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George , Bernard Shaw, garsus anglų rašytojas, s'u žaislu, 
kuris vaizduoja jo dramatišką veikalą “The Apple Cast”

Chicago, III. Penktadienis, Gruodžio-December 13 d., 1929! No. 293

Sovietų aeroplanai 25ka“ o M?kSeiš Kantoną puolusieji
bombardavo japonų 
konsulatu Mandžuli

gr.
Iš Tehuaca.no, Pueblos

Tokio
Maskva 
konsulo 
mus

susirupinus, juo kad 
konfiskuoja japonų! 
Mandžurijo praneši-

Japonija, gruod. 12.TOKIO,
— Pranešimai iš Darbino, Man- 
džurijoj, sako, kad sovietų ru
sų kariuomenės aeroplanai 
bombardavo japonų konsulatą 
Mandžuli ir kad sovietų karei
viai, užėmę miestą, padarė di
delių nuostolių japonų gyven
tojams.

Iš japonų konsulo Mandžuli 
šiandie buvo gauta, pirma dar 
nuo lapkričio 16 dięnos, tele
grama, kuria trumpai prane
šama tik apie saugumą keleto 
atskirų asmenų. Telegrama 
gauta per Maskvą.

Kadangi pranešimas pažy
mėtas “No. 9”, tai manoma, 
kad pirmesnes aštuonias tele
gramas Maskva sulaikė. Tad 
dar mažiau betikima sovietų 
tikrinimams, busią visi japonai 
okupuoto] zonoj Mandžurijoje 
esą apsaugoti.

Nežiūrint kartotų ir atkar
totų reikalavimų, Maskva at
sisakė leisti japonų konsului 
Mandžuli mieste savo praneši
mus siųsti šifru tiesiui į To
kio.

Maž. antantė nesira 
šys Youngo plano

Reikalauja iš Vengrijos garan
tijų, kad ji vykins savo obll- 
gacijas

PRAHA, čechoslovakija, gr. 
12. — Kad mažoji antantė ne
ketina pasirašyti Youngo repa
racijų plano, matyt iš konfe
rencijos tarp prof. Mironescu, 
R u manijos užsienio reikalų mi- 
nisterio, ir D-ro Benešo, čecho- 
slovakijos užsienio reikalų mi- 
nisterio, kurioj buvo diskusuo- 
jamas mažosios’ antantė nusi
statymas Haagos konferencijai 
sausio mėnesį.

Kaip praneša iš ištikimų šal
tinių, abudu užsienio ministe- 
riai nutarę nepasirašyti Youn
go plano tol, kol Vengrija duo
sianti garantiją, kad ji vykdy
sianti visas savo tarptautines

Filmų studijos žmonės 
suimti dėl gaisro

MEKSIKOS MIESTAS, 
12. 
valstijoje, praneša, kad ten iš 
kalėjimo pabėgo dvidešimt pen
ki kaliniai. Kalėjimo prievaiz
das ir du sargai buvo ištruku
sių kalinių sužaloti.

kinų sukilėliai stip 
riai sumušti

Sukilėlių vadas, gen. čang 
Fakvei, kautynėse su vald
žias kariuomene neteko pu
sta savo jėgų

■

Lietuvos Naujienos
90,000,000 litų kredito 
įvairioms krašto ūkio 

šakoms

Dar viena džiovininkų 
sanatorija statoma

KALNAS.

Kinai prašo leisti 
jiems pirktis amu
nicijos Amerikoj

VVASHINGTONAS, gruod. 12. 
— 'l’aulinė Kinų vyriausybė 
kreipėsi į valstybės departa
mentą Washingtone, prašyda
ma leisti jai pirktis Jungtinė
se Valstybės amunicijos — 500 
tūkstančių kulkosvaidžių šovi
nių ir aštuoniasdešimt aeroplą- 
nų bombų.

Amunicija Kinijai reikalin
ga sukilimui krašte likviduoti.

MacDonald siūlysiąs 
panaikinti visus ka

ro laivus
12.LONDONAS, gruod. 

Praneša, kad darbiečių prem
jeras, Ramsay MacDonald, ren
giąs grandiozų juros nusigink
lavimo planą, kurį jis pasiū
lysiąs ateinančiai juros kon
ferencijai sausio mėnesį.

MacDonald, būtent, norįs pa
siūlyti 
laivus, 
pritarti 
tačiau,
nės, kad kitos valstybės jo ne
priims.

Britų premjero pasiūlymas 
butų netiesioginis atsakymas 
Francija, kuri, į pasiūlymą pa
naikinti submarinus, atsakė: 
“O kaip bus su Anglija ir Jung
tinių Valstybių laivynais?”

visai panaikinti 
Jo pasiūlymui 
visos valstybės, 
nė menkiausios

karo 
turėtų 
Nėra, 

abejo-

Bukite prisirengę at 
sakyt gyventojų su

rašinėtojams

pri- 
su- 
je-

ta-

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
12. — Gautais čia pranešimais, 
kruvinose kautynėse ties Kan
tonu tarp tautinės valdžios ka
riuomenės ir gen. Čango Fak
vei sukilėlių armijos, sukilėliai 
buvo baisiai sumušti ir 
versti bėgti' atgal. Kovoje 
kiteliai praradę pusę savo

Del žinių, kad sukilėliai
po sumušti, gyventojų bėgimas 
iš Kantono pasiliovė. Tautinės 
valdžios centralinio banko no
tos, kurių vertė buvo pradė
jus smarkiai kristi, dabar vėl 
atsigavo.

Kuangsi maištininkų puoli
mai Vakarų upėj taip jau esą 
atmušti.

Kova, kaip praneša, eina dar 
Honano ir Anhvei provincijo
se ir apie penkiasdešimt my
lių j šiaurę nuo Nankino.

KAUNAS. —- Lietuvos ban
ko ‘išduotų Įvairioms ūkio ša
koms kreditų suma šių metų 
spalių mėn. pasiekė 90,000,000 
litų, pernai tuo pačiu laiku - 
86,000,000 Ii t. iš tos sumos 
daugiausia kredito tenka: eks
porto prekybai 24,000,000 litų, 
pramonei 31,(100,000 lit., žemės 
ūkio mašinų prekybai 5,500,- 
000 lit., ūkininkams 6,000,000 
lit., žemės ūkio draugijoms ir 
sąjungoms 3,000,000 lit., var
totojų bendrovėms 1,509,000 li
tų, smulkaus kredito draugi
joms ir koperacijos bankams 
3,300,000 litų. Kitoms ūkio ša
koms, pav. importo prekybai, 
namų savininkams ir kit. kre
dito sumos visai nežymios.

Šiomis dieno
mis Panemunėj baigiama sta
tyti kovai su tuberkuliozu 
draugijos džiovininkams sana
torija.

Sanatorijos atidarymas į vyk
siąs ateinančių metų pradžioj.

Dėl šios sanatorijos darbų 
pabaigos, kovai su tuberkulio
zu draugija nutarė kreiptis į 
vyriausybę suteikti draugijai 
iš valdžios taupomųjų kasų 
25,000 lt. paskolą.

šie pinigai skiriam^ galuti
nam sanatorijos įrengimui: lo
voms ir kitam inventoriui 
pirkti.

120 metų senukė

Dar 18 žmonių žuvo 
per audrą Europoj

Kentucky angliaka
siai nutarė streikuot

Ligonių kasos steigs 
Rentgeno kabinetą

Britanijos lordai 
priešingi Egipto' 
nepriklausomybei

žvejų laivas paskendo ties Fran
ci jos pakraščiais; du laivai 
žlugo ties Portugalija

Reikalauja 
ate teigti 
lygas

pripažinti uniją ir
1917 metų algų są-

LONDONAS, gruod. 12. — 
Lordų butas 46 balsais prieš 
13 priėmė lordo Salisbury pa
siūlytą rezoliucįją, kuria pa
reiškiama darbiečių vyriausy
bei papeikimas dėl jos politi
kos Egipte, vyriausiai dėl jos 
projekto suteikti Egiptui ne
priklausomybę.

Britų kareiviai aplei 
do Reino krašta

AVIESBADENAS, Vokietija, 
gruod. 12. — Po vienuolikos 
metų okupacijos, šiandie pas
kutiniai Britų kareiviai apleido 
vokiečių Reino kraštą,

CAPBRETON, Franci j a, 
12. — Per smarkią audrą, 
Franci jos pakraščiais praeitą 
naktį paskendo žvejų laivas 
Glisses. šeši įgulos žmonės pri
gėrė.

Du žvejų laivai sužudo
LISABONAS, Portugalija, 

gruod. 12. Audringoj juroj 
ties Capa Rica per tirštą mig
lą sudužo į uolas ir paskendo 
vienas žvejų laivas. Iš dviejų 
dešimčių įgulos žmonių dešimt

gr. 
ties

CENTRAL CITY, Ky„ gruod. 
12. — Organizuoti daugiau kaip 
40 vakarinės Kentucky anglies 
kasyklų darbininkai nubalsavo 
streikuoti, kad tuo bildu pri
verstų kasyklų savininkus pri
pažinti uniją ir atsteigti 1917 
metų algų sutartį.

Vakarų Kentucky kasyklose 
dirba tarp 15,000 ir 18,000 aii- 
gliakasių.

KAUNAS. - . Rentgeno ka
binetą ir kalnų saulės įtaisy
mus nuo ateinančių metų pra
džios ketina įsteigti Kauno 
miesto ligonių kasos savo na
rių gydymui.

Be to narių patogumui steigs 
atskirą skyrių, narių mokesčių 
išieškojimą — inkasavimą bu
tuose.

Dabar kiekvienas narys turi 
ateiti į ligonių kasų įstaigą ir 
sumokėti.

TYTELIŲ kaime, Kamajų 
vai., Rokiškio ap., gyvena 120 
metų Grasilija Dulkienė. Jos 
dukterys jau beveik ant lazdų 
vaikšto, o ji vos tik dveji me
tai kaip nustojo dirbusi. Nu
siskundžia, kad valgyti nega
linti ir ją visą traukia žemyn. 
Senus laikus dar gerai atsi
mena ir, pavyzdžiui, gražiai 
nupasakojo savo atsiminimus 
iš baudžiavos gadynės Į P. Ru- 
sccko “Baudžiavą”. Tik kažko
dėl visai neprisimena 1863 me
lų sukilimo. Baudžiavą ėjusi 
Gudiškio dvare. Senutė gimu
si Tytelių kaime, kame ir da
bar tebegyvena.

Gerins Kauno miesto 
sanitarinę būklę

Stambi vagystė • f
Lapkričio mėn. 7 d. Obelių 

vai. Galežerių kaime per ati
darą langą nežinomi vagys iš
vogė Prano Gibolio pinigus, 
čekius ir kitus daiktus. Viso 
išvogta daiktų apie 6,000 lt. 
vertės ir 800 dolerių čekiais. 
Įtariamas Gibolio bernas I)., 
kuris sulaikytas ir tardomas.

- šiomis dieno- 
miesto valdybė

KAUNAS, 
mis Kauno 
svarstė miesto sanitarinę būk
lę. Konstatuota, kad veikian
čios sanitarinio tvarkymosi tai
syklės esančios labai pasenė- 
jusios ir dabartinėmis sąlygo
mis nebetinkančios.

Visas Kauno miesto sanita
rinis tvarkymas nutarta iš pa
grindų peržiūrėti ir pertvarky
ti. Medicinos ir sanitarijos sky
riaus viršininkui dr. Griniui 
pavesta paruošti naujas sani
tarinio tvarkylio taisykles.

Constance Talmadge 
sakosi atsisveikinus 

su Hollywooduma.
Ties Algufeira vienaą žvejų 

laivas susidūrė su krovinių lai
vu ir paskendo. Penki jo Įgu
los žmonių išgelbėti, o du 
ti prigėrė.

Potvyniai Anglijoje
LONDONAS, gruod. 12.

Po baisių audrų, kurios siau
tė Didžiosios Britanijos srity
se, dabar Anglijoj kilo stiprus, 
potvyniai. Temzos vanduo smar
kiai pakilęs ir kai kurios že
mesnės vietos tapo plačiai ap
semtos.

ki-

LOS ANGELES, Cal., gruod. 
12. — Constance Talmadge, 
žinoma filmų žvaigždė, kuri šį 
pavasarį ištekėjo už turtingo 
Chicagos brokerio T. Netche- 
rio, sakosi, kad ji niekados 
daugiau nebevaidinsianti fil- 
moms.

“I am through with Holly- 
wood and motion pietures for- 
ever,” įyasake ji.

Traginga mirtis

Papos valstybės sek 
retorius Gasparri 

pasitrauksiąs
vamz-

Ateinančiais 1930 metais 
Jungtinėse Valstybėse įvyks 
visuotinis gyventojų surašinė
jimas, vadinamas census, kuris 
daromas kas dešinjt metų.

Gyventojai ši kartą bus kvo
čiami, taip sakant, iš panagės, 
todėl turi būt prisirengę atsa
kyti surašinėtojams į visus 
klausimus. Tų klausimų, kaip 
prekybos departamento dabar 
paskelbtas kvestionierius paro-. 
do, bus nemaža. Be kita, sura
šinėtojai klaus namų savinin- 

į kų, įtiek -verti jų namai si»' ua- 
l^mas; nuomotojų — kiek mo- 

II*® • ®| ka nuomos per menesį; ar na- 
H i mie yra radio; kiek metų tu

rėjai, kai pirmą kartą vedei 
ar tekėjai; ar dirbi; kokį dar
bą dirbi; ar esi Jungtinių Val
stybių karo veteranas, ir kurio 
karo, etc.

12.

siu katastrofingu gaisru, ku
ris sunaikino Manhattan Film 
studijas, tapo suimti du 
studijos viršininkai, John c. 

Flynn, vicepirmininkas, ir Hen-j 
rv F. Lalley, manadžeris. Ju 
kaltinami dėl žmogžudybės.

Manhattan Film studijų gai
sre dešimt asmenų'žuvo ir daug; 
kitų buvo sužaloti.

ROMA, gruod. 12. - - Iš Va
tikano sferų girdėt, kad kar
dinolas Gasparri, papos valsty
bės sekretorius, pasitrauksiąs 
iš vietos.

Jis yra 77 metų amžiaus iri 
valstybės sekretorium buvo per 
penkioliką metų.

Gasparri vieton busiąs pas
kirtas mons. Eugenio Pacelli, 
papos nuncijus Berlyne, kuris 
šiomis dienomis liūs -paleei tns 
j kardinolus.

Gen. Smuts padarys vi
zitą Jungi, Valstybėms

Kongės bėgiai išimami

ORH £i
Nukirto galvas 38ms 
afganų maištininkams

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

Debesiuota;
lietaus;
atmaina;
mainąsis

Vakar

PESHAYVAR, Britų Indija, 
gruod. 12. — Pranešimai iš 
Kabulo, Afganistano sostinės, 
sako, kad naujasis emiras (ka

karinis gali būt ralius) Nadir Chanas pasiun-
nežymi temperatūros te ekspediciją į Koidamano sri- 
daugiausiai vidutiniai i tį kilusiam ten maištui patrem- 
v6jai. 1 pti. 29 maištininkai buvę par-
temperatura įvairavo ■^a^en^ i Kabulą, kui jiems 
ir 4(K> F buvę nukirstos galvos.

Kiti devyni asmens, suimti
Šiandie saulė teka 7:09, lei- dėl sąmokslo prieš valdžią, bu- 

Menuo leidžiasi vo nugalabinti Kabule gruod
žio 5 dieną.

džiasi 4:1
3:11 ryto.

Kasyklų darbininkas 
užbertas 46 valandas, 

v ’ išgelbėtas

12. 
pa-

Italų komunistas nuko 
vė fašistą

FAENZA, Italija, gruod.
Bicardo Donati, kuris,

sak policijos, esąs komunistas, 
nušovė čia vieną fašistą, Bru
no Silvagnis, ir pašovė 16 me
tų amžiaus vaikiną, Guerino 
Bocci. Donati pabėgo.

9 mėnesiai kalėjimo už 
tėvo nušovimą

HIRšBERGAS, Silezija 
12.

CROSBY, Minu., gruod. 12. 
— Šiandie pagaliau pavyko at
kasti ir išimti iš vietos Croft 
kasyklų_ darbininką Gus LSny- 
<lorj, f>r> metų amžiaus, kuris 
išbuvo užbertas urve, 367 pė-

I

dų po žeme, keturiasdešimt še
šias valandas. Urve jo tik ko
jos buvo griuvėsių prislėgtos, 
ir gydytojai mano, kad Snyder 
pasveiks.

Didelė motorbuso kata
strofa Anglijoje

LONDONAS, gruod. 12. — 
! Praeitą naktį Enfieldie, Middle- 
sexe, susidūrė motorbusas su 
tramvajų. Penki motorbuso pa- 
sažieriai buvo užmušti, trisde
šimt motorbuso ir tramvajaus 
pasažierių sužaloti.

gr. 
Grafas Christian Wer- 

nigerode, kum pratilo kovo 
mėnesį nušovė savo tėvą, gra
fą Eberhardą, tapo nubaustas 
devyniais menesiais kalėjimo, puolė Gays, netoli nuo čia, Far- 

meis State banką ir pabėgo su 
$2,000.

Jaunasis grafas teisinos, kad 
levų nušovęs netyčiomis.

