desėtkų 
metų. . t > ;

Buffon savo laiku manė, jog 
gyvūno, amžius iki tam tikro 
laipsnio priklauso nuo augimo 
periodo. Augimd mastu jis 
skaitė tą periodą kuris yra rei
kalingas pilnam kūno subrendi
mui. Tas periodas, padaugin
tas per 6 ar 7, ir turėjo duoti 
apytikrę gyvūno amžiaus ribą.

Taip, pavyzdžiui, žmogus, 
kuris auga 141 metų, gali gyven
ti 6-7 kartus ilgiau, t. y. iki 
90-100 metų. Arklys, kuris pa
prastai užauga per keturis me
tus, gali gyventi 6-7 kartus il
giau, t. y. 20-30 metų.

Sutikdamas principe su Fuf- 
fonu, Fluransas nustatė trupu
tį kitonišką santykį tarp augi
mo periodo ir amžiaus ilgumo. 
Jis mano, kad gyvūno amžius 
yra penkis kartus ilgesnis už 
augimo periodų, žmogus auga 
20 mętų, o gyvena penkis kar
tus ilgiau, t. y. 100 metų; ku
pranugaris auga 8 metus, gy
vena penkis kartus ilgiau,, t. y. 
40 metų; panašiai yra ir su' ki
tais gyvūnais.

Dabartiniu- laiku, sako garsus 
rusų biologas S. Metalninkovas, 
nuo visų tų teorijų nieko ne- 
bepasiliko. Iš tiesų, pakanka 
tik nurodyti į paukščius, kad 
suprasti vis tų pažvalgų nepa- 
matingumą. Namine žąsis iš
auga per 30-40 dienų, o gyve

na iki 80 metų. Kai kurie bio
logai bandė surasti ryšį tarp 
veislingumo ir amžiaus ilgumo. 
Juk visiems yra žinoma, kad 
kai kurie, gyvūnai, kurie paęi- 
žymi veislingumu, gyvena labai 
neilgai. Prie tos rųšies gyvū
nų priklauso pelės, žiurkės ir 
daugelis graužikų. Jie gyvena 
nuo 5 iki 10 metų. Mečniko- 
vas ryšy j su tuo sako, jog ga
lima prileisti, kad taip iš tie
sų ir yra. Visiems juk yra ži
noma, kad veislingumas naiki
na motinos organizmų. Moti
nos, kurios turi daug vaikų, 
pasensta be laiko. Bet nuo ko
kios nors išvados tenka čia su
silaikyti. Pas labiau išsivys
čiusius gyvūnus abiejų lyčių 
nmžius yra beveik vienodas, o 
jeigu paimsime žmones, tai 
faktai rodo, jog moterys, bend
rai imant, gyvena ilgiau nei vy
rai.

Mes, sako Meėnikovas, jokiu 
budu neg-alime sakyti, jog 
menkas veislingumas prisideda 
prie amžiaus pailginimo. Yra 
žinomi, gyvūnai, kurie pasižy
mi nepaprastu veislingumu, o 
visgi nežiūrint į tai, gyvena la
bai ilgai. Pakanka nurodyti 
į kai kurias žuvis, kurios kas 
metą paleidžia šimtus tūkstan
čių kiaušinėlių ir tuo pačiu 
laiku gali gyventi desčtkus me
tų. >

Kad butų galima padaryti 
bendrą išvadą apie gyvūnų am
žiaus ilgumą, reikalinga nors 
trumpai susipažinti su tuo, kas 
jau toj srityj yra žinoma. 
Pirm visko reikia atsakyti į 
svarbiausi klausimą: ar gyvū
nai turi apribotą amžių? Ant 
nelaimes, apie daugelį gyvūnų 
mes beveik nieko nežinome, ka
dangi iš paviršiaus jų amžius 
abscliučiai nėra • galima nusta
tyti. Ačiū iniciatyvai, kurią 
parodė Meonikovas, biologai su
sidomėjo mirties problema, ir 
paskutiniais \ metais pasirodė 
nemažai st’aipsnių ir net kny
gų, kur liečiama mirties ir am
žiaus ilgumo klausimai. Vokie
čių zoologas E. Korschelt pada
rė' ypač įdojnią sutrauką apie 
įvairių gyvūnų amžių. Žemiau 
telpa jo surinktų duomenų len
telės :
Amžiaus ilgumas Augimo periodas

metų mėnesių
Dramblys 150—200 20’/z2
Arklys 40—50 • 11
Asilas 40—50 12—13
Zebrą 22 11^—12;^
Karvė 20—25 (30) .9
Kupranugaris 40—50 12—13
Avinas 10—15 • 5
Ožka s 12—15 5
Kalnų ožys 30 5—6
Kalnų užka 15—f6 9—10
Elnias 30 8—9
Laukinė kiaulė 20—30 4
Hippopo tarnus 40 7...
Raganosis 40—45 17—18
Šuo 10—12 2
Vilkas 12—15 2<
Lapė 10 2 

savaites
Katė 9—10 8 

mėnesių
Liūtas 20—25 3’/a
Tigras 20 3%
Meška 40—50 7—8 

savaites
Voverė 10—12 4..
Juros kiaulaitė 8 9
Kiškis 7—8 4—5
Triušis 5—R 4
Paukščių amžiaus ilgumas

metų
Vanagas ...................................... 118
Ėrelis .........................  104
Sakalas ...........,.............................. 100
Pelėda .............    100
Varna ........... .’........ .................... ... 100

Gulbe ...... ..... t.......z............   100
Papūga ...............;..........  100
Namine žąsis ..................................  80
Karvelis ............................."....... 40—60
Žuvėdra .................................. 40—45
Gervė ..... '....... ................... . 40—50
Gegute .......... .......................... 40
Višta ...................................... 15—20
Kanarėlė ................»................ .. 24
Žvirblis .................................... 20—60
Strutis .......................... ;........... 35.
Antis ........................................, 50
Maži paukščiai ..................... 15—20

Šliaužiu ir kiaupių amžiaus
ilgumas

Didieji vėžliai 200—300 metų
Krokodiliai .... 40 metų ir daugiau 
Mažosios reptilijos nuo 9 iki 12 m. 
Rupūžės .... 40 metų ir daugiau 

.Salamandros .......... ..... 11 metų
Varlės   ........ ,.......12—16< metų
Reikia tiesą pasakyti, kad 

apie kiaupių ir reptilijų am
žiaus ilgumą labai mažai tėra 
žinoma. Visi duomenys, kurie 
tapo apie tuos gyvūnus surink
ti, yra labai nepilni. Londono 
zoologiškame sode randasi vėž

lys, kuris buvo pagautas 1737 
m. Jau tuo laiku jis buvo ga
na didelis. Turint galvoj tą 
faktą, kad vėžliai labai lėtai 
auga, galima drąsiai sakyti, 
kad Londono vėžlys yrą* apie 
300 metų senumd.

Nors tikrų davinių apie žuvų 
amžių ir nėra, vienok mes tu
rime pagrindo manyti, kad Jos 
pusėtinai ilgai gyvena. Kai ku
rios žuvys gyvena 100 ir dau
giau metų. Ypač ilgu amžium 
pasižymi lydžiai. Dažnai prime
nama Gessęner, kuris apraše 
lydį, pagautą 1230 m. Tas lydys 
esą išgyvenęs 267 metus.

Karosai irgi labai ilgai gali

Vertė J. PronskiuE. T. A. Hoffntan

Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

Aureliją palaidojus. — Abtiisė 
prisipažįsta Medardui, kad ir ji 
mylėjusi jo tėvą Francesko. — 
Dabar Medardas baigia dienas 

sitsiąky išdegusiu
> vienuoliu. <

Tos keturios dienos padarė 
gilesnes įtakos mano sielos iš
ganymui, kaip visa ilgoji griež
toji atgaila kapucinų vienuoly
ne Romoje. Visą tą laiką pra
leidau daugiausia vienas sodno 
koplytėlėje. Aurelijos pastarie
ji žodžiai atidarė man mano 
nusidėjimų paslaptį ir< aš paži
nau, kodėl aš ginkluotas viso
mis doros ir maldingumo pajė
gomis, tačiau lyg. koks bejėgis 
niekšas nepajėgiau atsispirti 
tam šėtonui, kuris visaip sten
gėsi palaikyti musų nuodėmin
gą giminę, kad ji vis toliau ir 
toliau gyvuotų. Dar maža te
bebuvo manyje pikto užuomaz
ga, kai aš pamačiau koncert
meisterio seserį, kai many pa
budo nedoras išdidumas, bet 
tuomet šėtonas pakišo man į 
rankas < tą eleksyrą, kurs lyg 
kokie prakeiktu nuodai pradė
jo rauginti mano kraują. Ne
kreipiau domės į rimtus per
spėjimus nepažįstamojo daili
ninko, prioro, abtisės. — Aure
lijos prie klausyklos pasirody
mas padare iš manęs pilną ne
dorėlį. Lyg kokia fiziška liga, 
iššaukta tų nuodų, pasireiškė 
many nuodėmė. Kaip galėjo šė
tonui pasidavęs bepažinti tą 
ryšį, kokiu Dangaus Galybė 
lyg amžinosios meiles simboliu 
buvo mane ir Aureliją surišu
si? — Džiūgaudamas surišo še- 
tbnas mane, su pamišėliu niek
šu; į kurio būtybę turėjo įeiti 
mano aš, o jis turėjo veikti į 
mano dvasią. Jo spėjamąją 
mirtį, gali būt j pastarąjį vel
nio įrankį, turėjau aš pats sau 
pripažinti. Tas elgesys supa
žindino mane su žmogžudžio 
mintimis, kurs paklausė velnio 
apgaules, tokiu budu tasai iš 
niekšingos nbodčmės gimęs bro
lis pasidarė velnio jkvėptasai 
principas, kurs mane stūmė j 
šlykščiausias nedorybes ir ma
ne .gainiojo su žiauriausiomis 
kančiomis aplinkui. Ligi tol, 
kol Aurelija, klausydama Am
žinosios Galybės valios, ištarė 
savo priesaiką, mano vidus ne
buvo grynas nuo nusidėjimo; 
ligi to laiko priešas turėjo ant 
manęs pajėgos, bet stebuklin
goji vidaus ramybė, kuri lyg 
iš aukštybių ant žemes spindu
liuojantis džiaugsmas parėjo į 
mane Aurelijai ištarus pasku
tiniuosius žodžius, įtikino ma
ne, kad Aurelijos mirtis yra 
nuodėmių atleidimas. - - Chorui 
laike iškilmingojo Reguiem gie
dant žodžius: Confutatis male- 
dietis flammis aęribus addictis, 
aš pasijutau pradėjęs drebėti, 
bet su žodžiais Vosca rhe oum 
benedietis pasidarė man, tar
tum -aš matyčiau Aureliją dan
giškos saulės skaistybėj, kaip 
ji pirma į mane pažvelgė ir 
paskiau pakėlė savo žvaigždžių 
vainiko apsuptą galvą į Aukš
čiausiąją Esybę, melsdama ma
no sielai amžiną išganymą! — 
Orą supplcK et accliiūti cor con»

gyventi. Buffono manymu, jie 
dažnai sulaukia 150 metų. Nė
ra abejonės, kad ir banginiai, 
eršketai, rykliai ir kitos milži
niškos žuvys gali gana ilgai gy
venti.

Vabždžiai, kaip žinia, gyve
na, neilgai, —kai kurie jų vos 
porą valandų. Kas kita su kir
mėlėmis. Sakysime, dėles gy
vena nuo 20 iki 27 metų, o 
sliekai iki 10 metų.

Tai tiek apie įvairių gyvių 
amžiaus ilgumą. Tenka pasaky
ti, kad gyvūnų amžius dar toli- 
gražu nėra tiksliai ištirtas.

