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Reikalaus iš valdžios 
500 milijonų dolerių 
bedarbiams padėti

Socialistinės ir progresyvios or
ganizacijos laikys dėl to di
delę demonstraciją VVashing- 
tone

47 vagonai perėjo per 
jį, ir nesužeidė

KENDALLVILLE, Ind., gr. 
10. — Senutis J. Jackson, 82 
metų amžiaus, nukrito tarp 
dviejų krovinių vagonų augš- 
tieninkas ir žiurėjo, kaip per 
jį perbėgo 47 vagonai. Jis tik 
krisdamas truputį užsigavo, 
šiaip išliko visai' nesužeistas.

WASHINGTONAS, gruod. 10 
— Dvidešimt šešios, darbinin
kų unijos ir socialistų bei pro
gresyvių [ne komunistiškų 
“progresyvių” prasme] organi
zacijos šio gruodžio mėnesio 15 
dieną laikys Washingtone kon
ferenciją ir didelę demonstra
ciją tikslu priversti valdžią, kad 
ji iš tikro darytų ką nors mi
lijonams bedarbių padėti.

Demonstraciją organizuoja 
vadinama “People’s Lobby,” 
organizacija, kuriai vadovauja 
garsus Amerikos mokslininkas 
ir filosofas, prof. John Dewey.

Darbininkų ir socialistų or
ganizacijų atstovai reikalaus, 
kad valdžia paskirtų 500 mili
jonų dolerių padėti bedarbiams 
visame krašte. Konferencija pa
teiks ir planus, kaip tatai rei
kėtų padaryti.

Demonstracijoje dalyvaus: 
Leaguc for Industrial Demo- 
cracy, Amalgamated Clothing 
Workers’ unija, People’s 'Lob
by, Socialistų organizacijos, 
League for Independeųt Poli- 
tical Action, Chicago Federa- 
tion of Labor, ir Ritos.

Bezbožnikai pradėjo 
kovą su Kalėdų 

• šventimu
MASKVA, gruod. 10. — So

vietų “bezbožnikai” jau pradė
jo kampaniją prieš Kalėdų šven
timą.

Sovietų Sąjungos Kovojančių 
Ateistų Draugija paskelbė, kad 
tūkstančiai profesorių, mokyto
jų, prelegentų ir studentų ta
pę mobilizuoti aiškinti žmo
nėms, kad Kalėdos esą niekas 
ciaitįį itm, kttip moliai iv tuščia 

pasaka. Tą pasaką apie Kris
taus gimimą kunigai ir šven
tikai nori panaudoti kontrrevo- 
liucijos tikslams.

Muštynės tarp komuni
stų ir policijos Ham

burge
HAMBURGAS, Vokietija, gr. 

10. — šiandie čia įvyko komu
nistų riaušių ir muštynių su 
policija. Vienas riaušininkų bu
vo užmuštas, ir keli sužeisti.

Slapto policijos agento 
nušovimas

GALACAS, Bumanija, gruod. 
10.—Central viešbuty čia pra
eitą naktį buvo nušautas Ha- 
gedinskis, slaptos rumanų poli
cijos agentas. Nušovė jį vienas 
Jolantikovas, rusų šnipų Ga- 
lace vadas, kuris tapo suimtas.

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

Gali būt lietaus ir šalčiau; 
vidutiniai, kartais stiprus, va
karų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 37° ir 50° F.

šiandie saulė teka 7:07, lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka 10:17 
vakaro. /

Skubiu CK nutarimu ■ • ..

sovietams sutaupyta 
daug popieriaus

I Maskvą ėmė plaukti rezoliu
cijos, pagiriančios pakeitimą 
mirties bausmės “konspirato- 
riams”

MASKVA, gruod. 10.—Nors 
sovietų laikraščiai vos tik šian
die- baigė spausdinti konspira
cijos bylos eigą, pasibaigusios 
praeitą penktadienį, jau pradė
jo plaukti sriautai rezoliucijų, 
kuriomis Maskvos ištikimieji 
reiškia vykdomajam komitetui 
pagyrimą už mirties bausmės 
nuteistiesiems pakeitimą kalė
jimu.