LONDONAS, gruod. 12.
Gen. Jau Christian Smuts, ži
nomas Pietų Afrikos valstybi
ninkas, kuris dabar lankosi 
Anglijoje, žada gruodžio 24 die
ną išvykti su vizitu į Jungti
nes Valstybes.

Kauno miesto valdyba nuta
rė teberiogsančius Kaune kon- 
kės bėgius išimti. Tie darbai 
bus pavesti bedarbiams.
———- -" 1 1 — 1  .......... .......

KAUNAS. — Panemunėlio 
valsčiuj, Baublių kaime Kazys 
Dobkevičius leisdamas i iškas
tą šulinį cementinius
džius negyvai užsimušė. Dob
kevičius geležine štanga leido 
perrištą virve vamzdį į šuli
nį, staiga štanga išsprūdusi iš 
virvės atšoko ir pataikė kilu 
galu į galvą; nuo šio smūgio 
Dobkevičius vietoj mirė.

Bankininkas nusižudė,
šokęs nuo tilto

CLEVELAND, Ohio, gruod. 
12. — šokęs nuo aukšto tilto 
j vandenį, nusižudo čia James 
Naughton, United States Fi- 
delity and Guaranty kompani
jos asistentas kasininkas.

Siūlo De Priestą pas
kirti Haiti komisijon

I Illinois
Apiplėšė State batiką į.Priost, nogrss.

WASHINGTONAS, gruod. 12. 
— Kongresmanas Fish (rep., 
N. Y.), kuris šiandie lankėsi 
pas prezidentą Hooverj Balta
jame Name, pataria, kad ko- 
misijon Haiti santykiams 
ti butų paskirtas, tarp 

kongresmanas

ištir-
kitų,

De

SHELBYVILL& gruod.' 12.
Keturi ginkluoti banditai

WA8HINGT0NAS, gruod. 12. 
— Senatas patvirtino pasky
rimą Williamo R. Castle Jung-I 
tinių Valstybių ambasadorium Į 
Japonijai. 1

Kalėdų Dovana
Telegramą Lietuvon

nueis dar prieš Kalėdas, jei siųsite tuojau. 
Neužmiškite palinksminti savo tėvelius, 
brolius, sesutes ir gimines. Kuo duosnesni 
busite, tuo jie bus linksmesni. Nėra dides
nio smagumo, kaip suteikti linksmumą 
tiems, kurie mums yra brangus.
Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.
Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po p’et.

So. Halsted St Chicago, III

Tehuaca.no
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it Harvey, III
SLA. 289 kuopos priešmetinis 

susirinkimas

Amerikos piliečiai, yra kviečia
mi prisirašyti prie Kliubo; mo
kesnis visai mažas tik penki 
centai mėnesiui.

—LUK. Korespondentas.

Susivienijimo 289 kuopos 
priešmetinis’ susirinkimas įvy
ko gruodžio 5 d. Nariai buvo 
kviečiami atvirutėmis. Susirin
ko jų daug daugiau, negu j pa
prastus susirinkimus. Svarbiau
si dienotvarkės punktai buvo: 
kuopos valdybos rinkimas ir 
Pildomosios Tarybos nominavi- 
mas’.

Kuopos valdybon tapo išrink
ti šie asmenys: pirmininku ir 
organizatorium A. L. Skirmon- 
tas; protokolų raštininku K. G. 
Rutkauskas; pirmininko padėjė
ju K. Telvikis; finansų raštinin
ku A. Ambii't; iždininku Šiau
čiūnas; iždo globėjais J. Masi- 
kas ir O. Jakaitienė; maršalka 
R. Varnai'tienė, ir daktaru kvo
tėju Dr. Blair.

! Nors bolševikai ir dėjo visas 
pastangas, kad pravarius savo 
žmones į kuopos valdybą, bet 
jiieko nepešė. Mat, jų skaičiusį 
čia yra toks didelis, kad sunku j 
butų net valdybą sudaryti.

• Pildomosios Tarybos nomina- 
vimo pasėkos tokios: Gegužis, 
Mikalauskas, Jurgeliutė, Gugis 
gavo po 18 balsų o Raginskas, 
Dr. Klimas ir Januškevičius po 
17. Už bolševikų sąrašą bal
savo vienuolika.

Draugučiai, žinoma, dabartinę , tinj &tovj, tai jie lyg keturko- 
Pildomąją Tarybą plūdo viso- jai sutvėrimai, užbliovė—i-o!
kiaušiais budais, bet rimtieji Bet su panašiu pasielgimu jie 
nariai nepaklausė ir atsisakė dar labiau parodė, kad jų plau- 
balsųoti už bolševikų sąrašą, ko žmonės netinka SLA. orga- 
Todel maskviniai kandidatai ga- nizacijai būti viršininkai ir su- 
vo mažiau balsų, 
rimtų žmonių 
datai.—Nary >.

Iš

Springfield, III.
SLA. 275 kp. susirinkimo

Gruodžio 8 d. atlaikyta prieš
metinis kuopos susirinkimas, 
kuriame įvyko Pild. Tarybos 
nominacijos ir kuopos viršinin
kų rikimai. Pasekmes nominaci
jų:

Ant prezidento—Stasys' Ge
gužis 43 balsus.

Ant vice-prezidento—A. Mi
kalauskas 43 bals.

Ant sekretoriaus P. Jurge
liutė 43 bals.

Ant iždininko—K. Gugis 43 
bals.

Ant Iždo globėjų—Raginskas 
41 bals.

Ant iždo globėjų—Stungis 34 
bals’.

Januškevičius 6 bals.
Dr. Klimas 42 balsu.
Komunistų kandidatai:

į kevičiutė. Salaveičikas, Dr. Pa- 
levičius po 2 balsu, Baceviče, 
Petronis, Joneikis, Jusius po 1 
balsą. Tik prieš balsavimus, 
“komunistų branduolis” bandė 
mus ramioje kuopoje irgi savo
tiškai pasižymėti. Ir kada pir-

■ mininkas aiškino SLA. dabar-

Jaš-

Westville, III
Lietuviu Ukėsų Kiiuba.s

negu visų' sirinkimas jų peršamų rėksnių 
remiami kandi-1 nenominavo. Fašistinė Gerovės 

Lyga irgi nieko nelaimėjo. Tik 
vienas jų kandidatas K. Rugis 
gavo 1 balsą. Kuopos viršinin
kais irgi išrinkta visi rimti žmo- 

j nės. Pirmininku—V. černaus- 
kas, vice-pirm.—Veronika Stim- 
birienė, protokolų Sek. Stasys 
Janarauskas, finansų sekr.— P. 
Pečiokas, iždininku—T. Rąčkus; 
iždo globėjais—Vincas Luišis, 

; Vincas Augustais ir Juozas 
Kliučinskas. Organizatoriais'

: Pranė Raulinaitienė ir Kazys 
Mosteika. P. Raulinaitienė yra 
prityrusi ir atsižymėjusi orga
nizatorė. K. Mosteika, čia au
gęs’. jaunuolis. Tokius ener
gingus organizatorius turėdama 
kuopai reikia tikėtis, susilauks 
nuo jų gero pasidarbavimo.

Lapkričio 24 d. miesto svetai 
nėj įvyko Lietuvių Ukėsų Kliu-; 
bo susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė pirmininkas A. Appo- 
naitis. Pirmoj vietoj tapo per-i 
skaityta ir priimta pereito su-į 
sirinkimo tarimai. Iš raportų j 
pasirodė, kad kliubo turtas sie
kia virš septynių šimtų dolerių, 
o narių skaičius,—150. Tatai 
parodo, kad l'kėsų Kliubas ge
rai gyvuoja.

Prieš keletą savaičių buvo iš
rinkti trys kliubiečiai tartis «sui 
miesto valdžia dėl salės. Kliu- ’ . .
bas instruktavo atstovus pada-; ^^°je komunistų valdo- 
ryti miesto 1 
pasiūlymą: kad miestas leistų 
savo svetainę naudoti visoms 
draugijoms. Kiekviena drau
gi

viršininkams tokį ,no'e 158 kP— St G«Sužis «a’
vo 18 balsų, Mikalauskas net 25 
bals., Jurgeliutė 15 balsų. K. 
Gugis 14 balsų. Išties’ų, tai yra

„ija privalo turėti teisę bent1 stebėtina. kad šioje komunistų 
kartą per metus toj svetainėj ^btovčje nuosaikieji kandida- 
surengti šokius ar kokį kitą pro- 8'av0 tiek balsų. Komunis- 
gramą. žinoma, tie programai ^a* šiemet čia varė kuodidžiau- 
įvyksta nedėldieniais. Užs’isaky-j Wtaciją, bet jų desperatiš- 
ti svetainę kiekviena draugija i ^as dai bavimasis, matyt, prade- 
privalo iš kalno. Kada viena |da nafius itikint> kad J M tokia 
draugija turi kokį parengimą, 'darbuotė turi blogus siekius, 
tai tą pačią < 
draugija neprivalo rengti šo
kius ar kokią kitą programą.

Komisija pranešė, kad miesto; 
valdžia mielai sutiko priimti. 
Kliubo rekomendaciją. Taigi į Indiana Harbor, Ind. 
dabar kas norės rengti šokius 1 
nedėldieniais arba ir šiokiais; Darbai ir darbininkai; biznis ir 
vakarais, tai turės iš miesto1 biznieriai
valdžios gauti leidimą. Man 
atrodo, kad tai bus labai nau-; Kaip kitur, taip ir pas mus. 

’ dingą visoms draugijoms. Ir už i yra didelis darbų trukumas, o 
tą pasidarbavimą Kliubas tik- ne darbininkų. Darbininkų šiuo 
rai užsitarnauja pagyrimo.

Westvilliečiai privalo rašytis į apielinkčj yra geležies ir plieno 
Ukėsų Kliuba. Sakoma, kad kur 
vienybė, ten ir galybė. Kur žmo
nės gali laisvai galvoti ir veik
ti. ten daug kas galima padary
ti. O musų kliubas kaip tik 
nevaržo žmonių įsitikinimų. Vi
sokių pažiūrų ir įsitikinimų 
žmonės gali čia darbuotis, bile laiko, 
tik jie pildo Kliubo priimtus 
patvarkymus. kacijas. Nieko nepeši.

Kliubo susirinkimai Įvyksta dabar tokie laikai, 
kiekvieno mėnesio paskutinį ne- juk irgi pasiima : 
dėldienj, antrą valandą po pietų, kacijas ir važiuoja į šiltesnius 
miesto svetainėj. Visi lietuviai kraštus, tad ir darbininkas gau-

diena joki kita Ot Jų ir neklaus0 ir nebalsuoja
už jų per prievartą peršamus 
Mozės.

—Senas Narys.

laiku yra perdaug. Musų miesto

liejyklos. Tai sunkus darbai, 
bet dar sunkiau juos gauti ne
dirbantiems. Kožną dieną yra 
paleidžiami darbininkai iš to 
sunkiojo darbo ant poilsio. Kaip 
sakoma darbininkiškoms vaka- 
cijoms ir dar ne ant trumpo 

Net ir bosai patys neži
no, kaip ilgai reikės turėti va- 

Mait. 
. Turtuoliai 
žiemines va-

na vakacijas. žinoma, jis toli 
nfevažiuoja. Jam užtenka šilto 
kičiho, jeigu turi su kuo apši- 
šŲdyti. Kol pas imis eina “va- 
kacijos”, tai • aš prašau darbi
ninkų nevažiuoti iš kitų miestų 
pas mus darbų ieškoti, nes mes 
patys jų neturime užtektinai. 
Kai pagerės ir aš pats pradėsiu 
dirbti pilną laiką, tai pranešiu 
j “Naujienas”, kad “vakacijos” 
pasibaigė.

Kaip ten nebūtų, bet darbi
ninkai pasiliks darbininkais, 
vargo peliukėmis. Kas kita su 
biznieriais. Jiems pinigų, tur 
būti, netrūksta. Jeigu neturė
tų pinigų, tai taip nebūtų. Eini 
biznio gatvėmis ir matai, kad 
visi žydeliai taiso langus. Ne
pasiduoda ir musų tautiečiai; 
taiso ir jie savo7 biznio langus 
deda naujas prekes ir gražius 
papuošimus Kalėdoms. Jonas 
Yankus, kuris laiįco Main gat
vėj krautuvę ištaisė langus 
kuopuikiausiai, taip kad ir žy
delius “subytino”. Kaip gir
dėti p. J. Yankui biznis eina la
bai gerai.

Kitas musų biznierius, tai p. 
M. šleinis, kuris užlaiko auksi
nių daiktų krautuvę Garden 
teatro name. Jis taip pat iš
puošė savo biznio langus gra-Į 
žiu gražiausiais deimantais ir j 
kitokiais papuošalais. Trečias, 
—tai p. J. Rudkauskis, kuris 
turi labai didelę krautuvę ir 
visokių prekių, kokių tik rei
kia žmogui. Jis supirko naujų 
prekių, kad žmonės turėtų iš 
ko pasirinkti.

Pas kuriuos yra dar pinigų ir 
manote pirkti dovanas, tai pir
kite pus savo tautiečius.

\
* J. Pivaronas, kuris yra Gol- 
den teatro savininkas, jau nu
sipirko sau dovaną. Bet ta do
vana bus ne jam vienam, bet 
mums visiems, kurie lankome 
teatrus. Tai yra 
mados Vitaphonas.
Pivaronas yra gabus 
dėl to jam ir biznis
bai puikiai. Jis ne tik pasi
vijo amerikonus biznierius, bet 
kai kur dar ir pralenkė juos. 
Beje, p. Pivaronas ką tik sugrį
žo iš vakacijų. Jis buvo nuva
žiavęs Į Lietuvą su automobiliu 
ir laike buvimo Lietuvoj apva
žiavo beveik visą Europą. Tai 
bene bus pirmas lietuvis, kuris 
nuvažiavo su autu ir sugrįžo. 
Vadinasi atliko visą kelionę su 
savo Hampobiliu. Kaip girdėti, 
p. Pivaronas jaučiasi labai pa
tenkintas savo vakacijoms ir 
dabar pilnas energijos stojo 
prie savo biznio.

—Šapas darbininkas.

vardus ji labai lehgvai sutal
pindavo.

Rotušinskas irgi be iŠ akrili
nio padalytas. Ir jb krutinate 
tupi širdis, o ne burokas. Tad 
ir jis pfermufinb nuo tbblyčidš 
ant vieno kito baiioto komunis
tų “šventųjų“ vardus.

Viena moteris, kuri, matomai, 
pirmiau komunistams buvo pri
žadėjus balsuoti už jų (komu
nistų) molinius generolus, kuo
pos susirinkime ant balioto ra
šo: Gegužis. Pamatė p-ia Graus- 
lienė ir sušuko: “Ką tu dabar 
darai? Rašyk Bacevičius”.

Tuoj p. Gegužis' nuo balioto 
buvo prašalintas ir ant to pa
ties balioto užšoko Bacevičius 
su savo “rotnaja komanda”.

Ponas SLA 177-tos kuopos 
pirmininkas prižiūrėjo, kad kuo
pos susirinkimo tvarka eitų 
taip, kaip eina. Tad tokiu budu 
komunistai sužvejojo veik dvi
gubai daugiau balsų.

šalin visi “buržuaziškos” S. 
L. A. Pildomosios Tarybos pa
tvarkymai !..

Bolševikų Ambasadorius
Milwaukeeįe

Iždo globėjais nohiinubta Ra- 
gihškaš ir JapiiškeVičius. Pir
masis gavo 85 balsus, o antra
sis 77. Bolševikų kandidatai 
toms vietoms tegavo tik 21 
balsą.

Tie skaičiai puikiai parodo, 
kaip bolševikai pas mus pradė
jo smukti. Tad nariai privalo 
neįsileisti bolševikų į delegatus. 
Padarykime -taip, kad užkirtus 
jiems kelią. Tegul jie su cy
pauja su nigeriais. Jų dvasiš
kas vadas Bimba lapkričio me
nesyje pas mus pareiškė, kad 
jis nakvojęs su nigeriu ir tas 
nigeris jam buvęs malonesnis, 
negu lietuvis.

Po susirinkimo tarp Mažeikie
nės ir kitų moterų įvyko susi
kirtimas. Mat, bolševike pa
vadino pirmininką smalaviriu ir 
dar kitokiu vardu. Užtai ji ga
vo pusėtinai vėjo nuo kitų na
rių.

Reikia tikėtis, kad sekamais 
metais kuopa dar labiau susi
tvarkys ir tinkamai suvaldyk 
bolševikus.

—A. Šmigelskis.

staiga pasijuto, kad su ja kas 
tai negerai darosi. Tuoj nuėjo 
į ligoninę ir pasako, kad blogai 
jaučiasi. Ji tapo paguldyta į 
lovą, o dviem valandom praėjus 
jau buvo nebegyva.

Palaidota ji tapo nepaprasttai 
iškilmingai. Vainikų ir gelių 
buvo daugybė. Jos grabas bu
vo brangiausias, kokį tik buvo 
galima gauti Kenoshoj. Auto
mobilių lydėjo tiek daug, kad 
kenoshiečiai tokio skaičiaus lai
dotuvėse dar nebuvo matę. 
Nors nebašninkė buvo laisvų 
pažiūrų, tačiau palaidota tapo 
su bažnytinėmis ceremonijomis

Nabašninkės vy/as yra tur
tingas vietos biznierius.

* * *

Dykai žaislai vaikams 
Atsiveskite vaikus pasimatyti su 
Santa Claus. .lis jiems duos dykai 
žaislu.

