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Kaip Gyvena Lietuviai
Sovietu Rusijoje

Lietuvių valstiečių kova prieš “kolchozus” 
ir komunistų graudžios ašaros

ti $25,000; suimta^

Lietuvių komunistų organas, Į vę. Putna pardavė gerą arklį 
“Komunistas” (243 nr.), einąs ir nusipirko pusgyvį. Petkevi- 
Minske, šitaip rašo apie lietu-įčius pardavė drigantą už 250

Baisios žmogžudy bes vieta. — Farma netoli nuo Schaefer miestelio, North Dakotoj, kur andai 
rado išžudytą visą farmerio A. Haveno šešių narių šeimyną, žmogžudys, Charles Bannon var

du, tapo suimtas.

Illinois angliakasiai

vius gyvenančius sovietų Ru-’rub., o pirko už 50 rub. Yra 
sijoj. i tekių, kurie paskutines sėklas

“Baltrusijos Socialistinėj So-. išaikvojo... Glinikų kaimas la- 
vietų Respublikoj lietuvių ko-į bai saldžiai miega, apie kolek- 
lonijose gyvena apie 711,0001 tyvus nė nesapnuoja. Kaime 
žmonių. Kolchozų kūrimo rei-, yra 15 kiemų. Visi težino tik 
kale lietuvių kolonijos stovi i kortomis lošt. Jaunimas irgi 
užpakaly visų kitų tautinių ma-j taip atsidavęs kortoms, kad ne- 
žumų — latvių, žydų, lenkų, nori nė žinot raudonojo kam- 
Tiktai Sol'eiske yra susikūręs j polio (.skaityklos), nei knygn- 
mažas kokhozėlis... Musų vy-ičių. t žtat visokių plepalų čia 
rai gudrauja, patys neina į'ir apsiklausyt negalima. Kai 
susirinkimus, c moteris siun- Girnikuose norėjo rinkt aukas 
čia... Moterys apsimeta nieko orlaiviui, ta; žmonės atsakė ge- 
nesuprantančios apie kolektyvą: riau duosią kunigui, tai jis 
(valstybinius dvarus), kelia j pasimelsiąs už sveikata... Nėra 
triukšmą ir dažnai išardo susi-j čia nū vieno komjaunuolio.
rinkimą...

“Lietuviškas buožė Sovietų 
Baltarusijoj nesnaudžia. Jis ko
voja prieš kolektivizaciją (prieš 
valstybinių dvarų steigimą) : 
atkalbinėja biednuomenę ir vi
dutinius, įvairiais dievais gas- 
dina juos, sako, atvažiuosiąs 
iš Amerikos koks tai dievas su

siųs tuos, kurie bus kolkety- 
vuose... Buožės paleido agita
ciją tarp Osinovkos lietuviui 
apie grįžimą j Lietuvą... Laidoj 
paskalas, kad Sofeisko kolek- j 
tyvo darbininkai vaikšto pus-! 
nuogiai, kad netur ko valgyt;

didele galybe, išardysiąs visus “Lietuvių kaimuose Sovietų 
kolektyvus ir vėl pradėsiąs mo- Baltarusijoj“ sako komunistų 
kyt šventenybės, ., v.eL .atidary-I organas, “buožės niekelio ne
šiąs bažnyčias... Antikristas va- į kliudomi lig pat pastarųjų lai- 
žinėsiąs su pečium ir degiu- kų lygu vorai čiulpė biednuo- 

menės kraują“.
Už lietuvių subuožėjimą 

Kapsukas ir Angarietis — 
Aleksa verčia kaltę daktarui 
St. Matulaičiui, Vadrinaičiui, 
Žalpiai, Br. Serbentai ir ki
tiems “draugams minskie-

11 1,u . . ičiams”, atsitolinusiems nuo
"I.ietuvni valstiečių tarpe j ..slalįnizmo- Kapsukas

kunigas naudojasi daug platės-1 re;kakui ja paiiaikillti atskirus 
ne įtaka, negu pravoslavų po-; li(>luvj ..k()|chozus.; Jo nil0. 
pas pas baltai usnis... \ k toj j monf, lietuvius reikia “išblaš- 
svarstyt, ar turi žmogus du-i, ... ■ . •• : 4.-4.* I kvti , kad jie nekomumstetu. 
sišą, daug geriau butų tinka- j zjjrfp.
mai pažint kunigo ir buožės 1 .. r > • . > ,.1 • , ,| Jokiu budu negalima pasi-
žahnga veikimą ir iškelt die-' , , • . >• > ■ . ,■ • •* tenkint mažiukais tautiniais
UOS SViCSOIL.. i 1 iii • i) ii * 11 v 1- 4. 4-I kolektyvais. Reikia blaskyt tau-

Jonas Kun'genas, norėdamas 
Įsigyt per 30 ha žemės, fikty
viškai (dėl akių) persiskyrė su 
žmona ir dabar valdo 2 tikiu.
o Sovietas, kaimo taryba, ji 
laiko silpnu vidutiniu skirsto... 
Apylinkės baltarusiai, estai ir 
latviai susirašė i kolchozus, lie
tuviai spiriasi, kaip ožiai ant 
ledo“.
Lietuviai skerdžia gyvulius, 
kad jie nebūty “sukolchozin ti”

Toliau “Komunistas” sako:
“Kur nubalsuojama kolekti- 

vizacija, prasideda gyvulių 
skerdimas, kad netektų valsty
biniam dvarui.

“Vižinienė, užsirašius į ko
lektyvą, papiovė veršingą kar

ORAS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra, 
našauja:

Bendrai gražu, nors iš da
lies debesiuota; nežymi tempe
ratūros atmaina; lengvi mai- 
nąsi vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 32Q ir 38°; F.

šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 4:24. Mėnuo leidžiasi 
11:52 vakaro.

Kaina 3c

“Kai esti susirinkimai dėl 
• kolektyvų steigimo, tai ateina 
j lik moterys, vyrų neleidžia. 
Moterys užrėkia visą susirin- 

I kimą ir nieko nepadaręs išsi
skirsto“.
Kas kaltas kad “kolchozacija* 

nesiseka?

■ finis lietuvių valstiečių užsi
sklendimas ir eit prie tvėrimo 
didesnių tarptautinių kolekty-

1 vlJ”.

šino atžvilgiu Kapsukas eina 
caro ministerio Stolipino pė
dais. Juk savo laiku Stolipi- 

: nas žadėjo “rasplastat” (nu- 
I kryžiavot) Lietuvą.

Lietuvių komunistų spauda 
, dideliu nusiminimu pabrėžia, 
j kad lietuvių kolonistų jauni- 
Į mas nesąs palankus “komuniz
mui”. [Lž.].

Statys Leninui pamink
lą iš nuverstų caro ge

nerolų stovyklų
SEVASTOPOLIS, Sovietų Są

junga, gruod. 26. — Vietos bol
ševikų vyriausybė nutarė nu- 
gri austi mieste visus dar išli
pusius caro generolų monu
mentus, o jų metalą suvartoti 
pastatymui milžiniško pamink
lo Mikalojui Leninui.

Havanoj suimta 200 
granatų ir bombų

HAVANA, Kuba, gruod. 26. 
— Kariuomenės vyriausybė 
šiandie suėmė čia pakietą, ku
riame rado du šimtu rankinių 
granatų ir nedidelių bombų. 
Trys vyrai areštuoti.

Chicago, III. šeštadienis, Gruodis-Dceember 27 d., 1930
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Prof. I)ewey ragina 
organizuoti trečią 
politinę partiją

Graudena senatorių Norrisa 
mesti respublikonus ir pasi
imti pažangos judėjimo va
dovybę

NEW YOHKAS, gruod. 26.
Prof. John Devvey ragina 

Nebraskos senatorių Georgeą 
W. Norrisą mesti respubliko
nų partiją ir padėti organizuo
ti trečią politinę partiją.

Prof. Devvey yra garsus A- 
merikos mokslininkas filosofas 
ir nacionalinis League for In- 
dependent Polilical Action pir
mininkas.

Laišku senatoriui Norrisui 
prof. Devvey sako, kad jis, Nor- 
ris, esąs perdaug “socially 
minded,” kad begalėtų išsitek
ti republikonų vežime.

“Del jūsų pastarųjų prityri
mų su republikonų partijos va
dais,” sako prof. Devvey, “aš 
graudenu jus nutraukti visus 
santykius su ta politine ma
šina ir kartu su musų League’a 
ir kitomis pažangos grupėmis 
organizuoti naują partiją, ku
riai jus galėsite atiduoti visą 
savo ištikimybę.”

Republikonų partija stoja už 
šiurkštų individualizmą, sako 
prof. Devvey, tuo tarpu kai se
natorius Norris stojus už so
ciali planavimą ir socialę kon
trolę.

Prof. Devvey pareiškia, kad 
demokratų partija taip pat nie
kuo nesiskiria nuo republiko
nų partijos. Tiek* republikonų, 
tiek demokratų partijų princi
pai esą tie patys, ir abiejų jų 
mašinos esą tų pačių grupių 
kontroliuojamos. Milijonai pro
gresyvių žmonių Jungtinėse 
Valstybėse, sako prof. Devvey, 
esą taip pasipiktinę tomis se
nomis partijomis, kad jeigu 
dabar butų suorganizuota nau
ja partija, tai 1940 metais ji 
jau galėtų išrinkti prezidentą

Stalinas užėmė vietą 
sovietų vyriausybėje
MASKVA, gruod. 26. — Dik- 

tatorius Stalinas, kuris per pa
starus septynerius metus neuž
ėmė nė jokios oficialios vietos 
sovietų vyriausybėje — jis bu
vo tik vyriausias komunistų 
partijos galva — šiandie paga
liau įėjo vyria usybėn, patap
damas darbo ir apsaugos tąyy- 
bos nariu. Del ko jis tą postą 
priėmė, sovietų laikraščiai nie
ko nesako.

KANSAS CITY, gruod. 26.
Policija suėmė čia vieną 

Charlesą Duncaną, 23 metų 
j amžiaus vaikiną, kaltinamą dėl 
I bandymo grumojamais laiškais 
gauti iš turtingo vietos pirklio, 

' R. A. Longo, 25 tūkstančius 
j dolerių.

Suimtasis, pasak policijos, 
i prisipažinęs kaltas.

Meksikos arkivysku
pas bijo protestonų 

konkurencijos —
MEKSIKOS MIESTAS, gr. 

126. — Kalėdų šventę visose ka- 
j talikų bažnyčiose Meksikoje bu- 
' vo perskaitytas arkivyskupo 
Pascualio Diazo ganytojiškas 
laiškas. Savo laišku arkivysku
pas graudena visus meksikie
čius, katalikus ir nekatalikus 
(!) išvien kovoti su protesto
nų propaganda, kuri gresian
ti Meksikai dideliu pavojum. 
Pasak Diazo, tą pragaištingą 
propagandą Meksikoje uoliai 
vedą Jungtinių Valstybių pro- 
testonai.

Dvi moterys užmuštos, 
traukiniui užgavus 

automobili
DALLAS CENTER, Iowa, gr. 

26. — Minneapolis & St. Louis 
traukiniui užgavus čia vieną 
automobili buvo užmuštos juo 
važiavusios dvi moterys, Mrs. 
Agnew ir jos uošve, hbidvi 
iš Perry, Iowa.

Tarnai, tarnaitės Angli- 
joj reikalauja 8 dar

bo valandų
LONDONAS, gruod. 26. — 

Anglijoje kilo judėjimas suor
ganizuoti milijonus namų tar
nų ir tarnaičių tikslu iškovo
ti astuonių valandų darbo die
ną ir šešias darbo dienas sa
vaitėje.

Namų darbininkai darbinin
kės stengsis, kad aštuonių va
landų darbas butų jiems Įsta
tymu patikrintas.

Prof. Remeris rašo me
trikacijos įstatymų 

projektą
KAUNAS. — Min. pirm. Tu- 

belis raštu oficialiai kreipės į 
Valst. tarybos vicepirm. prof. 
Remerį, kuriam skubos keliu 
pavedė parašyti civ. metrika
cijos įstatymo projektą.

reikalauja 6-ių va
landų darbo dienos
BENTON, III., gruod. 26.— 

United Mine VVorkers of Ame
rica vietos kasyklų unija pri
ėmė rezoliuciją, kuria reikalau
jama, kad anglies kasyklose bu
tų įvesta šešių valandų darbo 
diena.

Rezoliucija tapo pasiųsta in- 
ternacionalinjam unijos prezi
dentui Johnui Le\visui ir vi
soms vietų unijoms Illinois val
stijoje.

Vietos angliakasių unija sa
ko, kad Įsteigus trumpesnį dar
bą sumažėtų nedarbas anglia
kasių tarpe.

Siunčia kariuomenę 
burmiečių maištams 

malšinti
KANGUNAS, Burnrn, gruod. 

26. — Vyriausybė pasiuntė iš 
čia i Tharavvaddy apskritį, 65 
mylias Į žiemius nuo Rangu- 
no, būrį kareivių, apginkluotų 
kulkosvaidžiais, malšinti tos sri
ties gyventojams, kurie kelia 
maištą prieš mokesčių rinkė
jus.

Tuose burmiečių neramumuo
se per pastarus dvi dienas, kaip 
praneša, daugiau kaip dvide
šimt žmonių buvo užmušta ir 
daug kitų sužeista. Tarp už
muštų buvo keturi policinin
kai.

Išbadėjęs bedarbis, ga
vęs valgyt, mirė

WĄSHING,TONAS, gruod. 26 
— Vienas nežinomas bedarbis, 
apie 50 metų amžiaus, vakar 
vieno labdario suteiktas gerų 
kalėdinių pietų pavalgyti, be
valgydamas mirė. Prieš tai jis 
per keletą dienų buvo beveik 
nevalgęs.

Degtinė ir pienas
Per paskutinį Marijampolės 

miesto posėdį nutarta nho Nau
jų Metų leisti atidaryti dar 6 
traktierius.

Be to, buvo tartasi ir dėl pri
valomo įsakymo pienui ir jo 
gaminiams pardavinėti. Ka
dangi kai kuriems marijampo
liečiams rupi tik pinigai, o pie
nas bei jo produktai gardu ir 
su bacilomis, tai šis įsakymo 
projektas atmestas.

Trys žmonės prigėrė 
valčiai apvirtus w ----

SAUSALJTO, Cal., gruod. 26 
.Vakar vakarą Richardson 

Įlankoje apvirto valtis, gabenu
si trylika asmenų į vieno San 
Francisco kapitalisto jachtą. 
Trys valties Įgulos žmonės pri
gėrė, kiti buvo atsiskubinusių 
nelaimės vieton kitų valčių iš
gelbėti.

Ieško Kūčių naktį 
nukritusio Idaho 

valst. meteoro
! LEVVISTON, Idaho, gruod. 
26. — Daugelis šiaurinės Idaho 
dalies gyventojų tikrina matę 
Kūčių naktį krintantį meteorą, 
kuris perlėkęs per padanges su 
didele žėrinčia šviesa ir po to 
buvęs girdėt baisus sprogimas, 
panašus Į milžiniškos granatos 
sprogimą.

Dr. Moorehead, Kendricko, 
Idaho, mėgėjas astronomas, ku
ris taip pat tatai matė, pareiš
kia nuomonę, kad meteoras — 
jei tai buvęs meteoras^ — spro
gęs dausose, nepasiekęs žemės. 
Tuo tarpu Idahd Universiteto 
prof. Laney mano, kad mete
oras nukritęs žemėn apie dvide
šimt ar trisdešimt mylių Į pie
tų rytus nuo Moscow, univer
siteto miesto. Jo prašymu, da
bar toje apielinkėj ieškoma nu
kritusio meteoro kratero.

Rado prieš J metus pra
puolusiu žiemiuose 2-jų 

lakūnų kunus
MONTREALIS, Kanada, gr. 

26. — Kvebeko provincijos žie
mių miškuose, Chibougamau 
distrikte, indėnai vakar neti
kėtai užėjo sudužusį aeroplaną 
ir jame sušalusius dviejų laku-1 
nų kunus. Apie savo radinį ji | 
davė žinią į artimiausį Rober- 
valio postą.

Pasirodo, kad tai buvo žu
vę lakūnai W. Ii. Canncn, pi
lotas, ir L. Lizotte, mechani
kas, kurio praeitų metų spalių 
9 dieną išskrido i Chibouga
mau distriktą prospektuoti ir 
daugiau nebegrįžo. Jie, matyt, 
žuvo ten per smarkią sniego 
audrą.

Berlyno policija išvaikė 
komunistų demons

traciją //
BERLYNAS, gruod. 26. — 

Komunistai šiandie bandė antrą 
kartą surengti Berlyne > anti- 
kalėdines demonstracijas, bet 
demonstrantai buvo policijos 
išsklaidyti. Keletas jų buvo su- . 
imti.

New Yorke 10 asmenį) 
nusinuodijo svaigalais

NEW YORKAS, gruod. 26. 
— Per Kalėdų šventes New 
Yorke nuodingais svaigaliai- 
siais gėrimais ^nusinuodijo pen
ki asmenys. Kjti rasti negyvi 
penki asmenys, kaip spėjama, 
taip pat mirė nuo nuodingų 
svaigalų.

Daug bedarbių
ŠIAULIAI. — Užėjus rude

niui bedarbių skaičius Šiauliuo
se padidėjo. Bedarbiai siūlosi 
dirbti už 1—2 lt. į dieną, ta
čiau ir tokio darbo niekur ne
gauna. Darbo birža kasdien re
gistruoja naujus bedarbius.

Šiauliuose Gordono lentpjū
vėj darbininkai už dienos dar
bą vyrai gauna 3—4 lt., o mote
rys l1/2—2 lt.

Bankas rengias par
duot prasiskolinusią 
komunistų stovyklą

KINGSTON, gruod. 26. — 
Kingston Trust Co. apskundė 
komunistų laikomą stovyklą 
(camp) “Nit-Gedaiget”, reika
laudama, kad butų padarytas 
“forcclosure” ir stovykla par
duota už nesumok ėjimą mor- 
gičių.

Morgičiai siekia 38 tūkstan
čius dolerių, ir bankas sako, 
kad stovykla ne tik nesumo
kėjus nustatytų morgičių dalių, 
bet taij) pat nemokėjus nuo
šimčių ii- apdraudos nuo ug
nies.

Skunde sakoma, kad stovyk
la turėjus morgičių sumokėti 
liepos 27 dieną $1,700, rugpjū
čio 4 dieną $2,000, rugsėjo 3 
dieną vėl $2,000. Be to stovyk
la nemokėjus morgičių nuošim
čių nuo praeito kovo mėnesio. 
Bankas buvęs priverstas dar 
sumokėti daugiau kaip 2,600 
dolerių apdraudos nuo ugnies, 
nes stovykla nebuvo sumokė
jus.

Ispanų Užsienių Le- 
gijonas grąžinamas 

Į Morokų
MADRIDAS,,Ispanija, gruod. 