Centralinis vykdomasis ko
mitetas, greitai pakeitęs mir
ties nuosprendžius, sutaupys 
sovietams daug popieriaus, ku
ri yra labai brangi. Jei jis bu
tų laukęs ištisas tris dienas, 
ištikimieji vis dar butų siuntę 
vežimus rezoliucijų su reikala
vimais, kad “kontrrevoliucinin
kai” butų sušaudyti, o po tri
jų dienų butų vėl tvinusios re
zoliucijos su aprobavimu nuo
sprendžio nešaudyti jų. 

*■, • t ■

“Atskalūnai” imami nagan
Naujam rezoliucijų potvy

niui prasidėjus, vis dar nesi
liauja ėmimas nagan tų atska
lūnų, kurie reikalavo mirties 
bausmės dar bylai neprasidė
jus. Taip, pavyzdžiui, du rašy
tojai, Berzin ir Vaisenberg, ta
po išmesti iš Rašytojų Drau
gijos dėlto, kad jie užprotesta
vo, kam jų vardai buvo padė
ti po vieno Leningrado fabi'iko 
darbininkų rezoliucija, kurios 
jie visai nebuvo pasirašę.

Maskvos žemės Instjtuto per
sonalas ir darbininkai reikalau
ja, kad butų pašalintas prof. 
Rubinas, kurįs drįso pasakyti, 
<ad masės yra inertiškos, kad 
krašte nėra demokratijos, ir 
<ad “ne musų yra reikalas, kas 
atsitiks su sabotažninkais.” 
z . . 1
i darbininkai užsimušė 

• pastolams sugriuvus
, NEW YOHKAS, gruod. 10. 
— Naujai statomo West 16th 
gatvėj trobesio pastolams su
griuvus dešimtame augšte, nu
kritę žemėn užsimušė keturi 
darbininkai. Trys kiti buvo pa
vojingai sužeisti.

Francija vis dar neturi 
vyriausybes

PARYŽIUS, gruod. 10.—Se
natorius Pierre Lavai pranešė 
respublikos prezidentui, kad jam 
nepavyko nauja vyriausybė su
daryti.

Atėmė 30 butelių deg
tinės

Vienas pilietis iš Kauno į 
Smukleriškius vežės nusipirkęs 
30 butelių degtinės. Bevažiuo
jant užpuolė j j plėšikai ir pa
reikalavo pinigų. Bet pilietis pi
nigų neturėjo, o tik dėžę deg
tinės. Piktadariams ir to paka
ko: jie atėmė degtinę ir pra
žuvo. Policija vagių ieško.

[Atlantic and Pacific Photo]

“Motinėlės” Jonės, lapkričio 30 dieną mirusios garsios darbininkų reikalų gynėjos ir jų kovų 
kovotojos, laidotuvių procesija Mount Olive, UI. Laidotuvėse dalyvavo beveik visų darbo orga
nizacijų Jungtinėse Valstybėse atstovai. “Motinėle” Jonės buvo sulaukus 100 su viršum metų 
amžiaus. i ,

Policija ašarinėmis 
bombomis puola tek
stilės streikininkus

Unija protestuoja gubernato
riui prieš vartojimą milicijos 
streiklaužiams i fabrikus ly
dėti

DANVILLE, Va., gruod. 10. 
— Vakar policija ašarinėmis 
bombomis bombardavo kėlis 
tūkstančius streikuojančių čia, 
tekstilės įmonių darbininkų, ku
rie buvo susirirtkę tfes River- 
side ir Dan River medvilnės 
fabrikais. Keturiasdešimt penki 
streikininkai ir streikininkės 
buvo areštuoti.

Schoolfielde milicija, kuri 
prieš dvi savaites buvo atsių
sta padėti fabrikininkams ko
voti su streikininkais, pikietuo-' 
jaučiais įmones, išvaikė strei
kininkų minias, susirinkusias 
ties kitais fabrikais.

ITuitoil Textile VVorkers uni
jos vadai pasiuntė telegramą 
gubernatoriui Pollardui, protes
tuodami prieš miliciją, kuri ly
di streiklaužius į fabrikus.

Danvillėj ir Schoolfielde strei
kuoja daugiau kaip 4,000 tek
stilės darbininkų, priklausančių 
United Textile Workers of Ame
rica unijai.

Nušovė savo žmoną ir 
pats persišovė

KANSAS CITY, gruod. 10.,- 
James Morgan, komivojažierius 
iš Jersey City, N. J., nušovė 
čia savo žmoną Margaretą, 25 
metų amžiaus ir dviejų vaikų 
motiną, o paskui pats persišo
vė. Jis tur būt nebepasveiks.