DYKAI!

Cleveland, Ohio
SLA. 14 kuopos susirinkimas.— 
Bolševikai prakišo nominacijds

Kenosha, Wis.
Iškilmingos laidotuvės Stelos 

Vitkauskienės. — Laukiama 
įdomių bylų.

naujausios
P-nas J. 

biznierius, 
sekasi la-

Milwaukee, Wis.
SLA laidomosios Tarybos no- 

minavimas ir bolševikų 
gudrumas

SLA 177-tos kuopos susirin
kimas Įvyko gruodžio 1 d. Su

virinkime buvo atliktos ir no
minacijos i SLA Pildomąją Ta
rybą. Laike nominacijų kuopo
je tvarka buvo tokia: prie fi
nansų sekretoriaus stalo, kuris 
randasi apie 12 pėdų užpakaly, 
vienas jaunas narys laikė iškė
lęs tablyčią su komunistų 
“šventųjų” vardais. Kuomet ne
mokantis rašyti narys ateidavo 
prie stalo su baliotu, tai musų 
jaunutė-linksmutė sekretorė su 
tam tikra apie šešių colių ilgio 
magiška lazdute savo miklioj 
rankutėj mostelėdavo keletą 
kaitų skersai balioto ir visi ko
munistų “šventųjų” 
toblyčios sušokdavo 
tų.

Mažiau laimingas
tokolų sekretorius. Jis. vargšas, 
turėjo laikyti pasiguldęs ant 
stalo toblyčią. Mat, priekyje su
sirinkimo, visi gali matyti 
jo “krabrostį”. P-as A., eilinis 
narys, turėjo čielą glėbį baliotų 
ir jam. nabagui, reikėjo tuos 
visus baliotus išpildyti be tob
lyčios. Vyrukas dirbo sušilęs. 
Užtai jis' turėtų gauti dideli ko
pūstų sanvičių iš Maskvos. P-ia 
Šimanskienė turėjo tik mažiukę 
toblyčelę, todėl ant didelio ba- 
lioto komunistinių “šventųjų”

vardai nuo 
ant balio-

buvo pro-

Susivienijimo 14 kuopa laikė 
savo priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 4 d. Lietuvių svetai
nėj. Susirinkimą atidarė kuo
pos pirmininkas A. A. Žukas, 
kuris tuoj prie durų paskyrė du 
maršalkas. Pirmoj vietoj buvo 
svarstomi paprasti kuopos rei
kalai : protokolo skaitymas, ra
portai. aplikacijęs' ir t.t. Ant 
galo, prieita prie valdybos no- 
minavimo. Geri lietuviai kan
didatu stato J. šutrį, o bolševi
kai A. Baltrušaitį. Bolševikų 
kandidatas reikalauja, kad kuo
pos valdyba butų renkama var- 
dašaukiu. Pirmininkas klausia, 
kam tai reikalinga, kuomet Su
sivienijimas praktikuoja kitokią 
formą. Vienoj jis ant greitųjų 
negali surasti konstitucijos. Tą
syk A. Praškevičius atverčia 
64 puslapį, kur aiškiai yra pa
sakyta, kad kuopos valdyba yra 
renkama rašytais balsais. Bol
ševikai betgi nerimsta. Mažeika 
reikalauja Robert’s “Bules oi 
Order”. žiuris pastebi, kad Su
sivienijimas yra lietuvių orga
nizacija .ir turi savo konstituci
ją, todėl nėra mažiausio reika
lo vadovautis Roberto taisyk
lėmis.

įnešama ii* paremiama disku
sijas uždaryti. Paskui paski
riama balsų skaitytojai. Bolše
vikai jaučiasi nepasitenkinę,— 
reikalauja ketvirto. Del šventos 
ramybės pirmininkas prašo Bal
trušaičio pasirinkti sau vieną 
balsų skaitytoją. Tasai pasiren
ka Semanauską. Prasideda bal
savimas. Suskaičius balsus, re
zultatai tokie: J. Jautris (pirmi- 
niko vietai) gavo 110 balsų, o 
bolševikas Baltrušaitis tik 68. 
Kuopos valdybon neįšiskverbė 
nei vienas bolševikas. Išrinkti 
tapo vice-pirm. Jonas Brazaus
kas, finansų raštininku V. P. 
Juraitis. Bolševikai iždininko 
vietai nebestame savo kandidato, 
kadangi pamatė, kad visvien 
prakiš. Tad Juraitis tapo iš
rinktas aklamacijos budu. Iždo 
globėjais išrinkta F. Baranaus
kas, J. Palteris ir F. žiuris. 
Daktaru kvotėju tapo kaip vie
nu balsu užgirtas Dr. Vitkus.

Kaip matote, bolševikai pas 
mus pusėtinai susmuko. Jų jė
ga nuolat silpnėja. Pildomosios 
Tarybos nominavime jie dar 
prasčiau pasirodė. Pasėkos bu
vo tokios:

St. Gegužis (prezidento 
tai) gavo ..... -.... a 86

M. Bacevičius...........31
A. Mikalauskas (vic- 

prez.) .. ..........83
Petronis ...........  28
P. Jurgeliutė (sekreto

rius) ............... 85
Jaškevičiutė ............... 31
K. Gugis (iždinikas) 74 
Salaveičikas 
J. Tareila ... 
Dr. Klimas

Gruodžio 2 d. pasimirė Stela 
Vitkauskiene, 26 metų amžiaus. 
Vedusi išgyveno trejus, metus. 
Šeimynos neturėjo. Pasimirė ji 
labai staigiai. Tą pačią dieną ji 
dar neblogai jautėsi. Vėliau

Pas mus yra laukiama trijų 
stambių bylų. Karčauskienė pa-' 
traukė teisman Česnauskienę ir 
reikalauja $10,000. Esą černaus- 
kienė nuplėšusi jai garbę, ap- 
šmeižusi. Kitą bylą iškūlė Na- 
vulis piliečiui Kirilai. Reika
lauja iš Krilos $10,000 už žmo
nos meilės paveržimą. Trečioj 
byloj figūruoja Antanas’ Juris 
ir Juozas Mačiulis. Mačiulis! 
esą kada tai pasakęs, jog matęsi 
Jurį iš kliubo $20 paėmus. Rei
kalaujama už gąrbės nuplėši
mą $3000.

Norėčiau paklausti Antana, 
kas pasidarė su partėmis. Per 
porą mėnesių jis beveik kas su- 
batą surengdavo, o dabar nebe- 
surengiama nei kartą per ištisą 
mėnesį. Kas čia pasidarė? Ka
me dalykas?—Svečias.

Gražys kalendoriai dykai jums. 
Ateikite ir gaukite kalendorių dy
kai.

Tikras Kalėdinis 
BARGENAS

Rankomis išsiuvinėti naktiniai 
marškiniai! Vertės iki $2.00 

Rankomis išsiuvinėti Filipinų ir 
Porto Rico naktiniai marškiniai, 
visokio didumo, dabar po $1.00

MOTERŲ ŠALIKAI! 
Vertės iki $2.00

Gražus šilkiniai šalikai, ilgi ir 
ketvirtainiai. Visų gražiųjų spal
vų. dabar po 95c.
Vyru kaklaraiščiai!

Vertės $1.00
Sudėti i gražias Kalėdines dėžu
tes, gražus vyrų kaklaraiščiai, da
bar 50c.
DYKAI Kalėdinės dėžutės DYKAI 

su kiekvienu pirkiniu
L U S T I G’ S
DEPARTMENT STORE 

3410-12 So. Halsted Street

vie- 
bal.

ŽMOGUS 
su ŽUVIM

JIS reiškia tvirtą sveikatą milionuosena
mų visame pasaulyje. Jis suteikia ap
saugą seniems ir jauniems prieš žiemos 

drėgmę ir šaltj. Jis šypsosi kūdikiams, ku
riems reikia daugiau saulės šviesos. Jis 
pasiūlo jums lengvą—malonų būdą imti 
tą didįn maisto toniką—cod liver oil. Pą- 

> bandvkit i j. Kiekvienas aptiekininkas turi.

ŠCOTTS EMULSION
GARSUS Vlfcš

8cott4Bown9, Hloomfleld, N. J.

METŲ
29-42

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Trcatmcntai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saules Spin
dulių treatmentai.

Mineralinčs, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergutėjimo.

A. F. CZESNA
1657 45 th S t.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

Mes turime didelį pasirinkimą Jewelry, Deimantų, Laikrodėlių 
Žiedų, Karolių, Gintarų, Sidabrinių peilių, katruos, dėl stokos vie
tos, turime parduoti už PUSĘ KAINOS. Nepraleiskite progos

vai. vakaro.
Šiuos radio programus ruošia

JOS. F. BUDRIK, Ine. Radio Krautuvė

BUDRI
3417-21 So. Halsted Street

i'el. Boulevard 4705

I8»^
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“If you have knovvledge, let others light their candles at H”.
— Fuller.

Epression made at the L. S. A. A. 
meeting of November 10, 1929.

To NAUJIENOS, . < •
In appreciation of your kind interest and your vvilling sup- 

port and your helpful cooperation in everything “The Students” 
did or promoted, the Lithuanian Students’ Association of 
America vvishes to turn its Treasury over to you.

The sum may not be large, būt we give it as a sincere token 
of our deep gratefulness to you for givinjf us the semi-monthly 
page in your publication and for your ever loyal sponsoring and 
boosting.

Although we are forced at present to liquidate our Associa
tion priveleges and to terminate our Club activities, neverthe- 
less vve knovv that you will alvvays do vvhat you can for the in
terest of American Lithuanian youth.

Please accept our rights to the page “The Students’ Cor
ner”, and our Treasury, and vvith these do as you think best 
and whatever you vvill.

Very sincerely,
Lithuanian Students* Association of America

President and Corresponding Secretary.
Eugenie Roges Lenkiart

Treasurer, Valelio Genitis
Editor of THE STUDENTS, CORNER,

Joan Sirutis.

Būt, Mousie, thou art no thy lane
In proving foresight may be vain:
The best laid schemos o’ mice an’ men

Gang aft a-gley.
A n’ lea’e us nought būt grief an’ pain 

For promis’d joy.
. —“To a Mouse”, by Būrus.

Students Adjourn Sine Die
A t its meeting on November 10, 1929, at the regular 

place at McKinley Park, the S. L. A. A. conducted its 
! lašt get-together.

The reason for this voluntary and del’berate dissc- 
lution is simple and obvious. No doubt, the association 
could have continued its activities, būt it has felt for 
some time novv that it is not accomplishing' what it start
eri out to accomplish. Therefore, instead of inviting 
accusation from outsiders for being dormant, the L. S. 
A. A. decided to step aside honorably, giving eredit to 
the worthy, and regretting only that it could not carry 
out the plans and reach he aims sėt by its founders.

The sole cause for this disbanding is Life. Yes, 
Life! There comes into our group a workef who does 
much for the club, who inspires all members into active 
participation, and who contributes time, efforts, energy 

į for the good of the association. Būt after a brief period, 
Life pulls our worker away. Life imposes numerous 
duties and commands our club worker to turn to Busi- 

’ ness, Professio'n, Career or whatever else it may be, and 
then there is no time left for club work.

Let’s just mention a few of our more active mem
bers who were pulled- from our ranks. Severai years 
ago, Miss Louise Narmonta was our shining star; she 
did much to establish ‘‘The Students’ Corner”. Mr. 
Julius Rakštis is another who helped the Students to 
“Put things over big”. His Pharmacy takes all his time 
now. Mr. John Kurtinaitis left us to go to the Univers- 
ity of Illinois; from there he went to accept an honorary 
position in the east; and thence, Death took him away 
altogether and forever.

The study of Law keeps M r. A. A. Dubiske away 
from our activities. Likewise, life’s ambitions occupy 
the time of the once active member Mr. Wm. Mack, Jr. 
Miss Frances H. Sadowskas, Miss Genevieve Getling, 
and Mr. Frank Jackovicz are others who were caught 
in Life’s vvhirlpool, and were snatched from the L. S. 
A. A. Our present leader are now being thus threatened. |

New workers do not appear as rapidly as the old; 
ones disappear. Therefore, until someone re-organizes; 
in a newer way and re-binds with stronger ancbfirmer 
bonds, the Students will go forth their separate and di- 
verse ways, fondly remembering the L. S. A. A. and ex- 
tending their best wishes to anyone and all who may 
take up a work similar to what the L. S. A. A. once un- 
dertook. - A —A Member.

______ _ u r

“Corner” says “Amen”
No more after to^ay, — “The 

Students’ Corner” is being 
issued for the lašt time today, 
since its sponsor and poss’essor 
has decided to dissolve all its 
powers.

As you have by now read, 
the L. S. A. A. is liquidating its 
club rights, and for that reason 
it is forsaking its organ of 
expression. THE STUDENTS’ 
CORNER.

In the “Corner’s” history 
there are many interesting 
chapters) From a single one- 
half column from an actual 
limited corner of a page — it 
grew to a full seven-column 
page, vvith the title spread 
aeross the vvhole vvidth of the 
page, THE STUDENTS’ COR
NER.

O f course, there were ups 
and dovvns, accusations'. explan- 
ations, misunderstandings, and 
even Romances! (Our editors 
knovv IhatJAlsik “Uay”. Also “El’f

THE STUDENTS’ CORNER 
had great possibilities, thanks 
to NAUJIENOS, būt of course 
its accomplishments were de- 
termined by its makcr, the L. 
S. A. A. The “Corner” was a

Aetually Not Theoreti- 
eaily — We Retreat!
We’ll send eur blessing 

tinto Irene, our Iii’ schoolma’am. 
Then vve’ll vvĮiisper Betty’s 
name, and Lida and Heleri and 
Adelle.

Another gąsp to mention A. 
A. D., our future L. L. D. Diek, 
our coming Opera star, vve will 
not forget. And little brovvn- 
eyed Bernice, way down at 
Urbana. We ahnost forgot to 
ask Eddie, or Adolph, to supply 
our funeral banquet vvith cakes 
(you see he is a Scientific 
Baker).

And Johnny C.. * you vvill 
pleas'e fili the lašt prescription 
for us and let Tony T. and 
Charlie S. and Mr. Francis S. 
administer it to us vvhile they 
soothe our ears vvith their 
golden-voiced songs.

Miss Genevieve may perhaps 
render a hymn vvhile Cecilia 
vvill softly play on the piano- 
forte.

Alex vvill please see that 
everything is OK, and vvon’t 
you audit the books so that vve 
may depart knovving that all 
is in balance?

Joan may some day vvrite
vvorthvvhile attempt; it also af- 
forded vvonderful experience to 
its Editors. lt had begun to 
mean a great deal to a large 
group of followers.

llowever, suffice įto say that 
it is the L. S. A. A. vvho edits 
THlt STUDENTS’ CORNER, 
and novv that the L. S. A. A. 
gives up its Editorship, natur- 
ally there vvill not be any more 
of THE STUDENTS’ CORNER.

, Amen.

about u^ in her novels. And 
Aldonna vvill read and think 
and smile and say “Heh! Heh! 
1 vvas one of ‘em once upon a 
time.”

Aldona, our vvest-suburban 
Iii’ birdie, we are sure vvill peek 
in at us vvith sad vvee eyc.

And Frances vvill remember 
us, maybe. būt vve fear she vvill 
not have time to miss us; too 
many Interests come her vvay.

Miss Genie, oh! Excuse 
pleasė — Mrs. L. vvill no doubt 
continue teaching her pupils as 
calmly as if all’s vvell vvith the 
Students.

Stanley, our future automo- 
bile magnate, vvill sūrely miss 
our parties, for that is' vvhere 
h e vvas IT.
We can hardly breathe and 
there are štili Miss Valeria, our 
future M. D., and Mr. F. W. 
P., young high school teacher, 
and there is our laughing Miss 
Lucy vvatehing us expectantly.

We even think of the far off 
country of Cicero and Anton 
and Emily and Bruno. By the 
vvay, Emily intends to acquire 
the title of D. D. S.

Where vvill vve get hear of 
Henry’s travels novv, And vvill 
vve never see Anton S. again?

In Memoriam
THE STUDENTS’ CORNER—In loving memory of our 
dear page vvhich is passing out today. It vvas apparently 
enjoying robust health vvhen the unexpected end came. 
Died today, early in the morning. Cortege vvill start from 
Column One and vvill solemnly' proceed ’to the cemetery, and 
vvill be buried in the lovver right-hand corner of The Re- 
treat'lot.

—Requiescat in Pace.

“BIRUTĖS” VAKARAS
Nedelioj, Gruodžio-Dec. 15, 1929

C. S. P. S. Svetainėj, 1126 West 18-th Street ,

DALIS L

OPERETE

“MALŪNININKAS ir 
KAMINKRETIS”
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F. Jakavičiui, J. Kemešiui,
J. Sersevičiui, A. Tverijonui, 
Onai Burkiutei, P. Millerienei \ 
ir A. Zavistaitei.

Dirigentas K. Steponavičius • 
Režisierius KL Jurgelionis.

Programas Susidės iš Dviejų Dalių

“BIRUTĖS” CHORAS

DALIS IL

“BIRUTES”
Orkestras

po vadovyste
K. STEPONAVIČIAUS 

sugros kelis muzikos kurinius.
I

PASKUI BUS ŠOKIAI

I

Pradžia 7:30 vai. vakaro

Įžanga: $1.00 ir daugiau
nr^r.-. iMwiiiwrM
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ApžvalgaĮ
“TARPININKAS”

Išėjo iš spaudos “Tarpinin
ko” gruodžio mėnesio numeris, 
šį mėnesinį “dailės, mokslo ir 
vaizbos” žurnalą leidžia Bosto
ne p. A. J. Kupstis, redaguoja 
p. R. židžiunas.