—K. A.

tritum quasi cinis! — Puoliau 
ant žemės, bet kaip mažai da
bar buvo panašus mano viduji
nis jausmas, mano nužemintas 
maldavimas, į aną skausmingą 
nusiminimą, į anas žiaurias 
laukines liausmes kapucinų vie- 
nuolyne. Tik dabar mano dva

sia galėjo atskirti tiesą nuo 
apgaules ir prie tokios skais
čios sąmonės visi priešo mėgi
nimai turėjo pasilikti be pasek- 
miųu Ne Aurelijos mirtis, vien 
tik jos baisus žiaurus būdas 
pirmuose akimirksniuose taip 
giliai buvo mane sujudinęs, bet 
kaip greit aš pažinau, kad ftii 
Amžinosios Galybes malonė bu
vo jai lėmusi visa tai ištverti. 

| Išlaikiusios kvotą, nuplautos iš 
nusidėjimų Kristaus sužiedoti- 
nčs kankine! Ar gi ji buvo dėl 
manęs jau žuvusi? Ne, tik da
bar, išsivadavusi iš šios kan
čių pilnos žemes, ji man pasi
darė amžinosios meiles gryniau
sias spindulys, kurs įdegė ma
no krutinę. Taip! Aurelijos 
mirtis buvo pašventinimas tos 
meilės, kuri, kaip Aurelija pa
sakė, tik virš žvaigždžių vieš
patauja ir nieko bendro neturi 
su žemiškąją. Tos mintys pa
kele mane virš mano paties že
miškosios esybės, ir tokiu bu
du tos dienos ('ištepei j iečių 
vienuolyne tikrai buvo pačios 
palaimingiausios mano gyveni
me.

Po eksportacijos, įvykusios 
sekantį rytą, Leonardas su bro
liais norėjo grįžti į miestą; jau 
besirengiant iškeliauti abtisė 
liepė mane pašaukti pas save. 
Aš-atradau ją vieną kambary. 
Ji buvo neišpasakytai sujudu
si, iš jos akių sroveno ašaros. 
“Viską, viską žinau, mano sū
nau Medardai! Taip aš tave 
vėl tuo vardu vadinu, nes tu 
išlaikei- kvotimus, kokie tau 
nelaimingam, apgailėjimo ver
tam, buvo skirti! Ak, Medar
dai, tik ji, tik ji, kuri dabar 
prie Dievo sosto yra musų už
tarytoja, yra gryna nuo nuo
dėmės. Argi aš nestovėjau ant 
bedugnes kranto, kai aš, pri
pildyta šios žemės smagumų 
minties, norėjau parsiduoti 
žmogžudžiui? — Ir tačiau — 
sunku Medardai! — nuodėmin
gas ašaras liejau aš vieningo
je kelijoje, atsimindama tavo 
tėvą! Eik, sunau Medardai! Vi
sos abejonės, kad aš gal būti 
dėl savo pačios kaltybės iš ta
vęs paauginau nedoriausį nusi
dėjėlį, dlibar yra iš mano sie
los dingusios.” —
. Leonardas, kurs, be abejo, 
bus abtišel papasakojęs visa, 
ko ji ligšiol apie mano gyveni
mą dar nežinojo, savo elgesiu 
įrodė man, kad ir jis man at
leis'ir užtars mane pas Aukš- 
čiausįjį, kuomet aš atsistosiu 
prieš Jo teismo sostą. Vienuo
lyne tebebuvo senoji tvarka, ir 
aš įstojau į brolių eiles, kaip 
ir pirma. Leonardus vieną die
ną tarė man: “Aš norėčiau 
tau, brolau Medardai, uždėti 
dar vieną atgailos pabaudą.” 
Nusižeminęs paklausiau, kokia 
ta pabauda turėtų būti. “Tu 
turi, atsakė, prioras: smulkiai 

j aprašyti viso savo gyvenimo 
'istoriją. Tu neprivalai praleisti

nė vieno žymesnio įvykio, net 
pačių nežymiausių atsitikimų, 
žodžiu, nieko, kas tavo marga
me pasaulio gyvenime yra at
sitikę. Fantazija, be, abejo, nu
ves tave atgal i pasaulį, tu dar 
cartą pajausi ir pergyvensi vi
sas žiaurenybes, juokingumus, 
skrupulingumus ir linksmumus, 
taip, galimas daiktas, kad mo
mentais tu pamatysi Aureliją 
kitaip, ne kaip vienuolę Rozal
iją, pakėlusią kankynę; bet jei 
;ave visiškai yra apleidusi ne- 
aboji dvasia, jei tu visiškai 

esi nuo šios žemės pakilęs, tai 
tu lyg aukštesnis principas 
skrajosi virš viso to, ir tokiu 
budu visi tie įspūdžiai nebepa
liks tavy pėdsako.” Aš pada
riau taip, kaip prioras liepė. 
Ak, tikrai atsitiko taip, kaip 
jis ištarė! — skausmas ir pa
laima, baisybe ir džiaugsmas— 
šiurpas ir smagumas veržėsi į 
mane, kai aš savo gyvenimą 
aprašinėjau. —

Tu, kuris kada nors šiuos la
pus skaitysi, aš kalbėjau tau 
apie meilės aukščiausi saulės 
metą, kai Aurelijos paveikslas 
gyvu gyvenimu many buvo pa- 
teR-ejęs ! —a- Yra kas aukštes- 
nio už žemišką džiaugsmą, kurs 
tankiausiai lengvapročiui silp
navaliui žmogui tik pražūtį ga
mina, ir tai yra tas aukščiau
sias saulės metas, kuomet, to
li nuo visokių nedorų geidulių 
minties, mylimoji, lyg koks, 
dangaus spindulys, visu, kas 
yra aukščiausia, visu kas iš 
meilės viešpatystės laiminan
čiai nusileidžia ant vargšo žmo
gaus, uždega tavo krutinę, ši 
mintis mane atgaivino, kuomet 
atsiminus gražiausius momen
tus, kokius man šis pasaulis 
davė, karštos ašaros iš akių iš- 
sriuvo ir visos senai surambė
jusios žaizdos vėl krauju paplū
do.

(Bus daugiau)

“KOVA”, Lietuvos social
demokratų užsieny leidžia
mas laikraštis. Šį laikraštį 
leidžia iš Lietuvos išvažia
vę politiški ėmigrantai. Pa
vienio numerio kaina 10 c. 
Galima gauti “Naujienose”.

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

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ^ 

Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 j savaitę. 
Lengvas, malonus dar
bas. Mes galime pri
rengti operatorkos vie
tai į trumpą laiką. 
Dienomis ar vakarais. 
Maža kaina.

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING«SCHOOL 

190 N. State Si., 101 h floor 
L /

Kalėdoms, Naujiems 1 
Metams

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

UŽSISAKYKITE DABAR
Turime didelį, gražų pasirinkimą vi- . 
šokiausios rūšies pasveikinimų atei- , 

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pastunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.

CHICAGO. 1LL. i
------------------------------------- ------ -----------------/
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tenybė. Todėl kalbėti apie vor
tinklius mes turime daugiau 
teisės, negu kas nors kitas.

Vortinkliai
Vortinkliai dabar pasidarė la

bui svarbus musų gyvenime 
klausimas, šis klausimas, pa
vyzdžiui, “Tėvynės” redakto
riams nė naktimis neduoda ra
mybės. P. Bajoras neparašo 
nė menkiausio Susivienijimo 
reikalais straipsnelio nesumai
šęs jo su vortinkliais. Vortink
liai padaužų gyvenime nėra.re-

Padaužoms, lygiai kaip ir 
“Tėvynės” redaktoriams, yra 
pikta, kad “Naujienos” per 
anksti vortinklius užkabino. 
Ypatingai keista, kad “Naujie
nų” ranka nuo Chicagos Ols- 
tryčio pasiekė Nevv Yorko vor
tinklius.

Padaužos taip pat rengėsi

imti iš SLA. kasos keletos de- 
sėtkų tūkstančių dolerių pasko
lą. Mes irgi norėjome Susivie
nijimo lėšomis pasivažinėti po 
Lietuvą, pamatyti kaip banguo
ja Nemunėlis, kaip Šešupė te
ka'ir su Lietuvos žmonėmis ge
rai pabaliavoti. Bet dėl “Nau
jienų” ankstybo vortinklių už
kabintam SLA. nariai taip 
smarkiai sukrutėjo, kad jie, 
anot “Tėvynės”, sulaužė fra- 
ternalizmą, kurs buvo paremtas 
grynai pasitikėjimo principu.

Apie paslydimus

Okeh-Odeon
Lietuviški Rekordai Naujo Leidimo 

yra Gaunami Abiejose

Peoples Furniture
Kompanijos Krautuvėse

Atlankyk Peoples Krautuves prieš Kalėdas, 
pasirink naujus rekordus dėl švenčiu, kuriu 
čia yra visuomet pilnas rinkinis. Kana 75c. 
Užsakymai iš kitu S. V. miestų yra išpildomi 

su dėkingumu, ir nerokuojami pri- 
siuntimo kaštai.
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Sveikas Jėzau gimusis 
Linksma giesmę mes užtrauksime, 
Gul šiandiena
Atsiskubino Betlejun.
Stasys
Plaukė sau laivelis.
Sėdžiu po langeliu
Nepagelbės mergužėle gailios ašarėlės, 
Rigoletto.
Neverk brangi, 
Margarita iš operos Faustas. 
Arija iš operos Samsonas

Brooklyno

Brooklyno

26047

26068

26073

2 607 7

Prašome pasakyti.
Karvelėli, Vairas
Eisim grybauti, šokis.
Saulelė raudona
AŠ bijau pasakyti. 
Kam šeriai žirgelį. 
Iš rytu šaleles.

26095
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3 6 104
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ir Dalila,

j.
Kriauč iunas

Mišrus Kvartetas

Mišrus Kvartetas 
Kipras Petrauskas 
Trio Hogmeklcris

Jonas Butėnas 
K. Petrauskas 

A.

Grigaitiene,

Sipavičiūtė,

Kauno

Sodeika 
soprano 
soprano

soprano

orkestrą

Babravičius, 
Kriaučiūnas, 
ir Olšauskas, duetas

tenoras
tenoras

Marė Strumskienė ir Petras Petraitis 
Armonika, klarnetas, ir pianas 

Duetas ant armonikų

L.evendrelis. 
Lietuvaitė Polka. 
Močiutė Valcas. 
Petro vestuvės, komiška scena, /Vtliko J. Uktveris ir A. Zavistaitė- 
Senis Petras. Polka. 
Bernelis Polka 
Noros Polka. 
Angelai gieda danguje 
Tylioje nakty, 
Ar žinai kaip gerai. Polka 
Mano tėvelis, Valcas. 
Kraip. Polka 
Džiaugsmo valandos. Mazurka. 
/Agotėlės Valcas 
Linksmas jaunimėlis. Polka, 
Amatininkų daina 
Obuolys, 
Ant Kalno malūnėlis 
Kam man anksti kelti. 
Ant marių krantelio 
Prirodino senį žmones. 
Busiu- vyru 
Ant laivo. A. J. Uktveris, 
Elzbietos Polka 
Viktutė Polka. 
Didmiesčio Polka 
Karės laiku. Polka. 
Senelis ganė aveles. Valcas, 
Žalioj Girelėj. 
Susapnuota Polka. 
Sesutė. Polka. 
Linksma Polka 
Klaipėdos Polka. 
Bernužėlį nevesk pačios 
Sibyro tremtinys. 
Tėvynės Polka 
K u K u Valcas. 
Kaip aš buvau jaunas 
Du bėga, du veja. 
Bučkio Valcas 
Nauja Polka. 
Išleistuvių Polka 
Seklyčioje Polka. 
Gaidys polka 
Klaipėdos Valcas. 
Lelija Valcas 
Žvirblelis šokis. 
Kas bus. Polka 
Šitas šokis dėl visų. Polka. 
Urėdas maiše 
Godelis. 
Kur bakūžė samanota 
Tykiai, tykiai. 
Oi čia, čia »
Ganėm aveles. 
Gaspadinė Rozalija 
Jonas pas Rožę, 
Ar berniukas, • 
Susana. 
Žydelis iš Vilkaviškio miestelio

Petro

Petro

Petras

Sarpaliaus orkestrą

Sarpaliaus orkestrą

Petraitis; baritonas

P. Sarpaliaus ork. dain. J. Sersevičius

Petro Sarpaliaus ork.