žmona buvo jį pametus ii*, 
kaip sako, (Morgan buvęs atvy
kęs prikalbinti ją, kad vėl grįž
tų pas jį.

Ji mėgsta jūreivius
ELIZABETHTOWN, N. J., 

gruod. 10. — Čia įvyko penk
tos Mrs. Holdos Burdick ves
tuvės. Visi pirmesni keturi jos 
vyrai buvo juros oficierai, ir 
dabartinis No. 5 taip pat juros 
oficieras.

Studentės nusižudymas

ALTADENA, Cal., gruod. 10. 
— Vakar čia nusišovė Miss Eli- 
zabeth Arthur, 23 metų am
žiaus, Colurribia universiteto fi
losofijos studentė, duktė turtin
go Arkansaso planatoriaus. Nu
sižudymo priežastis nežinoma.

Protesto prieš mirties 
bausmę streikas

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruod. 10. — Buenos Aires 
taksikebų šoferiai paskelbė vi
suotinį streiką protestui prieš 
mirties nuosprendį trims plė
šikams, kurie sumušė ir apiplė
šė vieną jų, šoferių, unijos na
rį. Rajono Darbo Federacija 
taip pat paskelbė protesto 
streiką.

Jack Sharkey sutin
ka kautis su Schme- 

lingu
BOSTON, Mass., gruod. 10. 

— Jack Sharkey (Žukauskas), 
sunkiojo svorio boksininkas, 
šiandie sutiko kautis su Maxu 
'Schmelingu dėl čempionato. 
Bokso imtynės tarp jųdviejų 
turės įvykti ateinančia vasara 
New Yorke. <

Bavarijoj susekė ko
munistų ginklų 

sandėlį
PIRMASENS, Bavarija, gr. 

10. — Policija praneša suse
kus čia komunistų ginklų san
dėlį. Be kita, rasta dvylika di
delių. bombų ir gausą sprog
stamų medžiagų bomboms ga
minti. Dvidešimt keturi komu- ’ J '
nistai areštuoti.

Francuzų kariuomenė 
evakuoja Saaro kloni
PARYŽIUS, gruod. 10. — 

'Francija šiandie pradėjo iš
traukti iš Saaro klonįo pasku
tinius savo kariuomenės liku
čius. Kariuomenė buvo laikoma 
ten sergėti francuzų operuoja
moms anglies kasykloms ir an
glies transportacijai.

Pasikorė moteris
RADVILIŠKIS. — Lapkričio 

mėn. 14 d. ankstą rytą, rasta 
pasikorusį savo kambaryje, 
Radviliškio m. gyventoja Nar
butienė.

Atvykus policijos atstovams 
ir vietiniam daktarui paaiškė
jo, kad velionė buvusi psichi
niai nesveika.

Pasikorusios kambaryje, ant 
stalo rasta kryžius ir rožan
čius, o netoli nuo stalo ir pa- 
sikorusioji. Narbutienė buvo 
karšta katalikė. Pasikorusioji 
turėjo apie 60 m. amžiaus.

Fašistų riaušės Ber
lyne dėl karo filmos 
rodymo teatruose
BERLYNĄ^ gruod. 10. — 

Trisdešimt tūkstančių jaunų fa
šistų, kurių dauguma per didį
jį karą dar raitėsi savo lopšiuo
se, vakar vakarą kėlė Berlyne 
riaušes, protestuodami prieš ro
dymą teatruose “Nieko naujo 
vakarų fronte” filmos.

Fašistai, plienašalmiai, nacio
nalistai ir kitos monarchisti- 
nės organizacijos kreipėsi dagi 
į prezidentą Hindenburgą, ‘rei
kalaudamos, kad *jis, kaip se
nos kaizerinės Vokietijos armi
jos feldmaršalas, “apgintų ar
mijos garbę ir užgintų rodyti 
filmą,” bet Hindenburgas atsi
sakė ką nors daryti.

Prie protestantų prisidėjo da
gi ir Katalikų centras (kleri
kalai). •

Latvijoj 21 komunistas
eina Į kalėjimą

' RYGA, gruod. 10. — Dvi
dešimt vienas komunistas tapo 
čia vakar nuteisti įvairiems sun" 
kiųjų darbų kalėjimo termi
nams. Septyni jų gavo po sep
tynerius metus kalėti, o liku
sieji keturiolika po nuo vienų 
iki ketverių metų.