PRUSEIKOS “NUOPELNAI”

ATRODO, KAD NUSILEIS

Lenkijos prezidentas Moscickis tarėsi dėl naujos 
vyriausybės sudarymo su opozicinių partijų vadais. J 
pasikalbėjimą buvo pakviesti ir socialistai, kurie griež
čiausiai kovoja prieš Pilsudskio diktatūrą.

Tai yra procedūra, atatinkanti parlamentarizmo 
tvarkai. Kai parlamentas išreiškia nepasitikėjimą val
džiai, tai valstybės galva šaukia opozicijos atstovus ir 
klausia jų patarimo apie naujos valdžios sudarymą.

šitaip pasielgdamas, prezidentas Moscickis parodė, 
jogei jisai pripažįsta seimo autoritetą. Pirma jisai Be
sitardavo su nieku kitu, kaip tik su Pilsudskiu.

Pranešama, kad Pilsudskis sunkiai sergąs ir nega- 

lis dalyvauti pasitarimuose dėl Įvykusio valdžios krizio. 
Gal jisai dėl to ir apsirgo, kad seimas privertė atsista- 
tydinti jo klapčiukus, iš kurių buvo sulipdintas senasis 
ministerių kabinetas?

Taigi atrodo, kad Lenkijos diktatoriui nebeliks ki
tokios išeities, kaip nusilenkti žmonių atstovybės valiai 
ir pasitraukti. Tai bus didelis smūgis diktatūros idėjai 
ne tik Lenkijoje, bet ir visoje Europoje.

MOKSLEIVIŲ SKYRIUI UŽSIDARANT

Šiandie “Naujienose” telpa paskutinį kartą angliš
kas musų jaunų moksleivių skyrius “Students’ Corner”. 
Likviduodami savo darbą, tie kilnios dvasios jaunuoliai 
nutarė likusius savo ižde $50.00 pavesti “Naujienoms”— 
už tai, kad jos per keletą metų davė savo špaltose vie
tos jų raštams. Šitą auką “Naujienos” tečiaus pasiuntė 
Lietuvon, Universiteto studentų socialistų draugijai 
“Žaizdrui”, kad sėkmingiau galėtų tenai lavintis ir pra
tintis prie visuomeninio darbo toki pat mokslus einą lie
tuviai jaunuoliai, kaip ir šie, ką taip gražiai darbavosi 
Chicagoje.

Pažangių Amerikos lietuvių moksleivių judėjimas, 
kuriam už organą tarnavo “Naujienos” per keletą metų, 
susilpnėjo daugiausia dėl to, kad senesnioji karta nesu
gebėjo palaikyti tampresnių ryšių su čia gimusiais jau
nuoliais. Rodos, nuo 1922 m. iki 1924 jie visi turėjo 
“Naujienose” bendrą skyrių “Moksleivių Keliai”. Te
čiaus Moksleivių Susivienijime įvyko skilimas, ir iš vie
nos organizacijos pasidarė dvi. Šalę “Moksleivių Kelių” 
atsirado jaunesniųjų, angliškai kalbančių jaunuolių sky
rius “Students’ Corner”.

Lietuviškas Moksleivių Susivienijimas paliovė vei
kęs anksčiau, ir savo iždo likučius jisai šią vasarą per
davė Šerno paminklo statymo fondui. Dabar “kvitina” 
ir antrasis Susivienijimas.

Gaila. Bet gal ateis laikas, kada musų besimokinąs 
jaunimas sugebės .iš naujo susiorganizuoti, ir tvirtes
niais pagrindais, negu iki šiol.

SUDILUSI GALYBĖ
Anglija , turi dvejus parlamento rumus: paprastų 

žmonių (Commons) ir lordų, kas daug-maž atatinka 
Jungtinių Valstijų atstovų butą ir senatą. Bet Angli
jos lordų rūmai šiandie neturi jokios galios. Parlamen
tas tenai faktinai reiškia tik atstovų rumus.

Lordai negali nuversti valdžią. Prieš keletą dienų 
jie nupeikė MacDonaldo kabinetą již atnaujinimą dip
lomatinių santykių su Rusija, bet valdžia dėl to nė ne
mirktelėjo. Jeigu taip butų padaręs atstovų butas, tai 
darbiečių valdžia butų turėjusi tuojaus atsistatydinti 
arba paleisti parlamentą ir skelbti naujus rinkimus.

Užvakar lordų rūmai, 46 balsais prieš 13, pasmerkė 
valdžios politiką link Egipto (kam valdžia sutiko gra
žinti Egiptui nepriklausomybę). Bet iš to jokio krizio 
valdžioje irgi nebus. Lordų rūmai šiandie yra tik pasi
šnekėjimo vieta, kur baigią savo amžių didikai karts 
nuo karto išlieja savo tulžį ant socialistų ministerių. O 
šie tik nusijuokia.

Savo galios lordai Anglijoje neteko apie pabaigą 
pereito ir pradžią šio šimtmečio. Asmuo, kuris daugiau
sia pasidarbavo, kad atstovų butas visiškai nustelbtų 
lordų rumus, buvo David Lloyd George, dabartinis su- 
bliuškusios liberalų partijos vadas.

Šiandie ir galingojo lordų priešo įtaka Anglijos val
stybėje yra menka. Kitos jėgos yra paėmušios į savo 
rankas krašto likimą. Gyvenimas žengia priekyn spar- v • •ciai...

Pruseikos draugų būrys su
rengė jam Brooklyne vakarienę 
25 metų jo literatinio darbo pa
minėjimui. Anot “Laisvės”, 
keletas’ kalbėtojų tame parengi
me išgyrė Pruseiką už jo veiki
mą darbininkų judėjime ir jo 
“žibantį” literatinį talentą. Pats 
gi iškilmės kaltininkas šitaip 
pasipasakojo apie save:

“Jis kelias minutes tekal
bėjo, žymėdamas savo evo
liuciją linkui bolševizmo. 
Nors jam sukako 25 metai 
literatinės darbuotės, tačiaus', 
23 metai veiklaus dalyvavimo 
darbininkų judėjime. Du pir
muosius metus jis išėjo evo
liuciją iš tautininkų į socialis
tus. Paskui gi jau buvo lai
psniškas žengimas augštyn 
(? “N.” Red.) į bolševizmą,, 
kurio pagrindais galutinai 
atsistojo 1917 metais.

“Drg. Pruseika pabrėžė, 
kad jeigu jam pavyko ką nau
dingo padaryti darbininkų ju
dėjime, tai vyriausia todėl, 
kad jis visuomet skaitėsi su 
nuomone draugų darbininkų. 
Tai buvusi jo taisyklė, kuri 
prilaikiusi jį nuo iškrypimų.” 
Tai yra jau ne tik “iškrypi

mas”, bet tiesiog tiesos iškreipi
mas!

Ne tik Prus’eika, bet ir visi, 
kurie jį pažįsta, žino gerai, kad 
“bolševizmo pagrindų” jisai 
dar toli-gražu nebuvo galutinai 
priėmęs net 1918 m. gegužės 
mėnesyje, t. y. už pusės metų 
po bolševikiško perversmo Ru
sijoje. Ir dėl ko jisai galų ga
le nukrypo į bolševizmą? Del to, 
kad Lenino valdžia sugebėjo 
atsilaikyti. Jeigu ji butų pra
laimėjusi pilietiniam kare, tai 
Pruseika niekuomet nebūtų pri
ėmęs “bolševikiško krikšto’’.

Bet laimėjimas’ arba pralai
mėjimas pilietiniam kare juk 
visiškai nėra įrodymas, kad tam 
tikros politinės partijos princi
pai yra teisingi arba neteisingi. 
Italijos pilietiniame kare, saky
sime, laimėjo fašistai, bet ar dėl 
to reikia fašizmą garbinti?

Yra faktas, kad vyriausias 
Pruseikos’ “principas” buvo ir 
tebėra: Kur Vėjas Pučia. šitą 
savo paprotį laikyti nosį pavė
jui jisai vadina taisykle “visuo
met skaitytis su nuomone drau
gų darbininkų“. Tik jisai ne
pasako, kurie yra tie darbinin
kai, su kurių nuomone jisai vi
suomet skaitydavęs’is. Iš tiesų 
gi yra tie žmonės, su kuriais 
jam tenka diena iš dienos su
sidurti, ir nuo kurių priklauso 
jo “džabas” ir ambicijėlės.

Ir reikia pastebėti, kad “skai
tymas! su nuomone1 
neišreiškia jo santykių su tais 
žmonėmis.
monėmis skaitosi, bet jiems-pa
taikauja, taikydamas savo “įsi
tikinimus“ prie jų ūpo ir už
gaidų.

Pruseika buvo priešingas bol
ševikiškiems absurdams tol, kol 
tuose elementuose, kurie spie
tėsi aplink 
paėmęs viršų 
sistatymas“. 
palinkimams 
stiprėjant, jisai bandė būti ge
ras ir dešiniems, ir kairiems, 
todėl vieną dieną jisai pagirda
vo vienus, kitą dieną kitus. Bet 
tai ne tvirtino jo poziciją, o tik 
vis dižniau jisai gaudavo į kailį 
iš abiejų pusių, 
ma padėtis 
kai “laisviečiai” daugiau bizniš- 
kais sumetimais, negu iš tikros 
širdies, nutarė pakreipti “dyse- 
lį“ linkui Lenino.

Mat, dalykas buvo toks. Stil- 
sonas, Vidikas ir Šukys savo be-

protiškomis konspiracijomis 
pražudė LSS. žurnalą “Naująją 
Gadynę“ ir savaitraštį “Kovą“. 
Nuo Kapsuko laikų tie laikraš
čiai jau buvo priėmę bolševikiš
ką. krypsnį. Į dabar, kai LSS. 
centre sėdėjusieji “didvyriai“ 
sukišo juos į “surpaipę“, tai 
kairiasparniai pasiliko be spau
dos organo. Ot, čia ir atsidarė 
proga “laisviečiams“: įpiršti 
karkispnrniams savo privatinį 
laikraštį ir tuo budu paversti 
daugelį veiklių LSS. žmonių sa
vo, biznio agentais. “Laisvės“ 
leidėjai vėliaus net paskelbė, 
kad jie savo laikraštį visai do
vanoją partijai, ir paragino sa
vo šėrininkus, kad jie atsiųstų 
savo šėrus, kurie busią perduoti 
partijai. Bet prezentą jie pas
kui visgi pasilaikė sau, o kas 
buvo padaryta su atskirų asme
nų “padovanotais“ Šerais, pali
ko neišaiškinta.

Taigi, kuomet “laisviečiai“, 
gelbėdami nuo bankroto savo 
biznelį, nutarė pasukti į “leni
nizmą“, tai “blizgančio“ litera
to Pruseikos “auksinio vidurio“ 
pozicija (kaip jisai pats ją va
dindavo) nuėjo velniop. Jam 
teko pasirinkti: arba eiti su 
bolševikais — arba prarasti 
“džabą” ir lyderio vietą tame 
būryje, kurį “laisviečiai” pasi
kinkė į savo vežimėlį. Jisai 
“skaitydamasis su nuomone 
draugų darbininkų’’, pasirinko 
antrąjį kelią. Ir tuomet stai
gu, apsiputojęs, Pruseika ėmė 
keikti ir purvais drapstyti visą 
tą, ką pirmiaus gerbė. Savo bu
vusius vienminčius jisai pradėjo 
šmeižti aršiau, negu kada nors 
juos šmeižė klerikalai ir juoda
šimčiai. Juk tai jo “gabiai 
plunksnai“, pavyzdžiui, priklau
so toki literatūros žemčiūgai, 
kaip “smalavirių sąjungą“, 
“šunsnukiai“, “padlos“ ir t.t.

šis Pruseikos atsivertimas į- 
vyko 1918 m. apie birželio mė
nesio pradžią, o ne 1917 me
tais, kaip dabar meluoja, falsi
fikuodamas savo “evoliuciją 
linkui bolševizmo“.

” anaiptol

Jisai ne su jų nuo-

“Laisvę”, nebuvo 
bolševikiškas “nu- 

Bolševikiškiems 
“laisviečių” eilėse

Si nepakenčia- 
pasi baigė įtuomet,

Gana ilgai Pruseika šitaip 
draskėsi, dergdamas savo socia
listinę praeitį, iki Jukeliai, Kra
sauskai ir kiti kairiasparniški 
rėksniukai jam galų gale atlei
do jo daugiau, kaip metų lai
ko, svyravimą tarp socializmo 
ir bolševizmo ir vėl ėmė juo pa
sitikėti. Toliaus musų herojus, 
žinoma, teisino visas Rusijos 
diktatorių šlykštybes — socia
listų persekiojimus, sušaudy
mus, laisvos spaudos sunaikini
mą, politinę žvalgybą ir k. —ir 
uoliai aiškino savo “draugams 
darbininkams“ fabrikuojamus 
Maskvoje įvairius “tezius“, vi
suomet įrodinėdamas, kad “tie
sa“'-yra tos bolševikų frakci
jos pusėje",’ kuri paima viršų 
frakcinėje kovoje. Jo autorite
tas buvo Trockis, kol pastara
sis sėdėję Politbiure, “po deši 
ne Dievo Tėvo” Lenino. Paskui, 
kai Stalinas su Zinovjevu ir 
Kamenevu išmetė Trockį iš val
džios, tai pasirodė, kad draugas 
Trockis “nesupranta“ revoliuci
jos uždavinių, ir galų gale iš 
“draugo” Trockio pavirto “re
voliucijos atmata“. Taip pat 
pasidarė ir su “draugu’“ Zinov
jevu, ir su'“draugu” Kamenevu, 
ir dabar jau baigia darytis su 
“draugu” Bucharinu.

Visuomet, mat, Pruseika 
“skaitosi su nuomone draugų 
darbininkų“. Tik vieno dalyko 
jam trūksta, tai —savo nuomo
nės.

Savo 25 metų “literatinės“ 
darbuotės sukaktuvėse, jisai ga
lėjo pasididžiuoti pasiekęs tokio 
“artizmo“, kad šiandie jisai be 
jokių sąžinės graužimų sugeba 
“su pasišventimu” dirbti “Lais
vei”, kuri Amalgameitų unijos 
viršininkus’ vadina “banditiz
mo vadais” ir “darbininkų par- 
davikais“, ir tuo pačiu laiku re
daguoti oficialį tos unijos orga
ną “Darbą“. Ar Pruseika ši
tuo savo gabumu gyrėsi Brook- 
lyno vakarienėje, mes nežino
me, bet jisai geriausia charak
terizuoja visą ją darbuotę “dar
bininkų labui”.

S.LA. REIKALAI
DEL SEMAŠKOS 

“RIMTUMO” *
“Naujienų“ nr. 284 K. J. Se

maška rašo straipsnį, kuriame 
jis nurodinėja, kad SLA. nariai 
turį turėti laisvės, teisės ir de
mokratijos nominuoti SLA. vir
šininkus’ ir juos apkalbėti. To, 
esą, reikalauja organizacijos 
labas. Tarytum jiems kas pavy
di ar draudžia tatai daryti. To
liau p. Semaška stebisi kai ku
rių SLA. veikėjų drąsa, kad 
šie pasijuokė iš “Gerovės Ly
gos“, kurioj jisai darbuojasi. 
Nesvarbu, esą, ar iždininku bu
siąs Tareila, ar Gugis’. Reikia, 
esą, veikti rimtai ir vieniems 
kitų nešmeižti.

Pažiūrėkime dabar į paties p. 
Semaškos “rimtumą“. Jei nori, 
kad kiti į tave atsineštų rim
tai, tai pirmiausiai turi pats 
elgtis rimtai. Bet ar rimtai el
giasi p. Semaška? Ne. Jisai su
sidėjo su kai kuriais kitais “ne
gerovės’ liga“ sergančiais žmo
nėmis ir išleido prieš socialis
tus šmeižto lapelius, po kurių 
nedrįso net savo parašų padėti. 
Jeigu esate vyrai, trokštate 
SLA. labo ir norite veikti rim
tai. tai jus turite laisves ir pro
gų eiti į mitingus, rašyti į 
laikraščius ir nurodinėti, kodėl 
p. Gugis ar kuris kitas kandi
datas netinka į SLA. viršinin
kus'. P-ui Semaškai nesvarbu, 
ar iždininku bus Tareila, ar Gu
gis, bet jisai rado reikalo išleis
ti lapelius ir pašmeižti socialis
tus. Kur gi čia yra logika ir 
rimtumas ?

Neseniai socialistai paskelbė 
slaptą- komunistų dokumentą, 
kuris aiškiausiai parodo, kad 
komunistai siekia užgrobt SLA. 
Nesvarbu ir man, ar iždininku 
bus Tareila, ar Gugis, bet svar
bu neskaidyti balsus, idant at
silaikyti prieš komunistų užma
čias. Kada mes apie tai pamąs
tėme, todėl ir kyla abejonė: ar 
“negerovės liga“ sergantieji 
žmones ištikrųjų dįrba SLA. 
naudingą ir rimtą darbą?