Šokių orkestrą

Petras Petraitis

Juozas Olšauskas .baritonas

J. Butėnas, baritonas

A. Zavistaitė ir kiti, P. Sarpaliaus ork.

Chicagos Lietuvių orkestrą

J. Sasnausko ork.
P. Sarpaliaus ork.. dainuoja Sarsevičius

J. Sarsevičius, tenoras
J. Sarpaliaus orkerstra 

Chicagos Lietuvių orkestrą

Mykolas Bruslauskas Armonistas

J. Olšauskas, baritonas

J. Olšauskas, baritonas

Tarptautinė orkestrą

Armonikų duetas

Kariškis benas

Šokių orkestrą

Kaimiečių benas 
A. Vanagaitis 

K. Kriaučiūnas

J. Babravičius, tenoras

Marė Strumskienė ir P. Petraitis

A.
Stasys Pilka, ir M- Žemaitaitė 

Vanagaitis ir Viktorija Volteraitė 
A. Vanagaitis ir jo Vanagučiai

J. Babravičius, tenoras

Visuomet busite geriaus patenkanti lankydami didžiausias ir 
atsakomingiausias šias Lietuvių Krautuves Chicagoje.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Cor. Kichmond St. Cor. Maplewood Avė.

Tel. Lafavette 3171. Te!. Hemlock 8400

Rašydamas apie Pildomosios 
Tarybos paslydimus delei De,- 
venio-Ažunario paskolos, p. P. 
Bajoras sako, kad dėl to pasly
dimo Pildomosios Tarybos pa- 
smekti nereiktų, nes, anot jo, 
“Fraternalizmas ne to mus mo
kina. Fraternalizmo idėja gra
ži: jei kam nelaimė pasitaikė 
—reikia jis gelbėti. Jei kas 
paslydo—reikia jį prikelti”.

Padaužų gyvenime paslydi
mai taip pat nėra naujiena. To
dėl mes sveikiname žmogų, taip 
gražiai mokantį pritaikint fra
ternalizmo principus paslydi
mams. Tačiau mes nesupran
tame, kodėl tas fraternalizmo 
principų matas gali būti pri
taikintas Pildomajai Tarybai, 
bet negali būti pritaikintas Dė
vėtam? Devenis juk taip pat 
buvo pavyzdingas darbuotojas, 
karštas tėvynes patriotas ir, 
anot “Tėvynės”, ne vieną dole
rį yra numetęs labdarybei bei 
jautos reikalams. Imdamas iš 
SLA. paskolą, jis slydo kartu 
su Pildomąja Taryba. Ir slydo 
jis su dvidešimt penkiais tuks
iančiais dalerių Susivienijimo 
pinigų. Slydo jis taip toli, kad 
iki šiai dienai nieks negali su
rasti. (Bet tikri Lietuvos sū
nus tam netikės, — rašančiam 
šiuos žodžius atsiliepė nykus, 
lyg iš po žemės, p. M. Valdy
tas balsas).

Ar nevertėtų p. P. Bajorui 
pagalvoti, kodėl negalima tuos

pačius fraternalizmo principus 
pritaikinti Deveniui ?

—Padauža.

Bolševikus vilkas iš
vaikė

Tai buvo tikras atsitikimas, 
ale vilkas buvo geležini^. Da
lykas čionais nepaprastas. Maž
daug šit koks:

Prieš kiek laiko viena gerų 
žmonių sosaidė užsimanė pa
kviesti bolševikų giesmininkus 
programą užpildyti. Niekas ne- 
žinojo, kad bolševikai, vilko bi
jo, o nū vienas žmogus netikė
jo, kad Chicagoje yra vilkų.

Programas ėjo savo .keliu. 
Publika sėdėjo ir klausė viso
kių giesmininkų, o sosaidės 
memberiai kikino už prastas 
giesmes, o tuzinas bolševikų 
plojo savo kantonams. Paskui 
du bolševikų kantonai ne iš 
šio, nė iš to užlipo ant stei- 
čiaus, atsistojo netoli piano ir 
užtraukė Šimkaus Geležinio 
Vilko maršą. Publika pabudo, 
o bolševikai visi aliai vieno — 
marš kas per duris, o kas prie 
baro.

Ježednevnos peckelis paskui 
rašo apie tai ir sako, kad, va
dinasi, buržujų dainas tavorš- 
čiams dainuot Maskva senai 
yra uždraudusi, o jus, girdi, 
dar nežinot.

Galų gale pasirodė dar vie
nas savikritikos nepažinojimas: 
buvo dainuota ne geležinio Vil
ko maršas, bet Šimkaus “Lie
tuvos Kareivėliai”. Kantoriui, 
vadinasi, nežinojo, ką dainavo, 
o tavorščių peckelis nežinojo, 
ką rašė ir kodėl rašė, o tio 
komunistai, kurie durno lauk 
per duris ir-gi nežinojo kodėl 
dūme. Paskui, kai kominter- 
niškai užgiedojo jie atgal grį
žo ir vėl tikietus turėjo pirkt.

Randonlapio redaktorius prie 
progos nuplakė kantorius ir 
viskas gerai. Dabar reiškia, 
laukiame, kad tie artistai patys

atgailą palarys; aiškiau sa
kant, kada patys save susikri- 
tikuos, nusiplaks. Kompartijos 
disciplina to reikalauja.

—A. iš B.

Šieno orderiai
Kučioms '

Musu obalsis: Kūčios su šienu 
ant stalo arba po stalu '

Kupiškėnai padare gerą pra
džią, sumanydami rengti Ku
lias su .šienu ant stalo. Padau
žos, ar šiaip ar taip kalbant, 
reikia pasakyti, buvo pirmieji, 
arba geriau pasakius •— buvo 
pionieriai*—šj sumanymą išpo- 
puliarizuoti plačioje lietuvių vi
suomenėje. Kad ir geriausi 
sumanymai pasilieka tik suma
nymai, jeigu juos niekas neiš- 
populiarizuoja. Bet Padaužos 
šj kartą padarė daugiau, negu 
išpopuliarizavo šieną. Jie įstei
gė tam tikslui biurą, kuriame 
bus galima ir yra jau galima 
užsisakyti šviežio, žalio šieno 
iš' Lietuvos.

Padaužos jau turi keletą ve
žimų šieno iš Lietuvos impor
tavę. Kadangi laiko jau ne
daug beliko iki Kūčių, tai su 
orderiais prašome nesivėluoti. 
Siųsdami orderius pažymėkite, 
kokio šieno norite: žalio, švie
žio, su smilgomis, lankos šieno, 
atolo, su motiejukais, arba su 
baltais dobiliukais. Ęas turite 
prastus dantis, tai, žinoma, tu
rite užsiorderiuoti minkšto šie
no. šieno rųšis turi savo ver
tę, o sulig šieno vertės ir kai-

na nustatoma. Be to, reikia, pa
žymėti, kiek tonų, pūdų, kilo ar
ba berkovų šieno norite. Bolše
vikams šieno turime, net iš po- 
čios Maskvos.

Šie kliubai ir draugijos jau 
užsisakė Kučioms šieno: vilka
viškiečiai, mariampoliečiai, že
maičiai, rokiškiečiai, kupiškie- 
čiai, žagariečiai ir daug ktų. 
Kas daugau?

Padaužos įsteigdami šieno 
impęrto biurą, darė tai ne de] 
pelno, o dėl tėvynės Lietuvos 
labo. Ko dabar reikalinga, tai 
gero noro iš jūsų pusės.

Kai ateis Kūčios, tai visi 
kramtysim šieną, o po to gie
dosim: Sveikas Jėzau mažiau* 
sias ir 1.1.

—Importe Biums.

Einšteinas ir banko 
knygutės

Kol profesorius Einšteinas 
buvo namie, tai labai mažai 
kas žinojo apie jo trukumus. 
Dabar tie dalykai pradeda aiš
kėti kaip ant delno. Visiems 
juk yra gerai žinoma, kad prof. 
Einšteinas yra bene žymiausias 
matematikas pasauly, bet retai 
kas žinojo, kad jis nemoka su
balansuoti savo bankines są
skaitas. Kitaip sakant jis nemo
ka suskaityti savo pinigus. 
Kaip ir dauguma moterų atlie
ka savo vyrų pinigines trans
akcijas ir sąskaitas, taip ir 
p-nia Einsteinienė veda savo 
vyro sąskaitas. P-nia Einstei
nienė pasakius Amerikos smal
siems reporteriams: jeigu, gir*

di, jis pats vestų bankines są-' 
skaitąs, tai jis tikrai jas su* 
maišytų. Reikia, manyti, kad 
ir kitos moterys veda pinigi
nes vyrų sąskaitas tik todėl, 
kad vyrai jas nesumaišytų.

Atsakymas ;
Rožėžemio dvasiškam vadui 

— Dvasiškas tėveli: Tavo pa
mokslą apie kilbasninką jr jū
sų parapijos tavorščius gavo
me. Dėkui. Atidavėme j j užpa
kalinių reikalų ministerio ži
nion. —Sv. Min.

"RYKŠTĖ SKAUSMUI"
Nusipirkite tūbą iš jūsų pardavėjo 
už, 50c, patrinkite Juo skaudančias 
vietas ir jus tuojaus pamatysite, kad 

jus kentėjote bereikalingai.'
IŠDIRBAMOS

John Novak Co.
Chieago, Illinois

Sveikatos sargai per arti 50 metų.

nuo
gyduolės kovai su
ir visais kitais

yra

Garsinkite “N-nose”

Pasinaudokit šia 
Nepaprasta Proga!

ŠIS pastebėtinas Dviejų Ka
rų Garažas pabudavotas su
lig jūsų užsakymo iš geriau
sio materiolo ir geriausių 
gaunamų darbininkų' 

TIKTAI UŽ 

$163 
NEREIKIA ĮMOKĖTI

Mokėkite po truputį kiekvieną menesį jūsų pačių 
sąlygomis.

Porčių Uždarymas
BILE kokio didumo porčiai 
uždaromi su franeuziškais 
langais ir sieteliais.

TIKTAI UŽ

$110
Ateikite, teleĮ oliuokite, ar 

prisi ųskite kuponą.

Chieago Home Improvement and Lumber Company 
2301-2329 So.' Crawford Avc., 

CHICAGO, ILL.

Gerbiamieji: ,
Be jokių pareigų iš-mano pusės, aš norėčiau kad jūsų atstovas 

atsilankytų pas '
Vardas .....................................................................................................
Adresas ............................................................ .. .................................... .
Telefonas ................................................................................................

Aš noriu žinoti apie Garažius Į I Poečių Uždarymą

Mes taipgi pardavinėjame lumberj ant išmokėjimo.

Chieago Home 
Improvement and 

Lumber Co.
2301-2329 So. Crawford Avė.

Telefonas ROCKVVELL 0023-4

KALĖDŲ DOVANOS
144 41 i t » i i i »

.» "J’ ■n,’. ~ ■* ” Tį ...........*

" K ' .( ■ r r -11 i AJ'A < ' T?

Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas
TIK TRUMPAM LAIKUI

NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS' SKAITYTOJAMS, kurie 
dabar užsirašys NAUJIENAS sau, savo draugams bei giminėms

Visai Dykai Knygų
Metiniems Prenumeratoriams už .... $5.00

$2.50Pusei Metų už

IŠ SEKAMO SARAS O:
Grupė I. $2.50

No. r
KAINA

" I J. \ ihkobkoH Tikri Juokui .80
25 l»r.. Knrallaiis Barbora Ul>-

rylai arba klioštoriua ir Jė
zuitui ____..................................... 76

26 Mūrijo* KonopulekoM Pūgai
IntatymiiH ..E........... 75

28 Erkinuno šiiirijoiio Laikrodi- 
ninko Atsiminimui . .•- .20

No. '
KAINA

57 J. A Heilo Kaip tmogus Ma
sto .......................  20

70 Kl. Jurgelionis Gliudi-Liuili .50

Viso ........ .......................... *2.50

Viso .............i..................... »«.5O

Grupė II. $5.00
32 Emile Zola Darbas (Roma

nas) -----.-„.„.J..........  1.00
33 A. Nemojeivsklo Revoliucijos

įtoioim .......  .30
36 V. G. Karotenkos Makaro Sap

niui .m........ ................. . ................ ■■...............20
41) “Socializmo Minties Blaivu* 

vunius" ... .................. 1.00
51 Dr. A. J. Karaliaus Nuosavy

bes Ifisivystymus .......................50
62 J. Laukio Moteris ir Jos

Vietų Žmonijoj ................. .20
65 La Fargue Labdarybė pir

miau ir dabar ...........................20
67 T. J. KuMnsko 16 Krislij........20
71 Llepiiko Peklos Kančios .....2U
73 J. Viškoškos Gyvybė .2(4
75 Aukso Veršis vieno veiksmo 

komedijų .. . ... .....  .20
78 Br. Vargšo Gadynes Žaizdos .25
71) M. Grigonio Gerinus Vėliaus 

negu niekad komed. ...25
08 J. Guruusklo Šalupulris 

Komedija ............ .20
Viso ...... •-...... J........................ *5.00

Grupė III. $2.50
21 Kl. Jurgelioniu Mįslių Kny

ga .........    1.00
30 V. Garsino Karės Laukuose

(kareivio atsiminimai) .... .35
30 A. J-tls Kaip Žmonės su 

Ponais kovojo .  ...... .... .20
46 Frank Ilarriso Pasakojimas 

Apie Jėzų ....   .25

Grupė IV. $5.00 .
18 |)-ro Graiėimo Sveikata 2.30
42 Dr. A .J. Karaliaus Panikai- 

bėginąs Amerikono su Grinų* 
rium .............’........................ 20

48 S. K. Krukoįvskaja G'nniju .10
52 John M. Works Kas yra Taip 

O kas ne Taip? ..:....  . .75
04 šuriiiiUH Gruodžio 17 dienos

Perversmus ............. .... 20c
66 Kurio Kaiitskio —Kas yra

Sociali?,aoiju .20
72 W. Nhakcspeiirc’if MaebbOth .75

No.
. . » KAINĄ

93 11, Ibseno —— šiaurės Kur-
žygiui 4 veiksni. Tragedija .35

Yi«O .......  ........... — *5.05

Grupė VI. $2.50
40 Žemaitės Kaštui Korės Metu

Kaina .75
41 Nimitkas Ir Magdutė Graži

pasakaitė ... ......... ... ■ .15
54 Dr. A. J. Karalius J’aėiavi* 

niųMs pus įvairias Tautas .50
(II Laukio — P. Kronotkiuo —

Ko mums Reikia Pirmiausia .35 
03 lL Ibseno—-šiaurės Karžy

giui   .35
80 M. Grigonio—Katriutės Gin

tarui ....... ... ...............20
82 Br. Vargšo—Milijonai Van

denyje ............................   .20

Viso .......................  *5.00 Viso .................. . *2.50

Grupė V. $5.00
7 A. Janulaičio Airija .............. 25
8 N. Matulaičio—Dvi kclloni j

Tolima šiaurę ... .40
31 A. Olšcvsklo —Pasalia apie

Kantriu Alenu .35
38 L. Tolstojaus—-Pragaro At

gijimas ... .... .15
37 Olivcr Nclireinerlo Sapnai ... .35
41) Dr. E. Loeb Kultūra ir

Spauda ...................... - .60
53 Dr. A. J. Karaliaus Moruly-

Ih*s Išsivystymas . .. .50
55 K. šeštoko — Kus Išganys

Liatldi? '........... . .75
00 Miliikljada — Dzūko Vlrį- 

žmogiškl Nuopelnai ir Juo
desnis už Pragaro Pavydas .15

08 Kl. Jurgellonio Deklamalo- 
torius ........_  .75

81 J. Kurz.emeivskiO—Medicinos 
Daktaras .................... 25

Grupė VII. $5.00
22 Naujus pilnus Orakulus-—Vi

sokių Puslapėli) Knyga 2.50
35 Robinzonas Krultiiis—Labui

Graži Apysaka ........................15
44 Gyvenimo Vaizdeliai __ .50
70 J. A. Freilro CoiH'ilIum Fu- 

cultutis . - .20
91 Gogolio—-Piršlybos. Komed. .25
95 J, N. Turgenevo — Pinigų

Noru .................  .10
90 Bulčlkousklo — Pono Felik

so Atsilankymus kum. .... 20
1)7 J. Gurauskio 6uiaimtris

Kornelija .‘10
1)1) A. N. Astrniiskio — Vyrų

Vergija komed. ....._____ *. . .25
Oi) V. K. Račkausko Eilėmis 

ir Proza .... ....'........... .35
Viso ................................ >5.00

NAUJIENOS CHICAGOJE ir NAUJIENOS VISUR 
KITUR METAMS $8.00 AMERIKOJE METAMS $7.00

♦ , < jt ' ’

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas, šis pasiulijimas tik 
trumpam laikui. Rašykite tuojaus ir siųskite savo užsakymus.

NAUJIEN
1739 South Halsted Street
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NAUJIENOS, Chicago, TU.
I

gr. 19, 1930

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Vincą F. Buishą, 4138 South 
VVestern Avė'.; telefonas Lais
vei te 5225.

Korespondentas.

Apie daug ką po
■ • - truputį

būrelis veikles-leis dirbs savo> kuopai ir ben- rią susispietė 
labui. Mes nariai nių žmonių.

Dar’ išreikšta padėka p. Lu-

Lošėju Grupe

mSn.Jas Marei Dundulienei

Mii>u senai scenos darbuoto- 
į pagerbti tapo sutvertu see- 
:s lo.-ėji.i grupė vardu: “Ma- 
s Dundulienės scenos grupė”. 
P(HD:i Marė Dundulienė jau 
rs 3o metų kaip nenuilstan
ti <1;irl>iinjusi lietuvių sceno- 

del tos tai priežasties ir 
i)o si it '/ertas
Prisidėjo 11 ypatų ir sudarė

scenos

i reikalų '/eisimo 
zisura ir iždinin- 
Marė Dundulienė, 
kiu (biznio) reu

nikus.

ta imu vi 
draugijų; 
taip labd<

pakvie- 
biznic

va h aru 
vaikščiojimų, l’ž patarnavimą! 
maut kuomažiausia atlygini-!

MARĖ DUNDULIENĖ

pirmadieni 
per radio 
Be kito

Hač-Dr.
žmonėms 
ko sakė.

rus.

a karą Į) 
irogramu

! Pereitav

j kus davė
patarimų.
“Valgydami ilgai kramtykite”.
Žinoma, patarimas 
sunku jo laikytis, 
žmogus, nėra laiko 
tyti, o kai nedirbi,
kramtyti. Taip daktaro patari
mas bus pataikęs visiems pro ‘

geras, tik
Kai dirbi j 

ilgai k ra m-1 
tai nėra ko

Nepalygijuima-i šią gadyir 
geriau gyventi be balso. Vie 
na, kad niekam tuomet neįky

liežuvio nerody 
vims, sakysim, 
su negadina.

s. Kaip gera žu- 
jos niekam au- 

Bet turint bal- 
situacija. Nedai-
penkerius metus,nuok

tai v i -ą laiką klausinėja, ka
da dainuosi. Padainuoji, tai at
sisėda prieš akis ir visokius 
teisus išdarinėja, o tik susiner
vuok, kritikuoja.

dram SLA.
i esame savo pirmininku užganė- 
jdinti ir tikimės su p. Valan- J kėsini, Saudargui ir Lechinskui 
linų pagalba pasivyti net di-|už mandagų pasidarbavimą pei 

l pikniką, ir visiems kuopos 
(draugams ir draugėms už pa- 
Isidarbavimą kuopos gerovei p?- 
Įreitais metais ir išrekišta vii- 
ities, kad ateinančiais metais 

? (tie patys draugiškumo ir bro- 
iliškumo ryšiai riš dar dides- 
Iniems darbams! ir po to pir- 
jminiiikas susirinkimą uždarė.
i “N.” korespondentą ;.

širdingai prašome visus Chi- lies.‘Penų Dargių šeimyna su- 
cagos ųr apylinkės lietuvius da- išdeda iš trijų,-— tėveliu ii 
lyvauti minėtoj vakarienėj nes !(]vejų met(| dio. 
lamstų atsilankymas nušluos- • 
tys ašaras nelaimingos šeimy-; ♦ Vakaro Komisija

narių skaičių ir veikimu.
Kai kas linksmu tonu pasiū

lė p. Valantinui už jo ilgą va-Į j 
jdovystę generolo činą ir šoblęĮ.. 
magaryčioms, kaip kad “Kelei- 
v To” Maikio tėvas. Pirmininkas 

'juokaudamas atsakė: “Aš nesu 
i Vyčių vaisko narys, čies 
:sm( rčio susaidei nepriguliu 
Idel tokios bruslvos 
iper sunkios nešioti.

tX )- 
man butą 
Aš dirbu 

kuopos la-
Tmvn of Lake

Specialiai Brighton Parkui
Didelis Pasirinkimas Kaldinių Dovanų

Gražiausių spalvų kaklaraiščių, šalikų, marški-
> nių. nosinių, petnešų ir diržų.
Visokio didumo ir spalvų skrybėlės, kepurės, 
/' apatiniai drabužiai, sveteliai ir kojinės.
I Geresnės kokybės, didesnės vertės, 

gra/.esriių spalvų.

BĘRNARD PETKA’S
MEN’S FURN1SH1NGS

4171 Archer Avė., arti Richmond St.

jbo. Ačiū’.
Į Tony Picžys davė Įnešimą, 
j kad butų paskirta pirmininkui 
Į dovana $18.00 už jo atsižymė- 
I jimus kuopai. Pasiūlymas vien
balsiai priimtas. Gerb. musų 
pirmininkas liko labai paten
kintas išreikšta jam padėka ii 
dovanelė, ir dėkodamas visiems 
nariams, prašė kad palaikytu 
lietuvišką brolišką vienybę ii 
kad darbas sektųsi 'geriausiai.

Pranešimas

Nelaiminga Dargių šeimyna: 
Amerikos Valdžia juos depor
tuoja'i Lietuvą, už nelegališką 

I atvažiavimą i šią šalį. Dargių’ 
I narapijonai, Viekšniškiai, ren- I 1 « ’jgia vakarienę su gražiu progra- 
j inu, p. Dargių naudai, kad jie 
į parvažiavę i Lietuvą, turėtų kuo 
Į pragyventi, pakol susiras vietą.

Vakarienė Įvyks Nedėlioję. 
I Gruodžio-Dee. 21, 1930, p.