Pati prikalbėjo berną 
užmušti vyrą

Veversių kaime ūkininką ir 
Dusetų pieninės bugalterį Ą- 
puoką mirtinai primušė jo ber
nas.

Apuokas Rokiškio ligoninėj 
mirė ir jau palaidotas.

Paaiškėjo, kad -bernas—Ka
valiauskas — tardomas prisi
pažino šeimininką užmušęs pri
kalbėtas Apuoko žmonos. Už
mušė geležgaliu.

Kadangi tą vakarą, kai įvy
ko baisi žmogžudystė, pas A- 
puokus buvo pašalinių žmonių, 
tai nesunku buvę nustatyti nu
sikaltimo smulkmenas.

Apuokienė ir pusbernis (ne
pilnametis) suimti. Liko du 
maži vaikai.

Apuokas, kaip šaulys, iškil
mingai palaidotas Dusetų kapi
nėse.

Banko apiplėšimas
KANSAS CITY, Mo„ gruod. 

10. — Keturi banditai šiandie 
puolė čia The Interstate Natio
nal Banką ir pabėgo su $60,000 
gyvais pinigais.

Penki Italų komunistai 
nuteisti kalėti

ROMA, Italija, gruod. 10.— 
Penki italų komunistai, kalti
nami dėl komiinizmo propagan
dos Turine, tapo nuteisti ka
lėjimo terminams nuo 3 iki 10 
metų. Trys kiti kaltinamieji bu
vo išteisinti.’

Kėsinosi nužudyti 
Čilės prezidentą - - ,- -

K onspira toriai bandė išsprog
dinti traukini, kuriuo Ibanez 
važiavo

SANTJAGO, Čilė, gruod. 10. 
— Vakar vakarą buvo pada
rytas pasikėsinimas užmušti Gi
lės prezidentų. į

Po geležinkelio tiltu, kuriuo 
tupėjo praeiti prezidento ir ki
tų, jį lydėjusių, augštų valdi
ninkų traukinys, konspiratoriai 
buvo padėję dešimties kilogra
mų dinamito bombą, bet poli
cija, kuri turėjo žinių, kad esąs 
ruošiamas atentatas, ir dėl to 
stropiai dabojo, bombą laiku 
surado ir ją pašalino.

Ryšy su tuo buvo suimti ke
turi asmenys, jų tarpe, kaip 
girdėt, vienas generolas, vienas 
medicinos studentas ir du kiti 
armijos oficierai.

Be prezidento, traukiniu va
žiavo dar kabineto narių, kon
greso narių ir laikraštininkų 
grupė.

Bomba buvo padėta po tiltu 
per Rio Maipo, 30 kilometrų 
į pietų vakarus nuo Santiago.

Trys veteranu biuro 
valdininkai suimti už 

pinigų ęmimą
DETROIT, Mich., grupd. 10.

Federalinė vyriausybė su
ėmė tris Detroito Veteranų Biu
ro valdininkus, kaltinamus dėl 
pinigų ėmimo iš veteranų, ku
riems jie išrūpindavo kompen
sacijas.

Suimti yra Marshall Palmer, 
federalinio darbo biuro viršinin
kas; .1. Gi. Burleson ir Fr. Schil- 
liiig, biuro valdininkai.

Tyrinėjimai parodė, kad ' iš 
dviejų besveikančių veteranų 
jie paėmė 800 dolerių.

4 kaimiečiai prigėrė lai
vo tiltui sulužus

SUČAK, Jugoslavija, gruod. 
10. — žmonėms lipant čia iš 
laivo į prieplauką, sulūžo til
tas ir kelios dešimtys žmonių 
sukrito i vandenį. Keturi val
stiečiai prigėrė, o iš išgriebtų 
iš vandens astuoni vyrai ir mo
terys yra kritingoj padėty.

Dauguma laivo pasažierių bu
vo valstiečiai, grįžtantieji iš val
stiečių kongreso Zabrebe.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

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

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

Kongreso komisija 
i ųž sustabdymą imi

gracijos 2 metams
WASHINGTONAS, gruod. 10 

— Kongreso imigracijos astuo
niais balsais prieš penkis pri
ėmė bilių visai sustabdyti imi
gracijos kvotas dvejiems me
tams. ' '

Išimtis daroma tik moterims 
ir nemečiams vaikams tų atei
vių, kurie yra teisėtai atvykę 
į Jungtines Valstybes ir yra 
šio krašto piliečiai.