Kitas p. Semaškos “rimtaš 
darbas“ yra štai kame. Jisai, 
kaipo sekretorius, pasirašė po 
SLA. 6 Apskričio prašymu pa
vesti Apskričiui SLA. seimo 
rengimą. Semaška betgi savo

asmens autoritetą randa aukš
tesniu, negu Apskritis, ir ran
da reikalo Pildomąją Tarybą 
telegrafu persergėti, kad ji ne
padarytų klaidos ir seimo ren
gimą Apskričiui nepavestų! Kur 
gi čia yra rimtumas? Jeigu 6 
Apskritis nėra kompetentiškas 
seimui rengti, tai kas kitas jį 
galėtų geriau surengti? Ir ne
žiūrint, kad tas apkaltinimas 
tilpo “Naujienose”, p. Semaška 
nematė reikalo net pasiteisinti.

Jei norite veikti rimtai ir ne
norite, kad kiti iš jūsų juoktųsi, 
tai patys juokų nekrėskite.

S. M-kas.

ĮVAIRENYBES
Patiko maisto kortelių 

sistema
Dešimt melų praėjo po di

džiojo karo. Europa primiršo 
visas jo baisenybes ir baigia lik
viduoti besitęsusius valstybinio 
masto karo palikimus. Tik vie
na Rusija šituo atžvilgiu išim
tis. Jos gyventojai dar tebe
vartoja pusbadžiai skursdami 
maisto korteles kaip ir karo 
metu. Karo metu, pritrukus 
maisto produktų įvesta maisto 
kortelių sistema ligi šiol ten 
vartojama. Tik tas gali nupra
sti, kas Rusijoj būdamas šitą 
nelaimę patyrė, supras, kaip 
sunku norą valgyti su kortelės 
turiniu derinti, juo labiau, kad 
dar nesi užtikrintas tuo, kas 
kortelėj nurodyta. Sovietų Ru
sijos miestuose dar tebestovi 
žmonės ilgomis “uodegomis”, 
prie maisto krautuvių. Nors 
krautuvė atvira tam tikrom va
landom, bet “uodegos“ prie jos 
nenyksta. “Uodegose” stovėji
mas daugiausia žmonėms laiko 
sugaišina, privargina ir priner
vina juos. Privatinė prekyba 
griežtai uždrausta, dėl to kiek
vienas būtinas mažmožis tik per 
“uodegą“ gaunamas.

Dešimt su viršum metų kor
telių sistemą bevartodami bol
ševikai išradimą padarė: vieton 
kortelių maisto knygutes įves
dami. Kortelės buvo ligi šiol 
duodamos kiekvienai produktų 
rūšiai ir daiktams. Del to jų su
sidarydavo pas kiekvieną daug. 
Dabar jos bus susiūtos knygu
tėj ir suskirstytos.

ATĖJO “Kultūros” No. 11 
Galima gauti “Naujienose’ 
Kaina 45 centai.

ĮGALIOJIMAI ]
Padarome įgaliojimus sc 

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Li( 
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimt 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų a 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tui 
tui.

Norėdami padaryti įgi 
liojimą kreipkitės į “Nat 
jienas” asmeniškai ar lai: 
ku,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Strec 

Chicago, III.
AMERIKOS PILIETIS

Klausimai ir atsakymai, ki 
riuos turi žinoti kiekvienas n< 
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

THEATRE
35ch and Halsted Streels

’ J

Pėtnyčioj ir Subatoj 
Gruodžio 13 ir 14 I

VISAS KALBANTYSIS ' [
PAVEIKSLAS I

“Frozen Justiee”
Gražus paveikslas iš šaltosio.J 
šiaurės, dalyvaujant Lenora 

Ulric ir kt.
Taipgi

“Voice from the Sky“ 
sujudinanti misterija

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Pradedant Panedėliu-Atdara Kiekvieną Vakarą iki Kalėdų
STAKO MAŽINIMO

kai-

Išpardavimas
kuris sutaupius jums pinigus

Continental Kalėdų dovana jums — tikras pinigų sutau- 
pintojas. Geros kokybės dresės ir sporto kautai, iš 
musų reguliario prekių stako, yra pasiūlomi šiame Stako 
Mažinimo Išpardavime už milžiniškų sutaupimą. Ir kas 
geriausia — šis išpardavimas ištinka prieš pat Kalėdų 
šventes. šie kautai yra ideale dovana dėl moterų ir 
merginų.

Kailiu Trimuoti Išeigos Kautai
Puošniai

Jums reikia liu trimuoti —
išeiginio kau- Kjf my, g Hj Broadcloth —
to “specialčms ■ R Įįj n B F Creole 
iškilmėms” ir ■ rh Ha _ h P U luor De Nour
čia yra jūsų ® Broadtail au-
proga pirkti ’ R RU » dėklo. Naujau-
už pastebėti- ’ siu spalvų ir
nai žema kaina stylių. Vertės

iki $79.50.

Dvi Grupės Sporto Kautų
GIQ C fl d2&£,aušai- (P 9 R R (1 
u I 3 ■ u U M* L 0. u U 

tės abejose ’
Vertės iki $39.50 grupėse. Ran- Vertės iki 

siūti su 
Vėliausių stylių ir

komis 
gražiais kailių kalnieriais.

MERGINU KAUTAI

Timme ir Tingu 100% Ca- 
mes Pilė. Didumo 7 iki 1G

$16.95
Kiti kautai nuo $3.95 

iki $22.50

Ve-

$59.50
audeklų.

IŠMO12 SAVAIČIŲ 
KĖJIMUI

Jus galite pirkti Continen
tal kokybę ir stylių už Iš- 

ir 
dar išsimokėti per 12 sa
vaičių,, 
čios, 
mėt. 
šiame 
išsimokėkite i 12 savaičių.

KA ai nas
Kainos yra tos pa

lei ir cash mokėtu- 
Sutaupinkit pinigus 

išpardavime — ir

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių
“Birutė”

Busiančio nedėldienio vaka
re, C. S. P. S. salėje, įvyksta 
“Birutės” vakaras. Kaip jau ži
nome iš pirmesnių aprašymų, 
šis vakaras susideda/ iš opere
tės “Malūnininkas ir kamin- 
krėtis” — Miko Petrausko, ir 
simfonijos kurinių, kuriuos 
išpildys orkestrą. Scenos in
terpretacija minėto veikalo su
maniai tvarko Klcofas Jurge
lionis. Muziką rūpestingai su- 
mokina K. Steponavičius. Ir tąi 
visų didelį darbų, bendrai, iš
pildys skaitlingas “Birutes” cho
ras su orkestrą.

Sąstatas “Birutės” choro, šiuo 
tarpu — skaičiumi ir artisti
nėmis jėgomis — pasižymi daug 
turtingesnis, negu praeitais ne- 
kuriais laikais buvo. Didžiuma 
priklauso jaunimas, šios šalies 
auklėtiniai; beveik kiekvienas 
jų yra jau gerai pasilavinęs 
arba besilavinus muzikoje. Šis 
reiškinis turi ypatingos svar
bos, kaip meno skleidime, taip 
ir bendrai lietuvių tobulesnio 
kulturėjimo gyvenime. Šiandie 
jau be didelio sunkumo, kaip 
liaudies dainelės, taip ir sun
kesnio turinio scenos veikalai 
galima išpildyti tinkamai ir 

gražiai. Šiuo žvilgsniu, atrodo, 
padėtis žymiai gerėja. Bet tai 
ne viskas.

Be viršminėtų ypatybių, kad 
atsiekti meno srityje atitinka
mo tikslo, dar nemažiau bū
tinas reikalas yra, būtent — 
moralė ir finansine parama. O 
šiuo du dalyku išimtinai pri
klauso tiktai nuo musų lietu
viškos visuomenės, prijaučian
čios meno darbuotei.

K. Kl.

Antanas Tveri jonas. Jis vai
dins Sabuko rolę operetėje 
“Malūnininkas ir kaminkrėtis”, 
kui'iiį stato scenoj “Hirute” sek- 
madienį, gruodžio 15 d.

Bridgeportas
Siutino Daukanto Draugija 

laikė priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 1 dienų Lietuvių Au
ditorijos svetainėje. Atidarius 
susirinkimą, draugijos pirmi
ninkas, T. Janulis pranešė drau
gams, kad mirė 2 nariai, bū
tent Kastantas Lengvinas ir 
Petras Ambrozaitis. Sulig tuo 
pranešimu visi draugai išreiš
kė liūdesio atsistojimu vieną 
minutę.

Nutarimai pereito susirinki
mo patvirtinti vienbalsiai. At
sišaukimas šerno Fondo komi
teto buvo skaitytas ir priim-1 
tas, bet kaslink aukos, tai kaip 
dabartiniu laiku yra daug ser
gančių narių, tai nieko nenu
tarė aukuoti iš iždo.

'Poliaus sekė (raportai apie 
sergančius narius ir iš Audi
torijos Bendrovės ir Susivie
nijimo Draugijų Bridgeporte. 
Raportai išklausyti ir priimti.

Du nauju nariu į draugijų 
įsirašė.

Apsvarsčius visus kitus drau-

gijos reikalus, buvo rinkimas 
valdybos sekantiem metam. 
Išrinkta: pirm. T. Janulis, vice- 
pirm. — Juoz. Balčiūnas, nu
tarimų rast. — P. Kiltis, finan
sų rašt. — Adolf Kaulakis, 
kontrolės rašt. — J. Stanaitis, 
ižd. — J. Raeevičia, apieku- 
nai iždo: Iz. Masaitis ir J. 
Krikščiūnas, maršalka — A. 
Vilkis, atstovai j Lietuvių Au
ditorium Bendrovę — Kaz. 
Butkus ir A. Vilkis; atstovai j 
Susivienijimą Draugijų Bridge- 
)orte — J. Balčiūnas, A. Vil

kis ir Kaz. Demereckis; ligo
nių prižiūrėtojas — K. Valai
tis. žodžiu, valdyba beveik ta 
pati visa liko išskyrus vice
pirmininkų, kuris naujai įėjo 
valdybom

Dar turiu priminti, kad me
tinis maskaradų balius gerai 
pasisekė ir liko draugijai daug 
pelno. Draugija taria visiem 
ačiū? kurie tiktai prisidėjo su
rengimui baliaus ir aukavo do
vanas, ypatingai nariai biznie
riai.

Draugija rengia dar antra 
balių sausio 12 dienų 1930 me
tų, Lietuvių Auditorijos svetai
nėje. Komitetas darbuojasi, kad 
balius butų kuo linksmiausias 
ir sėkmingiausias. Kurie nariai 
negalėjo (dalyvauti metiniame 
baliuje ir prisidėti paramai 
draugijai, tai dabar bus pro
ga jiems pasidarbuoti ateinan
čiame baliuje, sausio 12 die
nų.

Varde draugijos tariu ačiū 
“Naujienų” Redakcijai už tal
pinimą korespondencijų ir pra
nešimų susirinkimu per visus 
metus. Pagalios sveikinu su 
šventėmis: Linksmų Kalėdų ir 
ilMinlingų Naujų Metų linkiu 
visiems draugijos nariams.

P. K., rašt.

O kai susirinkimai yra skait
lingi, tai ir tarimai esti svar- 

' besni. Pirmiausia perskaityta 
protokolas iš pereito susirinki
mo. Pasirodžius, kad viskas už
rašyta taip, kaip buvo tarta, 

. protokolas priimta be jokių 
pataisymų.

, Poliaus, išklausius visų ko
misijų raportus ir apsvarsčius 
ligonių stovį, prieita prie rin
kimo valdybos ateinantiems 
metams. Valdybon lapo išrink
ti šie asmenys: pirmininkas— 
J. Rūta; vice-pirm. — P. J. 
Petraitis; nutarimų rašt. — S. 
Kuncvičia; finansų rašt. — J. 
Grinius; kontrolerius — F. 
Kasparas; kasierius — D. Gul
binas; kasos globėjai — F. Ku
nevičia ir V. .Rainis; teisėjas
— A. Stukas. Į komisijas iš- 
i-.inkttv Sic nariai: ligoniams "pri- 
žiūrėti — P. J. Petraitis; at
stovai susivienijimui draugijų
— J. Pocius, E. Bliumas ir J. 
Vainauslkas; tautiškų kapinių

komisija — J. Katėnas ir E. 
Bliumas; atstovas Lietuvių Au
ditorijai — P. J. Petraitis.

Užbaigus valdybos rinkimus 
ir išklausius pareiškimus na
rių pasitikėjimo nauja valdy
ba, ir valdyba tarė žodį kitų' 
į visus narius. Valdyba išrei
škė padėkų už pritarimą ir pa
sitikėjimą.

Po to eita prie svarstymo bė- 
.gančių reikalų ir naujų suma
nymų. Tarpe svarbiausių nau
jų sumanymų J. Rūta davė 
įnešimų, kuris buvo priimtas 
ir nutartas, būtent pertvarky
ti pomirtinės įmokėjimus ir iš
mokėjimus šitaip: vietoje mo
kėti po vieną dolerį, nariui mi
rus, ateityje bus mokama iš 
karto $300 iš kasos; be to, bus 
suteikti grabnešiai, automobi
lio ii- Itvietlca. (Icli iil?o vardu. 
Tuomet susidarys suma išmo
kėjimui pomirtinės $346.50. 
Nariams nustatyta mokėti po 
$4 į pomirtinės fondų ir tris

Atsikvieskit savo mylimuosius 
į Ameriką

♦ ' I

Pirkit United States Lines 
Laivakortes

Jei mąstet apie kelionę į tėvynę išplaukiančią iš 
New Yorko bet kuriuo United States Lines 

pagarsėjusiu garlaiviu.

S a u j i o išplaukimai
S. S. George Washington................Sausio 8
S. S. America ................................... Sausio 15
S. S. Leviathan ............................... Sausio 18
S. S. I’ręs. Harding ............t.........Sausio 22
S. S. Pres. Roosevelt ......................Sausio 29

Sustoja Plymouth — Cherbourg — 
Southampton — Hamburg.

Pilnų informacijų, kainų ir tt. klauskit savo vietinio 
agento arba rašykit tiesiog į

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., Chicago, III., 45 Broadway, New York City

Didžiausias Pasirinkimas
Kalėdinių Prezentų 

GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, KALENDORIAIS, 
FOUNTAIN PENS

Iš gitarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne
MOTERIMS:

1. Karoliai
2. Branzalietai
3. špilkos
4. Auskarai
5. Agrafos
Taipgi kitų smulkiu dalykėlių gintarinių 

ir ne gintarinių. .
Lietuvos saldainius-kendes galite gauti 
gražiausiose dėžutėse tinkamose teikimui 
kalėdinių

Bridgeport
Jaunų Lietuvių Amerikoje 

Tautiškas Kliubas laikė prieš
metinį susirinkimą gruodžio 6 
dienų Čikagos Lietuvių Audito
rijoj. žinoma, kaip priešmeti- 
nis susirinkimas, tai buvo šau
kiamas atvirutėmis. Taigi su
sirinkimas buvo skaitlingas.

Lietuvių Valanda

dovanų bei šiaip pasipirkimui.

Špilkos
I

galima gauti šiuos:
VYRAMS:

6. Cigarnyčios
7. Pypkės
8. Plunksnakočiai
9. Kolionikai

10. Rėmai Paveikslams

KAS NEDĖLDIENĮ
Iš Stoties W. C. F. L. 

(1280 kilocycles) 
nuo 1 iki 2 po pietį

KAS KETVERGĄ
Iš Stoties W. H. F, C. 

(1420 kilocycles) 
nuo 7 iki 8 vakare.

PASIKLAUSYK1T. ŠIUOS PROGRAMOS RENGIA

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

Tel. Boulevard 4705

Gintaro Karoliai, Gintaro 
Branzalietai, Gintaro

Aukskarai
Kalėdinių atviručių su pasvei

kinimais bei linkėjimais anglų 
ir lietuvių kalbose. Taipgi įvai
rių laiškų su aprašymais.

Platus pasirinkimas sieninių 
kalendorių su Lietuvos vaizdais 
— tinkami siųsti Lietuvon arba 
sau pasilaikyti.

Turime šimtus skirtingų tu
rinių knygų: apysakų, žodynų, 
teatralių, muzikalių ir tt.

Didelis pasirinktinas Parker 
Fountaip Pens, plunksnos gra
žios. labai geros išdirbystės. 
Parduodam pigiau negu kitose 
sankrovose.

Gyvenantiems toliau nup Chi- 
cagos siunčiam gintarų ir kny
gų katalogą kalėdinių prezentų 
pasirinkimui. Gyvenantieji Chi- 
cagoje ir artimose Chicagos 
apielinkė^e nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti asmeniškai tiks
lesniam pasirinkimui įvairiau
sių kalėdinių prekių. Lauksime.

Musų sankrova atidara iki 
Kalėdų kasdie nup 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakąro, Nedėldieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.

KNYGYNAS
3210 SO. KALSTEI) ST., CHICAGO, ILL, TEL, VICTORY 1266

Gintaro Kalionikai

Gintaro Plunksnakočiai

Gintaro Cigarnyčia

Gintaro Cigarnyčia Cigaretams

Gintaro Pypkes

“LIETUVA”,

doleriai mėnesinių duoklių me
tams. Arba viso vienam nariui 
pereis po $7 metams.