26. — Visiems ispanų Užsie
nių Legijono batalijonams, ku
rie buvo neseniai pargabenti 
iš Afrikos pastarajam revoliu
ciniam sukilimui patrempti, ta
po vyriausybės Įsakyta grįžti 
atgal j Moroką.

Europa turi dar vieną 
diktatorių, kad ir 

nykštuką
MONTE KARLO, Monakas, 

gruod. 26. — Kunigaikštis Liu
dvikas II, mažytės Monako ku
nigaikštystės valdovas, pasi
skelbė diktatorium, šiandie jis 
išleido dekretą, kuriuo krašto 
ir komunalės tarybos suspen
duojamos.

Monakiečiai nemėgo, kad jų 
valdovas nuolatos zuja Į Pa
ryžių zylioti, nesirūpindamas 
krašte reikalais. Praeita savai
tę, kai jis parvyko iš Pary
žiaus, piliečiai pasitiko jį pik
tomis demonstracijomis ir riau
šėmis.

Monako kunigaikštystė užima 
vos 8 ketvirtainių amerikiškų 
mylių plotą; turi 24,900 gy
ventojų. Ji yra palei Tarpže- 
mio jurą, iš visų kitų pusių 
apjuosta Franci jos. Išsilaiko 
daugiausia iš\ turtingų svečių, 
kurių kasmet apie 1^2 milijono 
aplanko jos rezortus — Mona
ką . ir Monte Karlą.

Apiplėšė banką
HERSCHER, III., gruod. 26. 

— Keturi banditai šiandie čia 
apiplėšė State Bank of Her- 
scher, nusinešdami $2,500.

Duos studentams pie
tus po 1 litą

KAUNAS. — žemės nkio mi- 
nisteris Aleksa kalbėdamasis su 
korespondentais pasakęs, kad 
Žemės ūkio rūmuose rengiama 
studentams valgykla sausio m. 
busianti atidalyta. Pietus kaš
tuosią 1 lt. Valgykloj busią ga
minama apie 800—1000 pietų. 
Tam tikras pietų procentas ne
turtingiems studentams busiąs 
duodamas ii’ nemokamai.

-
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Detroit, Mich.
Iš SI.A. 21 kuopos mėnesinio 

susirinkimo

atsilankyti i minėtą susirinki
mą ir atsivesti naujų narių pri
rašyti prie SLA. 21 kuopos.

SLA. 21 kuopos narys A. B.

žmonių tikslas, kurie šmeižia 
tuos veikėjus, kurie paliko sa
vo principinėj linijoj ir kurie 
nebuvo nuperkami už 25 c.? 
Jaunimo S-gą suorganizavo bu-

Gruodžio 6 d. vakare Įvyko 
SLA. 21 kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Narių dalyvavo ge
rokas būrys. Dar 10 nariu su
grįžo prie SLA. 21 kuopos nuo 
komunistų SLA. 21 kuopos 
griovikų A. M. Kišono ir kom
panijos. Taip turi padaryt vi
si SLA. 21 kuopos nariai, ku
rie buvo ir yra suklaidinti ko
munistų, jei jie nori pasilikti 
pilnateisiais SLA. nariais.

1931 metams buvo išrinkta 
nauja valdyba iš sekamų narių: 
pirmininkas ir organiztorius 
Mykolas L. Balčiūnas, užrašų 
raštininkas A. Stulgis, finansų 
raštininkas. V. Balvočius, iž
dininkas S. Starlis, iždo globė-: 
jai A. Bačėnas ir J. Kėblaitis.! 
Durų pridabotojas A. Andriu
lis (ligonių lankytojus skirs iš i 
eilės pagal reikalą). Todėl visi 
SLA. 21 kuopos nariai su vi-1 
sais reikalais kreipkitės prie 
SLA. 21 kuopos prie virš įvar
dytų kuopos komiteto narių, o 
ne prie SLA. 21 kuopos grio-į 
vikų—J. Barono, A. M. Kišono, Į 
P. Smalsčio ir jųjų draugų.

Buvo skaitytas pr kvietimas j 
iš SLA. 361 jaunuolių kuopos. Į 
kad ką nors bendrai surengus 
Nutarta vienbalsiai prisidėti Į 
ir tam tikslui išrinkta komisi-l 
ja pagal kvietėjų rekomenda- ’ 
viją.

Nutarta po Naujų Metų pa-i 
imti du išvažiavimus ekskurse-, 
mis laivu į Bob-Lo Salą Kana-j 
do1.

Patronėlė Stakvilienė buvo1 
susirgus rugsėjo II dieną, o 
atsimaldavo gruodžio 5 dieną, j 
Už jos sirgimą pripažinta pa
šalpą išmokė4 tįit'k. kiek paro
do SLA. konstitucija.

Jonui Barkui (J. Bartkui ?) 
U' to sirgimą1 išmokėta pašelpa ' 
I- t) doleriu, c

Vienbalsiai nutarta. kad 
SI A. 21 kuonos \aldyba para
dytų viešą atsišaukimą į visut; 
SLA. 21 kuopos narius .ai iš
aiškinimu, kaip komunistai ap
gaulingai traukia lauk narim , 
iš SLA. 21 kuopos i komunistu 
da nesamą “.Lietuvių Darbinin
ku Draugiją” (susivienijimą).

Beje, SLA. 21 kuopa iš save 
tarpo išrinko oficiali korespon- 
(lentą, kuris l>e abejones para- j 
šys kas meilusis smulkmėms- . 
kai ką veikia SLA. 21 kuopa.

Susirinkimas buvo ramus- 
draugišk; s, todėl kad buvo 
svarstoma vien, tik SLA. reika
lai. Puiku'. Taip mes turime 
daryti ir ateityje. Kai ateisi-: 
me į SLA. 21 kuopos susirin
kimus, tai svarstykim vien tik 
SLA. reikalus, o kai nueisime 
į kilų organizacijų susirinki- į 
mus, tai ten svarstykim tik tų 
organizacijų reikalus. Tuometi 
\ isii organizacijų susirinkimai 
bus ramųs-draugiški, ir organi
zacijoms bus naudingi. O ivai- J 
rių k ikraščių bendradarbiai !■ 
rašydami korespondencijas vi- j 
sada Įvertins draugijų ramius-' 
draugiškus susirinkimus.

Visų Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 21 kuopos narių yra 
būtina pareiga pasilikti SLA ; 
nariais, o ne aklai sekti paskui j 
komunistus, SLA. griovikus, į

Toronto, Ont.
Artistų reikalai

----------- z
Begyvendamas Kanadoje pa

stebėjau dideli trukumą lietu
viu menininku. Poetiška lietu
vio siela tiesiog alkana lietuvių 
meno. Ateina šeštadienio va
karas ir visi teiraujasi kas lie
tuvių rengiama tą vakarą; ir 
visi eina į lietuvių parengimą. 
Bet kartais tie parengimai bu
vo žemiau kritikos ir atsilan
kiusiam tiktai jausmus erzina, 
kai mato scenoje praktikantus 
artistus.

Visi žymus Amerikos lietu- 
vių artistai išvažinėj a skersai 
ir išilgai visas Jungtines Vals
tybes, duodami gerus koncertus 
visose lietuvių kolonijose, bet 
visaj pamiršta atsilankyti ke
lių dešimčių tūkstančių Kana
dos lietuvių kolonijoje, kur tie 
koncertai jau per metų metus 
yra laukiami, ir jeigu kada to
kie artistai atsilankę duotų 
koncertą, pavyzdžiui, Toronto 
mieste, tai gal reiktų nusam
dyti Massay Music Hali, kad 
visi galėtų sutilpti, nes aš esu 
tikras, kad visi lietuviai norė
tų pamatyti išpildymą klasinių 
meno kurinių.

Kaip butų malonu ir kaip 
butų dėkingi Kanados lietu
viai, jeigu garsus lietuvių ar
tistai kaip p. Olšauskas ir p. 
Vanagaitis atvykę duotų savo 
koncertą Toronte. Pasisekimas L 
butų geriausias, nes lietuviai 
myli meną ir visi dalyvautų 
koncerto.

Vien tiktai sportininkas p. 
Komaras karts nuo karto ap
lanko Kanados lietuvius, už ką 
jam visi Kanados lietuviai yra 
gilia: dėkingi.—G. J. Y.

Toronto, Ont.
Vakaras

Gruodžio 13 d. St. Agnės sve
tainėje Sūnų ir Dukterų pašai- 
pinė draugija surengė vakarą. 
Buvo pastatyta veikalas ir šo
kiai. šokiams griežė du smui
kai ir pianas. Publikos visai ne
patenkinta tokiu orkestro są
statu, nes minėtas orkestras 
neatliko savo užduoties. Lošė 
jai veikale pasirodė visai nepa
sirengę atlikimui savo rolių.

Toronto lietuviai tikisi, kad 
Sūnų ir Dukterų pašalpinč 
draugija ateityje pastatys ką 
nors geresnio, negu šį kartą. 
Geri; u butų ruošti rečiau, bet 
su geru pastatymu šokių ar 
vaidinimų vakarus.

Kiek tęko girdėti, tai komu
nistai pasirengę suskaldyti ir 
Sūnų ir Dukterų pašaipių^ 
draugiją.—(i. J. Y.

Toronto, Kanada
Kanadcs lietuviiai. — Jaunimo

Sąjunga, — jos apžvalga ir 
kritika.

Nors daug buvo rašyta iš 
S-gos gyvenimo, ir jos darbuo
tės nuo pat jos įsikūrimo, bet

relis lietuvių kaipo kultūrinę 
organizaciją, kuri suvienytų 
Kanados lietuvius ypač jaunimą 
kaip čia gimusius, taip pat ir 
ateivius bendron kultūrinėm 
vieneton. Neturėjom mes pro
fesorių ir kokių kitų profesio
nalų kt. referatų, chorvedžių ar 
erkestros vedėjų, kurie būt ga
lėję pradėt tą darbą pamatiniai, 
todėl tas darbas slinko paleng
va. Bet paėmus viską bendrai 
su tais visais trukumais J. 
S-ga padarė didelę pažangą per 
savo dviejų metų egzistavimą. 
Kol S-goj viešpatavo sugyveni
mas ir solidarumas, kada visi 
dirbo bendrą darbą neneigdami 
vieni kitų asmenybes ar pažiū
rų. Bet štai atsiranda žmonių, 
kurių vienpusiškas Įsitikinimas 
perviršijo visus solidarumo 
dėsnius, t. y. daugumoj prieš
kariniai lietuviai pradėjo plūs
tis susirinkimuose politiniais 
bei asmeniniais sumetimais, kas 
privertė daug narių, ypač iš 
jaunikio išstoti iš S-gos. Bet 
galų gale tie “kultūringieji” 
“seniai” sugalvojo, kad S-ga 
demoralizuojanti kitos draugi
jos veikimą (A.L.D.L.D.) ir 
sumanė S-gą likviduoti. Tas 
žygis be abejo kaip vėliau pa
aiškės nepavyko. Dabar pa
žvelgsime į minėtų žmonių kri
tiką ir logiką.

Rugsėjo 28 d. S-gos susii lū
kime, nepakęsdami daugiau už
sipuolimų ir visokių šmeištų ir 
priekaištų I valdybos nariai iš
skyrus iždininką, pareiškė su
sirinkimui, kad jie reikalauja iš 
narių pasitikėjimo, nes kito
kiu atveju nesutinka toliaus 
darbuotis. Pasitikėjimo klausi
mas ir istatu taisvmo klausi- 
mas, kuri visokio “misijonie- 
riai” pirmiau jau buvų suplana
vę liko atidėta iki..spalių. 26 d. 
susirinkimo, kuris numatyta 
buvo visuotinu. DabAr pažiūrė
kime, ką sako “Vilnis” spalių 
15 d. t. y. \isa 11 d. prieš vi
suotiną S-gos susirinkimą. Štai 

Į ištraukos: “Todėl ant sekančio 
susirinkimo privalo atsilankyti 
visi S-gos nariai, nes bus pa
reikštas valdybai nepasitikėji- 
nvas ir priimti pataisyti S-gos 
Įstatai“. Kitoj vietoj “Vilny” 
iš Spalių 22 d. destiliruotas 
“Petras” džiūgauja, kad “visi 
sociall'ašistai” ir kitos juodos 
dvasios, jeigu “draugai” ne
spaus gaus nešdintis iš S-gos 
laukan”. (Ir labai teisingai iš
pranašauta). Bet štai pasigai
lėjimų vertas žmogelis (nes jo 
pavardė telpa po koresponden
cija) “Vilny” iš lapkričio 3 d. 
skundžiasi, kad “J. S-ga skils, 
nes fašistiniai asmenys prie to 
rengėsi apie trejetą mėnesių 
lankydamies po stubas, kvies
dami rašytis kuo daugiausiai 
prie S-gos (gaila, kad ne prie 
(ALDLD) draugijos) tvindyda
mi “cigaretus”, kad sudarius 
visuotinom susirinkime daugu
mą, o tada pavaryti visus pro
gresyvius narius”. Kur gi čia 
teisybė ir logika. Ar tas žmo
gelis gali įrodyti faktais, kad 
mes kokią propagandą varėme 
per laikrašti taip, kaip tai da
rė jie? Ar tas žmogelis gali 
nurodyti bent vieną valdybos 
narį, kuris su “cigaretais” 
rinko S-gai narius? Be svyra
vimų pasakysiu, kad ne. Iš 
mus nė vienas neatvedė nė vie-

taip vadinamą “Lietuvių Dar- 1 
bininkų Susivienijimą”, kurioI 
dar nėra, o yra tik vardas antį 
bevertės popieros sklypelio. To
dėl visi ištikimi SLA. nariai { 
apsižiūrėkite, kol da nėra vėlu, 
kad jūsų sumokėti pinigai i ko
munistų “L.D.S.” nepasiliktų 
komunistų kišenėje, o jus be 
organizacijos, ir be pinigų.

Sekantis SLA. 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas bus meti
nis ir Įvyks subatoj, sausio o 
dieną, 7 valandą vakaro, Lie
tuvių Bendrovės namo mažoj 
svetainėj ant trečių lubų. To
dėl visi nariai turit būtinai

mes dar syki grįšime atgal prie 
to paties klausimo, nes tai yra 
gana svarbus šiuo laiku Toron
to visuomenei. Ypač šiuo lai
kotarpiu, kada S-gos veikimas 
yra sudemoralizuotas, ar geriau 
pasakius buvo sudemoralizuo- 
tas grupes žmonių su siauro
mis politinėmis perspektyvo
mis ir kurie šiandien pila savo 
pamazgas per “Vilnį” ir “Lais
vę” ant tų asmenų, kurie dir
bo joje net nuo pat jos Įsikū
rimo. Bet pažvelgkime gerbia
mieji kas buvo ir yra J. S-ga? 

[Kokiais keliais ji ėjo ir eina?
Ir kas tie žmonės ir koks tų

no nario, išskyrus S-gos orga
nizatorių J. S., kuris prirašė 8 
narius. Bet tai jo pareiga, — 
jis ir kiekviename susirinkime 
prirašydavo naujų narių. Bet 
“gerbiamieji” neturėdami or
ganizatoriaus teisių išsykio su
tverėte virš 25 narius užmokė
dami jiems Įstojamus mokes
nius, o valdyba net neužprotes
tavo prieš balsavimą tų narių, 
kol prieis “Narių priėmimo” 
dienotvarkės punktas. 0 gal 
manė, kad ištikrųjų tie “sene
liai” ir “motutės” išaukles ar 
padarys koki didelį darbą S-gos 
labui?

“Vilnies” No. 259 Straževi- 
čius tas “pažangusis” ir “ap
sišvietęs” žmogelis rašo, “kad 
po ilgų ir karštų diskusijų iš 
abiejų pusių, ant. galo, buvo 
pareikšta valdybai nepasitikė
jimas”. Kaip jau ir negėda 
meluoti, jog pats įnešė ir rėkė 
nesavu balsu, kad viso dėl dis
kusijų ir pasiaiškinimų duot tik 
15 minučių (dar gerai, kad ne 
Sekundų) ir tas kaip per svies
tą buvo nubalsuota, nes “tėve
liai” nesnaudė ir rankų “trofi
kas” buvo gerai sureguliuotas. 
Toliaus tas pats" vargšas pec- 
kioja ir laikraštį Asmenys, ku
rio jam nepatinka Įvardydamas 
juos pavardėmis ir pabrėžda
mas. “Neteisingai Jie pasielgė 
šiuo bedarbės ir jkrižio momen
tu”. Bet kodėl 'gi gerbiamieji 
už tuos pinigus, kurie buvo 
asignuoti narių papirkimui jus 
nesuvartojate bedarbiams šelp
ti, nes niekurie iš jų tik sykį 
dienoj gauna paavlgyti.

Iš viso tilpusio augščiau ma
tyt, kokie santykiai tarp To
ronto lietuvių. Dabar panagri
nėsime paskutinę koresponden
ciją iš “Vilnies” No. 285 para
šyta “Toronto žvalgo” didelio 
idealisto ir dabartinio “senių” 
ir “senelių” pirsnininko. “T. Ž.” 
rašo, kad labai neba tai nusi
stebėjo, kad pas juos ant susi
rinkimo atėjo (jaunųjų) Jauni
mo S-gos komisija, kad žmoniš
kai susitarus su jais. Na, jog 
jus pirmiau rėkėte, kad neva 

'mes nenorėjome jokių taikinf- 
mosi sąlygų priimti, o dabar 
rašote, kad mes gerinamos ir 
norime gristi? “T. ž.” per akis 
melėoja. kad minėta komisija 
10 sykių balsą ėmė, nes tame 
pačiame numery tūlas “Jonas” 
rašo, kad “atsišaukė pabėgėlių 
komisija” ir kad, “susirinkimas 
labai gražiai pffifcjo”, bet vė
liaus sako, “kad&ekurie senes
nieji (pripažįsta, kad pas juos 
tokių yra) tankiai per susirin
kimus pasako ilgas prakalbas, 
bet patartina jas sutrumpinti 
ir nevartoti . tokįų. žodžių, ku
rie yra labai nedailus”. Ar ne- 
prisipažįstatė patys, kad jus 
tą komisiją iškoliojote nedai
liais žodžiais? Pas jus tokie 
susirinkimai skuįtoma gražiais 
ir pavyzdingais. Toliaus “T. Ž.’ 
prilygina S-gos valdybą prie 
“Grizbatų” ir “Kanados Lietu
vio”. Kam norėti ir stengtis 
kitus Įtikinti, jeigu tam patys 
netiki. Ar neatsimena “T. ž.”, 
kad kada išėjo “Kanados Lietu
vis” mes norėjome išleisti “Ka
nados Ateivį”. “T. Ž.” sako, 
kad mes juos bolševikais Vadi
name, ta.j netiesa. • Jums gė
liau pritiktų “samozvancų” ar
ba “šiaudinių” komunistų var
das. Jei jus norite žinoti, tai 
galima pasakyti, .kad mes esa
me bolševikai — ar supratote 
gerbiamjie, mes esame jais, c 
no jus. Kokiais buvote atsi
šaukimuose pasirašę, tokiais 
jus esate, tokiais ir gal pasilik
site.