Šaliapinas skundžia 
sovietų valdžią

Sako, bolševikai pavogę jo me
muarus ir, išleisdtami Rusi
joj, padarę jam žalos

PARYŽIUS, gruod. 10—Pran
cūzų tribunolas nagrinėja Fio
doro šaliapino, garsaus rusų 
basisto, bylą, jo iškeltą sovietų 
prekybos atstovui Paryžiuje ry
šy su išleidimu Rusijoj šalia
pino memuarų.

Garsus dainininkas sako, kad 
jo memuarai buvę sovietų at
stovų Paryžiuje pavogti ir, iš
leidžiant sovietijoje, iš memu
arų padaryta politikos. Tuo 
Maskva padarius jam ir mora
linės ir materialines nuoskau
dos. 
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44-vaIandų darbo sa
vaitė pašto tarnau

tojams
WASHINGTONAS, gruod. 10 

— Atstovų butas šiandie pri
ėmė bilių, kuriuo pašto tarnau
tojams įsteigiama 44 valandų 
darbo savaitė. 300,000 Jungti
nių Valstybių pašto tarnautojų 
šeštadieniais dirbs tik pusę die
nos.

Bilius pasiųstas senatui.

Sinclair Dewis gavo No-
helio dovaną

STOKHOLMAS, Švedija, gr. 
10. — švedų karalius Gustavas 
šiandie įteikė Amerikos rašyto_ 
jui, Sinclairui Lewisui, Nobelio 
1930 metų prizą už nuopelnus 
literatūroj.

Nobelio prizas Kelloggui
l"

OSLO, Norvegija, gruod. 10. 
— Frankui B. Kelloggui, buvu
siam Jungtinių Valstybių sekre
toriui, šiandie čia tapo suteik
ta Nobelio dovana liž nuopel
nus pasaulio taikai.

Antrą tokią dovaną gavo Dr. 
Nathan Soederblom, Upsalos 
arkivyskupas.



NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

Šaisteriai

So. Omaha, Nebr
šis bei tas

imtųjų buvo išgavęs sutikimų 
vesti jo bylų. Prie progos aš 
taip pat noriu pareikšti savo 
padėkų advokatui Uvickui už 

teko Pasidarbavimą.—J. Us«oris.šiame mieste man jau 
išgyventi apie dešimtį metų. Ir 
per tų laikų visko teko matyti 
ir pergyventi. Tačiau tik pir
mų kartų susiduriau su žaiste- 
riais'. Dalykas buvo toks: Prieš 
kiek laiko atvyko iš Kanados 
du lietusiai— Napoleonas Ūso
rius ir Juozas Skeivilas. Vienas 
jų atvažiavo iš Kanados laivu

Musų Omaha yra gražus ir 
švarus miestas. Lietuviai čia 
gražiai gyvena. Daugelis jų 
turi savo namus bei automobi- 

ir čia užsiliko, o kitas atvyko, | liūs. Darbai nors neeina ge- 
rodosi, iš Minnesotos. Pagyveno! riausiai, bet visgi šiek tek dir- 
jie kiek Detroite ir pamate, jog 
čia visai nebloga. Susirado sau 
darbo ir manė visai apsigyven
ti. Bet kokiu tai budu apie 
juos sužinojo imigracijos de
partamentas. Nelegaliai atvy
kę lietuviai tuoj tapo areštuoti 
ir pasodinti į kalėjimų. Gi man 
teko jų likimu rūpintis.

Čia ir prasidėjo, kaip yra sa
koma, “trobeliai”. Tuoj pas 
mane į namus atvyko vienas 
tautietis, kuris agentauja ko
kiems tai šaisteriams advoka
tams. Jis pradėjo man įkalbi
nėti, kad aš pasamdyčiau jo 
peršamų advokatų. Girdi, taS 
advokatas yra labai geras ir jis 
už $30 išsirūpins, kad suimtie
ji butų į Kanadą deportuoti.