Toliaus svarstant kliubo rei
kalus ir pasirodžius, (kad jau 
laikas rengtis metiniam kliubo 
baliui, kuris įvyks, vąsario 23 
dienų 1930 metų Lietuvių Au
ditorijoje, buvo išrinkta komi
sija iš 'trijų narių. Komisijon 
įėjo šie nariai: P. J. Petraitis, 
E. Bliumas ir Pauzonis. Gau
ta iš minėtos komisijos žodis, 
kad ji dės pastangas; (idant su
rengti juo pasekmių ges n į pa
rengimų. Kliubietis.

Bridgeportas
Naktį iš S d. į 9-tą gruod

žio Rumčiko garažo prižiūrė
tojas pastebėjo būrį vaikėzų, 
kurie “triusesi” apie g-aražą.

Prižiūrėtojas prisiartino prie 
būrio. Vaikezai nubėgo, bet vie
ną vaikėzą pavyko sugauti. 
Vaikėzas taikėsi prisileisti ke
letą galionų gazolino — vel
tui. <

Ar.t rytojaus turėję įvykti 
teismas. Vaikėzas — 14 metų 
bernaitis — atiduota jaunuo
menės teismui.

Vaikėzo motina — lietuvė 
— labai susirupinusi deliai abe
jotino kelio, kurin sudus pra
dėjo sukti. Motina, sakoma, no
rėtų, kad vaiką teismas nu
baustų, jeigu tik toji bausmė 
suvaldytų jį. e

Rumčiko garažas randasi ad
resu 014 West 35th st. Gara
žo prižiūrėtojas yra savininko 
brolis, Izidorius Rumčikas.

Rep.

Vartojamas dėl Kosulių 
Virš 50 Metų

Kosuliai parodo įdegtą padėt} ger
klės ir oro takų. Krupo kosuliai 
yra gąsdinantys, bronchiniai kosuliai 
yra silpninantys, naktiniai kosuliai 
ir gerklės kutenimas yra kvaršinan
tys. Per daugiau kaip 60 metu 
Foley’s Honey and Tar Compound 
yra įsigyvenusi kosulio gyduolė, sau
gi ir patikima dėl vaikų ir suaugu
siu žmonių. Pati pirmoji dožą pa
skleidžia gydantį ir raminantį apval
kalą ant įdegtos gerklės ir kosulys 
sustoja. Jis paliuosuoja ir pakelia 
flegmą be pastangų. Vaikai jį mėg
sta — neturi opiatų. Jis pilnai pri
tinka senesniems žmonėms — yra 
švelniai liuosuojantis. Atsiminkit 
vardą, Foley’s Honey and Tar Com
pound ir klauskite jo.

SIUVĖJAS
Darome Siutus ant Orderio

Didelis pasirinkimas importuotų iš kitų Šalių materijolų, priei- 
na.rnomŽH kainomis. Prosiname, •valome ir- 

taisome visokias drapanas.

FRANK MICKAS
4146 Archer Avenue, Chicago, III.

Tel. Lafayette 0057-8

PRIEŠ KALĖDAS
KAINOSJJMAŽINTOS

-- ---------- -— ................. ...........——

Ant Visų Radio ir Pianų

Earl Radio 8 tūbų, dynamic speą- 
keris, gražus kabinetas, tikra jo 
vertė $117, už

su tūbomis ..............
Crosley Dynamic Radio, ^vertės 

$150, 
už ......... .........................

Atvvater Kent, modelis 
dynamic speakeriu, 
už ......................................

$64

Hamilton Radio? 9 tūbų, screen 
grid dynamic; speakeris, Victrola 
ir radio sykiu, vprtčs C 1 
$295, už .... ..... ..... ** ■

Richelieu Radio, 9 tūbų, su dy
namic speakeriu, su tūbomis, tik
ra kaina $195, $98

40, su

$59 Majestic, modelis 72, 8 tūbų, su 
dynamic speakeriu, kaina (LQQ 
su tūbomis ......................

Gražus, naujas 
vertės $450, 
už ....... .............

iklis pianas,

$175
Bosch Radio, 29 B, 8 tūbų, dyna
mic, kaina su tūbomis C 4 
ir viskuo ....................... M> ■

10 nuošimti tereikia įmokėti, kitus lengvais išmokėjimais.
Krautuvė atdara kiekvieną vakarą ir nedėliomis

W. C. F. L. (1280 kilocycles), nedėliomis nuo 1 iki 2 p. p. 
W. H. F. C. (1420 kilocycles), ketvergais nuo 7 iki 8 

yal. vakaro.
Šiuos radio programus ruošia

JOS. F. BUDRIK, Ine. Radio Krautuvė

Jos. F. Budrik Jnc
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

H
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Elektrikinės Dovanos
dėl VISŲ

Jusn APYLINKES SANKROVOJ Cicero
vis tame pačiame

-■■Z; COMnONWEALTH EDISON

72 W. Adams Street—132 S*. Dearborn Street 
Visi telefonai—RANDolph 1200,

43112 Broartwey 
*41118 Mlhvmikee Avė.
3083 W. MadUon St.

ATDAROS SUKATOS VAKARAIS
Prie viBi) pirkiiLij am ii«i mokėjimo, yra pridedamas mažas

Išminties žiedai

Local 832
21)30 E. I)2n<l St. 

III lll S. MlehiKrtii
A Vemto

IKI 10 VAL.

4834 S. AbIiIuikI Avė.
852 W. <<3ril St.
3160 S. State St.

Šopperių Specialai
Tarp 8:30 v. ryto ir 11 vai. ryto tiktai—daugelis 
specialų pasiūloma už bargenų kainas. $10.45 Elek
trikinis Waffle Iron setas, parodytas viršuj, tik 
$6.95; $2.95 Elektrikinis Berkoliatorius. tik $1.79; 
du Vanity Liktoriai ir Lovos, lempos Padanga, 
$7.95 nilnai.

kaip 
lape-

kun. Vai- 
prisiminti

pastebėlesmano
ir griežtai: gir- 

no tiek, kiek iš-

Lempos Dovanoms
— madingos, 
pasirinkimas, 

lempos $14.95.

Gražios 
platus 
Stalo
Bridge, $16.75; .luniors 
$19.95.

NAUAS S< KEEN—<;KI»

Jau bus kuris laikas, 
man teko pastebėti porų 
nų. kuriuos leidžia šv. Antano 
parapijos klebonas, 
čunas, ir apie juos 
“Naujienose”.

Klebonas į 
atsakė rūsčiai 
di, neišmanai
mano kūdikiai, lankantys* šios 
parapijos m o k y k 1 ą.

Nustebino mane klebono pa
reiškimas. Maniau: ką gi to
kio mandraus klebonas ir sister- 
kos mokina parapijomis ir vai
kučius?

Šiomis dienomis i mano ran
kas pateko vėl trys lapeliai, ir 
turiu atiduoti klebonui kreditų: 
“mokslas” lapeliuose trumpas ir 
aiškus'. Jis gali būti supranta
mas ir pradinės mokyklos mo
kiniams,. bet aš vietomis jo ne
suprantu.
Štai lapėlis No. 45, kiprikčio 17 

dienos. Jame kalbama:

“Kitame sekmadieni mėnesi
ne kolekta parapijoms reika
lam^...

“Darbuokimės visi kiek tik 
galėdami Dievo ir artimo mei
lės dūlei’’.

O toliau 
lapelyje:

“ANGLIŲ KOLEKTA: S. Wi- 
sockis, J. Zaura, M. Laurinai
tienė” ir visa eilė kitų Vardų. 
Kas per viena ta “anglių kolek
ta”? Nesuprantu. Ir čia mane 
mokyklos kūdikiai, esmi tikras, 
—subytys!
O ve lapelis No. 46, išleistas lap
kričio 24 d. 1929 m. Jame sa- 

ma:
“šiandie vakare, 

ta musų parapijos 
BANKIETAS — 
NĖ”...

“Namie šiandie

7:30, įvyks- 
“METINIS 

VAKARIE-

“Po skanių valgių yra svei- tarninko vakare dėkite pagal iš 
ka ir skaniai pasijuokti. Char- galę auką’’...
lie Chaplin prajuokins”.

Sutinku, sutinku čia yra 
iš ko pasijuokti. Tik reikėtų 
prisidaboti, kad pilvas iš juokų 
netruktų, žinote... po tokios 
vakarienes! Bet ve, taip saky
ti, patys išminties žiedai:

“Savus reikalus visuomet sa
viškiai atjaučia.”

Na. aišku net ir man: už mus 
niekas kitas nepavalgys! O da
bar kiti svarbus reikalai:

“Cicero miesto taksų aseso
riui ant musų parapijos uždėjo 
didelius specialius taksus...

“Klebonas turi vilties, kad 
visi musų parapijos 
gausiai prisidės, kad 
taksus...

Nes, teisybę pasakius koki 
gi, Po plynių, atgaila be kon- 
vertėlio ?

Šiaip ir taip, o turiu prisipa
žinti, kad daug ko nesupratau

iš klebono “mokslo” ir kad gal 
parapijos mokyklą lankantys 
vaikučiai tą “mokslą” geriau už 
mane supranta.—Cicerietis.

Garsinkites Naujienose

žmonės
padengus

$119.50 be tūbų
Elektrikiniai Traukiniai ir žaislai
Pilni elektrikinių traukinių setai tik už Sfl.OO. 
žaislinis elektrikinis prosas, kuris tikrai veikia, 
$1. Patikimos eglaitės lempos, $2.25. Žaisliniai 
elektrikiniai pečiai, $1.75 ir augš. Atsiveskite 
vaikus pamatyti viską veikiant. Žaisliniai
gariniai motorai ir medžio dirbiniams įrankiai.

KELIAUK I LIETUVĄ PER

KLAIPĖDĄ
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai i

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.

Trečia klase ..........................................
Trečia klasė j ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistinė trečia klasė i ten ir atgal tik 
Cabin .....................................................

$107.00
181.00
129.50
216.00
147.50

atskirai.“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo Rugpjūčio 
•, 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidinamos -$7.50 vienan 

galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko 
“Lituania” Dec. 21 “Lituania” Jan. 30 

“Estonia” Febr. 20

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentą 
arba

“Šiandie kolekta šv. Tėvui. 
Petrapinigių ir šv. Tėvo 50 me
tų Auksinio Jubiliejaus paminė
jimo kolektos dedama j vienų— 
daiktam” .

Prisipažinsiu, kad aš nežinau, 
kokie >tie “petrapinigiai yra”. Ir 
ve jau vienas “keisas”, kur ma
ne parapijos mokyklos vaikai 
tu r būt subytys. Bet skaity
kime toliau:

“Ciceros Lietuviai Katalikai 
visuomet savo priedermes, visus 
savo parapijos ir tėvynės reika
lus, gausia aukomis parėmė...

“Viršminėtoji šv. Tėvui ko
lekta mums dabar bus kaip ek- 

! zaminas...
“Lai kiekvienas Katalikas 

H musų parapijoj nors po vieną 
dolerj tam tikslui duoda, už-

1 teks”.
I Taigi matote, kokie sunkus 
(“kvotimai” reikia parapijonams, 
o gal ir jų kūdikiams, išlaikyti. 
Ir išlaikys juos tik tada, kada 
duos nors po vieną dolerį. Tai 
bus, pasak lapelio, taipgi “tauj 
tos darbas”—nors pinigai ren
kami valakui (italionui). Prisi
pažinsiu: aš to nežinojau. Tai
gi ir šiame punkte parapijinės 

i mokyklos vaikučiai mane tur 
būt subytino. Ale skaitykime 
dar toliau:

“Kitame Sekmadienio Vakare, 
Lapkričio (November) 24 d., 
Parapijos Salėje bus musų “PA
RAPIJOS BANKIETAS-VAKA- 
RIENĖ”.

“Labai nuoširdžiai praašu vi
sų gerbiamų parapijonų ir biz
nierių prisidėti su paukščių au- 

i ka.
“Kaip visi po vištų bei gaidį 

dėsime, vakarienė 
Karališka, ir pačiai 
naudinga”...

Na, šitą jau 
Vakarienė bus 
ma, ne tiek
tiems, kurie vištas ir gaidžius 
valgys. Bet kas toliau seka? 
Mm—jau nebesuprantu:

“Kiekvienas susipratęs para- 
pijonas nors- du tikėtus nusiper
ka.”

Reiškia —parapi j onai aukau j a 
paukštienų, o paskui jie dar du 
tikėtus perka, kad gautų progos 
tą paukštieną valgyti? Ne, jau 
nebesuprantu. Ir čia mane tur 
būt subytys vaikučiai... Well, 
skaitysiu toliau:

vakarienės 
nevalgykite, nes svetainėje bus 
visko užtektinai...

“Šioje parapijos vakarienėje 
reikės suvalgyti apie du šimtu 
vištų ir daugybę kitokių val
gių-

“K;ekvienas pa rapi jonas tu
rėtų suprasti, ką reiškia metinė 
parapijos vakarienė.

“Kas nesuprantate, klauskite 
parapijos klebono: jis paaiškins 
jums”. /

Well, well—rodosi, kad šios 
vakarienės reikšmę ir aš supran
tu. Suvalgyti 200 vištų ir dau
gybę kitokių valgių yra ne štu- 
kos! O kad ne štukos, tai ir 
klebonas jums tą pasakys. Bet 
skaitykime toliau:

)je savaitėje 
kolektos per

“Pradedant 
prasidės bazaro 
namus. Eis abudu musų para
pijos kunigėliai...

“Labai prašau gerbiamus 
BULVARIŠKIUS parapijos va
karienėje dalyvauti i n corpo- 
re”.

Ot ir vėl nebesuprantu. Kas 
per vieni tie “bulvariškiai”?
Lapelis No. 48, iš ‘gruodžio 8 
dienos, kalba apie 40 valandų 

atlaidus.
Klebonas liepia ateiti išpa

žinties, padaryti atgailą. Kurie, 
girdi, atgailos nepadarys, tas 
žus. O lapelio pabaigoje štai 
kas sakoma:

Geriausi Pasauly Fonografai
per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausi Radio
Victor dezaino, Victor darbo — 
Nauji kiekvienu žvilgsniu. Mo
dernizuotas Circuit, pritaikintas 
prie šių dienų broadcastinimo 
ir radio reguliacijų. Naujas Vic
tor electro-dynamic kalbėtuvas. 
Naujas pilnai matomas, sdper- 
automa'tinis tuninimas, išimti
nai Victor. Dešimt radiotronų. 
Nesuskaitoma daugybė naujų 
pagerinimų. Tryš units, visos 
uždarytos, išimamos, perkelia
mos ir greitai sudedamos. Nau
jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir

dėjote. PASIKLAUSYKIT JO — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 88Mj colių augščio, 27 colių pla
tumo ir 16% colio storumo.

VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų)
Specialė demonstracija namuose, 

jei pageidaujama

VitaK-Elsnic Co
4639 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 2470—2471 
Atdara Utaminko, Ketvergo ir Subatos vakarais.‘'šiandie visi pasiimkite kon-

vertėlius. Labai meldžiu. U-

Milwaukee & A shland Avenues

Pradedant Panedėho Vakaru -- Atdara Kiekvieną Vakarą iki Kalėdų

Stako Mažinimo Išpardavimas 
Auris Sutaupius Jums PinigusI*'

Štai yra Kalėdų dovana dėl jus, kuri reiškia dolerius jūsų kišeniuje. Šis 
Stako Mažinimo Išpardavimas suteikia jums sutaupimą ant gerųjų siutų 
ir overkautų, iš musų reguliario prekių stako, kaip tik laiku, kad nusi
pirkti siutą ar overkautą dėl Kalėdų sau ar kam kitam. Jus negalite 
praleisti tokias pastebėtinas vertes — ypač už tokias pastebėtinai že
mas kainas.

bus tikrai 
parapijai

suprantu!
Siutai

ir aš 
naudinga—žino- 
parapijai, kiek

Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MENESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
LAZAR & BROS.

16 E. 63 r d Street
Normai 1130 netoli State

;•

I?’

2 pofos Kelinių

$29.50
Kiekvienas iš šiij siutų buvo $40 
vertės — jr jie parsidavinėjo už 
tą kainą prieš ši išpardavimą. 
Visi turi dvejas 
ar 
lis

dviejų pusiu 
sutaupimas.

išpardavimą, 
kelines. Vienos 
užsegimų. Dide-

Overkautai
$19.00

Jus sutaupinate $6 ant bile vieno šių overkautų,. 
parsidavinėjo po $25.00 ir buvo tikri bargenai ir už tą

Jie pirmiau 
kainų

Siutai
IŠ MUSŲ EKONOMIJOS 

Departamento.

Overkautai
$24.50

štai yra overkautai šio sezono labiausia geidžiamų patternų 
lių. Jie pirmiau parsidavinėjo po $30 ir $35 — dabar

12 Savaičių
Išmokėjimui

Jus galite pirkti Continental kokybę ir stylių 
už Išpardavimo Kainas — ir išsimokėti i 12 
savaičių. Kainos yra tos pačios, kaip ir mokant 
cash. Jus sutaupinate pinigus šiame išpardavi
me — ir jus galite mokėti per 12 savaičių.

ir sty- 
$24.50.

REIKMENŲ

$22.50
štai yra geriausia vertė, kokią pi
nigas g^li pirkti — siutai, kurie 
parsidavmėjo iki $30 reguliariai 
ir dabar nupiginti iki žemos kai
nos $22.50.

DOVANOS DEL “JO”

Marškiniai
Naujausių spalvų ir medžiagų. Su 
pritaikintu prisiūtu ar prisegamu 
kalnieriu. Kainos prieinamos. 
Pastebėtinos vertes.