“T. ž.”, kuris kitus biauroja 
ir šmeižia, tegul pasižiūri pats 
į save, ir pamatys koks dide
lis “idealistas” a^ “bolševikas” 
jis yra. Praeitą, žiemą Toron
te atsilankė dainininkai Stan
kūnas ir Minkelėniutė. Buvo 
surengtos išleistuvės, ir štai 
tas didysis “idealistas” užsiga
vo, kad jo malonybei nebuvo 
vietos atsisėsti prie pirmo sta
lo. Jis pasišaukė žmoną, išdū
mė namo ir parašė pareiškimą, 
kad rezignuoja iš A.L.D.L.D. 
Ar ne tiesa? Ar “T. Ž.” ne
padarė kvailiau už grizbato- 
rms? Dabar nepoilgo matome 
šio gerbiamo asmens atvaizdą 
ant “Vilnies” pirmo lapo, kad 
torontiečiai geriau pažintų “le- 
niną”. Ar ųe “T. ž.” Sūnų 
Dukterų Draugijos susirinkime 
grasino pirštu, kad “jus mane 
turite užtvirtinti ir balsuoti iš- 
naujo” kas išeina prieš drau
gijos konstituciją. Ar ne “T. 
ž.” pasiūlė 500 d. užstato, kad! 
tik jis galėtų kandidatuoti Į 
iždininkus, būdamas naujas 
narys? Ar čia no egoistiškas 
karjeros troškimas, kurį “T.

Ž.” bando prikišti S-gos valdy
bai? Ar ne “T. Ž.” tik puolei 
su britva ant savo draugo, ku
ris priklauso toj pačioj orga
nizacijoj, kur, ir “T. ž.”, tik 
vien dėl to, kad jis norėjo irgi 
tokj pat duonos kąsnį užsidirb
ti kaip ir “T. ž.”. Taip pat ir 
S-gos valdyboj siūlė “kraujo 
praliejimą”, nes gal mane, kad 
mes nusigasime ir pripažinsime 
jo diktatūrą. Jus gerbiamieji 
plėšiką ar vagi dauginus ger
bsite, negu žmogų, kuris nesu
tinka su jūsų fanatiška nuomo
ne*. Toliaus “T. ž.” reikalauja, 
kad jam butų sugrąžinta jo 
užstatas tada jis dovanosiąs 
mums moralines skriaudas, ku
rias jam esame padarę,' ir mes 
galėsią grįžti. Kad jo užsta
tas jam bus grąžintas,— tai 
senai žino, nes taj jau buvo 
pranešta. Bet kodėl “T. ž.” 
ant savo susirinkimo šaukė, kad 
jam tie pinigai pavogti, begė
diškai šmeiždamas S-gos valdy
bą? Ar ne jus žadėjote sykiu 
su mumis rengti viešą teismą 
ir išrišt kivirčius trečiuoju teis
mu? Bet vėliaus paskelbėte 
prakalbas, kuriose kalbės jūsų 
“oratoriai”, o mumis kvietėte 
pasiklausyti. Jus nekalbėjote 
apie jokius kulturinius ar idea
linius klausimus ir nėjote prie 
žmoniškų išvadų, bet grasinote 
teismais ir primėtėte mums ne

tuomj palenkti prie savęs? Mes 
jum senai pareiškėme, kad mes 
nenorime bylinėtis ir nenorime, 
kad pinigai, kurie šiais laikais 
visiems reikalingi, butų mėto- 
m visokiems “lojeriams” ir ki
toms teismo išlaidoms. Ir mes 
net nenorime traukti atsako
mybėn asmenis už asmeniškus 
įžeidimus, nes jie bedarbiai ir 
gyvena sunkiais ekonominiais 
laikais. Toliaus tose pačiose 
prakalbose jus pagrobėte kitam 
asmeniui adresuotą laišką, kur 
vienas vaikinas kviečia panelę 
atsilankyti ant S-gos šokių, kai
po svarbų dokumentą. O gal 
A. M. pats tą‘merginą būt ve
dęs kur ant 
mums gėda,
nęs žmogus nors

good time”? Net 
kad jau pagyve- 

ir opozicijoj 
Toliaus pa

leidote gandus, kad nuo S-gos

barti uis jūsų neva tai valdybos 
narys buvo to pikniko galva, 
ar ne pas jį buvo visos atskai
tos, kurias jis viešai nerapor
tavo. Ir jus ne “čiukš” jam 
nesakėte, jeigu jau buvo jie 
pavogti, tai jus juos ir pavo
gėte. Ar ne justi gauja užpuo
la lojoti kiekvieną jums nepa
tinkamą asmenį, kuris tik at- 
silanko i skaityklą? Ar ne jū
sų “motutės” išdirbo mus žmo
gaus vardo nevertais gyvū
nais? Galų gale “T. ž.” žada 
dovanoti mums moralines

jis—su kurio “reputacija” visi 
susipažinsite. Tai absurdas. 
Kažin kas kam dabar dovanosi-
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me tas moralines skriaudas, 
bet iš “T. ž.” jokio dovanoji
mo mes nereikalaujame, gali 
dovanoti jas pats sau. Einant 
prie užbaigoj mes turime pasa
kyti, kari mes neiname ir nesi- 
geriname, kad mus priimtumė
te atgal, nes mes niekur neiš
ėjome iš S-gos ir esame joje. 
Jeigu mes taikomės su jumis,

o ne principiniais, nes mes lai
kėme jumis lygiais žmonėmis 
kovoje už būvi ir žmoniškais 
norėjome susitaikyti. Toliaus

giau nebandysim! Knygas, ku
rias turite užgrobę ir niekam 
neduodate skaityti, - kol jas

.

“nenuperka” pasidėkite sau po 
pagalve ir laikykite. Ateity 
kaip ir tą knygyną mes suor
ganizavome, tikimės turėti 
ir kitą. Toliaus pranešame To
ronto visuomenei, kad Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, ku
ri laikinai vadinasi (Jaunųjų) 
yra ir gyvuoja skaičiuje 45 na
rių, ir jos veikimas ir tikslas 
toks pat kaip ir pirmiaus. Tad 
darban su “Naujais Metais”, sj 
naujom jėgom su nauja ener
gija, tegul tas provokacinis 
smūgis, kuris mums buvo už
duotas pasiliks tik* nežymia 
dėme su “senrjsiais metais”.

K. L. (J.) J. Sąjungos 
Valdyba,

Klausykit Radio Programų
ir nusipirkit Columbia 

Rekordų

kas nedėldienis nuo 1 iki 2 vai. po pietų

I)(tlĮ/i)(iuj(( daiKj žymių lietuvių artistų. Yra gera 
Lietuviu Orkestru po uud. M. Yozuoilo.

Taipgi dalyvauja konteslanlai ir lenklyniuoja 
uz 1,000 dolerių prizu

COIUMB'A FM-jMOGOAkr

Siunčiame į kilus 
krautuvėje.

Lietuviški Rekordai, kaina 
miestus. Gaunama Budrik

16136F

16129F

16135F

16112F

Piršlybos Amerikoj 
Neišpildomas Prašymas 
Dariau Lyseles, vakas 
Jonelio Polka 
Šokifci Polka 
Naujų Metų Polka 
Magdės Polka 
Medžiotojo Vakas

Mabanojaus

Mabanojaus 
1 604 1 F' Mes Be Vilniaus Nenurimsim

Girtuoklio 
Lietuviška 
Lietuviška 
Lietuviška 
Lietuviška 
Ganėm Aveles 
Saulutė Tekėjo 
Mergyte Jaunoji 
Motušaite Miela 
Muzikantai Rčžkit 
Atsimeni Ta Dicn.] 
Svajonė ir Meilė 
Sudiev Sesutės 
Ši.) Naktelę Per Naktelę 
Ant Kalno Karklai Si u L 
Vištyčio Vakas 
Kibartų Polka 
Gaspadinė An.) Dicn.j

6IOO3F

61004F

Daina
Veseilia, 
Veseilia. 
Veseilia, 
Veseilia.

dalis pirma 
dalis 
trečia 
ketv.

antra 
dalis 
dalis

16155F

16144F

1 6176F

16I71F

16175F

16180F

J6162F

16154F

16 181 F

16 1851-

I6I84F

kf> I 8 3F

16182F

16178F

1 6 1 591-

Kazoką

Velnių Šimtą 
O čia Čia 
Dieduko Polka 
Pora už Poros vakas 
Mergų Polka 
Laukiu Tavęs 
Užburta Pylis polka 
Moderniškas Klumpakojis 
Po Močiutės Vartais 
Visi iš Vien 
Mergužėlės. Kodėl Nedainuojat 
šabas Gud polka 
Lakštutė polka

F. Stankūnas

A. šaukevičius

Mainierių Ork.

K.

Liet. Mainierių Ork.
Jonas Butėnas
Jonas Butėnas

Mah. Liet. Main. Ork.

Mah. Liet. Main. Ork.

Mcnkcliuniutč ir F. Stankūnas

K. Menkeliuniute

St. Pautas ir J. Antanėlis

St. Pautas ir Juozai Antanėlis

Mikas Pctriuskas 
Pcnnsylvanijos Angliakasiai 
Pcnnsylvanijos Angliakasiai

Pcnnsylvanijos Angliakasiai

Antanas Vanagaitis
Brooklyno Liet. Ork.

Mabanojaus Liet. Mainierių Orkestrą

Budriko Radio Orch.

St. Pauras ir J. Antanėlis

16!57F

16147F

16149F

16177F Našlio Polka Mah. Liet.
Mano Polka
Shenadotio Polka

Mah. Liet.

Bernelio Polka
Katrutės Polka

Mah. Liet.

Klaipėdos Polka 
Atic Rudenis Užšalo

Mah. Liet.

Baltos Rankeles Mah. Liet.

Mainierių

Mainierių

Mainierių
Panemunės Polka 
Karolina Polka 
Linksmybes Polka 
Lietuviško Kliubo Polka

Worccsterio Liet.
Mainierių 
Mainierių

Worcestcrio Liet.

\Vorcesterio Liet.

LANKYKITE BUDRIKO KRAUTUVES.

Orkestrą
Orkestrą
Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

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

CHICAGO, ILL.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Td. Kcdzic 8902



ulienis, griiod. 27 NAUJIENOS, Chicago, III.

S Įaugės

šimtmečio

Rašo Dr. A. Mon tvidas

Ligonių slaugimas prasidėjo 
nuo 18 šimtmečio 
singiau sakant 1! 
pradžios, kuomet
odoras l'liednei'is ėmė mokint; 
i- k: Įėjimo paliuosuolas mote
ris prižiūrėti ligonius. Tečiaus 
slaugimas buvo tik užuojauto 
reikalas, o ne moksliškas ’a- 
tarnavimas. Pirmąją slaugių 
mokyklą įsteigė Anglijos gy
ventoja Elorence Nightingale 
(gimusi 1823 m., mirusi 1910

moterų 
apsirgusius

nisiausalyj 1854 m., ji 
ten su buriu išlavintų 
slaugyti sužeistus ir 

kareivius. Gydyio- 
ligą, užrašo vais

tus, duoda patarimus, padaro 
operaciją, jej reikia, bet jis ne

MOTELI

I.. /aMtoiaTTt.

Lietuvos nota Vatika
nui dėl vyskupų laiško

KAUNAS. — Gruod. 6. (El
ta). — Sąryšy su vyskupų spa
lių 23 d. ganytojišku laišku ir 
kunigų iš sakyklos to laiško aiš
kinimu, Lietuvos vyriausybė 
per savo Pasiuntinį prie šv. so
sto dr. šaulį vakar, gruodžio 5 
d., 1 vai. Įteikė jo šventybės 
valstybės sekretoriui kardinolui

Išsiuntė ir daugiau į 
Varnių Sibirą

k o n ce 1i1 raci j op, stovyklą 
kl. gimnazistas Glušnus-

Seniūnas Girdinčius
žudė Šimaitienę

KAUNAS. — Gruodžio 4 d. 
rytą netoli Eržvilko Baužaičių 
kaimo pievose rasta nužudyta 
ūkininko Šimaitienė.

Įtarimas krito ant nužudy- 
tosio.-: vyro sesers Rozalijos ši

na

[Atlantic and Pacific Photo]

Liūdna precesija — Laidotuvės asmenų, mirusių nuo “nuodingo ruko” Engis miestely,

juo drauge išsiųsta dai 
keli kiti darbiniu-

I1U- 'muilytos, kuri ir prisipažino kai 
ta. Pasirodo, ji prikalbėjo t 
pat kaimo seniūną jaunuoli Pi) 
dinčiu, kad jis broliene nužii'ly

itų, tada, esą jiems liksiąs jo 
ūkis ir jie galėsią vestis ir 

jventi. Mat Šimaitienė buvo na.- 
lč.

Šimaitienės liko du vai! ai.

Peoples Furniture 
Kompanijos Krautuves

Sumažino kainas nuo <30% iki 60% ant

timi laiko ligoni peneti, mau
dyti, nuo šono ant šono pavar
tyt', nuprausti, sušukuoti, vais
tus laiku paduoti, karšti ir 
pulsą kas pora valandų patik
rinti, vandens reikale paduoti, 
vidurius reikale išplauti ir ki
tokius patarnavimus teikti. Ne
išlavintas, neinteligentiškas, tuo 
labiau prietaringas ligonio slau-

mokyklos, ir privatiškos įstai- t |T7TIH7AQ 7 IMI H C
gos, ir miestų, apskričių ir vai-1 IjIIjIUVVu ZallllVU I

departamentai 
augių. Slauge

valdžios tūli 
samdo nemaža 
be high schoolės
lankymo kolegijos bent metusi 
ar du toli nenužengia.

moti apdirbtai miško medžia
gai sukrauti.

Iki šiam laikui miško pirk-

KAUNAS. “Ryt.” rašė 
kad iš Alytaus išsiųsta į Var
nių 
VIII 
kas.

Su
Jakučionis;
kai gavo po kelis mėn. arešto.

Prieš juos visus pavartota 
represijos todėl, kad jie prašė 
leisti įsteigti socialdemokratų 
kuopa.

RADIO
Dabar yra didžiausia proga įsigyti gėrį ra

dio už dar mažiau kaip pusę kainos iš 
atsakomingų krautuvių

Gaisras

I Kiek krik š č i o n y s liai 0 ‘Jį, , 1 . I sandeli įsteigus esąs pavojus
mokslo, be Tjiuna pinigu kovai i rinkos netekti. Užsienio gi rin- 
»nn1 rnr>l 11 o I • 1 — I i • i _ r-,.--,.' •-»   _____ J 

su jų davėjais
31110 gi rin- 

I koj, kur SSSR su savo dum- 
pingu laikosi, esą nėra vilties

Jis nieko nežino apie kūno or
ganus ir jų veikimą; jis neti
ki į bakterijų buvimą ir apkrė- 
timą; gydytojo įsakymai Jam 
neturi reikšmės. žodžiu, gre
mėzdiškas slaugimas dažnai nu-

Kadangi už staugimą seniau 
nebuvo mokama ir pats slau
gimas svetimo žmogaus buvo 
daromas tik iš gailesčio, tai ir 
slauges vadindavo gailestingo
mis seselėmis. Da ir dabar ne-

minyškos šituo

toli visoj Europoj ir daugelyj 
kitų šalių jas taip vadina. Jos 
seniau ir rėi 
nyškos, <> ir
darbu pradėjo užsiimti.

Siąis laikais slaugė kur kas 
daugiau reiškia, negu kokią 
tili g;• i lest i i įga ttiolt-iį. Vistii 

nesvarbu liko, ar ji moka ligo-

Ji privalo
savo pro tesi jos mokslą 

ji praktikuoti, nors ligonis 
visai neapkęstų. Ji nėra 

o apmokama už

žinoti 
ir 
ir
pasišventusi, 
patarnavimą.
jos daro pragyvenimą 

moters
vvru. k t
metų

Ameri- 
apie 6

tūkstančiai 
nės yra 10 
bar slaugių 
tančiais daugiau.

11

Šitos 
senumo. Ba
keliais tuks-

ge moteris,

goninėj per du metu ir lankė 
joje duodamas lekcijas. Vėliau 
pradėta reikalauti 3 metų tar

kalaujama, kad kandidatė į 
slauges butų baigusi high 
schoolę, tūlose vietose jau rei
kalaujama ir vienų metų kole
gijos mokslo. Ligoninėj reikia 
išdirbti 3 metus, reikia lanky
ti mokyklą, kurią paprastai li
goninė turį savo slaugėms mo
kinti, išlaikyti kvotimu* ir 
gauti iš valstijos leidimą prak
tikuoti. Už lavinimą ir mokslą 
ligoninėj mokėti nereikia, nes 
mokinė savo darbu už tai atly
gina. Ji gauna valgį ir vietą 
gyventi dovanai. Aprėdalus tu
rį pirkti pati. Tūlos ligoninės
da moka po 5 ar 8 dol. mėne
syj mokinėms į slauges. Kelios 
valstijos da nereikalauja, kad 
kandidatė butų baigusi high 
schoolę. Nėra klausimo, neuž
ilgo visos reikalaus. Juo augš
tesnį mokslą yra baigusi kan
didatė, tuo daugiau progų jai 
ligoninėj ir geresnė ateitis ta
pus slauge. Gerų, mokytų, inte
ligentiškų slaugių reikalauja ir

l GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujieaose.

...... ...... ...........

• ne tik 
prie li

mo k y k lose, 
sveikatos 

ir socialės

Lapkričio 30 d. Marijampo
lės apskr., Šunskų valšč. ir 
kaime pas Krivaitį Vincą kilo 
gaisras. Sudegė klojimas, tvar
tas ir kiaulininkas. Taip pat 
sudegė kluone esantieji nekul
ti rugiai, ūkio padargų ir 4 
avys. Viso nuostolių padaryta 
2,700 ilt. Namus padegė vaikai 
bežaizdami su ugnimi.

KAUNAS. — šiomis dieno
mis L. Tautininkų sąjungos 
sekretariatas, atsakydamas į 

[Vyskupų “ganytojišką laimini- 
.■ mą” dėl uždarymo ateitininkų 
organizacijos, išleido spausdin- 

I tą lapą — atsišaukimą “Ko jie 
l nori”, kuriame paduodama ir 
i tokiu faktu:
; “Konkordatas su šventuoju 

apie dvasinių se-1
Vyriausybė I

seminarijas pilnai išlaiko ir

namuose ir ligonine 
gonių, o ir kitur: 
dirbtuvėse, \ iešosios 
vedime, apdraūdos
darbuotės srityj ir kitur. Ligo-i 
ninės kursą baigusio: 
specializuojasi vienoj 
srityj ir gauna augštesnį atly- j 
ginimą.