rodos, kad su durim išeis. Na, 
ir išėjo. Važinėdavo iki vėlu
mos. Tų visų matydami kai ku
rie lietuviai pradėjo tyčiotis: 
girdi, jei nori pasivažinėjimo 
turėti su musų panelėmis, tai 
nusipirk skrebkarį už 15 dole
rių. Panelės visų tai girdeda<- 
mos įtūžo ir, kad pradės kolio-< 
ti musų jaunikaičius. Sako: 
durniai, tamsuoliai, neapsišvie- 
tę ir t.t. Man rodos, tuos vyru
kus nėr ko kaltinti, 
“neapšviesti”. Mat, 
kai jiems buvo laikas 
siautė karas, šviestis 
galima. Bet panelės augo kaip 
tik po karo, kuomet jau Lietu
va buvo nepriklausoma ir mo
kykla buvo visiems prieinama, 
Na, užtat ir “apsišvietė”. Kai 
pasakys kokį žodį, kad net yra

“malonu” klausytis. Tie 
džiai paprastai negalima 
rašty rašyt.

Pastaromis 
jaunikaičiams 
nustoti. Mat, 
nebaigę šviesti 
“tamsuoliais” i

Ketvirtadienis, gr. 11, 1930

zo- 
laik-

dienomis musų 
teko daug ko 
minėtos panelės, 

i juos, paliko 
ir išdūmė į To-

ronto. Pažiūrėsim kaip toron- 
tiečius jos “švies”.

• —K. Vainas.

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

kad jie 
tuomet, 
šviestis, 
nebuvo

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

visai nepatiko. Aš jam tiesiai 
pareiškiau, jog Detroite yra 
lietuvis advokatas' su kuriuo 
man bus kur kas geriau reika
las turėti. Agentėlis ėmė 
aiškinti, kad lietuvis advokatas 
laiko ofisų prastame name, o 
tuo tarpu jo atstovaujamas ad
vokatas turi ofisų geriausiame 
“bildingo”. Tas šunadvokatelis 
reiškiau, jog “real estate” biz
niu aš nesidomiu. Aš ieškau 
gero advokato, o ne gražaus 
“bildingo”. Tas šunadvožatėlls 
lindo prie manęs, kaip kokia 
smala, ir vos nuo jo galėjau 
atsikratyti. Buvo atėję ir kiti 
jo “pamočninkai”. Tačiau var
gais negalais nuo visų tų gera
darių atsikračiau.

Pagalios, aš nuėjau pas ad
vokatų Uvickų ir išdėsčiau jam 
savo reikalų. Tasai man smulk
meniškai išaiškino, kaip gali to
kiuose atsitikimuose būti. Jis 
nieko neužtikrino, tik pasakė, 
jog dūsiųs visas pastangas, kad 
man pagelbėti. Aš ir pats su
pratau, jog tai gan komplikuo
tas dalykas. Pavedžiau visų 
reikalų adv. U viekui. Ir tasai 
savo darbų tikrai sąžiningai ir 
gerai padarė. Jam pasisekė 
areštuotuosius paliuosuoti.

Aš dabar džiaugiuosi, kad 
nepatekau į šaisterių rankas. 
Jie butų tikrai mano kišenę pa
kratę. Ir tai turėjau vienam 
dešimkę duoti, kad nuo jo at
sikratyti. Mat, jis iš vieno su-

bama. Sakysime, skerdyklose 
dirbama penkios dienos per sa
vaitę. Kituose fabrikuose irgi 
po truputį dirbama. Taip kad 
pragyventi visgi galima. Vadi
nasi, nėra tai - pblogą, kaip ki
tuose miestuose, kur, kaip laik
raščiai praneša, siaučia didelis 
nedarbas.

S 8 B
Gatvės 32 ir R. yra lietuvių 

apgyventa. Lietuviai čia gana 
gražiai gyvena. Jų namai pui
kiai prižiuriami. Apie namus 
paprastai randasi maži kieme
liai su žalymunais. Vasara 'čia 
tikrai malonu gyventi. Tų lie
tuvių kolonija gadina tik keli 
namai, kur lyg tyčia laikomi 
juoduliai. Juodukų gyvena ke
lios' šeimynos. Ir kas įdomiau
siai, kad tų namų savininkas 
yra geras tautietis. Naktimis 
prie tų namų didžiausias triu
kšmas. Dažnai įvyksta mušty
nių. Tai tik erzina ramius pi
liečius. Prieš kiek laiko buvo 
atsikraustęs ir juodukas but- 
legeris. Varė gerų biznį, bet 
tapo pagautas. Kaip ten nebū
tų, bet laikymas juodukų ken
kia visiems lietuviams, kadan
gi jų nuosavybės vertė nu
smunka. Butų laikaš tam tau
tiečiui susiprasti ir kitiems 
lietuviams nekenkti.