Galop musų kuopa pasidarė Krenciaus salėj, 4600 S. Wood 
ip ir svarbiausiu lietuvišku Street, Chicago, 111. Pradžia 6

■ararwaxwi4gwnf>iwwr tu —

2 Karai Radins
Chicagos kunigų išmintis ii 

; brolių marijonų pažiba “profe
sorius” Kampininkas, besiler- branduoliu šioje kolonijoj, Į ka
bodamas per vieną užkampio -------------- ---------------------------

| radio kilbasą

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

Standard Išdirbysčių
PARSIDUODA ANT LENGVŲ

išmokėjimų už pusę kainos

Graži Mage-!
v ra populiu-i Virš 30 metų dirbanti Clii-| 

j cagos lietuvių scenos menui ir 
ilgą laiką vaidinusi ne-norėtų save i per 

kokiu nors I sus

'klausytoju nesijuokti. Ko jau | 
Į čia juoktis, kai žmogus teisy- 
Į be apie save pasakė. Kam dai 
| nežinoma, kad toks, kurs pats 
jis kitu minta, nemėgsta sau 
konkurentų.

Del akles Old Duteh 
iSrodo kaipo smulkus 
milteliai, bet mikrosko
pas parodo, kad jis ii- 
tikrųjų susideda iŠ 
plokščių. pleškėtų da- 
lėliu. Luošų nuo smil-

Chicagoj šiemet automobi
lini užmušė virš 800 žmonių, 

i Pneumonija užmušė 3,300 žmo
gių. Kiek kitos ligos užmušė, 
o kiek užmušė gengsteriai, pro- 
hibišenai, kiek pagaliau patys 
užsimušė, ir vis tik Chicago.] 

i žmonių yra 
I ir žmonių 
! pasidarė. O
j ja, ten prasideda bedarbė. Ar 
įtik nesusilauksime ir žmonių

“Ovcr-produkcija

cių

purv uh. 
valomus 
nešvarumus

(lelclės pašalinu 
riebalus ar ne- 

nematomus 
be Hubrai-

žiino.

“Susivienijimas bolševikų A- 
Imerikoj” turi jau’ visus bficie- 
rius, ir net iždininką turi, tik 

į pinigų neturi, ir kas blogiau
sia, kad policija neleidžia pi
nigų rinkti. Kas dabar• daryti ? 

|— Taip jiems Dieve padėk.

Mt. Greenwood
Saugus modernistas būdas 

lengvesnio valymo ir 
Sveiko Svarumo

[SLA. 178 kuopos susirinkimas

Kada jus vartojate Old Dideli, jus naudojate moder- 
niškiausĮ, pažangų ir praktišką badą valymo. Jums 
taipgi patiks Old Duteh, kadangi jis pagelbsti Ulinis at
likti valymą greičiau ir lengviau. Vartokite Old Duteh 
dėl valymo sinkų, maudynių, tile, metalinių daiktų, 
grindų, langų, malevatų sienų ir medžio darbų, puodų, 
indu ir visokios rųšies virimo sūdymų, geležinių pei- 

žodžiu, dėl viso namų

Gruodžio 7 d. įvyko minimos 
'kuopos priešmetinis susirinki
mas, atidarytas* pirmininko p. 

I B. Valantino. Susirinkimo svar
biausias tikslas, rinkimas val

dybos ateinantiems metams ir 
išdavimas raportų iš, pereitų 
metų, kurie priimti vienbalsiai, 

ils organizatoriaus raporto pa- 
kuopą prisirašė 
ir perėjo 5 na- 
kuopa padidėjo

raloriu, valymo.

Cleansef

Old Duteh apsaugo 
su Sveiku Švarumu, 
pašalina sveikatai pavojingus ne
matomus nešvarumus, taipjau 
kaip ir matomą purvą.

jusų namas

Taupinkite pinigus... pirkit Old 
Duteh... jis yra ekonomiškas...

aiškėjo, kad Į 
naujų’ narių 24 
riai, kaip kad 
29 nariais.

Nauja valdyba išrinkta iš šių 
| asmenų:

Pirmininkas, B. Valantinas; 
jis ir organizatorius

Vicc-pirmin. Antanas Mikšys
Protokolų rast. Augustas Lu

košius
Turtu raštin. Auna Dobiu c

Iždininkas E. Pukienė
'iždo globėjas: J. Jankovskis 
Maršalka E. Jankovskis. 
Pirmininkas p.

kurs* jau 9 metai 
imas eina kuopos
pareigas, ir dabar

Valantinas, 
nenuilsda- 

pirmininko 
vienbalsiai

išrinktas pirmininku, pareiškė, 
kad jis ir ateity, kiek pajėgos

TURĖKIT PINIGŲ 
Sekamoms Kalėdoms 

pi išklodami prie musų KALĖDINIO 
TAUPIMO KLIUBO dabar 

25 c
I savaitę padarys jus nariu.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

Apdrauda
nuo

Naujas Radio su 3 Screen Grid lubom, 
vertės $129.00. už ................................

Nelaimingų Atsitikimų
Naujienos padare sutarti su atsakomin- 

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

Apdrauda išdalyta i 6 skyrius. Mokės- 
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 i

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Naujas Badio Day Fan General Motors 
nadarvtas. vertės $175.00. už ..............

Naujas 
vertės
Naujas 
nacija,

Baby Grand Midget Radio, 
$69.00, už .............................
Badio ir Victrola kombi- (J* 4

vertės $290.00, už .............. X W

$39.00

Dykai Pristatome ir Gvarantuojame
„ Telefonuok Boulevard 3986

Del Dykai Bandymo dusu Namuose, •z * v
Arba atvažiuok paisai, nereikės nei jokiem agentam 

mokėti už darbą.

Hex Radio Shop
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

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

nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

KONCERTAS su PRAKALBOMIS BEDA RBIŲ ŠELPIMUI
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PENKTADIENY, GRUODŽIO DECEMBER 19 D., 1930 
Pradžia 7:30 vai. vak.

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street

Visus Kviečiame Atsilankyti. BEDARBIŲ ŠELPIMO KOMITETAS



Penktadienis, gr. 19, 1930 luc"30. tlL

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. Finansų Komi
sijos Pirmininkas 

grįžo
Pereitą pirmadienio rytą su

grįžo į Chicago Adv. A. Olis, 
SLA. Finansų Komisijos Pir
mininkas, padaręs asmeninį vi
zitą Į kelias SLA. kuopas to
limesnėse kolonijose.

Kartu su Adv. Oliu važia
vo jo žmona, Mrs. Verną Olie- 
ne ir |statų Komisijos narys, 
Adv. Bagdžiunas-Borden. Jie 
lankėsi Grand Rapids„ Mich., 
Detroit, iVTich. ir Cleveland, 
Ohio, iš kur Adv. Olis su žmo
na grįžo j Chicago, o Adv. Bag- 
džiunas nuvažiavo įstatų Komi
sijos posėdin į VVilkes Barre, 
Pa.

Jūsų reporteriui teko pirma
jam proga pasitikti ką tik grį
žusi p. Olį, kurs į paklausimą 
dėl kelionės tikslo suteikė to
kių žinių:

Mano, kaip Finansų Komisi
jos pirmininko tikslas, šiuo at
veju yra dvejopas: Apginti Su
sivienijimą Lietuvių Amerikoj 
nuo ardymo, kokį ypatingai at
kakliai pradėjo pastaruoju lai
ku varyti atsiskėlę nuo Susi
vienijimo ir susikūrę nelegalų 
neva “Susivienijimą Lietuvių 
Darbininkų“ besivadinantieji 
“progresyviai”, ir antras tiks
las — pildant pereitojo SLA. 
Seimo įgaliavimą, — išjėškoti 
iš kaltininkų visas Susivieniji
mui padarytąsias skriaudas.

Kadangi toks Susivienijimo 
saugojimo ir skriaudų atitaisy
mo darbas gali ir turi būti ve
damas visiems SLA. nariams 
aktingai dalyvaujant, todėl bū
tinas yra reikalas SLA. narius 
tiksliai informuoti ir jiems su
teikti aiškių žinių bei davinių 
apie visą padėtį,; ir kadangi 
Susivienijimo griovimą reikia 
užkirsti nieko nebelaukiant, tai 
tais reikalais ir buvo padaryta 
viaitai į minėtas SLA. kuopas,' 
kuriose Įvyko didesnių ar ma
žesnių susirinkimų, kur buvo 
pasidalinta su veikėjais nuomo
nėmis ir jiems suteikta prak
tiškų patarimų bei paaiškini
mų.

t pas kuopose veiklus ir na
riai pasiryžę energingai koope
ruoti su SLA. Seimo išrinktais 
organais tvarkai, ramybei ii 
kultūriškam veikimui Susivie
nijime atstatyti.

Bendrai p. Olis parsivežė ge
ro ūpo ir optimistiškų įspūdžių 
apie SLA. veikėjus kolonijose.

Be to, kelių šimtų mylių ke
lionė automobiliu žiemos metu 
buvusi savo rųšies atostogos, 
ir ponia Olienė grįžo šalto vė
jo, tartum vasarvidžio saulės, 
nudeginta. Kor.

Bumside

Komunistų planai sugriauti
SLA. 63 kuopą

Mėnesiniame susirinkime 2 
d. rūgs, visi vietos ir Roselan- 
do korrtunistai, priklausantieji 
prie. SLA. ir visai nepriklau
santieji, nutarė paaukauti 
$100.00 dėl bylos vedimo. Na
riai protestavo ant vietos dėl 
skyrimo pinigų be visų kuopos 
narių žinios ir dėl pašalinių 
ypatų, kur buvo susirinkime ir 
darė tarimus, bet komunistai, 
raudonoji kuopos valdyba, visai 
nepaisė protestų, darė pagal 
Stalino prisakymą: tuoj aus iš 
banko išėmė $150.00 ir paleido 
savo agentus per narius aiškin
ti, kad jau 63 kuopa subankru- 
tijo. . Mėnesinių niekas nemo
ka, nors komunistai ir dėjo pa
stangas ir kas susirinkimas ta
rė, kad pinigus laikyti padėjus 
karčiamoje, o ne i Centrą siųs
ti.

Finansų sekret. pareikšdavo, 
kas jam mokės, tų pinigai bus 
pasiųsti i Centrą ir bus apsau
gotos nario teisės po senovei.

Iš 200 su viršum narių atsi
sakė mokėti 200 ypatų. Rau
doni biznieriai gavo labai skau
dų smūgi, kurio jie nesitikėjo, 
nors visokiais budais narius ap
gaudinėti ir nepaliovė. Narius 
terliojo ir nariai negaudami 
ramybės sušaukė extra susi
rinkimą, išrinko naują valdybą, 
raudonuosius diktatorius visai 
prašalindami, ba jie buvo net 
po 5 mėnesius nemokėję mokes
čių, bet norėjo valdyboje būti 
ir diktuoti nariams.

Tą patį vakarą, prieš susirin
kimą bolševikai . apstatė visus 
gatvių kampus, kad atkalbinė
jus narius nuo susirinkimo. Tas 
nieko jiems negelbėjo. Suma
nė su parko policijantu susi
rinkimą išardyti ir mokesčių 
knygeles patys turėjo išsipildę, 
rodė, kad jie yra ' pilni na
riai ir visaip melavo; sakė, kad 
kuopa neturi leidimo, negali? 
susirinkimo laikyti, bet viską 
tikrai paaiškins policijantas 
visai neklauso. Keletas fana-1 
tiku, matydami, kad negali pa
kenkti ir jųjų planai bjra, pra
dėjo bliauti kaip galvijai sker
dyklose, ir ta pati policija, ku
rią kvietė kitiems, juos pačius 
iš namo prašalino už gyvulišką 
triukšmą. “Revoliucija“ pasi
baigė be kraujo praliejimo ir 
rankų kandžiojimo. Tiktai bol
ševikų davatkėlė buvo viduje 
per visą susirinkimą. Kada bu
vo renkajfna kuopos valdyba, 
apsiverkė raudonomis ašaro
mis ir nustebo. Kiti manė, kad 
reikės šaukti daktarą ir vežti į 
ligonbutį, bet raudonas karštis 
greitai praėjo. SLA. nariams ■ 
gera pamoka ir reikia saugotis 
tokių demagogų.