Nereikia manyti, kad slaugė jSostu kalba s. 
yra išmokinta viso to, ką gy- niinarijų šelpimą, 
dy tojai žino. Toli gražu! 
išlavinta teikti ligoniu

e Esą miško medžiaga busian
ti 50% pigesnė, todėl laukiama, 
kad pasireikš gyvesnė medinių 
namų statyba.

gelbėti taip, kaip jo profesijos 
mokslas rodo, suprasti labiau 
apčiuopiamus sveikatos dės
nius. Nuodugnus žinojimas 
anatomijos, fiziologijos, chemi
jos. bakteriologijos, patologijos

jaj nereikalingas. Ne ligos iš
tirti, nė jos gydyti nursė arba

Kurios tuo užsiima, apgaudinė
ja žmones.

Mokslą baigusios slaugės ga
li gauti darbą ligoninėse. Duo
damas valgis ir butas
$50 iki $150 
Kurios gauna 
daugiau

ir nuo 
mėnesi. 

$150 ir 
mokslą, 

a nors

$100, 
yra augštesnį 

arba išmokusios kok 
specialybę, arba užima svarbią

rios slaugo privačius ligonius 
ar ligoninėse, gauna nuo $30 
iki $50 savaitėj. Bet apie pusę 
laiko metuose ar daugiau pri
sieina neturėti darbo. Valdžios 
ir įstaigų samdomos slaugės 
gauna nuo $75 iki $150 į mė
nesį. Iš tos sumos prisieina 
pirkti valgi ir samdytis butas. 
Abelnai, slaugė negali pralobti, 
bet pragyvenimą didžiuma pa
daro vidutinišką.

Tūlose valstijose pripažįsta
mos da ir taip vadinamos prak
tiškos slaugės. Jos turi lankyti 
bent metus laiko tam tikslui i- 
steigtas mokyklas, kur paviršu
tiniai jos išlavinamos slaugyti 
ligonius. Tik prie namuose 
sergančio ligonio jas galima 
statyti, todėl progos užsidirbti 
pragyvenimą jos turi menkai.

be
Kaune 
turtai, 

iš dva- 
Bažny-

loną, punKtuaiiai purtyti gyrty-.siskiai gauna per vyskupus, 
tojo Įsakymus, mokėti jam pa-į Pasenę kunigai gauna pensijų.

Katalikų laikomos privačios 
bendrojo lavinimo ir amatų 
mokyklos gauna pilną pašalpą 
mokytojams išlaikyti; paskuti
nės - amatų mokyklos — net 
žymių pašalpų Įrankiams ir apa- 
ratams jsig’.yti. K t-itsili l< ų Ultiivy- 
bčs Draugija jau no pirmus 
metus gauna#po 20,000 litų pa
šaipos kasmet. Jai duota 
jokios nuomos naudotis 
“Liaudies mimais’’. Net 
senesniais laikais atimti 
siškių, imami grąžinti
čioms: Panevėžio mokytojų se
minarija ir k. k.

Per beveik ketverius savo 
valdymo metus tautinė Vyriau
sybė davė Bažnyčioms statyti 
ir kitoms tikybinėms organiza
cijoms apie 400,000 liti! pašal
pos ir per keturis šimtus tūk
stančių litų paskolos. Be to, 
davė ir šiandien duoda Bažny
čių statybai didelius kiekius 
miško medžiagos nemokamai 
arba kreditan. Vyriausybė da
vė žymiai daugiau, nei konkor
datas iš jos reikalavo.”

Atsišaukimas baigiamas:
“Musų įsitikinimu, šiandien 

dvasiškiai paskelbė atvirą ko
vą už valdžią”.

Kaune busiąs “Eksport- 
lieso” medžių sandėlys

KAUNAS — Miško pirklių ir 
lentpjūvių savininkų tarpe di
delis nerimas. Tą nerimą sukė
lęs, atvykęs iš Klaipėdos į Kau
ną SSSR “Eksportlieso” atsto
vas, kuris ieškąs didžiulio že
mės sklypo prie Nemuno išnuo-

TURĖKIT PINIGŲ
Sekamoms Kalėdoms

' prisidėdami prie mušt} KALĖDINIO 
TAUPIMO KLIUBO dabar

25c
Į savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

Matykite šiuos radios tuojaus!

Narys Federal Reserve System 

Tiesioginis narys Chicago Clearing House 
Kapitalas $1,000,000.00

Perviršis $400,000.00 (pilnai iš uždarbių) 

25 metai po viena ir ta pačia Atsakominga
Direkcija

— Pasirėmdami tokiais daviniais, mes prašome 
jus pavesti mums savo reikalus, o mes užtikrina
me jums saugumą, patarnavimą ir patenkinimą.

Seniausias bankas šiaurvakarinėj miesto dialy.

Atdaras utarninkais ir subatomis nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakare

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO , 

PLATINA IR
REMIA '

“Kovą
Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.

Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.
Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Vertes elektrikinis Crosley radio su tūbomis 
ir viskuo

Vertės naujos mados Cub radio 
su tūbom .............................. ........... .v.u,..............

Vertės Atwater Kent radio 
su tūbom ............................................................

Vertes . C. A. Radiolas 
su tūbom ..............................................................................

Vertės naujos mados Majestic radio 
su tūbom .................................................................

Vertės naujos mados Philco radio dailiame 
kabinete .................................................................
Naujos mados Majestic radio su tūbom ir 
viskuo .....................................................................

Vertės Atvvater Kent kombinacijos radio su 
gramafonu ..............................................................
Majestic radio dailiausiame kabinete 
su tūbom .................................................................
Naujausios mados Zenith dailiame kabinete 
už ............................................................................

Naujausios mados Zenith radio pilnai 
įrengtas ....................................................................
Vėliausios mados kombinacijos radio su 
gramafonu ................................................................

Dailiausias naujas Sparton su tūbom ir 
viskuo .........................................................

Nauja Columbia radios su tūbom ir 
viskuo .........................................................

Zenith radio dailiausiame kabinete 
su tūbom ..................................................
Vertės nauji didelio formato R. C. A. 
su tūbom ..................................................

Vertės Brunswick automatiškas radio su 
gramafonu .....................................................

$29.50 
$39.00 
$39.50 
$65.00 
$80.00 
$87.50 
$90.00 
$98.00 
$98.50 
$99.00 

$119.00 
$138.00 
$165.00 
$155.00 
$180.00 

RadiolM $195.00
$350.00

$70.00

$75.00

$80.00
$14 5.00

$126.50

$135.00

$147.50

$250.00

$177.50

$155.00

$175.00

$225.00

$280.00

$206.00

$350.00

$450.00

$500.00

Viršminėti radios yra pilnai gvarantuoti teikti pil
ną patenkinimą.

Lengvus išmokėjimai yra suteikiami pagal išgalę ir 
neruokuojami joki extra mokesčiai.

Prijungimas namuose, patarnavimas, ir nuvežimas, 
veltui. Ilgiausia gvarancija.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampai Richmond gatvei Kampai Mapletvood gatvei

Lafayette 3171 Hemlock 8400

MARGUTIS ‘KALtDU DOVANAS’ DUODA
/ TIK IKI NAUJŲ METŲ

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

KĄ DUODA MARGUTIS?
1. KAS MĖNESI SULAUKSITE į savo namus "MARGUTI” su dai
nomis, juokais, kvailosofijoms ir visokiais burtais. “Margutis“ yra “džia- 
ziškas” muzikos žurnalas. Metams kainuoja $1.50. Red.-leidėjas A. Va
nagaitis.
2. PIRMUTINĖ LIETUVIŲ KALBOJE daktariška knyga su receptais 
ir patarimais kaip gydytis nuo visokių ligų. Tą knygą parašė visiems ži
nomas savo raštais apie sveikatą, Dr. A. J. Karalius. Knyga apie 200 pus
lapių. Jos vardas “Namų Daktaras." Kaina $2.00. Kitoke kalbose tokia 
knyga yra, bet lietuvių kalboje, tai pirmutinė. Ją savo lėšomis išleido 
“Margutis.

3. GAUSITE “MARGUČIO KALENDORIŲ” 1931 m. 100 puslapių 
didumo su daugybe adresų visokių biznio įstaigų ir pilną surašą Am. Liet. 
Daktarų. Rasite “plementą”, burtus, sapnus, meilės receptus, dainas su 
gaidomis ir dar kai ką. Kalendorius didelis ir gražus savo “marga” po- 
piera. Kaina $1.00.
4. DAINUOSITE KIEK NORĖSITE i3 “Margulio Dainot”. Puikių dai
nų rinkinys, kuriame telpa 34 visokio turinio Vanagaičio dainos. Kai. $1.
5. UŽ $2.00 ĮVAIRIŲ KNYGŲ iš “Margučio Knygyno’’, jeigu patys 
ateisite pasiimti. Siunčiant per paštą reikės prisiųsti štampų už 20c. Mu
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ILLINOIS ANGLIAKASIŲ RINKIMAI

Angliakasių unijos 12 distrikte (Illinois valstijoje) 
neseniai įvyko viršininkų rinkiniai. Neoficialėmis žinio
mis, tapo išrinkta šie asmens: John Walker preziden
tu, Fox Hughes vice-prezidentu, ir Walter Nesbit sek- 
retorium-iždininku.

Angliakasių 12-tas distriktas, kaip žinoma, yra at- 
simetęs nuo senosios unijos, kurios priešakyje stovi 
John L. Lewis. To distrikto iniciatyva pereitą vasarą 
buvo sudaryta nauja angliakasių unija su centru 
Springfielde. Illinois valstija yra vienintelė valstija, 
kurioje minkštųjų anglių mainieriai yra tvirtai susior
ganizavę.

Dabar, kaip iš aukščiaus paduotų rinkimų davinių 
matyt, Illinois angliakasių priešakyje stovės John Wal- 
ker, kuris iki šiol ėjo reorganizuotosios unijos sekreto- 
riaus-iždininko pareigas. Prieš tai jisai buvo Illinois 
valstijos Darbo Federacijos prezidentas. Iš šios vietos 
tečiaus jisai rezignavo ir nuėjo pas angliakasius, norė
damas padėti jiems atsiginti nuo diktatoriaus Lewiso.

John Walker yra vienas teisingiausiųjų ir švariau
siųjų darbininkų vadų Amerikoje.

ALIJA — AR EUROPA?

Lietuvos oficialine telegramų agentūra “Elta pra
neša, kad gruodžio 9 d. užsienių reikalų ministeris Zau
nius pasirašė “draugingumo sutartį su Afganistanu”. 
Tą sutartį Afganistano vyriausybės vardu pasirašė “ne
paprastas ir įgaliotas Afganistano ambasadorius Mask
voj Sirdar Mohammed Aziz Khan”, kuris šiuo reikalu 
buvo atvažiavęs į Kauną.

Draugingumas yra, žinoma, geras dalykas,
kam Lietuvai reikėjo daryti specialę “draugingumo su
tarti” su Afganistanu, tai nediplomatui nelengva 
prasti. Negut kokiam nors demonstracijos tikslui! Bet 
prieš ką Lietuvos valdžia nori demonstruoti?

Bet

SU-

Kai anąmet Voldemaras, atsilankęs Romoje, pasi
rašė draugingumo ir prekybos sutartį su Italijos fašis
tų valdžia, tai žmonės juokėsi, kad tautininkai rengiasi 
Lietuvą maitinti makaronais. Bet suprantama, kad ne 
dėl makaronų ta sutartis su Mussoliniu buvo padaryta. 
Voldemarui rūpėjo “nukozyriuot” saviškius krik.-de- 
mus. Tuo tikslu jisai pasirašė konkordatą su Vatikanu, 
o kadangi Vatikaną pasiekti tegalima tiktai per Itali
jos teritoriją, tai reikėjo susidraugauti ir su fašistų 
valdžia. Nuo Mussolinio, be to, Voldemaras tikėjosi pa
simokinsiąs, kaip apsidirbti su visais savo priešais na
mie.

nistanu, kuris neturi nei makaronų, nei popiežiaus, nei 
fašizmo, o yra tik paprastas aziatiškas despotizmas, su 
kuriuo flirtuoja Maskva?

Atrodo, kad užsienių politikoje Lietuvos valdžia 
dar vis tebesilaiko to nusistatymo, kad sovietų Rusija 
ir jos draugai yra Lietuvos draugai, 
su kuria Smetonos
sutartį, tur-but bus Turkų Kernai Pašos valdžia; o pas
kui — Persų Rizos Chano.

Lietuva turėtų eiti ranka už rankos su demokrati
nėmis Vakarų Europos šalimis, o ne su Azijos despo
tijomis.

Sekanti valdžia,
ministeriai pasirašys- draugingumo

TREČIOS PARTIJOS KLAUSIMAS

Filosofijos profesorius Columbia universitete ir 
Nepriklausomo Politinio Veikimo Sąjungos pirminin
kas, John Dewey, siūlo senatoriui Norrisui (iš Nebras- 
kos) pasitraukti iš republikonų partijos ir organizuoti 
“trečią partiją”. Tai yra visai logiškas pasiūlymas.

Pastaruoju laiku Washingtone kilo didelis triukš
mas, kai iškilo aikštėn, kad republikonų partijos įga
liotinis, Robert II. Lucas, rinkimų metu šį rudenį sklei
dė literatūrą prieš senatorių Norrisą ir stengėsi kito
kiais budais pakenkti jo kandidatūrai į senatą. Repub- 
likonai keršijo Norrisui už tai, kad jisai 1928 m. rėmė 
ne Hooveri, bet demokratų kandidatą Smithą.

Jei senatorius Norris eina prieš atžagareivius, ku
rie kontroliuoja republikonų partiją, tai nėra nieko 
nuostabaus, kad jie eina prieš jį. Šitokiose aplinkybėse 
tinkamiausias dalykas Norrisui butų republikonų par-
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tiją mesti ir su savo vienminčiais steigti naują partiją.
Tokių pažangių žmonių, kaip senatorius Norris, 

yra daug ir republikonų ir demokratų partijose. Bet 
jie bijo iš savo partijų pasitraukti, kad nepražudytų tų 
vietų, į kurias jie dabar yra išrenkami. Nauja partija, 
kad ir ji butų dar taip gera, negali tuojaus tikėtis pa
sisekimo. Del savo šiltų vietų pasilikdami pas republi- 
konus, senatorius Norris ir kiti panašus į jį žmonės 
faktinai tarnauja reakcijai.

Vargiai galima tikėtis, kad toki elementai turės 
drąsos nutraukti senuosius partinius ryšius ir stoti 
griežton kovon prieš kapitalistines partijas. 1924 m. 
bandė organizuot trečią liberališką partiją nabašninkas 
La Follette; bet, pralaimėję vieną rinkimų mūšį, La 
Follette’o šalininkai pakriko ir šiandie juos surinkti i 
daiktą butų dar sunkiau, negu tuomet.

Trečioji partija vargiai susidarys iš buržuazinių libe
ralų. Jai medžiagos reikia ieškoti organizuotame dar
bininkų judėjime.

j Vladas Mingelevičius !

| JIS SUGRĮŽO
j ** (APYSAKOS FRAGMENTAI) * !

(Tęsinys) 
t

—Taip, provincijoj ypač 
šiuo metu ypatingai gražu, 
bet... panorau ir sostinę ap
lankyti, o, antra, ir čfia nema
ža grožio esama...—

Skaitytojų Balsai

Prašome paskelbti 
visus dokumentus 

SLA. byloje

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj organas po daugiau kaip 
mėnesio tursinimosi, galop pa
skelbė SLA. Pastoviųjų Komi
sijų konferencijos, įvykusios 
Nevv Yorke, protokolų. Tai bu
vo pasekmė tų pačių Komisijų 
ir atskirų narių spaudimo, nes 
kiek buvo matyt iš SLA. orga
no “Tėvynės”, tai buvo norėta 
visiškai išsisukti protokolo ne
spausdinus.

Protokolas dabar visiems 
SLA. nariams atidarė akis, ir 
nuo šiol galime pradėti kas 
nors veikti, kad SLA. apsau
gojus nuo tokių tvarkytojų, 
kaip ligi šiol. Tačiau du daly
kai pasilieka migloti ir reika
lingi skubaus nušvietimo. Pir
mas, tai kodėl kartu su proto
kolo paskelbimu ar sekamuose 
numeriuose SLA. ‘ organas ne
paskelbė tų raportų, kurie bu
vo Komisijų perskaityti kon
ferencijoj? Kodėl protokole pa
sitenkinta vien tik paminėji
mu, kad toks ir toks pranešė
jas skaitė “lietuviškai” arba 
“angliškai” toki ir tokį rapor
tą, ir daugiau nieko? Juk ra
portai taip pat priklauso prie 
protokolo, ir kadangi raportuo
se, reikia manyti, yra išdėsty
tos tos priežastys, dėl kurių 
tapo apkaltinti Pildomosios 
rybos 4 nariai, tai SLA. 
riams žinoti tuos raportus 
labai svarbu.

niame “Tėvynės” numery, 
straipsny “Daina be Galo” aiš
kiai pasisako, ko siekiąs, tai 
SLA. nariams belieka tik pra
šyti Pastoviųjų Komisijų ir 
nepriklausomos spaudos, kad 
patiektų visuomenei viešai per 
spaudą visus tuos dokumentus, 
raportus, tardymo medžiagą ir 
rezoliucijas, kurias SLA. orga
nas suktai nukniaukė, ir kad 
paaiškintų kilmę tų nuomonių, 
kuriomis dabar SLA. organas 
operuoja ir už kurių kaltinin
kai lyg skęstantis už šiaudo 
graibstosi.

SLA. naujųjų amžių istori
joj buvo du planai: išvaduoti 
SLA. nuo Maskvos agentų ir 
tai atsiekus, patiems apsivaly
ti savo Susivienijimą nuo “vo
ratinkliu”.

Pirmasis tikslas jau atsiek
tas, dabar lieka 
tam tikslui reikia
SLA. yra demokratiška organi
zacija, kurioje kiekvienas na
rys turi teisės ir balsą, todėl 
kiekvienas Darys turi teises ir 
privalo 
kūrimo 
kortos 
negalės 
saistyti
mus, ir tuo greitesnis bei pa- 
sekmingesnis bus SLA. sutvar
kymo darbas.

“Naujienos”, 
'SLA. išgelbėti 
diktatūros, 
nariams ir
būtent suteikti 
tas žinias, kurni 

reikalaujamas

—Aš, pradeda vėl jinai, my
liu gamtą, ot, kaip tik šitokį 
melą, kada skaisti saulutė lei
džiasi ir visa taip tyli, ramu... 
Tai man primena brangią 
kūdikystę, žalią tėviškę, alyvų 
kerus...— Tamsta sutiktumė
te, eitume nors į Vytauto kal
ną? — skubiai prikergia ir 
taip tiesiai pažvelgia jam aky- 
sna...