Kaklaraiščiai
Niekad vyras neturi jų užtekti
nai. Pasirinkit iš musų didelio 
pasirinkimo visai naujų prekių.

Kojinės
Vilnonės, šilko ir vilnų, Austinio 
šilko, bovelnos — jus galite pa
matyti jas visas daugely patternų 
Continental sankrovoj.

Šalikai
Jam bus reikalingas naujas šali
kas šiai žiemai — ir čia yra ge
riausia vieta juos pirkti.

Šliafrokai
Batrobai ir poilsio šlafrokai iš 
blanketo audeklo ir šilko. Jis 
jausis laimingas tokią dovaną ga
vęs.

Sveteriai
Jam reikalinga skirtingų įvairioms 
progoms — ir jus galite pirkti 
čia juos visus ir sutaupinti pini
gus.

p
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Teisėjo E. K. Jarecki 
pranešimas

licijai Sherling prisipažinęs, 
kad jis esąs vadas banditų šai- 
kos, kuri susideda iš keturių 
vyrų, ir tų vyrų tarpe vienas 
esąs jo sunūs. Bėda su mote
riškėmis: jų dagi banditų grū
mojimai negali nutildyti. Kas 
kita vyrai: kai jiems bandi
tai liepia tylėti, tai jie tyli 
— didžiumoj atsitikimų.

Rinkimų komisija, paskirta, 
gubernatoriaus Emmersono, su- 
lyg “Cheney Biliumi”, turės 
pirmą viešą susirinkimą penk
tadienį, gruodžio 13 dieną, 10 
vai. ryte ir 2 vai. po pietų, kam
bary No. 7, Illinois Commerce 
Commission ofise, miesto salės 
trobesyje, 139 Nori h Clark st.

šie susirinkimai yra laikomi 
kaip priemonė suteikti progos 
asmenims, aiži n leresuotiems
svarbiu klausimu, liečiančiu pa
keitimą rinkimų įstatymo ir pa
siūlymą peržiūrėti dabar vei
kiantį įstatymą, — kad tie as
menys išreikštų savo nuomo
nę kalbamuoju klausimu.

Butų malonu rasti koopera- 
vimo jūsų dienraščio šiam rei
kalui, kuris, musų manymu, tu
ri didelės visuomeninės svar
bos.

Pasnašo pranešimą teisėjas 
E. K. Jarecki, komisijos pir
mininkas.

Ką tu jiems padarysi

Komisionierius rekomenduo
ja naudoti mažiukus šepetu
kus dantims valyti, turinčius 
gan tvirtus ašutus. Sanitarių 
žvilgsniu patartina naudoti še- 
petuką rečiau įsakstytą, nes to
ki šepetuką lengva išplauti po 
to, kai jis naudota, /

Toliau, tame biuletene pata
riama, kaip valyti dantis še
petuku. Ir patariama šepetuką

vilkti ne skersai dantų, bet 
aukštyn ir žemyn. Nes sker
sai dantis braukiant, jie ne
bus išvalomi. Valant reikia tru
putį praskirti viršutinius ir 
apatinius dantis, kad jie ne
siektų vieni kitų.

________Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

Akių Gydytojai 
^•^WWWWWW*^^A^WW*»***^**^^*%******^

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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 Avenuė

Netoli 46th St. Chicago, III.

Įvcirųs gydytojai

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

Šviesos pasauiynėj pa
rodoje 1933 m.

Elektros kompanijos jau da
bar daro planus, kad juo įdo
miau apšviesti visą parodą 
1933 m. Chicagoje. Faktinai 
elektros šviesos bus naudoja
mos ir kaip garsinimai, ir kaip 
dekoracijos — visokių spalvų, 
visokio rašto.

❖ ❖
Illinois Central gelžkelis ke

tina jau 1930 metais užbaigt' 
elektrifikaciją ne tik pasažie- 
rinių, bet ir tavorinių trauki
nių įbėgančių Čikagon ir iš 
bėgančių iš jas.

Illinois valstijos farmvse 
ma kuone 2,000,(MM) galvijų.

Daugiau kaip 11 nuošimčių 
viso gazo, padaromo Suvieny
tose Valstijose, sunaudoja vien 
Illinois valstija.

* ❖ ❖ \
00,(100 tonų plieno bus su

naudota statybai Merchandise 
Mari (Čikagoje), didžiausio tro
besio pasauly.

* ❖ *
II naujų viešbučių pastaty 

ta Čikagoje 1928 m.

įdomios ristynės
Doc Krone rengia įdomia? 

ristynės Coliseume gruodžio 19 
d. Vienoj poroj risis \Vladck 
Zbyszko su Martin Plėstina. Be 
to, Krone pastatys tinkamą 
priešininką Gus Sonnenbergui. 
Bus kelios poros pirmaeilių 
ristikų.

Kiek suims taksy už 
gazoliną

Pasak Chicago Motc.r Club, 
visose Suvienytose Valstijose 
1929 melais bus surinkta ga
zolino taksų $100,940,900. Tai 
suma 30 nuošimčių didesnė 
nei surinktoji 1928 m. Praėju
siais metais tokių taksų buvo 
surinkta $304,871,770.

Apskaičiuojama, kad vien 
Illinois motorininkai sumokės 
$11,000,900.

Šiemet pajamos gazolino tak
sų taip žymiai padidėjo todėl, 
kad Illinois valstija, Massachu- 
setls valstija ir New Yorkas 
priėmė įstatymus, uždėjusius 
gazolino taksos.

Mergina sugavo ban
ditą

George A. Sherling įėjo į 
Campbell Hosiery Store, 156 
\Vest \Vashington Street. At
ėmė iš kasierkos $400 ir iš
ėjo gatvėn. Mergina išsivijo 
banditą laukan. Jos kliksmasi 
atkreipė policininko dėmesį.! 
kuris ir areštavo Sherlingą. Po-

Neseniai ištraukta iš teismo 
buvo byla prieš vadinamų slot 
mašinų sindikatą. Byloj kal
tinta ir keletas politikierių.

Byla sugriuvo todėl, kad 
svarbiausias liudytojas — Dą- 
vid C. Bickola — kuris pasi
žadėjo valstybės gynėjams liu
dyti, teisme staiga pareiškė ne
liudysiąs. Už tokį pasielgimą 
teisėjas McGoorty paskyrė jam 
60 dienų kalėti.

Bet štai kitas teismas leido

Lietuvės Akušerės ,
M R S. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

A. MASALSKIS

Bickolai užsidėti $1,090 bond-
są, ir jis galėsiąs išeiti iš džė- 
los iki teismo. O į tą laiką, 
galima spėti, byla prieš Rickolą 
ir visai išgaruos. Well, ką tu 
padarysi politikierių draugams 
Čikagoje?

Nušauta geng’sterio
uošvis

Nušauta Tbomas Tiritill ar
ti jo namų, 3190 Polk Street. 
Tiritill buvo uošvis Angello 
Pettiti, gengsterių vado italų 
tarpe. Pettiti pateko kalėjimai!, 
25 metams, už pavogimą vai
kiščio Billy Banieri. Manoma, 
kad 'tiritill nušautas deliai to, 
kad jis atsisakęs gelbėti pini
gais Pettiti nuo kalėjimo.

Paskilbusi kabaretų ve
dėja atvyks Čikagon
Tc.vas (luina n, paskilbusi

Ne\v Yorke priėmėja svečių į 
kabaretą, kuriam tarnavo, at
vyksianti neužilgo Čikagon. Ji, 
sakoma, nusipirkusi Čikagoj 
kabaretą “Grcen MiR”, prie 
ftroacTvvay ir Eawrėn(S‘ avės? 
Vienas jos sveikinimų svečiams 
“Heilo, Sucker” labiausia iš
garsino ją. 

■ — ■ i ————1 ■ —— m .
Sudegė išvažiavimas 

daržo trobėsis
Willow Springs miestely su

degė namai Iranek šeimynos. 
Padaryta žales piknikų daržui. 
Nuostolių gaisras padarė apie 
1559,009. ‘

Čikagos sveikata
Sveikatos departamento biu- 

’elene sveikatos komisionierius, 
l)r. Arnold Kegel, duoda to
kių patarimų:

1. Jokis kūdikis negali su
kramtyti maisto tinkamai, jei
gu jo dantys yra iškirmiję, 
nereguliariai arba iškraipyti. 
Tatai apsunkina pilvą ir ken
kia virškinimui.-

2. Labiau iškirmiję dantys 
pūliuos. Pūliuojantys dantys 
gali užnuodyti kūdikio siste
mą ir tuo budu padaryti žalos 
širdžiai, inkstams; gali iššauk
ti pilvo suirimą ir tapti reu
matizmo priežastimi.

3. Labiau iškirmijusius dan
tis reikia išgydyti arba išrau
ti. Išrovimas gali tapti prie
žastimi nereguliarių dantų ir 
iškraipytų žandų.

L Kiekvienas neprižiūrimas, 
kirmijęs dantis gali užkrėsti 
kirmijimu kitą artimiausi dan
tį. Sulaikykite kirmijimą ank
sti ir tuo budu išgelbėkita

5. Kirmijantys dantys dažnai 
yru priežastimi dantų skaudė- 
jimo. Išgelblė|kite kūdikį nuo 
to bereikalingo skausmo. .

6. Sukirmijusieji, skaudan- 
lys arba pūliuojantys dantys 
mažina kūdikio pajėgą mokin
tis ir dažnai sulaiko jį nuo mo
kyklos lankymo. Tatai sutruk- 
doj jo mokyklos darbą ir to
dėl padaro rimtų kliūčių jo 
lenktynėms už gyvenimą.

Garsinkitės Naujienose

Phone
Hemlock 9262

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electric 
treatment ir mag- 
netic blanksta ir 
tt Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Musu patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

----- O-----

Res. Tel. Van Buren 5858 •

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų 
-------- o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

CHICAGO, 1LL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 3161

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

PADĖKAVONĖ
A. a. Vincentas Venckus, 

kuris mirė gruodžio 7 d., 1929 
ir palaidotas tapo gruodžio 10 
d., o dabar ilsis šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pa
skutini patarnavimą ir palydė
jo jį į tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišallnimą iš mu
są tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė- 
kavojame musų dvasiškam tė
vui, kun, Deksnijui už palydė
jimą į bažnyčią ir kuris atlai
kė įspūdingas pamaldas už jo 
sielą; dėkavojame vargoniniii; 
kui p. Daukšui ir graboriui 
Eudcikitli, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ji į amžinantį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavo
jame gėlių aukautojams ir 
grabnešiams, taipgi draugams, 
pažįstamiems ir kaimynams, 
kurie aplankė ligonį, ir paga
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau, musų mylimas ; 
sunau, sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje ir lauk musų ateinant 
pas save. Nubudusį

Skučių šeimyną.

IZIDORIUS NAZNENCKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 11 d., 12:30 vai. die
ną, 1929 m., sulaukęs 40 me
tų amžiaus. Gimęs Raseinių 
apskr., Jurbarko vai., Kalnė
nų kaime. Amerikoje išgyveno 
23 metus. Paliko dideliame 
nubudime uošvius Jurgaičius, 
3 sunūs — Juozapą, 18 metų, 
Robertą, 10 metų. Klerincą, 
15 metų, brolius Kazimierą ir 
Lietuvoje Joną, ir brolienes 
Juzefą ir Monika, taipgi gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 7043 S. A r tęsia n Avė.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
gruodžio 14 d., 8 vai. ryto iš 
namų i Panelės Šv. Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero, 
kapines.

Visi a. a. Izidoriaus Nazncn- 
ckio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Uošviai, Sunai, Broliai, 

Brolienės ir jų Vaikučiai 
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Butkus Tel. Canal 316L

JUOZAS KAVECKIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodžio 11 d., 3 vai. po piet, 
1929 m., sulaukęs 36 metų am
žiaus. Gimęs Kretingos apskr., 
Plungės parap., Užleigonių 
kaime. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Kazimierą, po tė
vais Kvederaitę, 2 dukteris — 
Jedvygą ir Valeriją, sūnų Juo
zapą ii gimines, o Lietuvoj 
motinėlę Rozaliją, brolius ir 
seseris. Kūnas pašarvotas ran
dasi 640 Highland St., llam- 
mond, Ind.

laidotuvės ivyks subatoj, 
gruodžio 11 d., 1) vai. ryte iš 
namų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, Roselanae, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Kaveckio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Vaikai ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis Tel. Yards.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halstcd St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsam uoto jas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley «P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška ( Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn AVenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP ~

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar 

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas diėną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 A ve,
CICERO. ILL.

J. F. KADŽIUS

bystės.
O1?ISAS: 

(68 W. 18th Street
Tel. Canal 617< 

v S K Y R I U S : , 
•238 S. Halsted St.
Tel Victory 4018

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
jRABOlUUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pathr 
Sauja geriau ir pi 

iftu, negu kiti to 
ei, kad priklausai

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Ofisas ir Akių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta ^pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOM’ETRIST

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

Phone Kcnwood 1752

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL. o-------

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

St.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 diena
!   —~ — ■  ...........................■■■■■Į

Advokatai

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

2045 West 35th St.
Nuo 9tos iš ryto iki 6 vai. vak. 

nuo 6:30 — 9 vakarais

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6G59 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halstcd Street 
CHICAGO, ILL. 

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

Lietuviai Gydytoj ai

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

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.
——---- o——-

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo G iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

Kampas faorth Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. lloulevard 7589

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0ų62 

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Frarikiin 4177

Phone Canal 6222

Dfc. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir licz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 South Halsted Štreet

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir ,

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieninis nuo 1O iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu '— viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 VVest Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tartį.

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidėj 
1579 Milwaukee Avė. 

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

Sekmadieniais pagal susitarimą. 
Cicero 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt S t.

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

įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West. Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
— IŠ RUSĖTOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shorc 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. prospect 3525

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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 2880

Phone Frankli n 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 no piet,

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

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

131 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Avė, 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



Tarp Ohicagos
Lietuvių

Lietuvių Piliečių 
Brolijos Kliubas 

Amerikoje
Iš kliubo darbuotės

Bro-Lietuvių Piliečių Kliubo 
lijos Amerikoje susirinkimas 
buvo laikytas gruodžio 3 die
ną Mark White Square parko 
svetainėje. Susirinkimas buvo 
skaitlingas. Atidarė jį kliubo 
pirmininkas K. Laucius. Raš
tininkas nutarimus perskaitė.

Pranešta, kad iš rožinio ba
liaus liko pelno $90.80 ir kad 
daug narių įsirašė į kliubą. Iš 
komisijos ir I 
raporto paaiškėjo, kad vienas 
narys yra sergantis. ’l'ai 
Gaidamavičius. Jį sužeidė 
tomobiliiis — koją sulaužė.

Komisija raportavo apie 
limąsi 
mus laikyti. Svetainės klausi
mas buvo apsvarstytas ir nu
tarta susirinkimus laikyti atei
nančiais metais toj? pačioje

turto rast., W. l)i- 
1334 So. Parnell avė.;

B. Žolinas — 
avė.; iždo

---------------------------r—---------  
valdybą 1930 metams sudaro 
šie nariai:

Piimiitinkus, K. LaUciuš 
3317 So. Atiburn avė.; pirm, 
pagelb., K. Bliumas 3233 
So. Limo st.; protokolų rast., 
A. ZrJagėras 1951 Canal
port avė 
džiulis —
kontrolės i ašį 
2931 So. Emerald 
glcbZjai, A. .Gronskis — 3113 
So. Balsite, si. ir W. Winslo- 
vas — 701 W. 31 sk; ligonių 
apakimas, A. Simionas—3127 
So. Lo\ve avė.; iždininkas, J. 
Zymančius 702 W. 31 st.; 
maršalka, M. Ynrkus — 3117 
So. Union avė.; Irustisai: S. 
Shimkus — 2001 So. Halsted 
sk, .1. Bružus — 5008 S. Whip- 
ple st., ir A. Stonis — 3100 
Sc. Emerald avė.

Kliubo susirinkimai atsibūva 
kiekvieno mėnesio pirmą an- 
tradienj, B vai. vak., Mark

kis yra ir bus —Lietuvių liau
dies dainų mokintis ir, progai 
pasitaikius, lietuviams tas dai
nas dainuoti.

Gal Jums bus įdomu žinoti, 
kad dauguma “Vaidylų” choro 
narių yra čia g'mt* ir augusieji 
jaunikaičiai, ir mums rodosi, 
kad kiltesnio tikslo nėra, kaip 
palaikyti čia gimusių 
tautos meilę.

Dar karta širdrėg.

NAUJIĖNOS,_Chlcago, III.

CHICAGOS ŽINIOS
Penktadienis, gi*. 13, 1929

ligonių , lankytojų' Azliite S<|uare parko svetainėj.
Kliubo narys.

i kitą vietą susirinki-

a u-!
Padėka

“Naujienoms”
Gcrbiamoji Redakcija,— 
šiuo imama progos širdingai 

padėkoti “Naujienoms” už prie
lankumą ir užuojautą '“Vaidy
los” vyrų chorui, kurio užsitar
navote dedami musų korespon
dencijas.