Raudonos ašaros bįra

meluojate. čionais pri- 
miestui parkas ir sve,- 
ir randasi visados ant 
policijantas. Jojo nerei-

ws valdyba buvo nemokėjus 
.et po 5 mėnesius mokesčių ir 
>atsai ‘‘Yours truly” yra. ne
nok ėjęs už 5 mėn. Jus štai ką 
.tarėte laike 36 seimo: nuvežė
me 4 ypatas, kurie nepriklauso 
nė prie SLA. ir pasodinote tar
pe, delegatų, kad didesnį trukš- 
mą keltų ir seimą išardytų.

Nereikia siūlyti savo ligą ki
tiems. Galite patys sau pasi
laikyti.

Kaip sakote, laike extra su
sirinkimo pašaukė jums polici
ją, tai 
klauso 
tainė, 
vietos
kia šaukti, jis ir patsai pribu- 
na dėl tvarkos palaikymo. Jus 
gana melavote jam, kad jis su
sirinkimą išvaikytų, kad kuopa 
esanti nelegališka ir kitokių 
melų pripasakojote, bet jis jū
sų nepaklausė. Jeigu jus vi
sus pašalino iš namo, tai nie
kas nekaltas, kaip jus patys: 
kitus skundėte, o patys neužsi
laikėte kaip žmonės, ale kaip 
gyvuliai, tai buvo jis priverstas 
jus pašalinti. Jau per porą me
tų jis matė jūsų elgesį: nebū
davo to susirinkimo, kad krės
lai nebūtų laužomi. Kitoj vie
toje nevienam jus būtumėte 
galvą suskaldę. Namo gaspado- 
rius keletą kartų pastebėjo, 
kad varys visus laukan už 
krėslų daužymą, tik per keletą 
gerų narių pasisekdavo pasilik
ti ant vietos. Kad finansų sek
retorius apsėjo kaip diktatorius 
ir kuopą ardo, tai nieko nėra 
stebėtino. Per keletą metų bū
damas su jumis ir jis jums ko
voje padėdavo prieš kitus na
rius ir jums ištikimai tarnavo 
ir išmoko nuo jūsų diktatoriau- 
ti. Tai kam verkti savo dar
bų, kad pavartoja prieš jus pa
čius. * Kad jis Jus visus “par
davė”, anot tos patarlės, kvai
lą ir bažnyčioje muša, tas ir 
jumis atsitiko. Štai ką reikia 
pasakyti: Finansų sekretorius

Ilayes Monument 
Companv 

2724 w. lllth st.
Skyrius priešais di
džiuosius vartus 

r? Holy Sepulchre 
kapinių.

> I Te!; Bevcrly 0601 
“Amžių Akmens”1 

paminklai. 
Augščiausia 

kokybė.
Žemos kainos.

Didžiausias pamin
klų pasirinkimas 

Chicagoj?

P. Pivorunas nuo kuopos susi- 
tvėrimo per 15 metų dirba dėl 
SLA. labo ir buvo išauginęs 
kuopą iki 240 narių, bet per 
jūsų raudoną diktatūrą, kiti 
turėjo pasitraukti, ba negalė
jo su jumis būti dėl užpuldi
nėjimo iš jūsų pusės. Jus visi 
džiaugėtės, kad daug narių yra, 
ir jumis pritarė, viskas sukosi 
kaip sviestu patepta, štai pa-
imkifne jūsų raudoną diktatorių 
Ant. Maciukevičę, kuri^ patsai 
prisipažino, kad per 10 metų 
pirmininku būdamas prikalbino 
vieną narį; jis daugiaus išvai
kė narių iš kp„ ne kaip prikal
bino. Tai kam dar šmeižti be
reikalingai žmogų, kuris dirba 
su pasišventimu ir matyda
mas jūsų blogus darbus pasako 
teisybės žodį, kurio jus nemy
lite.—S. B.

Lietuvės Akušeres

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

S. Halsted St. 
Telefonas

Lietuyia
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy & Midwife 

i Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
laiko-bedarbės

Dr. J. Shinglman
4930 W. 13 St.

CICERO • ♦,
(kuris praktikuoja Cicero j apie 

25 metus)

Suteiks bedarbiams dykai gydymą, o 
tiems kurie dirba tik dalį laiko, teiks 

gydymą už pusę kainos

Panedėliais ir Seredomis nuo * 
10-12 Ir 2-4.

____ 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.

Akiį Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
ak>U 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. Ncdėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO f TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofislĮ (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr. 2423 West Marųuete 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.

_________________ r 7 ;

Įvairus py

GYDO
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 put

Telefonas Canal 0464

Ofiso telefonas Vlrginia 003G 
Rez. Tel. Van Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

ną. Namų ofisas Norlh Side
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
. Rez. Tel. Drexcl 9191

DR. A. .A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
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 —

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn St., Room 1LI3 
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 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas •

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Rcsidcncc Phone Hcmlock 7691

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUSI „. .

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tol. Roolevelt $51,5 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
. SKYRIUS:

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Ncdėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Laikinai persikėle už 
■ kampo ir dabar randasi

4660 Gross Ane. 
Tel. Yards 4317

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas f

Persikėlė į naują vietą po
* numeriu
1545 W. 47th St.

Šalimai Depositors Banko 
skersai gatvės nuo 

Peoples Banką 
arti Ashland Avė. t ,

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos —- 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasallc—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

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.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Atfburn Avė
CHICAQO, ILL.

Vežkite vaikus į 
teatrą!

šį šeštadienį, gruodžio 2(1 d. 
pirmą vai. dieną Mildos Teatre 
Bridgepcrte, “Naujienos” ren
gia lietuvių vaikams dovanų 
p-irę, kur vaikučiai matys pui
kių parinktų paveikslų ir gaus 
dovanų. Tėvai, vežkite vaikus 
i Kalėdų purę. Tikietus skubin
kite pasiimti “Naujienose”, 
knygyne “Lietuva“, o cicerie- 
.iiii pas ( ktverį.

Kelios dienos po tam raudo
nųjų komisarų lapelyje tūlas 
“Yours truly” rašo, kad iš 200 
kuopos narių tiktai buvo 70 
ypatų. Tai labai geras apsi
reiškimas, kad nariai suprato 
raudonųjų apgavystę. Pirmiaus 
nebuvo galima jokiu budu tiek 
sukviesti, ba raudonieji buvo 
išvaikę savo plevonėmis. Jeigu 
20 raudonųjų išsimetė, kuopa 
jokių "nuostolių neturi, ba jie 
taip buvo įkyrėję nariams save 
darbais, kad nė pašaliniai žmo
nės nenorėjo rašytis, prie "SJLA.

Sakote, kad buvę ir nepilnų 

narių. Tą lengvai galima su
prasti, kadangi raudonoji kuo-

a+a .

ADOMAS SHOLIS 
(Schultz)

Mirė gruodžio 17 dieną, 1930 
H|., 5 vai. ryto, sulaukęs vidur
amžio, kilo iš Mariampolės ap
skričio, Liudvinavo parapijos. 
Amerikoje išgyveno 48 metus. 
Paliko dideliame mdiudime mote
rį Jievą, 8 dukteris — Marijoną 
Palionienę, Elzbietą Rubienę, 
Magdaleną Vilkienę. Teresę Var
nienę, Kotfiną Murphy, Eleną 
Petrulaitienę, Adelę ir Aleksand
rą šiauliutes. 14 anūkų, 6 žen
tus, seserį Prancišką Matulevičie
nę, 2 brolius — Petrą ir Joną, 
pusseserę. Marijoną Zableckienę, 
Mahanoy City, Pa. ir gimines. 
Buvo narys L. P'ol. P. Kliubo 
Keistučio dr-jos ir SLA. Kūnas 
pašarvotas 2316 W. 23 PI. Ve
lionis gyveno ir mirė pas dukterį 
Varnienę 4157 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, gruo
džio 20 d., iš namų 8:30 vai* 
bus atlydėtas į Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią. kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę

Moteris, Dukterys Žentai, 
Anūkai. Sesuo, Broliai 
it' Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. D. Lachavicz, Telefonas 
Roosevelt 2515.

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 ,

LietuviaiĮ jy to jai

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3.464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rcz\ 2359 <S. Leavitt S t. Canal 23 3 C1 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

fiy^jyMal
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

52 East 107th St. ‘
kampas Michigan Avė

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Feeaa-mint
Laxativas 

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekose —1CC.25C

Daktaras r WlSSIC,
Kapitonai NU HHF Paiauliniame kare

Specialistas iš Seno Krajaus
\ GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pusl«s, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, 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 ilgydl 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS t Kasdic 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 valį. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 St, kampai Keeler Avė., Tel. Crasvford 5578

J. Lulevičius
GRABORIUS »R

JATVLSTVFvI tJO'T'OJTKJi 
Patarnauju laidotuve- 
se visose miesto ir 
miestelių (dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, UI.

Tel. Victory 1115

J. F. KADŽIUS
PIGUUSIS LIETUVIS 
GKAHORIUS CHICAGOJ .< 

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

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Kateteri SU 

Tel. Victory 4088

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 025 7

DR. P. Z. 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 vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110* 
Rezidencijos telefonai

South S bore 2238 ar Randolph 6800

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SLMKUS 

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.

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

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

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonas Hrunstoick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Residence Phone Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas:

2700 Dcvon Avė., Rogers Park 3320 
Valandos:

10-1.2 A* M., 2-5 it 7-9 P. M.
Nedėlioms sulig sutarties.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

. OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

v CHICAGO, ILL.
X SPECIALISTAS DŽIOVOS

MotcriJk.,. Vyriškų ir Vaikų li«ų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencija Tel. Midvv.iy 5512 ir 
Wįlmc»te 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

Oukley ir 24 St. 1'cl. Canal 1 712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvcrgais 

3 iki 8. vai..vak., Ulatninkais ir 
Petnyčiomis I iki 4 v. v.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S- St. K<x»m 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One North La Šalie Bldy. 
One North La Šalie St.

(Cor. La Šalie and Madisou Sts.) 
Ofiso Tel. State 2704; 4412

JOSEPH J. GIŪŠH
Lietuvis Advokatas

46JI So. Ashland Avė. 
Tel, Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723
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BEDARBIŲ ŠELPI
MO KOMITETAS

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY 
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

BEDARBIŲ SUŠELPIMUI 
KONCERTO TIKIETAI 
PARDUODAMI ŠIOSE 

VIETOSE:
“Naujienų” raštinėj, 1739 S. 

Halsted St.
Knygyne “Lietuva”, 3210 S. 

Halsted St.
Universal State Banke, 3252 

S. Halsted St.
Peoples Restaurante, 1628 W.' 

47th St.
Bedarbių šelpimo Komiteto I 

ofise, 3224 S. Halsted St.
Mid;West Pharmacy, A. A. 

'f u lis, 4113 Archer Avė.

Pirkite tubjau tikietus kon
certo bedarbių naudai ir siųs
kite savo giminėms ir drau
gams, kaipo Kalėdų dovaną. Jus 
sušelpsite alkanus bedarbius— 
atliksite žmonišką darbą.