—Mielu noru... Mielu noru... 
Aš irgi gamtos mėgėjas. Juk 
gamtoj ypatingos, tik žmo
gaus sielai pasiekiamos ir su
prantamos grožės esama... — 
Stengiasi apibudinti Jakubė
nas.

—Ir tas žmogus turi būtinai

Bet tokia slegianti atmosfera 
neilgai tesitęsė...

Praeito vakaro nuotykis vi
sa nulėmė...

Jakubėnas Mačernytės kvie
čiamas, atlankė ją ir jaukiai 
praleido valandėlę. Paskiau 
sutarė pasivaikščioti. Išėjo. 
Vakaras kvėpavo kupinu bal
zamu oru...

—Bet čia gi tiek daug triuk
šmo! — tarė Mačernytė.

—Tai gal į kalnus?
—Kur tik nori! Buk man it 

tasai senovės riteris-karžygis, 
pavogęs nakčia iš šviesos val
dovo pilies, mylimiausią vien-

albumėlį...
Ji godžiai paėmė jį, at

skleidė ir permetė akimis...
—“Mano karalaitei’”—? — 

Gana įdomu!
—Jei taip, prašau skaityti.

Ir kas gi toji karalaitė?...
—Ta

antrasis, ir 
viešumos.

dalyvauti savo SLA. 
ir tvarkymo darbe. Kai 
bus atidengtos, niekas

pinkles ir sukinėti sky-

ir

kurios padėjo 
nuo Maskvos 

prašomos padėti 
antrajame etape, 

nariams visas 
musų organas 
neduoda.

kuopos narys.

Ta- 
na- 
yra

Antras dalykas, po protokolo 
SLA. organas padėjo kokias tai 
Komisijų narių nuomones, ir 
tos nuomones atrodo taip ga
biai suderintos, kad jos nein
formuotą skaitytoją gerokai 
sumaišo. Tose “atskirų asmenų 
nuomonėse” kalbama apie rei
kalą ar nereikalą apkaltinti tik 
Deveni ir Ažunari. Tos nuomo- » J
nes buvo padarytos ne laike 
Komisijų konferencijos, bet po 
tam, prisiųstos ponui Vytaičiui, 
kaip Komisijų konferencijos 
sekretoriui, iš vietų. Kokia tų 
nuomonių kilmė, kas jas iššau
kė, kodėl Komisijų nariai tu
rėjo jas rašyti po to, kai jau 
visi buvo išvažinėję po namus? 
Musų žiniomis, tai buvęs savo
tiškas skymas: ponas Birštonas 
buvęs išsiuntinėjęs Komisijoms 
rezoliucijos substitutą, prašy
damas perdirbti konferencijoj 
priimtos rezoliucijos prasmę

Pildo- 
butų- 
visa 

Deve-

nai...
...Paleidę žvilgsnius iš aukš

tumos, perskriejo dunkstantį 
klonyje miestą... Didelė 
dona saulė leidosi toli už 
saus miško vainiko.

Viršuj migsto skraidė 
lėktuvą...

rau
tam-

pora

—Į tokią gyvą gamtos de
koraciją žiūrint, auga žmogui 
galingi, it padangių aro, sielos 
sparnai, kurie neša jį į žavų 
fantazijų pasaulį! — Kalba 
Jakubėnas susižavėjęs reginiu 
ir žvelgdamas per klonį 
be n...

—Tamsta poetas?
Toli gražu...

—Nesiginčyk, Tamsta, 
žinau!—

ji-
—Na, tai pirmyn!—Smar

kiai plakant širdžiai, ranka 
pagriebė jos ranką.

Ji dar arčiau šlaistelėjo į jį 
ir maloniai prisiglaudė...

...Juodu jautė vienas kito 
širdies 
niu, it 
vimą...

Tik
mas... -jos ranka nejusčia iš
slenka iš jo rankos... Priešais, 
iš skersgatvio išėjęs, artėjo 
vienas vyriškis...

—Labą vakarą! Prašome sn 
mumis!... —skubiai prabylu
Mačernytė, atsipalaidojus 
sai nuo Jakubėno...

—Jakubėnas suprato ir

—Taigi tu brangioji!...
-filė iš džiaugsmo smar

kiai sujudo. Jos akyse užside
gė stebėtinoji liepsnelė, žen
gia į jį, susilaiko, ant galo 
grąžina albumėlį...
—Perskaityk, Justai, skaityk, 

labai prašau...
Jo gi krutinėję jura, juroj 

bangos, širdyje džiaugsmo 
saulė. Jis drebančiomis iš su
sijaudinimo rankomis paima 
albumėlį... Ji seka kiekvieną 
jo judesį...

■—“Mano karalaitei!’’
Atleisk, o, mano karalaitė!
Skiriu aš tau raudoną rožę, 
Kuri manu krauju pražydo

visa

tvaksėjimą ir begali- 
juros, krūtinių banga-

KurJ man esti tuoju skydu, 
Kuriuo dengiuos, buities ko

voj -
Taip audingoj ir amžinoj...
...Jo rankos nepaliovė dre

bėję ir žodžiai troško kliūti 
tarp lupų...

—Skaityk, skaityk toliau!
Atleisk, o, mano kara

laite !
Skiriu aš tau ir savo dienas,
Taip kupinas aistringo sie

kio,
Kurio, nors 

plienas,
Bet nepasiekęs nepalieku!
Ir kurisai man iš gelmes 

Gyvybės spinduliais
Atleisk, o, mano
—Kam brangusis 

—skaityk!...
—Atleisk, o, mano karalai

te !
Už mano dovaną taip mažą,

ar

IT

—Atsiprašau tamstų!—Pra
dėjo Trinkimas. — Prašau iš
braukti mane iš savo tarpo... 
Tai epilogas įdomaus roma
no... Tamstos mane supranta
te?... Taręs kurčia — sudie! 
—nuėjo.

-—Jakubėnas nebenusivokė...

vis švies! 
karalaite!

Ir jei man reišksi meilę ma-

Padcda jinai ranką 
peties, kiek pasvyra ir 
tyliai sužiuro į klonį, i

Saulė užsileido...
...švelnus nakties

pamažu tilstantį miestą sapnį
prieglobsti n glaudė...

ant jo 
vėl abu

sparnai

—Pirmyn!—vėl užnėrė Ma
černytė ranką už Jakubėno 
rankos ir dar arčiau it malo
nus nekaltas kūdikis, ko tai 
bukštaudamasis, glaudėsi į 
jį-

Ir vėl vingiuotu, apytamsiu 
bei tyliu takeliu kopė abu

žą
Ramiai sutikčiau geriau 

mirti,
Už buitį daug brangesnė do-

Tavoji meilė man skirta! 
—Atleisk, o, mano karalai-

Gerbiama “Naujienų” Red. 
Malonėkit patalpit šį rašinėlį j 
laikrašti.

Linksma yra klausytis p. J. 
Budrike Radio lietuvių valan
dos, ypatingai šios nedėlios man 
patiko duetas, no. 95. Dainavo 
gana suderintai vienas kito ne
užrėkė. Ir abelnai visas prog
ramas buvo gražus. Man prisi
mena, koks menesis laiko tam 
atgal dainavo duetas po no 49; 
labai, gražiai išlavinti balsai, 
stiprus ir meliodingi, kaip bari
tonas taip ir sopranas.

Aš vis lemi ja u, ar kada nors 
vėl bus proga išgirti tuos pa
čius dainininkus. Man jie labai 
patiko, norėčiau dar nors kar
tą girdėti. Bravo p. J. Sudri
kai, kad galėjai 
cagos geriausius 
mes klausytojai 
juos girdėti

—Klausytoja.

Jakubėnas rimtai ėmė ma
nyti naują veikalą kurti.

Keletas savaičių gyvenimas 
sostinėj, įkvėpė jam naujų 
jėgų-minčių, kurios veržte- 
veržėsi į didį kurinį...

Sėdi prie pluošto popierio 
ir galvoja... Bet ištikrųjų ką 
tik pergyventą malonią pas
kutiniųjų dienų praeitį, o da
bar tik jų atsiminimą apypina 
svajonių rožėmis...

Kad taip tave aš myliu, my
liu

Tave, tu mano laimės saulė
Ir meilės tos bedugnį gylį

sutraukt Chi- 
daininikus, o 
turim progos

niosios Tarybos nariai 
pasigailėti, išteisinti ir 
kaltė suversta vieniems 
niui su Ažunariu ir kad tos
nuomonės, pridėtos prie, proto
kolo, buvo atsiliepimai j p. 
Birštono substitutą. Tuo tarpu 
SLA. organas p. Birštono sub
stituto kilmę visai nutylėjo.

Jei SLA. organo redaktorius 
turi tikslą, pasinaudodamas lai
ku ir upu nubaltinti apkaltin- moterims, 
tuosius SLA. Pildomosios Ta- Su pagt 
rybos narius, ir jau paskuti-

Gerb. “Naujienos”:—
Ar negalėtumėt išversti į lie

tuvių kalbą knygą, Erom 
Immigrant to Inventor by M. 
Pupin. Toji knyga pilna ge
riausio eliksyro, kokį žmogus 
gali gaut atgaivinimui savo 
energijos. Romanai ir apysa
kos mums nusibodo, meldžia
me duoti ką nors paakstinan- 
čio. M. Pupin’o knyga butų 
tinkama, kaip senesniems taip 
ir jaunesniems; vyrams ir

skaitytu jas

tik 
ke- 
lai- 

jo

liui!
Nes man 

šu —

išreikšt pašau**

teikti buities la-

ant jo peties ranką — pabudi
no jį iš malonių atsiminimų...

—Justąi, aš turėjau ką tai 
pastebėti, ko tai paprašyti— 
naiviai pradeda jisai.

Na!? Prašau... Kam 
ceremonijų?

—Tu tikiuosi suprati...
Kame gi dalykas? — ir 

klausančiai pažiurėjo į Valį.
—Justai, aš slėpiau nors

tiek

Vis dėl to Jakubčnui nera
mu... “Draugui, kuris tau 
gera troško, stojai skersai 
lio — gal būt jo gyvenimo 
mę pagrobiai”...—aidėjo 
širdy.

...“Suardžiau juodviejų sap
nus, o gal vienintelę, ypač 
Trinkimo, gyvenimo šypseną... 
Aišku, Elės širdis atvira man, 
bet jos stebėtinoje šviesoje 
stovės it šmėkla, draugo 
skausmas...”

Jo mintys maigėsi.
Palipęs laiptais, nusvirusia 

galva, nedrąsiai pasibeldė į 
Trinkimo buto duris... Įėjo.

—Tamstos viskas tebėra, 
prašau...—tarė Valys, ranka 
nurodęs staliuką ant kurio

Už tai šią dovaną nešu!...
Gana! Gana! — ir ji alpo 

jau jo glėby...
Iš lupų gėrė aistros kupiną 

jaunystės vyną...
...Abu nusvyro sofon...

Taip jauna Jakubėno širdis

žmogaus sieli 
spindesiais., 

pirmoji meilė., 
brangi, ji nuga

kad tu imi paveržti iš manęs 
mano laimės saulę...

—Valy, kalbėk aiškiau!...
Elė kas karts labiau glau

džiasi į tavfe, palik ją, kitaip 
pasidarysi mano laimės prie
šu!...—Net drebančiu nesulai
komai veržiančiuosiu balsu 
atvėrė savo sielos gelmes.

-—Cha, cha, cha!—Nejusčia 
ilgas skambus juokas išsiver
žė iš Jakubėno krutinės.

Kai juokas praėjo atsigręžė 
—Trinkūno kambary jau ne
buvo. '

Po šio įvykio Jakubėnas vis 
dažniau ėmė lankyti Mačer- 
nytę. Vakarais, tyliais malo
niais vakarais vaikščiodavo

—Dėkui!—susitvarko juos; 
paėmė, bet... dovanok, baigki- 
va, drauge nesusipratimą... — 
Pradeda Justas.

—Ach 5 taip!—Ačiū, nieko 
panašaus aš iš Tamstos nerei
kalauju... Netrokštu laimės iš 
rankų kurios negali duoti... 
Laiku visa baigtu — pabaigė 
Valvs.

—Tai dabar aš busiu ra
mus... Ačiū, sudie!...

—Laimingai!...
Jakubėno žingsnių sunko

kas aidas išnyko laiptuose.

meilės karalijos sostą, iš ku
rio į visa žiurėjo iš aukšto ir 
tik grožėjosi 
užburiančiais 
Tiesa, tai ne 
Bet vis dėlto
letoja... Ji paliko paprastą že
mes dukrą, o pavyliojo iš 
saulėtos svajonių pilies die
viną karalaitę...

...“Na, kaip begyvuoji?” — 
paklausė sykį Untulis.

—Dėkui, gerai!
—Nebcpaliksilc musų iki 

rudens? O, gal kauniškės spė
jo užburti tavo širdį?

—Nieko panašaus! Toli
gražu...

(Bus daugiau)

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

Nors jisai vis laukė progos 
pasikalbėti su Vtiliu, priminti 
ano vakaro juokingą jo išši- 
reiškimą ir paklausti jo pras
mės, jis jokiu bildu nenorėjo 
tam tikėli — bet nesulaukė...

ir -vengė jo...

*—Justui, o kada gi turėsiu 
laimės ir garbės .pasigerėti ta
vąja kūryba? —Vpaklausė filė 
žaisdama gražios gėlės žie
dais...

—Kad visa beveik mano ka
ryba, tenka prisipažinti, rank
raščiuose...

—justai, ar ne visvien? 4~
—Jei taip ,tai prašau, bent 

iš paskutiniųjų mano dalykė
lių...

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

GARSINKITE 
NAUJIENOSE
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviai nušovė di
deli vilką

Kas nėra vilko matę, dar gali 
pamatyti

Lietuviška valanda 
per radio

Sekmadieny, gruodžio 28 d. 
nuo 1 vai. iki 2 vai. iš radic 
stoties VVCFL 970 kil. Jos. F. 
Sudriko korporacija rengia 
gražų radio programų, kuriame 
dalyvaus Budriko radio orkes
trą, įžymus kontestantai, p. 
Kastas Sabonis ir kiti. Tat ne- t
pamirškite atsukti savo radio, 
nes tai bus ištikrųjų gražus 
programas.

Re p.Du ehicagicčiai, Mr. Joseph 
G. Shamet, 1410 So. 49th Ct. 
ir Mr. John Stašaitis, 1538 So. 
49th Avė. buvo išvažiavę Kalė
dų šventėms medžioti Į South
ern Park of Illinois, Mason 
county.

Medžioklė buvo gana priety
ki nga ir tikiu įdomiai pasa
kai parašyti. Tos medžioklės 
vaisius buvo didelis vilkas 
(timber vvolf), 57 svarų, kurį 
medžiotojai nušovę parsivežė.

Vilkas kol kas randasi p. 
Stašaičių namuose,, 1538 South 
49th Avė. Medžiotojai dėkingi 
savo tiksliems šautuvams, bet 
dar labiau savo šuniui, kurio 
dideliu pasišventimu ir ener
gingu sekimu, vilkas pats me
džiotojams ant šautuvų pasi
movė.

Jau sužinojęs.

Garsusis Ukrainiečių 
Choru Koncertasi

Jurgio Beneckio vedamas 
Ukrainiečių Choras, kuris “Tri
būne” rengiamame konteste ga
vo pirmą prizą, — kiekvienas 
Choro narys gavo po auksinį 
medalį už dainavimą, — rytoj, 
gruodžio 28 d. 1930 kaip tre
čią valandą po piet duos kon- 
eertą Civic Teatre, VVashing- 
ton St. ir Nortli VVacker Drive. 
Koncerte dalyvaus paskilbusi 
operos dainininkė Marija Ma- 
šir. Kaina tikietų žemas, nuo 
75c iki $2.50. Kas iš lietuvių 
dar negirdėjo juos dainuojant, 
patariame nueiti, nesigailėsite.

M-tė.

I Atlantic and Pacific Photo]

Kur garnys buvo nepaprastai d-tfsnus — Council Bluffs, la., gyventojai,. Mr. ir Mrs. Krogeriai ir 
jų penkios poros dvynių. Vyriausi dvynių yra 16-os metų amžiaus, o jauniausi •— kūdikiai.

Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”
Choro priešmettinis susirin

kimas įvyko gruodžio 18 d. 
Meldažio svetainėje.

Kadangi Pirmyn Choras y ra 
didžiausias lietuvių choras Chi- 
cagoje dabartiniu laiku ir rė
mėjų skaičių turi nemažą, tai 
ir susirinkimas Įvyko gana 
skaitlingas.

Susirinkime kaip ir visuomet 
buvo svarstomi įvairus daly
kai, kurie bus aprašyti vėliau, 
bet galiu jau paminėti, jog nu
tarta valdybai pasilikti tai pa
čiai iki sezono pabaigos. Tik 
valdybos veikimui palengvinti 
tapo da rinkti finansų sekreto
rė p-lė A. Kairiutč ir vice
pirmininkas p. J. Kemėšis.

Dabar noriu pranešti tiems 
nariam?, kurie nedalyvavo su
sirinkime, kad nepamirštų, jog 
gruodžio 28 d., tai yra rytoj, 
sekmadienį, bus imami Choro 
paveikslai klišei (eut) daryti. 
Visi Choro nariai-narės prašo
mi susirinkti j p. Stankūno stu
diją lygiai 10:30 vai. ryto.

Prašau kiekvieno nario pri
silaikyti punktuališkumo ir ne
pamiršti laiko ir vietos.

Zosė.

Marųuette Park
Marų u et te Park Liet. Am. 

Piliečių kliubo įvyks priešme- 
tinis susirinkimas Dec.-Gruod. 
28 d. 2-rą vai. popietę, sv. P. 
M. Gimimo parapijos svetainė
je, So. Washtenaw ir 68-tos 
gatvės.

-Malonėkite visi atsilankyti į 
susirinkimą, ir draugus atsives
ti; šis mitingas bus svarbus 
Marųuette Parkiečiams, tuomi 
kad dalyvaus vietinis aldermo- 
nas W. W. Norris reikale ap
kalbėti pagerinimą Marųuette 
Parko ir musų reikalų. Taipgi 
bus renkama nauja valdyba.

Valdyba.

cellent vvrestler and hand-ball 
player was the outstanding 
player on the floor būt was 
nosed out for scoring honors 
by the eagle-eye of the ųuint- 
et, Joe Platakas. Looks as 
though such old timers as 
Jurgil, Simonas, Rusgis, Sab- 
bath and the writer vvill have 
to hustle to hold down theii 
positions against such comers 
as Markūnas, Jamrog and 
others

Poor “Pansy” became so ex- 
cited during the course of the 
game, that he plamb for-1 
got vvhere he stored his 
clothes and after the game 
dashed madly oround the lock- 
ers frantically imploring his 
matės to help locate the rain- 
ment.