Kaip jauna ir nauja organi- 
, mes tikrai įvertiname 

to buvo rinkimas kliubo) Jūsų prielankumą. Musų, kaip 
draugijos, tiks-

Apsvarstyta kliubo gyvavi
mas visų metų bėgiu. Pasiro
dė, kad kliubas turėjo geras | 
pasekmes. Taip nariais, kaip 
finansais kliubas paaugo. ’zacija,

Po L
valdybos 1930 metams. Kliubo muzikališkos

JIS GREITAI BUS ČIA
Kalėdų Diedukas — Santa Claus — jau neužilgo 
bus čia. Prisidėkit prie musų Kalėdinio Kliubo 
dabar ir užsitikrinkit sau, kad jis taipjau apsilan
kys ir pas jus sekamais metais. Mes turime pieną 
dėl kiekvieno kišeniaus.

CENTRAI““ BANK
TRUSTIN® KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

Užgirsk Lietuvių dainas ir muziką su |į 
Nauju Crosley Radio

Specialis Kalėdų Pasiūlymas 8
$04.751

Su 7 A. C. Tūbais, šia
me gražiame riešučio 

medžio kabinete.
Pirkit dabar dėl tuo 

jautinio pristatymo
Labai lengvus 

išmokėjimai

$2
į savaitęM , .

<8i 1 metų dykai aptarnavimas. Dykai įvedimas

| LIPSKY’S MUSIC&R ADIO STORE
K? “HOUSE OF SERVICE”
jRį 4916 West 14th Street«

Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois
Atdara vakarais

Jūsų saugumui
šios savaitės biuletene polici

jos komisionieruis, Wm. F. Rus- 
sell, įspėja čikagiečius:

Dabokitės suktų selsmanų ir
širdyse j pedliorių.

Kalėdų pirkinių sezonu šim- 
ačiu, ir įIIs ėikagiečių prigauna kasdien 

žinoma, kad Jūsų pagclba ir pa- žulikai, prisidengę selsmanų 
ramą “Vaidylos” vyrų chorui vardu> Vengkite suktų aukci- 
didelę npudą tautai atneš. j jonų, kurie yra čia šiandie ir 

Su gilia pagarba, 1 jau dingę rytoj.
“Vaidylos” Vylų Chei b Vaidyba! Kiekvieną rūšį tavorų. tinka

mų Kalėdų dovanoms, tie suk
čiai pedliavoja. Vadinamos Ai
rijos drobes (gelmine Irish 
linen), sukarpytos staltiesėms, 
salfetkoms (napkins) ir kito
kioms reikmenims, yra niekas 
kitas, kaip pigiausios rųšies bo- 
velna, sudėta į gražius paketus.

Policijos departamentas yra

aidyba

Aukos Šerno pa 
minklui

Aukos surinktos Lietuviu Tau
tiškose kapinėse rugsėjo 15 

dieną 1929 m.

Rinkėjai X. Saikus ir 
Gulbiniutė. Aukavo: po, $5
M. J. Kezis, Mockus ir J. Ol
šauskas; $3 — M. Stonienė; po 
$2 — P. Girdžius, J. Mankus ir
N. Gugis; jx) $1 — M. Bagdo
nas, E. Butkus, V. Kupravičius,
J. Grybas’, V. Kazukevičius, M. 
Kartauskas, J. Parizunskas, A. 
Pocius, K. Aleksiunas, A. Ūke
lis, P. Mockienė, K. Urbaitis, 
M. Kavaliauskas, M. Paulaitis.
K. Nurkaitis, J. Šimkus, S. Lė
lei ka, B. Mataitis, Dr. Karalius, 
V. Demereckis, V. Janaus’kas, |
J. Rudis, J. Jelijus, J. Kazlaus
kas, J. Valančius, Nevedomskis,
K. Muntvilas, A. širvila, A. 
Tanias, J. Puida, Antanavičienė, 
A. Baltušienė, S. Rakašius, K. 
Rudienė, B. Paulauskiene, J. 
Vasilkus, J. Žukauskas, A. Ma- 
tukaitis, J. Bakas, S. Miežis, P. 
Tampis, M. Kaitis, Kučinskas.

Viso surinkta atidengimo pa
minklo dieną, rugsėjo 15-tą, 
$377.10. Prieš atidengimą pa
minklo buvo surinkta $2,022.71. 
Dabar yra viso $2,399.81.

širdingai ačiū, mieli broliai ir 
sesutes, už aukas ir gausią pa
ramą to kultūriško įr sunkaus 
darbo. Malonu dirbti, kai visuo
menė taip pilnai supranta ir 
gerbia prakilnius darbus. Bet 
mes, šerno komitetas, turime 
dar vargti ir visuomenės prašy
ti daugiau paramos, nes dar li
ko trukumą $800 kontraktoriui 
sumokėti. Ir ta suma turi būti 
sumokėta per aštuonius mėne
sius. Labai mažai laiko beliko 
— tik penki mėnesiai.

O mes* esame kalti $800. Dir
bome per dvejus metus, privar
gome. Mes, Šerno komitetas, ne- 
nurimsime kolei nesurinksime 
trūkstančių $800 ir apmokėji
me pilnai šerno paminklą.

Dabar, baigdami 1929 metus 
ir laukdami metinių švenčių 
(Kalėdų), bukime visi seniais— 
diedukais, duokime dovanų šer
no paminklui skolą apmokėti.

Broliai ir seserys, nesigailė
kite vieno kito dolerio šiam 
tikslui ir nevarginkite musų, 
nes yra daugiau naujų tautos 
reikalų, kuriuos būtinai reikia 
pradėti dirbti. Mes užbaigsime 
vieną prakilnų darbą, stosime 
kitam. Tai Šiandie visiems rei
kia. aukauti, kad Šerno pamink
lo skolas apmokėti.

Čia visuomenės’ reikalas. Mel
džiame visas draugijas, kuopas 
ir kliubus, nors jau aukavote, 
bet dar aukauti iš savo iždų, ir 
taipjau prašome pavienius, ir 
tuojau, broliai ir sesutės, už
baigsime tuos aštuonius šimtus 
surinkti. Ši suma, kaip visuo
menei, nėra taip didelė. Ją ga
lima butų per kelias savaites 
sudėti. —Stasys K. Grisias, 
6228 S. Sacramento Avė., Chi
cago, III. Tel. Republic 7180.

Aid gavęs daug pranešimų apie vy- 
1 mirt iv ei »xnrll inrl n arus ir moteris pedliorius, kurie 

pardavinėja kaip tikrus bran
gius’ kailius tokį tavorą, kuris 
tikrenybėj yra tik pamėgdžio
jimas. Pavyzdžiui, pigus zuikių 
kailiukai pardavinėjama kaip 
brangieji kailiai aukščiausios 
rųšies. Šitie kailiukai yra nu
dažyti ir apdirbti 'taip, kad iš
rodo panašus brangiesiems kai
liams.

Kita rųšis tavorų, iš kurios 
naudojasi sukčiai, yra “artisti
niai” indai—visokios vazos, lė
kštės’, puodai. Sukčiai įkalba 
lengvatikiams pirkėjams, kad 
tai esą tikrai brangios vertės 
dalykai, bet įgabenti slapta, be 
mokėjimo muito, ir todėl parda
vinėjami pigiau.

Taip-jau pardavinėjama “šil
kai”.

čikagiečiai turėtų patronuoti 
tik patikėtinas krautuves, da
rančias legitematį biznį, kurios 
yra atsakomingofe už parduo
damus jums tovorus. Kai jus 
turite reikalą su šitokiomis 
krautuvėmis, tai, jos permainys 
jums pirkinius, jeigu jie pasiro-

Del KALĖDŲ
MUZIKOS,

Lankykite

Peoples
Furniture Co.

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St.

HEMLOCK 8400

4177-83 Archer Avė
LAFAYETTE 3171

Pilnas rinkinys Kalėdinių Lietu
viški) ir kitatautiškų rekordų, 
volsiliij dėl pianų.

ir

dytų netinkantys. Kada gi jus 
perkate iš sukčiaus, pabeldusio 
jūsų duris, tai veikiausia jus 
niekuomet jo nebematysite po 
to.

PRANEŠIMAI
•.

Lietuvių S'pulkij susivienijimo de
legatų susirinkimas įvyks gruodžio
13 d., Liuosybės svetainėje; 49 Ct., ir
14 St., Ciceroje, 7:30 vai. vakare. 
Visi delegatai kviečiami dalyvauti.

— Valdyba.

Rcseland. Ateinanti penktadieni, 
gruodžio 13 d., 7:30 vai. vakare, sve
tainėje 341 Kensington Avė., įvyks 
Rokelando Lietuvių Kliubų ir Draugi
jų Savitarpinės Pašalpos Susivieniji
mo priešmetinis susirinkimas. Su
sirinkime bus bus renkama valdyba, 
pastovios komisijos, bus visokių ra
portų ir pranešimų. Visi nariai-rės 
ir visi tie kurie norite prisirašyt at
silankyti paskirtu laiku. Nepanfirš- 
kite atsilankyti ir tie kurie turite už
vilktas mokestis. Sekretorius.

Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” prieš- 
metinis susirinkimas įvyks sekma
dieny, gruodžio 15 d., M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23rd PI., 1 vai. po 
pietų punkhiališkai. Visi nariai ir 
narės prašomi būtinai atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui. Taipgi bus renkama 
nauja v

Taipgi bus renkama 
a kitiems metams.

Valdyba.
81 kuopos metinis snsirin- 
įvyks šeštadieny, gruodžio 
nuo 8 vai. vakaro, švelnio

į CLASSIFIED APS
Dusinėsi Service

Biznio Patarnavimas
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

LSS 
kimus 
1'4 d., 
raštinėj, 1443 N. Paulina St. Nariai 
ir knygų peržiūrėjimo komisija pra
šomi pribūti laiku. —Raštininkas.

12 Wardo American Litlnianian 
Citizens Club priešmetinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, gruodžio 15 
d., 1:30 vai. po pietų, Granionto 
svet., 4535 So. Rockvvell St. Visi na
riai turi dalyvauti šiame svarbiame 
kliubo susirinkime, nes turėsime 
išrinkti valdybą dėl j930 metų ir ki
tų svarbių dalykų svarstyti.

Jos. Eringis, rast.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
trų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsflan 
kyklt pas mane. Mano pilnas i&eirzaminavi- 
inas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei afi apsi- 
tmsiu jus gydyti, sveikata jums suirryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino iAegzamioavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State St.

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

Universal Restaurant
, ) Gardus,

' sveiki Hetu- 
■ viški v a 1- 

F® Kiai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

A. A.
\ 4 r <^^<s£Įį1 Norkus,

L—_ sav.
750 West 31st St.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Pėtnyčioj ir Sukatoj
Gruodžio 13 ir 14

Visas kalbantis paveikslas

“Shanghai Lady”
Drama iš tolimųjų rytų 

gyvenimo

dalyvaujant
Mary Nolan

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St. 

Tel. Victory 7261

J

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgiėius ant namų.

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Financial
FinanH«i-P»\Rkolo^

Skolinam Jums Pinigus 
’ $100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė. 
-e--------

Paskolos suteikiama 
į vien?, diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus -

ir

INTERNATIONAL
INVESTMENT

i CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2% nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 — 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Miscellaneous
įvairus

va-

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

MOTERIS iš Jeruzolimo, kalba 10 
įvairių kalbų. Gali pasakyti laimę 
dabartinę ir ateities, ir atsakys vi
sokius klausymus. Ji yra žinoma vi
suomenėj. 417 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavę

GARSUS Pietinės — Illinois mine 
run, $6.50 už toną, pristatėm. La
bai mažai dulkių. Lump, egg, nut 
$8.00. Pristatom. Govalis, Boulevard 
1036.

Furniture & Fixtures
 IRjBtlc a r><1 gą.®—i 1

BARGENAl CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair. 
Mocjuette. Jaccjuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor 
fixturiai, už labai pigią kainą.

4001 Brighton Place

Automobiles

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

Kreipk i Uis kas diena nuo 10 ii
ryto iki 4 vai. po pietų, 

t

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
------o—

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

REIKALINGAS duonos išvažioto- 
jas su savo troku. — Kreipkitės šiuo 
adresu. Knygynas Lietuva (Box 50), 
3210 So. Halsted St.

Business Chances
PardavimuiBizniai

PELNINGAS biznis, savininką 
svarbi priežastis verčia skubiai par
duoti; pelningas ir per ilgus metus 
išdirbtas biznis — lfardware što
ras, kuris randasi didžiausioj lietu
vių kolonijoj Chicagoj. Taipgi pri
imsime į mainus namą. Kreipkitės 
pas K. .1. Macke, 2436 W. 59th St. 
Tel. Prospect 3140.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 50 pėdų kampinį lotą 

ant gero automobiliaus; taipgi išmai
nysiu 50 pėdų bizniavą lotą ant na
mo ir biznio. Atsišaukite Frank’s 
Barbers Shop, 43C9t& W. 63rd St.

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

3 FLATŲ ir štoras kampas ant 
Canalport Avė., noriu mainyti ant 
bučernės ar grosernės. Agentai ne
pageidaujami. Tel. Roosevelt 4738.

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

PARDAVIMUI grosernė, 3 kamba
riai pagyvenimui, remia pigi; steam 
heat. Parduosiu pigiai. 2646 Wcst 
71 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardayimui

KURIE NORITE BARGENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt namą, 
lotus, farmą ar kokį bizni ar auto
mobilį, mes išmainysini. Tik paduo
kite savo adresą.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St..

Tel. Victory 4898

PIRKITE DABAR arti Archer ir 
Harlem gatvių. Keletą lotų galima 
gauti netoli šio didelio kampo. Har
lem Avė. dabar yra ištaisyta. Har
lem Avė. tiltas neužilgo bus užbaig
tas. 20 minučių į Westem Electric 
Co. dirbtuvę, 20 minučių į Crane Co., 
10 minučių į Clearing industrinį 
distriktą. Gatvekarių transportacija. 
Sankrovos, bažnyčios ir mokyklos už 
vieno bloko. 
Kaina $495. 
po $10 kas 
nedėlioj, arba 
jus ir jūsų šeiminą.

R. J. FINITZO
1558 W. 79th St. 

Tel. Radcliffe 4300
Arba prisiųskite sekamą kuponą: 

Meldžiu prisiųsti platesnių žinių 
apie jūsų didelius bargenus arti Ar
cher ir Harlem Avės, gatvių. 
Vardas ...................................................
Adresas ...... ...........................................
Telefonas .............................................. ..

Užtektinai kaimynų. 
$100 įmokėti, likusius 

mėnesį, 
leiskite

Atvažiuokite 
mums nuvežti

& co.

•PARDAVIMUI 5234 So. Car- 
penter St., 2 flatų medinis na
mas, 6 ir 6 kambarių; elektriką 
ir maudynė, 2 karų garažas, lo
tas 83x125, cementuota ale. Par
duosiu už mažą įmokoj imą, arba 
mainysiu ant loto. Kaina $5,.500.

Telefonuokite Normai 1902,

PARDAVIMUI prapertė. mėnesi
nės pajamos $400. Savininkas turi 
apleisti miestą. Reikia $12,000. Atsi
šaukite 5115 S. Damen Avė. (Robey 
St.).

'jĮonfc
DEL ĮSIPIOVIMV IR 

ŽAIZDŲ
Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną įsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

L____ ,

Reprezentuojame visą eilę
R. C. A. RADIOLŲ, 

ATWATER KENT, 
MAJESTIC,
ZENITU,
VICTOR,
FADA,

KIMBALL RADIOS ir 
KIMBALŲ PIANŲ.

ir išlygos, 
mandagus

Prieinamesnės kainos 
Tarnauja patyrę ir 
žmonės.
Krautuvės atviros kas 
Nedėldieniais nuo 10 vai. ryto iki 
4 valandai po p|etų.

vakarą ir

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios:

9800 
9276 
$500 
$260 
9400 
9400 
9560

Trianrle 9830

'*28 Bufck 0 pas. aeoan ■ ,, i
■*2H Pairo Sodan O ratai -------------------- l
'29 Essex Sedan  , ■ ■■ I
11)27 Nanto Coach speclal I
'*29 Ford coupe I
"29 Ford Roadeter__ :---------------------- I
"28 *Auburn Roadeter . .......   !

McDERMOTT MOTOR 8ALE8 CO. 
7136 8. Halsted St..

CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riausį darbą

stogus visokios rųšies. 
bile kur. Dvkai ap 
. Mes atliekame tre- 

inieste. Kedzie 8463.

For Kent
IŠSIRENDUOJA 4 kambarių fla- 

tas arti bažnyčios ir mokyklos, ren- 
da labai prieinama. 4532 S. Wash- 
tenaw Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu 
savo prapertę su bizniu, geroj 
vietoj netoli miesto, prie dide
lio kryžkelio-bulvaro, randasi 
visi parankumai, furnase heat, 
dviejų karų garažas, vanduo 
jame. Taipgi 7 ruimai gyveni
mui. mainysiu j bungalow arba 
2-jų pagyvenimų namą. Par
duoda privatiškas namo savi
ninkas. Stanley Molis, 5959 So. 
Racine Avė., Chicago, III.

Help Wanted—Femal?
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių \vaste popieros „llŲ
sorttiotojų. S. Gordon, 45 West leisk tos progos. 
CullertOn St

BARGENAS
Tai yra vienas iš geriausių pirki

niu 3 flatai, štoras ir 2-jų karų ga- 
radžius, parsiduoda visai pigiai, cash 
lik reikia $1,500, arba $1,000, arba 
mainysiu ant bile ko. Tamsta nepra- 

Tik pamatykit.
5613 So. Racine Avė.