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

Ketvergas, gruodžio 18, 1930
Gauta nuo gerų žmonių rūbų

Butkus, 7909 S. Philip Avė., 
M. Bartušienė, 913 W. 18 Sk, 
A. Matuz, 4422 S. Francisco 
Avė.

Duota bedarbiams rūbų:

A. Vaitkevičius, O. Grybas, 
O. Baikauskienė.

Gauta duonos:
Star Bakery, 738 \V. 31 st 

Street.

Gauta pinigais:
J. Rokas, Mayflovver Mine, 

Silverton, Colo. $6 (pinigai 
“Naujienose”).

Per Kalėdas, beveik kiekvie
noje šeimynoje -bus valgomi 
gardus Kalėdų pietus. Kai ku
rios šeimynos turės pas save 
svečiu.

Bėk atsiminkite, kad yra daug 
alkanų šeimynų, neturinčių iš 
ko nusipirkti gardžių pietų. Tą 
prisiminę, sumeskite kiek ga
lėdami aukų ir priduokite Be
darbių šelpimo Komitetui; jū
sų aukos bus suvartotos sušel- 
pimui bedarbių — nupirkimui 
maisto, anglių.

Geri žmonės!
Bedarbių šelpimo Komitetas 

duos bedarbių šeimynoms val
gių Kalėdoms. Prisidėkit ir jus! 
Kas gali, prirengkite baskę val
gių ir atveškite į musų ofisą. 
Jau turime tris valgių baske- 
tus prižadėtus nuo gerų žmo
nių. Ateikite ir jus talkon! Lai 
nei vienos lietuvių šeimynos 
Chicagoje nebūna alkanos per 
šias Kalėdas!

Kvietimas koncertai)
Gerbiamoji Chicagos lietuvių 

visuomenė:
Šiuomi turime garbės kvies

ti jus į koncertą ir prakalbas 
bedarbių naudai, šį koncertą 
ir prakalbas rengia Bedarbių 
Šelpimo Komitetas.

Jus atsilankę šį vakarą į Lie
tuvių Auditoriją (3133 S. Hal
sted St.) išgirsite dainas ir 
muziką musų gerų dainininkų 
ir muzikantų.

(ŠIE ARTISTAI DALYVAUJA 
PROGRAME:

I

Bedarbių šelpimo Koncerte: 
’ penktadieny, gruodžio 19 d., 

Lietuvių Audijorijoj, 3133
S. Halsted St.

Mikas Y°zavitas, pianistas
Ona Biežis, soprano
Mikas Petruševičius, smuiki

ninkas
Jadviga Griciūtė, soprano 
Jonas Romanas, tenoras 
Duetas: Vanda Misevičiutė ir

I Vera Stradomskaitė. .
--- 1-1 --I

Kadangi šis koncertas yra 
rengiamas labdaringam tikslui 
— pagalbai lietuviams bedar
biams ir jų šeimynoms. Tai mi
nėti artistai prisižadėjo palink
sminti jus savo dainomis ir mu
zika, veltui.

Vadinasi, artistai pašvenčia 
savo laiką, — aukuoja savo ta
lentus bedarbių naudai.

Jus, gerbiamieji, nepasigailė
kite dolerinės ir atsilankykite 
koncertai).

Apart gražaus koncerto, bus 
keli kalbėtojai, tarpe jų, “Nau
jienų’’ redaktorius. P. Grigaitis. 
Jus išgirsite iš kalbėtojų lupų 
apie bedarbę: kodėl ji pasireiš
kė? Kada bedarbė pasibaigs? 
Kiek jau dabar yra lietuvių be
darbių Chicagoje? ir t.t.

Taigi, iki pasimatymo šį va
karą Lietuvių Auditorijoj.

Bedarbių Šelpimo Komiteto 
Pirmininkas,

Antanas žymontas.

Labdarybė
Labdarybė:

Blogųjų nebaudžia, 
Atpenč, juos priglaudžia, 
Kaip saulė — sušildo; 
Ydas jų išdildo;
Kas peiktino — tyli, 
Visus lygiai myli, 
Bet gi vargingiausią, 
Šelpia pirmučiausia.
Juo žmogus prastesnis, 
Pašalpos vertesnis, 
Nes pats nepajiegia 
Ginties T O jį pliekia 
Smūgiai p raga r i n i a i!... 
Nežinomi miniai, 
Ką koncertuos sėdi, 
Gražiai pasirėdę, 
Ar “Radio” klauso, 
švarioj’, šiltoj, hauzoj’ 
Ar dovanas perka, 
Tikslu... apgaut’ mergą.

Minįa.... juk garbinga 
Kilni, kultūringa....
Mušt’ gyvulius — draudžia, 
Tik beturčiais — baudžia 
Sieldties’ per prasta: 
“Driskius”.... “Lauk” ir “ba

stą”.
Tylintis.

----------------------- I

Kaip dirba tie, kurie 
mažai kalba

Vaizdeliai iš Bedarbių šelpimo 
darbuotės

Antras B.š.K. susirinkimas 
įvykęs gruodžio 15 buvo tur
tingas geros valiok žmonėmis, 
kaip ir pirmutinis. Jie lydi 
Komiteto užsibrėžtą siekį tvirta 
parama. Pirmininkas A. žy
montas paaiškino finansų sto
vį: nuo 21 lapkričio įplaukė 
$100.75; išleista $49.01; liko 
$51.74. Kas dieną atsilanko 
Komiteto raštinėri apie 50 žmo
nių maisto ir rūbų prašydami.

5 šeimynoms suteikta anglių 
ir valgio reguliariai. Rūbų ne
buvo atsakyta nė vienam. Ret
karčiais esti pavaišinami be
darbiai užkandžiais ir kava. 
Pasiūlymas darbų yra labai 
menkas ir visokie: kelioms die
noms, savaitei, mažu užmokė
jimu arba visai be jokio atly
ginimo—už dyką.

Komisijos nariai kreiptis į 
draugijas aukų pranešė, kad 
buvo keliuose draugysčių susi
rinkimuose. Bet jos šelpia tik 
savo narius bedarbius; Tas

I
 džiugina B. š. K. Ponas Šan

čius pranešė, kad Joniškiečių 
Kultūros Kliubas aukavo 10 

Į dol. (pinigai įteikti pirminin
kui). Joniškiečiai visuomet at- 

| sirekomenduoja kultūriškai ir 
pavyzdingai. Ačiū ir geros klo
ties jų veikime.

Pirmininkas praneša, kad 
rengiamo koncerto darbas eina 
sparčiai: Lietuvių Auditorija iš- 
nuomuota gana žmoniška kai
na. Dainininkai ir muzikatai 
neima atlyginimo. Nutarta 
kviesti keletą gerų kalbėtojų. 
Turės užkandžių ir gėrimų. Ti
kisi padaryti šiek tiek pelno. 
Visam darbui sumobilizuota ei
lė darbininkų.

Prie Bedarbių šelpimo Ko
miteto yra susispietęs būrelis 
tylių veikėjų (silent vvorkers), 
kaip tai p. Elena Bertcher, ku
ri per dienas lanko užsiregis
travusių dėl pašalpos bedarbių 
namus ir ačiū jos nenuilstamai 
energijai daugelis gauna grei
tai maisto Ir šilimus. Tokios 
darbininkės kitur yra labai pa
gerbtos. Pas mus gi tokios dir
ba tyliai, už dyką, be išmeti
nėjimų, tik savo širdyse žino
damos, kad gerą darbą daro. 
Ji dalyvaus koncerto programe, 
pasakys ką mate ir girdėjo, ko
kiame padėjimo randa musų 
žmones.- z.

Dr. A. Rutkauskas stovi 
budriai ant sargybos literatimo 
komiteto darbe. Savo straips
neliais griauna sieną nemeilės 
ir apatijos musų tarpe. Kilta- 
dvasiui daktarui jokis sunku
mas nėra našta, bet tik neštų 
naudą jo kaimynams. B. š. K. 
didžiuojasi turėdamas ji savo 
sąstate.

Towu of Lake biznierius W. 
J. Kareiva yra gera atspara 
komitetui. Jo suteiktas tnais-
tas bedarbiams sudarytų gra
žią sąskaitą. Vargiai rasis ki
tas biznierius, kuris galėtų pra
lenkti jį. Niekuomet neišgirsi 
jo atsisakant padaryti kam 
nors gera, nors daug sykių 
žmonės atsimoka blogai ir ap
vylimu už tai, bet jis vis drau
giškas, širdingas. Tokis žmo
gus brangintinas šelpimo dar
be.

P-nia Dubinskienė su Tveri- 
jonu rūpinasi kur galima pigiau 
pirkti maistą, kad. kuo mažiau
sia išleisti pinigų ir kuodau- 
giausia už išleistus pinigus gau
ti reikmenų. Vargsta tirdami 
padėtį bedarbių ir pardavinėji
me tikietų.

Stambiausias asmuo B. š. K. 
esti jo pirmininkas A. žymon- — K
tas. Visa darbo tvarka ir sun
kumas rymo ant jo žemaitiškų 
pečių. Niekur jokios klaidos 
bei suvėlavimo. Nei bereikalin
gas jo trukdymas nei nuduotas 
veidmainingos pašalpos pra
šymas ir šiaip daugel įkyrių 
dalykų, su kuriais jam reikia 
susidurti kasdieną, nenustelbia 
jo ramumo ir draugiškumo 
šypsos veide. Jei musų tarpe 
butų daugiau tokio budo žmo
nių, gyvenimas liktų netaip 
sunkus...

B. š. K. susilaukė dar vieno 
geradario asmenyje kunigo Ur- 
baičio. Prisidėjo darbu parda
vinėjime tikietų dėl koncerto ir 
pasižadėjo remti šelpimo dar
bą ir agituoti kitus daryti tai. 
Gerb. kunigas yra labai pagei
dautinas asmuo tame veikime.

P-nia Geležiene įneša daug 
gyvumo ir sveikų pajuokavimų 
savo jumoru ir yra “vvelcome” 
apščiai su jais.

Tie visi žmonės dirba tiktai 
dėl kitų naudos, aukaudami 
save, nes tokios yra kilnios šir
dies taisykles ir jos sunku yra 
stebėti, už tai jos pasireiškia 
naudingu, lyg ir šventu darbu 
—gelbėjimu kitiems.

Gruodžio 19, tai yra šiandie, 
turime progos viešai padėkoti 
musų tautiečiams už sąjausmą 
ir aukas. Taigi savas pas savą 
—dėl savo iki pasimatymo. 
Kitą sykį parašysiu apie kitus 
“silent workers”. Jų yra dar 
daug.

Iki pasimatymo gruodžio 19.
‘—Emilija D.

Roseland
Sekmadienį, gruodžio 7 d. 

Palme? Park svetainėj SLA. 139 
kp. laike priešmelinj susirinki
mą. Susirinkimas buvo skait
lingas nariais, ir visi kuopos 
reikalai svarstyti rimtai ir 
draugiškai.

šiuo sykiu kuopoj randasi 
3 ligoniai, kurie buvo automo
biliu sužeisti, būtent Norv’a Mi
leris ir Mileriene.

Valdyba dėl 1931 metų iš
rinkta iš šių ypatų: J. Gurnu- 
liauskas, pirmininkas; V. C. 
Gaudutis, pagelbininkas; Marė 
Klusienė, finansų raštininkas; 
K. Gavėnas, protokolų .raštinin
kas; A. Narbutas Kasierius; F. 
Pučkorienė, B. Butkus —- ka
sos globėjai; F. Pučkorienė, K. 
Gaudulienė, St. Vitkus, A. Nar
butas — organizatoriai:

Kuopoj dabar ramu. Komu
nistams prasišalinus nebereikia 
bereikalingai ginčytis.