The contest was handily re- 
fereed by Instructor Springer 

Score:
Maroons (19) B 1' P

Knistoft 2 3 3

Dance at Ramina

There will be n dance at the i 
Kaniava Balk’oom Saturday I 
''veiiing. Dccember 27th, at ' 
8:00 P. M. lt is called the 
Lithuanian Night. Delegates | 
yvere sent to most of the young-

cr Lithuanian societies and 
clubs. So here is the time and 
place to meet them and enjoy 
the melodious strains which 
vvill be furnished by “Bill” Ka- 
cine and his Seven Venctian 
Rylhm Kings (also known as 
the Vytautas Orchestra). ThL 
is thė first gala cf this kii <>

VAŽIUOKIME I LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenbagen

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas
L a i v ų I š p laukimai Iš N e w York:

Oscar II Jan. 6
United States ........ Jan. 24

Hellig Olav ............. Jan. 31
Ftcderik VIII ........ Feb. 14

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentų arba: 

SCANPINAVIAN-AMffilCAN LINE 
,27 WHITEHALL ST. 248 WASHINGTQN ST. IJO N.LA SAI.LE ST. 
NEVV YORK, INLY BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL .

The English Column
________ __  __ ______ J

Marųuette Murmurs
Maroons Win!

Royce 
Markūnas 
Simonas
Jurgil
Jamrog 
Platakas

Victory S tars 
Kuštėki 
Kaszprzak 
N rožek
Kuszrlek 
Murphy

M

1 0 t
0 0 n 

c

I 0 2
0 0 1
0 0 1
. Į 0 2

(13) B F P
0 Į

2 1 O 
o

1 1 2
0 n La 4
0 2

—Royce
0

M

- *

i " 
M

M
M

M
H

M
H

A. BITINO
Paminklų Išdirbystė

The 1930-31 edition of Ma- 
ronn basketball teams from 
the SLA. G r. 260 is off to a 
flying start by virtue of a 
trimming administered “Red” 
Kostegi’s Victory Star Yanni- 
gans at Armotir Sųuare lašt 
Saturday nite.

The Maroons have signed a 
number of nevv Lithuanian

m0LLAMŪAMERICA u N

a r ą.M r

N

M 
M 
M 
M
M

DR. B. M. ROSS f
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA

30 METŲ.

Sergantys įmones yra kviečiami 
dykai pasitarti su daktaru.

gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais po 
kaip kiti gydymai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu

rėję kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus, nervų, jjr 
inkstų ir pūslės pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti 
laimingais. Geriausias gydymas sugrųžinimui stiprumo ir 
nieins vyrams.

Žmonės turinfys prastų kraujų, turėtų 
perdaug vėlu. Atsiminkite, 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimų, 
apie bile kokių ligų ar silpnumų, 
daugiau, negu norite ir galite mokėti.

Jo 
to,

M

M

B. M. Ross
gyvumo silp-

M
H

M 
M 
M 
M 
M

išsigydyti pirm nėra 
paslėpti kraujuje nuodai pagimdo paralyžių, 

Ateikite ir pasikalbėkite su daktaru 
Už geriausį gydymų jus mokate 'ne

H 
M 
H

which wiii take place in the Skelbimai Naujienose 
Ballroom for the Lithuanian duoda naudą dėlto, 
youths. Ilere’s hoping for the kad pačios Naujienos 
best. W. R. yra naudingos.

AR GIRDĖJAI
atvežtų ])rėkiu.

BIRUTES geriausios rųšies saldainių, iš serbentų, agras
tų, žemuogių ir kitokių uogų ir vaisių.

M1NAGŲ, strimelių, lašinių, dešrų ir palingvicų ge
riausios rūšies.

GINTARO karolių, brasletų, špilkų, aukskarų, cigarny- 
čiu ir kitokių naujausios mados gintaro gražių da-

PALANtiOS Trejų Devincrių, geriausios RUsijos arba
tos, medaus, ir lietuvišku baravyku.

Norėdami gauti Lietuvos prekių visados kreipkitės pas:

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

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

grosemėse ir saldainių krautuvėse.

Budriko Radio Valandos
Gražus Nadia Programas iš Stoties WI'CL. 970 A\ 
kas nedėldienis nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

Dalyvauja daug žymių lietuvių artistų. Yra gera 
Lietuvių Orkestru no vad. M. Yozavito

Taipgi dalyvauja kontestantai ii' lenklyniuoja 
už 1,000 dolerių prizų

RHiotrm

Naujas

Victor
RADIO

Modelis R 15

iiiiuaui’1"
pr

Y

I
1 
]

Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau
sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie
šais šv. Kazi
miero kapines
Taipgi skyrius prie Tautišku kapiniu

boys who can give and take. 
The pudgy Adolphe Knistoft 
has been seleeted to captaln 
the team and has shown him- 
self worthy of the honor. 
Adolphe, who is also an ex-

3958 W. lllth St., Chicago, III 
Tel. Beverlv 0005

/—............. <v '
Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikiniai Treat- 

mentai

For C.OLDS, COUGHS
Sore throat, inuscular rheu- 
matic ache»&pains,apply Mus- 
terole, the efcouuter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS
švediškas M ankstinimas it Elektti- 

kinis Masažas.

Treatinentai visokių ligų, reuma
tizmo. nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus. su clektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai.

Mineralines, sulferinės vanos duo
da didžiausi.; kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergalėjimo.

Feenamint
Laxativas

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.

Kampas Paulina St.

Nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nak\ics. 
Nedėliomis nuo 8 iki Zros vai.

po pietų.
P hune lioulevard 4552

kurį jus 
kramtote kaip 

gumų.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekose —1$C, 2$C

, .7--r:"-? f ■■■■

■ .................... i i Z

Visi naujausi įtaisymai.
Tokios rųšies Radio dar niekad Zjk ©

nebuvo panašia ar tokia pigia JT ® W
kaina parduodama. ” ' Ijf w

Lengviausi išmokėjimai. w

AR TEKO JUMS KADA SAVO
BALSĄ GIRDĖTI REKORDE?

Arba, šiame atsitikime, savo vaiku, 
gimdytojų ar draugų ?

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra’populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kas savaitę 

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.
~

/............. ..................— -

Radio Bargenai
Phiko, Victor. R- C- A. Radiola, 

Brunswick. Atvv.itcr Kent. Howard, 
Majestic. Sparton, Coluinbia. Bosch, 
Fada. ,

ATMINKIT!
Radio aparatas, tai yra augščiau- 

si.v elektro-technikos išradimas. Taigi 
kam pirkt Radio iš paprastų krau
tuvių. o paskui keikt, kad neveikia 
ir gailėtis. Tūkstančiai lietuvių gai
lis. bet per vėlu.

ATMINKIT!
Musų Radio krautuvė yra vienin

telė Radio krautuvė Chicago. kurios 
savininkai ir vedėjai yra visiems pa
žįstami lietuviai elektros ir radio 
technikai ir inžinieriai. Čia pirkda
mi radio esate užtikrinti, kad gau
nat geriausių, nes mes padarysim ge
riausių.

ATMINKIT!
Pas mus yra teisingos kainos ir 

sanžiningas patarnavimas visuomet. 
Persitikrinkite — ištirkite

____  __ r ____

General O Store
——-

3856 Archer Avė.,
netoli Rock'vcll St.

Telefonas Lafayctte 6195 
CHICAGO. 1LL.

H

M 
H
H

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street 

kampas Monroe St.. Crilly Building, Chicago. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

Kasdie nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Ncdėlioj 10 a. m. iki 1 
valandos prailginamos nuo 

m.

VALANDOS: U ‘ ‘ ‘ “ .
p. m. Panedėliais, Sercdomis ir Subatomis

10 a. m. iki 8 p.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko crba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
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ATEIKIT PAS MUS ŠIANDIEN
MES PADARYSIM JŪSŲ REKORDĄ!

Su Nauju SENSACINIU

Victor Radio
Rekordų Darymo

ELECTROLA
Savo Rekordą Galite

Girdėti Tuojau.

NAUJAUSI VICTOR REKORDAI
10 Inch, Lbto Kainos 75ę

V-14040 j GERSIM. Broliai, Vllavoslm 
ŽYDU BLDOS

V-14041 { 

V-14042 { 

V-14029 j 

V-14028 {

V-14026!

Diimantas Polka
Gėlynas Polka Kaimas Orkestrą

Užmlrial Kapos
Laivine Satinas

Užgarintos
Llnominls žironas Ir Gropa

Reginos Polka
Aukso žavite Polka Pagailos Gripą

Ant tovollo dvaro
Sugrįžimas

Sv. Marijos Lletivlg Choras

V-14016j 

V-14001 { 

V-14036 { 

¥•14033 j 

V-14032 {

Padaužas Gripd
Motule Mano
Pirmyn | kovą

Sv. Mvijos Lletarig Choras

AnykHle Merginos Yotko Orkestrą
Smagi KimitO Witkow Orkastra
Šok, Mergyte—Polka
Mandrcollg—Polka Padaažoe Grasi
Redlo Polka
Bevardi—Polka

Chleagot Vesailg Orkestrą
Pilietybes popieri 
Vyri vartai Saučlioas Ir Varaltls

Musų krautuvėj visuomet gausite tinkamą patarnavŲuą. 
Visus radio parduodam lengvais išmokėjimais.
Dykai demonstravimas jūsų namuose.

Atsilankyki! i musų krautuvę arba pašaukite telefo
nu, musų atstovai atvažiuos į jūsų namus ir viską 
išaiškins.

Jos. F. Sudrik, Ine.
5

i

.W7 Sn. SfrApf
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ŽINIOS
Majoro Thompsono 

Prosperity kam
panija

Trys taps turtingi, o 16,506 
laimės po $50.60

Niekam nebereikia minėti, 
kokia biznio ir darbo depresi
ja vyrauja šalyje. Chicagie- 
čiai ypatingai aštriai lai jau

Hale Tliompsonos ir gi išdir
bo planų padėčiai gelbėti, bū
tent :

I) Padidinti Chicagos biznio 
a py \ arta

čia savo mieste. Daug kalbų; 
buvo pripasakota, dar dau
giau žadėjimu ir spalvotų pla-i 
nu paruošta, kaip bizniui at-Į 
statyti, taip bedarbiai panai
kinti. Bet mėnesiai bėga, 
sunkenybė nė nemano mažėti,
ii- gražios kalbos pradeda ap-|nią Prosperity Drive kampani-
tilti . j joj. žiūrint Į kuponų skaičių,

C.hicagos majoras NViIliam ! kiek kas bus surinkęs laike

2) Priversti, kad pinigai ap-ibet jei jo pirkimai pasirodys 
šciau cirkuliuotų, ir : “dideli”, palyginant su pirkėjo

3) Aprupinli darbu lukslan- išgalėmis, gali būti pripažintas
stancius bedarbių. vertu pirmaeilės dovanos, ar-

1 liompsono planas numalo|pa |<ajp majoro pareiškimas
visų pirmiausia, tai paleng
vinti kančais tu žmonių, kurie 
labiausiai jaučia padėties sun
kuma, tai yra gyvenančiųjų iš 
savo kasdieninio darbo. Ma
joras mano, kad jo planas 
“Prosperity Drive” labai pa
gelbėtų, ir (am tikslui jis su- 
gal\ojo milžiniškų kampanijų, 
kurios pamatinis tikslas yra 
sujudinti pirkimų ir pardavi
mų visame Chicagos mieste, 
ypatingai pasukant biznį iš 
miesto centro (loop) i pakraš
čius. kur daugiausia gyvena 
ir skursta biznieriai ir kostu- 
meriai. Tam jis sugalvojo sa
vo d.ir negirdėtų loteriją. ku
lius tikietai yra išdalinti tūk
stančiams biznierių. Kiekvie
nas pirkikas už kiekvienų 25 
centų pirklių gauna po loteri
jos kuponų (tikieta), ir pirk
damas daugiau, gauna tiek 
kuponų, už kiek kvoterių per
ka.

S1,600,000 išhiimė jiinui

Prosperity Drive baigsis lie
pos I d., 1931 metais. Tą die- 
nė ar kiek pirmiau, visi kupe

nu savininkai savo kuponus 
Į pristatys Į majoro VVilliam 
I Hale Thompsono ofisu, Iloom 
507, City Hali. Kuponai bus 
perduoti tam tikram Avvards 
Committee, kuri paskirs majo- 

j ras, ir tas komitetas sutvarkys 
laimėjimus.

Kuponu savininkams yra pa
skirta milijonas dolerių ($lt- 

LOOC.OOO), ir bus paskirtytu to
kie laimėjimai:

Pirmasis didžiausias laimėji-
1 mas $100,000.

Antras didžiausias laimėjimas'
i $50,000.

Trečias didžiausias laimėj i-
1 mas $25,000.

16,500 specialių laimėjimų |
po $50. Vadinas, pusseptynio- 
likto tūkstančio chicagiečių lai
mės po $50.00, ir trys chica- 
giečiai pataps turtingi.

Laimėjimai bus skiriami at
sižvelgiant i pirkėjų daly va vi

kampanijos. Laimėjimams pa
skirstyti komitetas • ypatingai 
atsižvelgs į pirkėjo pajėgumą, 
vadinas - jei ir nedideli skai
čių kuponų pirkėjas pristatys,

| skelbia, kad “asmuo su mažo
mis pajamomis ir net bedar
bis, be jokių pajamų turi ly
giai tas pačias progas laimėti 

! pirmuosius didžiausius laimėji- 
|mus, kaip ir turtingieji vyrai 
i ar moterys.”

Laimėti turės lygias teises ir 
bedarbiai

Majoro < Dovanų Skirstymo; 
Komitetas bus paskirtas iš rim-i

I tų ir pasitikimų biznio žmonių i 
IChicagoj. Tas komitetas spręs' 
j kuponų savininkų gerus norus' 
savo pirkimais sulyg išgalių!

I paremti Prosperity Drive.
Skirstymo Komitetas atsi-! 

Žvelgs į:
1) Skaičių kuponų, koki pir-' 

kojai surinko, ir
2) Kiekvieno kuponų savi

ninko metines ‘pajamas ir se
nesni turtą.

Atlikus sąžiningą tyrimo dar
bų, bus paskirstyti tie $1,000,- 
000 in cash.

Kad suteikus kiekvienam pro
gą laimėti, nežiūrint j jo tur

koii.i sekamai (pagal Income 
C’ass Ibiais): \

1) Pirkėjui, kurio abelnos pa
jamos 1930 metais buvo že
miau $2,000, kiekvienas kupo
nas atstovaus 50 balsų (votes).

2) Pirkėjui, kurio bendros 
pajamos 1930 motais buvo nuo 
$2,000 ligi $5,000, kiekvienas 
kuponas atstovaus 40 balsų.

,3) Pirkėjui, kurio bendros 
pajamos 1930 metais buvo nuo 
$5,000 ligi $10,000, kiekvienas 
kuponas atstovaus 30 balsų.

1) Pirkėjui, kurio bendros 
metinės pajamos 1930 motais 
buvo nuo $10,000 ligi $25,000, 

| kiekvienas kuponas atstovaus 
20 balsų.

5) Kurio bendros pajamos kuponus, turės suteikti žinias

KALĖDŲ EGLAITĖS c*
Aš Fotografuoju jusu namuose — $1.00

Padarykite atminti savo vaikučiams
730 W. 62nd Street 
Near Halstcd Street 

CHICAGO. ILL.

Peter Conrad
ENGLEVVOOD COMMERCIAL PHOTOGRAPIIER 

Senas Brklgcporto Fotografas

Specialize in:

T.iking Pietų res in 
Your Own Home by 
Yonr Own Furniture. 

20 Ycars Expcrience

Ukrainiečių Choras Chicagoje. pasižymėjęs Chicagos muzikaliame 
konteste (gavės auksinį medalį) rengia 

KONCERTĄ , 
dalyvaujant MARIJAI MAŠ1R žinomai operos dainininkei 

JURGIS BENECKIS, dirigentas

Nedėiioj, Gruodžio 28 d. 3 vai. po piet 
CMC TEATRE

\Vashington ir North Wacker Drive (naujame ChicagoscOperos name) 
Programas susidės iš Chicagoje dar nedainuotų dainų.

Įžanga: 75c, $1.00, $1.50, $2.00, $2.50
Ukrainiečių Choras, kartu su jo talentingu vedėju p. Jurgiu Bencc- 

kiu įsigijo tarp Amerikos visuomenės labai gerą vardą. Muzikaliame 
konteste, rengtame Tribūne, šį rudenį kiekvienas choro narys gavo pirmą 
prizą — auksinį medalį. Tokio Choro chicagiečiai dar negirdėjo.

tą ir galią, laimėjimai bus tvar-

1930 m. buvo nuo $25',000 ligi 
$50,000 kiekvienas kuponas at
stovaus 10 balsų.

6) Kurio bendros pajamos 
1930 m. buvo nuo $50,000 ligi

i $100,000, kiekvienas kuponas 
i atstovaus 5 balsus.

7) Kurio bendros pajamos 
į 1930 m. buvo virš $100,000,
kiekvienas kuponas atstovaus 

i 1 baisa. ; C
Priedams, kiekvienas pirkė

jas, kurio bendros pajamos bu- 
I vo mažiau kaip $5,000, gaus ix) 
Į10 balsų už kiekvienų kuponą 
i imt kiekvieno mažesnio vaiko 
i arba invalido giminės, kuri Air- 
i kojas maitina.

Pirkėjas, pristatęs majorui

Phone Englevvood 5840

Fatnilies, Weddings 
Banųuet Parties 
Funerals: F.nlarging 
Copying, Fratning, 
F'orcelain. Statuettes 
and Medallions 

apie savo Income < Class, kuriai 
jiš priklauso; tačiau, kiekvie
nas turės \ klausyti Komiteto 
nuosprendžio, kitaip neturės 
teises dalyvauti laimėjimuose.

Kiekvienas bus reikalauja- 
I mas pristatyti bona fide (ge
ros valios) Įrodymus, būtent, 
kad jis pristato pats savo pir
kinių’kuponus, o nėra agentas 
kokios nors grupės ar finansi
nės kombinacijos.

I

Dovanos bus išdalintos per 
30 dienų Prosperity Drive pa- 

j si baigus. taksų pakėlimo pasieks, kuo- ■ GARSINKITĖS

i

Taksų klausimas bus 
pirmuoju Springfielde

Sausio 7 d. susirenka nau
joji legislatd-L, kurios pirmuo
ju uždaviniu busiąs pajamų 
taksų klausimas. Tam tikros 

Į grupės labai interesuotos, kad 
į mokesčiai butų pakelti nuo pa- 
I jarnų ir pelno. Gubernatoriui 
| Emmerson esąs labai nepaten
kintas, kad balsuotojai lapkri- 

i čio 4 d. rinkimuose atmetė pa- 
j ruoštąjį tak.-ų pakėlimo pro- 
ijoktą. Kokiu budu legislatura

• m et piliečiai atmetė amendmen- 
! to sumanymą prie konstituci- 
! jos, dar nė, ., aišku, bet ma- 
j tyt, kad jėškomi visi keliai
kaip darbininkus, amatninku

• ii- biznierius apdėti naujais mo- 
’ bosniais.

N Al! J I E N V i 

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdic nuo <3 v. ryloj 

į iki 8 vai. vak, Ncdėldicniais 
j nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.| 
v;- - r- ----- ——J

NAUJIENOSE

“NAUJIENŲ”
VIETINIS KONCERTAS

--------------------------------- -----------------------------—........... ! ------------- . .............................................................................. ............................................... ............... —............. .................................................. ..................................... .................. ............................................................................... .....

Sausio-January 18, 1931
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

Programą Išpildys “BIRUTĖ”, Chicagos Lietuvių Choras PIRMYN ir “PETRUŠKA” Klubo 
Artistai: Šokėjai ir Dainininkai



šeštadienis, gruod. 27, 1930 ' KAt*cifl-go. tlL

Bedarbių Šelpimo Reikalai
vardų ir išvažiavimo laikų. Jieš- 
kojome, bet negalime surasti. 
Taigi ar bus gailma gauti vi
zų, pargryžimui liudymas?

Jeigu negalima, tai kas rei
kia daryti ir kur kreiptis?”

BEDARBIŲ ŠELPI
MO KOMITETAS

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

*Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

Gruodžio 23, 1930
Duota Sandvičių:

J. Danta, P. Butkus, J. Pet
raitis, S. Warpieda, I. Dapkus. 
A. Andrulis, Vin. Petrauskis, 
Kaz. Gečas, Joe Markūnas, 
Alex Grušą (Kinsbo), Petras į 
Kaneckis, Cirvinskas, Ažukas. 
Degins, J. Mozentis, Ant. Lau- 
ba ir Ant. Mileris. Taipgi, Bru- 
chienė, Petrauskienė, Zabarau- 
skienė, Kubilius, Knitunas. 
Mitchell (Mačiulis), Barkaus
kienė, Knezikienė, Strogis, Za- 
visčiutė, Zuzevičienė, Banaitis 
Ona žymontienė, Stella Kubi- j 
liūs, Steponaitienė, Aleliunienė 
ir t.t.

Gauta Drabužių:

Jonas Prastilauskas 
Kazimieras Barnauskas 
Juozas Jokubauskas 
Dominikas Jokubauskas 
Frank Barit 
Adomas Skronikis 
VVilliam Stankus 
Joe česnavičius 
Frank Sutkus 
Stanislovas Sipavičius 
Theodore Dawson 
Jonas Staučei 
Konstantas Gendrenas 
Tony Digris 
Vincent Maknis 
Juozas Butkus 
Juozas Puišis 
Petras Janulis 
Kazimieras Gečas 
Frank Augustinas 
John Petrauskas 
Antanas Bukauskas 
Peter Kareckis 
John Sabutis 
Antanas Liaubas 
Charles Mikutis 
John Cinkus 
Cliarles Buika 
Jonas Mažentas 
Ignacas Jakelis 
Sam Paulikas 
William Gerlikas

Atsakymas
Del suradimo laivo vardo 

kreipkitės į “Naujienų” Laiva
korčių skyrių, gal jigms pasi
seks surasti įvažiavimo rekor
dus.

i Bet jeigu visas pastangas 
padėjus ir negalima surasti, ta
da reikia užsiregistruoti.

Registracijos procedūra yra 
sekanti: Reikia gauti U. S. 
State Departmento aplikaciją 
po No. 659 (galima gauti paš
to name ant 6 augšto). Prie 
tos aplikacijos reikia pridėti 
6 mažiukus paveikslėlius ir 
$20.00 money orderį.

Po pasiuntimui aplikacijos už 
apie 4 mėnesių, bus perklau- 
sinėjimas jūsų ir jūsų liudi
ninkų, kurie turi jus pažinti 
nuo 1922 metų.

Jeigu egzaminierius užganė
dinsite visuose jų klausimuo
se, tai už dar 2 ar 3 mėnesių 
gausite registracijos kortą, ku
ri bus gera vietoj įvažiavimo 
rekordų, kaip dėl permito su- 
gryžimui, taip ir ėmimui pilie
tiškų popierų.

T. Rypkevičia, 
“Naujienų” Laivakorčių 
Skyriaus vedėjas.

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

/^^^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.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Lietuvės Akušerės

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Vidikas- \ 
Lulevičiene

■O

St.

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 0 Midwife 

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.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
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 46tb St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (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.

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

Gydytojai

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 pi<t

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Ofiso telefonas Vlrginla 0030 
Rez. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ną. Namų ofisas North Side
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 Iki 9:30 vakaro
--------O--------

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.

Ant. Mankus, 3556 S. Kildarc ■ joiianna Vaišnorienė, 3147 
Avė. — įvairių drabužių. i S() Morgan St. (5 vaikai) duo-

Bron. Pet. davė vaikams dra-. pintinė maisto.
bužių, už ką tariame ačiū. | Mrs Adam Falk, 2311 South

Damen Avė. duota didelė pili-
Gruodžio 24, 1930 į tinę maisto.

Duota Baskets* ) Petronėlė Danauskienė, 3631 
IWallace St. duota maisto.

Mrs. Danta, Saltmeris, Vas-1 jOSephine Zabelskienė, 3213 
nonis, Emilia Hartman, Audru- yvallace St. duota maisto.
lis, Ruibas, Kubilius, Andrijau- 
skas, Gusskienė, Neutott, Ad-1 
olph Žemaitis, Juoz. Skutas, J. • 
Bernotas, Ralis, J. Baublis,; 
Dom. Galumainis, Auna Stepo-

Gruodžio -24 d. 1930
Atnešta, j Bedarbių Skyrių 

aukos nuo:
naitis, Juoz. Kalvainis, Auna 
Kaskutinas, K. (Jurskicnė, Elz. 
PranAitis, D. Cirvinska*; T. l^Ia- 
fozas, Zabarauskienė, A. Tore- 
sta, Mrs. Jucius, Barkauskiene. 
Stanislovaitis, Lenskienė, Mi
eli ulienė, Gotautas, Kliosterai- 
tienė, Matulevičienė, žavičiutė, 
Grugauskas, Ign. Strogis, B. 
Sabas, V. Laurinaitis, M. Kui- 
zik, V. Petrauskis, M. Kubi
lius, Knitunienė, P. Milius, Če- 
pauskas, P. Jurkus, B. Mažeika, 
J. Tverioiias, J. Gerliff, B. Ru- 
bikienė, B. Vesot, K. Paliulio- 
nis, St. Rutt, P. Vaivadas, D. 
Gavelis, Mrs. Falk, F. Tveri jo
nas ir J. Samsonui.

Ponai Zavistai ir Mickui do
vanojo daug maisto.

Mr. Maryin rfack,*3238 So. 
i Halsted St. aukavo eilę vyriš- 
i kų rūbų.

Lietuvos Dukterų Draugija 
Į (ponios Ona Mažeikiene ir Alek- 
Į sandra Gaidienė, komisija) ap- 
! rūpino dvi šeimynas iš Bedar- 
Ibių Sąrašo ir dar atnešė pin- 
| tinę maisto Į skyrių.

Domininkas Klumbis, 3400 
1 Lowe Avė. aukavo vyriškų ru- 
I bu.

KASPARAS MIKLOŠIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 25 d., 9:30 vai. vaka
re, 1930 m. Gimęs Šiaulių aps., 
Žagarės par. ir mieste. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
Oną, po tėvais Matulaitė, duk
terį Florence, 3 sūnūs — Vla
dislovą, Juozapą ir Albertą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 5 924 So. Francisco Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
gruodžio 29 d., 8 vai. ryte iš 
namų j švento Užgimimo Pa
nelės Švenč. parapijos bažny
čią, kurioj atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Kasparo Miklo- 
šiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Duktė, Sunai 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

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

Phone Boulevard 7589
------_O--------

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

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

Tel. Lafayette 4146

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

Advokatai

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių- 4?;

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų

Gyvenimo vieta
3 3 23 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Scr. ir Pėtnyčios vak.

B UT K U S ' ‘
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia1' dykai 

710 West 18th Street
Tel Canal 3161

- Ofisas n?. Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

8

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

1545 W. 47th St.
Skersai gatvės nuo Peoples Bank 
Virš Restaurant, arti Ashland Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas y 

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

Gavome nuo:
A. Norvilienė, 4621 S. West- 

ern Avė. (Basket), Petkunas, 
P., 6842 S. Talman atvežė nuo 
savęs maisto ir nuo savo drau
gų: W. Skakauskas, 2640 W. 
69th St. daug valgių, P. Luko- 
šauskas, 6816 S. Maplewood 
Avė. palta lašinių ir nuo Jos. 
Pankus, 2543 W. 69th St.

Gauta pinigais:
D. Klumbis, 3400 S. Lowe 

Į Avė., $2. Per Mrs. Vizbaras, 
į likusius nuo Sandaros 100 kuo
pos $2.61. Mrs. N. N. $8. Ona 

| Kazakevičienė, 703 W. 21 PI. 
į $2.

(Pinigai Naujienose) 
širdingai ačiū už aukas.

I — —— ■ ——

Laivakorčių Skyrius
Mrs. A. Norailienė, 1624 S.

Western Avė. davė 3 basketus.
A. B., 5350 S. Maplewooc.

Avė. davė basketą valgių.
Geležinienė, 8121 Drexel Avė. 

davė basketą valgių.
T. Gustas, 1740 W. 47th St.

Laurynas Sindika klausia:
___________

“Pavasari norėtumėm aplan-
; kyti Lietuvą, bet dėl gryžimo 
| atgal turime prirodyti laivo 

I _______________________

JUOZAPAS YVANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 2(> dieną, 1:59 vai. 
ryte, 1980 m., sulaukęs 87 me
tų amžiaus. Paėjo iš Pavierių, 
kaimo, Stulgių parapijos, Tau
ragės apskričio.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Antaną ir brolienę Yya- 
nauskus Chicagoje, du brolius, 
Joną ir Vladislovą ir seserį 
Juzefą Mozerienę Lietuvo’e ir 
pusseserę Oną Paznokienę Wa- 
terbury, Conn.

A. a. Juozapas Yvanauskas 
lapo palaidotas lapkričio 29 d., 
Kalvarijos kapinėse, Water- 
bury, Conn.

Lai būna jam lengva ilsėtis 
svetimos šalies žemėj ir lauk
ti mus ateinant.

Nuliūdę liekame

Brolis, Brolienė, Pusseserė 
ir Giminės.

ĮGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

Cicero 3724

Jei abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. A. R BLUMENTHAL
OPTOMETRIST . 

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Gross Avė. 
Tel. Yards 4317

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calųmet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nup 6 iki 9 valandos vakare

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

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.

J. Lulėvičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

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

Kcnvvood 5107

Įvairusi Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Td.
VALANDOS: 

nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

davė visokio maisto.
Mr. Mitchell, 8638 Justine 

davė visokio maisto.
F. Kiaunė, 438 W. 31st St. 

dovanojo basketą, kurį atvežė 
jų sūnūs ir duktė Edward ii 
Violet Kiaune.

Nuo Naujienų Bendrovės dar
bininkų 22 didelius baske
tus.

W. J. Kareiva, Green Valley 
Products, 1644 S. Paulina St. 
atvežė 30 tuzinų kiaušinių. Rei
kia pažymėti, kad p. Kareiva 
labai nuoširdžiai prisideda su 
gražiomis aukomis. Taipgi pats 
dalyvauja Bedarbių šelpimo 
Komiteto susirinkimuose ir rū
pinasi, kad lietuviai bedarbiai 
nebūtų alkani.

LOVEIKIS
KVIETKINLNKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Phoftc 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. MapleuJood Avė.

Telefonas Rcpublic 7868

Gruodžio 24 d. 1930
Duota maisto sekantiems 

pavieniams

Jonas Noreika
ra neiškils Duoinskas

Data r į WISSIG,
Kapitonai Paiauliniam* kare

Specialistas iš Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Špeciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, 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 metu ir iigycti 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliotais nuo 10 ryt. iki 1 ▼. 
4200 VVeat 26 St„ kampas Keeler Avė-, Tel. Crawford 5573^

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi-i 
gesnis už ki-| 
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
GRABORIŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 Sc*. 49tZ? Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3 201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Ofiso ir Rcz. Td. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 , South Wallace Street

DR. 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 IV. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shoro 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 IV. Washington St.

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospcct 6659 

Ofiso Td. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

.Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dienų ir naktį 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkc.

2205 Lake St.
Tel. Mcltose 
Pat k 79 7

Pbone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

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

7 'ei. Brunstvick 4983 
Namų telefonas Brunstvick. 05 97 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencija Tel, Midvvay 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1 712-0241 
Valandos: Pancdcliais ir Ketvertais 

3 iki 8 vai. vai.., Uutiiinkais it 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidnrmiestyje
Room 2414 

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

(Cor. La Salletand Madison Sts.) 
Ofiso Tel. State 2704; 4412

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

463 1 So. Ashland Avc.
Tel. Boulevard 2800 

/u-/. (>5 15 >S<». R<h kineli St.
Tel. Repubhc 9723'
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Imusų tautiečiai visados gauna 
teisingą 

, vima. •
patarimą ir patarna-

Mirė

Linksma Žinia Mirė Kazimieras Virbalus

at-

veda-
State 
kaip

lietu

Atsilar.kęs kelies dienos 
gal i Universal State Banką, 
sužinojau, kad musų gerai žino
mas bankas yra labai gerame 
stovyje, ir netik kad išmokėję 
tegulantis dividendus šėrinin- 
kams, bet dar davė ekstra di
videndus iš priežasties gero už
darbio, kurį turėjo šiais me
tais. Tai matote, broliai lietu
viai, kas darosi su musų biz
niais, kurie yra teisingai 
mi ir prižiūrimi, l’niversal 
Bankas yra taip stiprus 
Gibraltaro tvirtovė. Jis 
ginusia daro paskolas
viams, visados remia visus ge
rus lietuvių užmanymus ir kai
po bankas stovi pirmoj eilėj 
tarpe visų kitų, neišskiriant ir 
didžiausių.

Toliau, pažiūrėkime į vertę 
to banko šėrų, kurie kainavo 
iš pradžios $125, o dabar pi
giau niekas negali nupirkti kaip 
už $200, ir dar gauti pirkt jų 
negalima. Mums yra žinoma, 
kad bankų sindikatas kartą 
bandė Universal State Banko 
serui išpirkti ir siūle $330 už 
šėrą. Del to gi mes, lietuviai, 
neturime ko bijotis ir visi kaip 
vienas turėtumėm remti tą mu
sų įstaigą, pasidedant Į ją sa
vo pinigus. Ten, taipgi, turėtu
me kreiptis su kitais reika
lais, nes, kaip yra žinoma, ten

namuosi* 2437 
, pasimirė Ka- 

am- 
5C

su-

vakar savo 
N. Western Avė 
žirnio ras Virbalu s,\ 75 m. 
žiaus. Amerikoj išgyveno 
metų; daug metų gyveno 
cero. Paliko žmona Ieva ir Į v v
nų.

Laidotuvės bus pirmadieny, 
gruodžio 29 d., 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Mykolo bažnyčią ii 
j šv. Kazimiero kapines. Lai
dotuvėms patarnauja grabo- 
rius Eudeikis.

šiandie Antano Pikelio 
laidotuves

Pike-
Jokio
gimi- 

velionio

Jau buvo rašyta, kad perei
tą savaitę Cook pavieto ligo
ninėj pasimirė Antanas 
lis, 6060 So. State St. 
turto nepaliko, taipgi ir 
nių nesurasta, tad
draugai padare kolektą, dar p. 
Eudeikiui prisidėjus ir teikiant 
patarnavimą tiktai už kaštus, 
velionis šiandie, 2 vai. po piet,1 
bus laidojamas iš p. Eudeikio 

I koplyčios, 4605 S. Hermitage 
Avė., i šv. ''Kazimiero kapines.

Pasiklausius Budri 
ko programo

sto-Gruodžio 25 d. iš radio 
ties WCFL nuo 1 vai. iki 2 
vai. Budriko muzikos krautu-

Tautiečiai
Dabar per šventes, smagiai laiką beleidžiant namie 

su savaisiais ir besisvečiuojant su giminėm, gerai viską 
apsvarstykite ir nusistatykite su ateinančiais Naujais 
Metais lengvai neduoti savęs kitataučiams išnaudoti, —> 
tai via nežiūrėti j aukštus naujus budinkus, kurie bai
siaidaug kainavo pastatyti, o šiandien yra liktai pusę 
tiek verti, ir taipogi nekreipti domės į gražiai ištaisytus, 
blizgančius langus didmiesty, kurie Jumis vilioja, kad 
tiktai nėštume t' savo centus tenai, skriausdami apygar
dą, kurioje esate apsigyvenę ir kur musų tautiečiai turi 
užsidėję visokius biznelius, pradėję nuo mažo ir varosi 
tolyn. Tose kolonijose lietuviai turi pasipirkę nuosa
vybes, kur randasi musų tautos advokatai, daktarai ir 
kiti profesionalai. Tai, jeigu mes jų neremsime ir tar
pe savęs biznį neplatinsime, o tiktai sugriebę savo sun
kiai uždirbtus centus vešime ir atiduosime svetimtau
čiams, kurie, kaip žinote, tyčiojasi iš musų ir skaito 
dar už kvailesnius, kad neremiame savųjų, mes darome 
sau kaipo tautai daug blogo. Tiktai, reikalui prisėjus, 
pabandykite gauti paskolą ant nuosavybės savo apy
gardoje iš didmieščio, tada pamatysite kaip Jums eisis.

šiuo laiku, prie progos, galite priduoti mums savo 
taupymo knygutes, kurių sumos bus iškolektuotos su 
pilnu nuošimčiu tuojaus po Naujų Metų. Turėdami 
savo pinigus padėtus savo apygardoje, visados galėsite 
jais naudotis, pirkdami geros rūšies pirmus morgičius.

Taipgi, dabar yra gera proga pirkti nuosavybes, ku
rių kainos yra daug mažesnes, daryti paskolas savo 
draugams, ir gauti paskolas iš savo apygardos, — ir tas 
viskas eis ant naudos musų tautai.

Jums viso gero velijantis

JUOZAPAS J. ELIJOŠIUS, Pirmsėdis

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

NAUJŲ METU SJJLAUKTUVIU
PRAMOGA IR ŠOKIAI

COLISEUM’E
WABASH AVĖ. prie 15-ros GATVĖS

Šokiai nuo 9 vai. vak. iki aušrai
Daug smagumo. Pilna juokų

“Phil” \Valtcrs ir jo ritmo karaliai.
Gėrimai — Kiek jus galite išgerti —- Malonumai — Suvenirai 

Triubos — Batiunai — Sirenos — Konfetti — Serpentinas

Viskas už ekonomišką kainą
$1.00 asmeniui

s

ve davė gražų radio programą, 
kuris buvo pritaikintas Kalė
doms.