Nariai turi .daug nemalonu
mo.. iš buvusios valdybos, kai
po komunistinės. Buvusioji val
dyba surinko ir dabar dar ren
ka iš narių mokesčius ir ne
siunčia Centrai). Yra narių, ku
rie suspenduoti, nekurie net ir 
iš SLA. išbraukti. Bet žinoma 
suspendavimas ar išbraukimas 
nieko nereikš bile narys yra 
užsimokėjęs, — iš komunistų 
pinigai -bus išreikalauti! Ko
munistams neteks naudotis ki
tų pinigais. Bet reikia stebėtis 
komunistų drąsumu. Jie jau 
susiorganizavo sau atskirą su
sivienijimą, jie jau nieko ben
dro nebeturi su • SLA. 139 kp., 
bet iš SLA. 139 kp. narių ren
ka pinigus ir pasirašo į mo
kesčių knygutes kaipo SLA. 
139 kp. raštininkai! Taip jie 
priėmė pinigus iš P. Grakul- 
skio 4 d. gruodžio mėnesį. Reiš
kia komunistai taip daro kaip

kas V. Krištopaitis, protokolų 
raštininkas J. Tamašauskas, 
finansų rast. V. Dargis, iždi
ninkas J. Viliunas, iždo globė
jai: K. Evaldas, A. Bagužas ir 
M. Atkočiunienė. Maršalkos: 
A. Klauda ir F. Macenis. Ben
drovės atstovas B. Buivinas. 
Trustisai: M. Mikšys, S. Po
cius ir J. Kirkus. Koresponden
tas J. Tamašauskas. Knygų 
peržiūrėjimo komisija J. Žlibi
nąs, J. Kirkus ir J. Pinikas. 
Valdyba išrinkta iš rimtų na
rių, manau jie gerai (darbuosis 
susivienijimo labui.

Buvo pakvietimas prisidėti 
delegatai prie įsteigimo bedar
bių komiteto. Pakvietimas pri
imtas. Delegatai išrinkti: J. 
Norkus, P. Rūta ir C. Norkus. 
Šiuo laiku yra bedarbių, mano
ma šiek tiek jiems pagelbėti.

Atmokėta ligoniams pašalpa, 
tuomi susirinkimas užsibaigė.

Korespondentas.

bers and possibly you will de- 
cide to become one of the big 
happy family.

In a few weeks a photograph 
of the orchestra will be taker. 
and we would likę to ha-ve all 
of the members represented, 
both old and new. Even though 
you intend to join later, we are 
extending to you the privilego 
of being , included in this 
pieture.—L. K.

Didelis Pianų Išpar
davimas
Tiesiai dirbtuvėje

P. A. Starck Piano Co.*, pasiūlo gro- 
jiklį pianą tiktai už $178. Jie gali 
už tiek mažai parduoti, kadangi jie yra 
stambus Išdirbėjai ir pardavinėta už ur
mines dirbtuvės kainas.

Jegu jus manote pirkti pianą, nuva
žiuokite į jų dirbtuvę prie Ashland Avė. 
ir 39 gatvės ir jus nusistebėsite pama
tę kiek daug pinigų jus galite sutaupinti.

enmal—EUil h it T a.

CLASSIF1ED ADS.
h..... . n* . ............   *

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perfcraustom rakandus, pianus ir vi- 
eokiua biznius, taipsri it miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Chieago Lithuanian
Symphony Orchestra

PRANEŠIMAI

Chicagos oldaperiai. Kada mi
nimas narys sužinojo komuni
stų suktybę, pareikalavo savo 
pinigų iš komunistų. Komuni
stų kasierius teisinas, kad jie 
per klaidą paėmę iš jo pini
gus, ir sugrąžinsią jam, tik ži
noma vėliaus. JVtKt, komunistams 
labai sunku stl pinigais atsi
sveikinti.

SLA. nariai, bukite atsarges
ni su tais oldaperiais, kad ju
mis neapmautų..

. Narys.

v Kensington
Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo priešmetinis susirinkimas

Gruodžio 12 d. įvyko Rose- 
jlo Lietuvių Kliubų ir Draugi
jų Susivienijimo priešmetinis 
susirinkimas, sušauktas atviru
tėmis. Narių atsilankė daug.

Sekanti nariai serga: Lukau- 
skis, Jundulas, Milelis. Pasta
rieji du ligoniai aplankyti; ma
noma, neužilgo ligoniai pa
sveiks. Trečias, Lukauskis dar 
neaplankytas. Lukauskis gyve
na Westsaidėje. Bet po šio su
sirinkimo bus ir jis aplanky
tas. Pirmininkas žadėjo važiuo
ti pereitą sekmadienį. Milerie
nė atsimaldavo prieš susirinki
mą. Ji buvo sužeista parvažiuo
jant iš laidotuvių J. Ūselio.

V. Krištopaičiųį bus suteikta 
paskpla ant pirmų morgičių. 
Namas apžiūrėtas. Jis vertas 
duoti $15,000 ant pirmų mor
gičių.

Paskelbus rinkimus Į valdy
bą, pirmininkas paskyrė tris 
narius balsus suskaityti ir pa
aiškino nariams, kad laike ap
kalbėjimo^ kandidatų į vietas, 
kad nebūtų jiems prikaišiojimo 
partijų. Susivienijimas yra be- 
partyvis ir apkalbėjimas kan
didatų į vietas turi būti bepar- 
tyviškas. Tas matyt pirminin
ko pareiškimas ne visiems pa
tiko. Trys kandidatai persta
tyti ant pirmininko; j kitas 
vietas buvo perstatyta tik po 
vieną kandidatą. Senas pirmi
ninkas neapsiėmė, buvo išrink
tas naujas pirmininkas.

Sekanti valdybą išrinkta at
einantiems metams: pirminin
kas A; Sodintas, pagelbinin-

On January 4, the Chieago 
Lithuanian Symphony Orchestra 
will again make a public ap- 
pearance. Meanwhile, the or
chestra has been hard at work 
every Wednesday night at Gage 
Park perfecting the musical 
numbers seleeted by Mr. 
Stephens, the director, for your 
greate^t enjoyment. The Chica
gos Lithuanian Chorus “Pir
myn” will also contribute their 
numbers to the program and 
will be accompanied by the 
Chicagos Lithuanian Symphony 
Orchestra.

It is our intention to make 
this organization the largest of 
its kind in Chieago. If you 
are a musician, or know of one 
who would likę to become a 
member, advice them to call 
Lafayette 7552 for full In
formation, or to attend the 
sočiai gathering which will be 
held at the Meldazis Hali, 2224 
W. 23rd PI., Saturday evening, 
Dęcember 20: Ali members, 
prospective members and 
friends are invited. The admis- 
sion įs free and we assurė you 
an enjoyable evening with 
plenty of.fun, refreshment, and 
dancing. This will also be your 
big opportunity to become ac- 
ųuainted with the other mem

ŠIUOMI PRIMENU *
kad

FRANK’S BARBER SHOP
FRANK DRUKTAINIS, 

savininkas
Kaip visuomet, taip ir šįmet dalina pui
kius sieninius Kalendorius 1931 m. 
kožnam, katrie atsilankys apsikirpti 
prieš šventes ir po švenčių per visą sau
sio mėnesį.

Nepamirškite

2354 W. 68 Street 
prie Western Avė. 

Chieago.

t/‘.ŪKITE REPUBLIC 9101 
ir gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų.

Mes spccializuojamės sumažinime jū
sų perdidelio svarumo. a
THE SIXTY THIRD « ASHLAND 

HEALT SYSTEM'
6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

AŠ, JONAS STANCHUS, atsiliepiu 
prie visų savo pažystamų ir kostume- 
rių. kad ■' mano Expressing biznis pet 
keletą savaičių bus uždarytas. Aš esu 
džėloj, dėlto išrdingai prašau visų ma
no kostumerių it pažystamų neužmirš
kite mane varge, aplankykite kas galite 
asmeniškai, arba nors laiškeliu. Su gilia 
pagarba visiems.

JOHN STANCHUS.
2600 S. California Avė.,

B. 3,' W. 14, Chieago. III.

Financial 
L Finąnsai-PasJholoa

SKOLINAM PINIGUS 
Neimant komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Td. Gtovehill 1038

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neiimokitos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois .
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

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

PARDAVIMUI pigiai nauji storo 
fikčeriai, tinkami kriaučiui. skrybėlų ar
ba kitokiam bizniui. 3141 S. Halsted 
St. Yards 5293.

Speciallfitas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mano. Mano pilnas itegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei u6 apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryfi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iScgzatninavimo—kas jums yra

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

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

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardaviinai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

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

THE BRIDGEPORT
' KNITTING SHOP

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

Tel. Victpry 3486
Atdara ,kasdie ir vakarais.

Radios
CASH PIRKĖJŲ ATIDAI

Visiškai nauji floor sempeliaL Majes- 
tic, Zenith, Fada, Stenite ir kitų žy
miausių išdirbysčių už 40% nuolaidos.

23 3 2 W. Madison St.

CICERO, ILL. 
Gruodžio 19, 1930 m. 

7:30 vai. vakare

Liet. Liberty Hali, 
1403 — 49 Court 

atsibus judamieji paveikslai iš 
Lietuvos pereitos vasaros įvy
kių. Prašomi visi atsilankyti. 
Rodys ir aiškins I. K. Milius.

Raseinių Magdė gyva atvež
ta iš Raseinių, ir pirmą kartą 
Ciceroj los Raseinių Magdė per 
vidurį rodymo judamųjų pa
vėlinsiu.

Ciceriečiai nepraleiskit tos 
progos, kokios dar nesat nė 
matę nė girdėję, tik patartina 
gerais dirželiais susiveržti pil
vus, kad^ nesprogtų iš juoko.

Lietuvių Valanda
Iš radio WCHI stoties 

1480 kilocycles

Ned., Gruod. 21 d.
nuo 1:45 iki 2:45 v. po pietų.

Turėsime gražią programą, 
bus malonu pasiklausyti kiek
vienam linksmos muzikos, gies
mių ir kalbos..

Kalbės S. J. Beneckas 
temoj: “Kalėdos”. J. Kardelis 
atsakinės j paduotus klausimus. 
Ir dar bus graži poema temo
je: “Audra prieš Dieną.”

Su visokiais reikalais rašyki
te laiškus po antrašu: Studio 
W0HI, 201 N. Wells Street, 
Chieago, 11L

. j^O r ______
RENDON bungalow, 6 kambarių, 

garu' šildomas, 2 karų garažas, renda 
$60, be garažo — $50, adresas, 6417 
S. Sacramento Avė. Šaukit savininką 
vakare, Tel. Prospect 3359.

KAMBARYS rendon, apšildytas, 
prie švarios, mažos šeimos — dėl vyro 
arba moteries. 6609 S. Campbell Avė. 
Hemlock 0010.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtų. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notarialilkus raitus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakorfts.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIEOADS.Įi

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘ0E, 

672 West Madison Street.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, Copyright s — išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chieago Avė. Brunsivick 7187

KAMBARYS ir valgis $8.00 dėl 
merginos. Namie gaminti valgiai. Pri- 
vatiška šeimina.' Garo apšildymas. 
5828 So. Whipple St. Republic 4898.

Business Chances 
j Pardavimui Bizniai 

DELICATESSEN ir grosernė turi 
būti parduota šią savaitę. Jokis tei
singas pasiutimas nebus atmestas. 4 kam
bariai. Renda $35.

4418 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI btičemS ir groserne, 
visokių tautų apgyventa. Pardavimo 
priežastis — turiu du biznius.

2611 W. 44 St.

Farms For Sale

VIŠTŲ FARMA ♦
Maža vištų farmutė, Indianos valsti

joj tiktai 4 7 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 Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė,
T«L Lafinttt 0455