Taipgi vakaro nuo 7 vai. bu
vo antras Budriko radio pro
gramas iš WCFL, kuriame da
lyvavo choras. Jis gražiai su
dainavo Lietuva Tėvyne Musų 
Tr G ui šiandieną. Programa 
buvo įvairi ir muzika melo
dinga ir pritaikinta tai dienai. 
Taipgi jame dalyvavo ir kele
tas ko’nlestantų.

Girdėjęs.

CHICAGOS
ŽINIOS

Kaip praėjo Kalėdos

Dar langupse tebekabo vai
nikai ir eglaitės, elektros lem
pučių prikabinėtos, tebešąla 
prie namų iš lauko. Kaikuriuo- 
se namuose’ jos pastatytos šik 
tai viduj, bet rezidencijose eg
laitės labiau pradedama statyti 
lauke. Ir Kalėdų eglaitėms ma
tyt “Hooverio viešbučio” liki
mas šiemet lemtas.

Lietuviai šiemet nepaprastai 
margai šventė Saulės grąžų 
šventę. Kaikurie kliubai ir 
draugijos turėjo bendras kūčių 
vakarienes; turtingesniuose na
muose buvo daug gerų daly
kų ir vaikams Santa Claus bu
vo geras, kaip ir kasmet. Bet 
šiemet šimtai šeimynų tenki
nosi kalėdų basketais, užkand
žiais ir kitokiomis smulkiomis 
dovanomis, kokias išgalėjo su
teikti Bedarbių šelpimo Komi
tetas.

Iš tragingų įvykių, kol kas 
žinoma, kad Hammond, 
sudegė 7 žmonės, kada 
tams užsidegus visi tapo 
snų 
Visi 
kad 
kad
degusiųjų pavardes atrodo če
kiškos. Be to sudegė viena 24 
m. mergaitė, Miss Otilla Kurtz, 
kai prisilenkus priie 
žvakių, liepsna pagavo 
bus.

Ind. 
laip- 
liep- 

užklupti antrame aukšte,
buvę gana nusilinksminę 

nebeturėjo supratimo net, 
reikia šokti pro langą. Su-

Teisėjas Lyte į 
jorus?

PRANEŠIMAI
1Z ŪKITE REPUBLIC 91 or 

gaiA.te pagelbą nuo jūsų diegimų 
skausmų paimant vieną iš musų mok-

ir
ir
slinio masažo neatmenių.

Mes specializuojantis sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.
THE SIXTY TIHRD « ASHLAND 

HEALT SYSTEM
63 27 S. Ashland Avė. Republic 9101

North Sids Bijūnėlio choras statys 
scenai opeieąį “Gėlių Daržas”, gruodžio 
28 d., Crystal Hali. 27Q5 W. North 
Avė. Kviečiame visus atsilankyti.

Komisija.

Kun. M. X.
“Kaip Atsirado Ka'.ėdų
Šyentčs” ii
Naudingos?

Prakalba 
Halstcd Sr 
7:30 vakare.

Kviečia visus Rengėjai.

zmor.
3 142 S.
29, nuo

Mockus kalbės temoj: 
ir Naujų Merų 

“Kam Šitos Šventės Yra 
Verta girdėt, suprast ir 

Įvyks Mildos svet., 
, panedėly, gruodžio

os Lietuvių Choro Pirmyn 
dainų pamoka atsibus pa- 

..vMeldažto sve- 
dainininkai bu-

eglaitės 
jos ru-

ma

Vakar didieji laikraščiai 
triukšmingai paskelbė, kad Mu- 
nicipal teisėjas John Lyle sta
to savo kandidatūrą į Chicagos 
miesto majorus. Pasirodo, Lyle 
dar atsakymo nedavė, bet re- 
publikonų grupė, vedama ap
skrities pirmininko Bernard 
W. Snow stato Lyle trečiuoju 
republikonų kandidatu 
Thompson o ir Barrett.

Demokratai jau aiškiai 
savo savo kandidatą 
Cermaką, apskrities 
pirmininko.

sale

indor- 
Anton 

tarybos

Kaip ruošiasi sutikti 
naujus metus?

ĮCadangi senieji, 1930 metai 
šiai šaliai ir ypatingai Chica- 
gai buvo ne koki, tai girdė
ti, gyventojai žada ateinančius, 
1931 metus pasitikti su dide
lėmis iškilmėmis.

Labiausiai susirūpinę prohi- 
bicijos snuperiai. J. F. J. 
Herbert, 7to distrikto prohibi- 
cijos administratorius, jau į- 
spėjo viešbučių ir salių savi
ninkus, kad bus smarkiai bau
džiami, jei “bibulizmas” (nau
jas terminas gėrimui) bus pa
stebėtas.

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
laiko-bedarbės

Dr. J. Shinglman 
4930 W. 13 St.

CICERO

(kuris praktikuoja Ciceroj apie 
25 metus)

Suteiks bedarbiams dykai gydymu, i 
tiems kurie dirba tik dalį laiko, teiks 

gydymą už pusę kainos

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

Chįcaj 
genčiai C 
nedėly, gruodžio 29 d 
tainėj, 8 v. v. Visi 
tinai atsilankykite laiku, nes turime 
prisirengti pildyti programą Chica
gos Lietuvių Draugijai S. P. Taipgi 
nedėlioj, gruodžio 28 d., pas foto
grafą Stankūną bus imami choro 
paveikslai 10:31) v. ryte. Visi nariai 
atsilankykite laiku. —Valdyba.

Leiskit, taupinkit ir 
įnvestuokit išmin

tingai

ti

Rašo JOSEPH R. NOEL 
Pirmininkas Tarybos 

Noel State Bank.
Viena iš žmonių silpnybių yra ei- 
į kraštutinybes. Dabartiniu depre

sijos laiku mes jaučiame pasekmes 
tų kraštutinybių, į kurias mes bu
vome nukrypę .geresniais laikais. 
Tik keli yra liuosi nuo šių paklaidų 
ir šitokiais kaip dabartiniai laikais 
kiekvienas supranta klaidas, kurias 
jis yrą padaręs ir nori išvengti pa
našių ar dar didesnių klaidų ateity
je. Kadangi dabar mes esame atgai
laujantys ir rūpestingesni, čia tei
kiame jūsų svarstymui pasiūlymus, 
paremtus ant daugiau kaip ketvirda- 
lio šimtmečio bankininkavimo paty
rimų.

Geresniais laikais dauguma musų 
leidžiame pinigus be jokios atodai
ros. Dabar mės matome, kad tai 
buvo klaida, kad mes turėjome būti 
labiau susilaikantys savo išlaidose. 
Daugelis iš mus prisiekėm, kad jei 
sulauksime geresnių dienų, mes bu
sime labai atsargus su išlaidomis. 
Dabartiniu laiku, prisibijodami be
darbės ir algų nukapojimo, dauge
lis ir tų, kurie 'nemažai uždirba ir 
kurie turi užtikrintą ateitį, net ir 
tie eina į kraštutinybę, kad tik kuo- 
mažiausia išleisti pinigų. Iš tos prie
žasties biznis yri* prastas ir tūks
tančiai žmonių įrra be darbo, kurie 
turėtų dirbti pagaminimui dalykų, 
kuriuos mes normaliai pirktumėm ir 
turėtumėm pirkti. Net jeigu jus 
netektumėt darbo kitą savaitę, neil
gai ištektų tų pinigų, kuriuos jos 
sutaupinot nieko nepirkdami per ke
letą mėnesių. Todėl ar verta dėl šios 
menkos naudos' ” suardyti visą eko
nominę mašiną? tlabar svarbiausias 
visoje šalyje klausimas yra nedar
bas. Jus galite pagelbėti sumažinti 
nedarbą leisdami pinigij normaliems 
reikalams. Jokis išmintingas žmo
gus nepataria leisti pinigus neišmin
tingai. Leiskite Juos išmintingai!

Nors tai išrodo keista, bet žmo
nės perdaug pinigų taupina. Yra 
rybos taupimui, kaip ir kiekvienam 
geram dalykui. Iš kitos pusės, yra 
tokių, kurie netaupo. Tarp šių dvie
jų kraštutinybių yra tikslus vidu
rys taupimo išmintingai. Kiekvienas 
pats turi nusispręsti kiek jis turi 
sutaupinti aprūpinimui ateities. ir 
busiančiųjų reikalų.

Mes turime rėplioti pirm prade
dame vaikščioti. Mes turime turėti 
sutaupę vidutinišką sumą pirm pra
dedame investuoti. Kitaip galimo 
būti priversti parduoti savo invest- 
mentus su nuostoliais, kad gauti pi
nigų. Daugely atsitikimų tas nuosto
lis būna didesnis, negu padidėję už
darbiai ant investmento. Būt” buvę 
geriau, jei mes būtumėm laikę pi
nigus banke taupimo sąskaitoj. Pirm 
investuojant pasitarkite su savo 
bankierium. Neapsigaukit su priža
dais didelių dividendų ar nuošimčių, 
įnvestuokit ten, kur pirmiausia at
sižvelgiama į saugumą ir kur jus 
gautumėt naudos. Jeigu jus nenori
te pasitenkinti mažu pelnu, kokį tei
kia parduodamieji bonai, nepirkite 
investmento tikėdamies tuojau, ar 
kada kaina pakils, jį parduoti. Pir
kite ilgalaikį investmentą.

“Jos Budas Mylėti”
“Jos būdas mylėti” — nepapras

tas paveikslas iš Rusijos — bus ro
domas Cinema Art Theatre, 151 
East Chicago Avė., pradedant nuo 
sekmadienio, gruodžio 28 d.

Paveiksle parodoma kaimietės mei
lė. Jos vyras tapo pašauktas ka
riuomenėn didžiojo karo metu. Jai 
teko vesti labai nuobodų, vienodą 
gyvenimą. Retai kokia žinia pasiek
davo kaimą. Bet vieną kartą karo 
belaisviai tapo prisiųsti į kaimą 
dirbti laukas. Ji irgi gavo vieną 
belaisvį. Ji dabar nebebuvo viena, 
turėjo su kuo pasikalbėti, pajuokau
ti ir — pasekmės žinomos. Gryšta 
jos vyras, bet randa jau kitą. Te- 
čiaus išvada yra visai netikėta.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsk 
taįp pataria Lietuvos bankai

KDN. M. X.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
(V Dezaininlmas ir siuvhnae 

dreaiU moka didelę a Įsrą.
Mh] Jus sralite išmokti šio Re- 
vyk rai apsimokančio užsiė- 

mimo į trumpą laiką. Di- 
iflS oloinos išduodamos. Ka- 

dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER college 
<1°8. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St„ k. Lake St. 10 fl.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

KANARKOS pardavimui, patinė
liai ir patelkos, pigiai. 1750 W. 
21.st Place, arti Woo<l

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA rakandai greitai ir 
pigiai. Galima ir flatas renduoti. 
8113 S. Halsted St. Phone Victory 
8581.

kalbės temoj: “Kaip Atsirado 
Kalėdų ir Naujų Metų Šventės” 
ir “Kam šitos Šventes Yra 
Naudingos?”! Bus kaipo apeigos 
“Dievo radybų ir krikštynų”. 
Prakalba įvyks Mildos svet., 

j 3142 So. Halsted §t., panedėly, 
gruodžio 29 d., 7:30 v. vakare. 
Padengimui lėšų maža įžanga. 
Kviečia visus Rengėjai.

Spceiaiistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis iSgydyti, atsllan- 
kykit pas mano. Mano pilnas ifiegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris, neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet' pats pasakys 
po galutino ižegzaminavimo—kas jums

20
Dr. J. E. Zaremba

W. Jackson Blvd., netoli State 
Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso 
pietų,

1

St.

valandos: nuo 10 ryto iki 
nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

PO
Ncdė-

PRADEDANT 
NEDELIOJ

HER WAY 0F 
LOVE

SU

ANNA 
ZESSARSKAYA
“The Vilingo of Sin” 
Pagamintas Sovinko 

su
Maskvos Dailės Vaidylomis

VIDURNAKČIO 
RODYMAS 

šio programo su keliais pri
dėtais trumpais nepapras-. 

tais dalykais bus

NAUJŲ METŲ 
LAUKIANT
(11:30 v. naktį 
Gruodžio 31)

Visos vietos rezervuotos
Ar galime mes priminti 
jums, kad rašytumet ar te- 
lefonuotumet (Whitehall 
5666-5667) dėl rezervacijų?

Kava ir gėrimai tei
kiami poilsio vietoj

Cinema
Chicago Avė.,

į rytus nuo Michigan Avė.
Matinee kasdie 50c 

Vakarais, Sub. ir Ned. 75c.

f— " ........................... *

Pasaldyk Gyvenimą 
su Europos Sal- 

dainėmis
Tik dabar aplaikčme daugybę sal
dainių iš Lietuvos įr iš Rusijos. Ka
dangi mes perkame tiesiog iš dirb
tuvių. tai mes galime parduoti daug 

pigiau, negu kitur.

Kviečiame visus atsilankyti.

MILDA ICE CREAM 
PARLOR

WHOLESALE — RETAIL 
P. SIRBIKE, Prop.

3150 S. Halsted St., 
Phone Victory 3313 

CHICAGO, ILL.

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. 
Skolinau) pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

f AMATO.
Dienomis ar vakarais. Del infor 

macijų šauk arba rašyk:
INTERNATIONAL BARBER 

COLLĘGE, 
672 West Madison Street.

------ O

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

(gramatikos, sintaksės, aritmetikos. 
knysrvedysŪs, stenografijos, ir kitu 
mokslo Šaky. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai rreitai užbaisriama 
□radini mokslą i devynis mėnesius: 
aukštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu ifriję mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai paderinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

1. P. OLEKAS, Mokytoj*, 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. UJk

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrigbti — išradi
mai visokios rųšies. 

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

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

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

rtoulevard 6520 Res. Yards <401
NORKUS & CO.

Perfcraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 

' miestą. 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.

Financial
Finansal-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra
J. NAMON & CO.

MORTGAGE BANKER6 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuolimtiu mokamas ant neiimokitos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 

00% sutaupimą. Megztos vilnonės 
cojinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve- 
teriai sutaisomi.

THE BR1DGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

Automobiles
STUDEBAKER COMMANDER 

. SEDANAS
Paaukosiu ji už tiktai $275,. Karas 

yra praktiškai naujas, nas aš jį 
vartojau tiktai nedėliomis ir šven
tėmis. Tai yra geriausias karas ko- 

! kj aš kada mačiau ir visai mažai 
mano vartotas. Originaliai visiškai 
nauji balloon tairai, 4 ratų brėkiai. 
Karas yra tiek pat. geras kaip visiš
kai naujas. Parduosiu jį tiktai už 
$275. 4702 North Damen Avė., 3rd 
floor.

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

CADILLAC CUSTOM BUILT VĖ
LIAUSIO MODELIO SEDANAS 
Našlės turi būti paaukotas. Išbu

vo storadžiuj beveik metus laiko ir 
yra mano išvažiuotas tiktai 0,000 
mylių. Originalis Duco ir tairai kaip 
nauji. Aš negaliu pati karo draivin- 
ti ir priversta ji paaukoti kad su
kelti kiek pinigų. Karas kainavo 
man $3,500.00 tiktai trumpą laiką 
atgal. Priimsiu $400 cash. 2538 No. 
Califomia Avė., Ist floor.

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

NASH 1930 MODELIO SEDANAS 
Aš esu priverstas paaukoti savo 

karą, kuri pirkau tik keli mėnesiai 
atgal ir kuri esu išvažinėjęs tik ke
lis šimtus mylių. Įbudavotas Trunk 
ir pilnai jrengtas. Geriausias origi
nalis užbaigimas. Tairai yra kaip 
nauji. Karą reikia pamatyti kad jį 
įvertinti, nes jis tikrai yra kaip vi
siškai naujas karas. Aš esu privers
tas parduoti kad sukelti pinigų. 
$350 paims jį. 2231 North Kedzie 
Blvd., Apt. 1. 1

Persona!
Ašmena Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, nepaisau kad ir gyv- 
našlė, bile gero proto, vidutinio am
žiaus, gražaus sudėjimo; kad ir ne
turtinga, bile išmintinga. Aš esu 
našlys, vidutinio amžiaus, linksmaus 
budo, pasiturintis. Malonėkite atsi
liepti laišku. Vyrai nerašykit.

Box 1253,
Naujienos, 1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia ____ .

-mrfcTnru~i-i~LT-~i ~----- ~ ~1— ~ ****** *****

REIKIA VYRŲ -— pagelbėti didelei 
warehouse išparduoti Standard radios «ž 
daug mažesnę kainą negu tikrai kaštuo
ja. Geras komisas veikliems. Kreipki
tės asmeniškai į warehousę.

Griswold-Walker-Bateman Co., 
1534 S. Peoria St., 

Mr. Rickles, 
6 floor

Fumished Rooms
PAS1RENDUOJA apšildomas kam

barys vaikinui, be valgio. 3362 So. 
Auburn Avė. 2-ros lubos. 

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

RENDON kambarys, apšildomas, 
prję mažos šeimynos. 33G0 S. Eme- 
rald. Avė. Pirmos lubos užpakaly.

PASIRENDUOJA 3 kambarių fla
tas už $14.00, adresu 4250 South 
Artėsian. Kreipkitės 2501 W. 43 St. 
Tel. Lafayette 4395.

Business Chances
Pardavimui^

PARDAVIMUI grosernė ir delikates- 
sen už cash arba mainysiu grosernę it 
nam) ant kito namo. 2534 W. 45 PI.

EXTRA BARGENAS, trumpu lai
ku turi būti parduota 3 krėslų barber- 
nė su 3 pagyvenimui kambariais, tiktai 
už $250, priežastį patirsit ant vietos. 
4500 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen už $475. Biznis prie mokyk
los ir bažnyčios. 3037 S. Throop St.

PARDAVIMUI grosernė, lietuvių 
apgyventoj vietoj arba priimsiu pu
sininką vyrą ar moterį. 1936 Canal- 
port Avė.

DELICATESSEN ir grosernė turi 
parsiduoti tuojaus. $500 ar geriau 
sias pasiūlymas. Gera vieta, renda 
$35, 4 kambariai. 4418 Wentworth 
Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

otus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Mera skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
tas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
tatarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavettc 0455

IŠ PRIEŽASTIES išvažiavimo į 
Chicago turiu parduoti savo 7 kam 
larių namą ant 50x125 loto, viskas 
gerame stovyje, labai pigiai. Atsi
šaukite taipgi ir nedclioj.

3229 Commercial Avė. 
Chicago Heights, 111.

Te). Chicago Heights 1452