Westville, III
Draugijos

[Atlantic and Pacific Photo]

“Sveik itM>s čempionai” — Miss Marion Syndegaard iš lowos, 
16 m., ir William Bodenhamer iš Misspuri, 20 metų amžiaus. 
Gyvulių parodoje Chicagoj jie dabar buvo išrinkti kaip svei
kiausia mergaitė ir sveikiausias vaikinas.

dar už lotus neužbaigė mokėti. 
Taipgi tie, kurie dar už lotus 
neužsimokėjo praietų ir šių 
metų asesmentų, malonėkite 
užsimokėti' $1.00 nuo loto.

Kviečiami yra skaitlingai su
sirinkti'
taip ir pašaliniai, 
kiamos 
galima įsigyti lotų ant lengų 
išmokėjimų. Tad nepamirškite.

—St. Žukauskas.

kaip lotų savininkai, 
Bus sutei- 

visos informacijos, kaip

So. Omaha, Nebr
Bedarbiai

Dabartiniu laiku laikraščiai 
daug rašo apie nedarbu. Bet 
iš visų lietuviškų laikraščių be 
darbiais tik vienos “Naujienos” 
tesirūpina. Jos įsteigė šelpimo 
skyrių. Manau, jog tie suvar
gę lietuviai, kurie yra šelpiami, 
“Naujienoms” ilgai bus dėkin
gi- i

O O O 
progos' aš norėčiau at-

Guelph, Ont

Daugiau apšvietus
Šis miestukas randasi 

karus nuo Toronto. Pažiūrėti 
labai gražus ir .švarus. Į jį pir
mi lietuviai atsikraustė’ laimės 
ieškodami apie keturi metai at
gal. Nuo pirmųjų iki dabarti
nių per tų laikų daug pervažia
vo, bet mažai čion pasiliko. Tik 
tie pasiliko, kurie surado lai
mę, kitaip sakant,-darbų. Pas
kutiniu laiku čion atvažiavo 
iš miesto Reginos, Sask.,^ dvi 
panelės (sesutės) taip pat dar
bų ieškodamos: greit ir surado. 
Surado darbo . guminių šiužu 
fabrike. Na,, ir dirbo, bet vis 
aimanuodavo, kad neramu, ne
smagu, nėr draugų. Ant lai- 
nės surado ir draugų. Tuoj 
pradėjo privažiuoti prie namo, 
kuriame jos gyveno, įvairaus 
plauko skrėbkafiai, kartais at
važiuoja koks italas ar francu- 
zas sutriubina paš pąmo duris, 
tai panelės iš kailio neriasi,

va-

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiau*
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedą jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.
Sustingimas^ A, tai pasakyta 

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo. ,

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 18b? metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
ūmai nepalengvindanias visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir W •mylių.pti — jus 
juoksitės .net 'iš .tokioj minties, 
kad buk senstate'. Apgr.—No. 90A

Kada apetitas yra prastas 
ir miegas nepoilsingas

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga-Tone 
pagerina apetitą ir Nuteikia poiltringą ir at
gaivinantį miegą, dis didelis sveikatos ir 
stiprumo budavoiojas išvalo kūną nuo ligas 
gimdančių nuodų, nugali konatipactją. sutei
kia jums geresnį apetitą, pagerina virškini
mą ir padidina spėką ir svarumą pas silpnus, 
nusikamavusius žmones.

Nųga-Tono ypač yra geras dėl abelno nu- 
sikamavimo ir nusilpnėjimo, nežiūrint ar tai 
paeina nuo senatvės,-kokios nors užsisenėju- 
sios ligos, ar perdaug didelio iščiulpimo or
ganų. Jus galite gauti Nuga-Tone kur tik 
vaistai yra pardavinfjumi. Jeigu jūsų par
davėjas neturi jų stake, paprašykit jį užsa
kyti jų dėl jus iš savo džiaberio.

Musų miestukas nėra didelis, 
bet jis, galima sakyti, yra lie
tuviškas. Randasi gana daug 
lietuviškų draugijų, — viso pri- 
skaitoma 18 organizacijų. * Jos 
turi pusėtinai daug narių. Yra 
keturios Susivienijimo kuopos. 
Tos kuopos turi pusėtinų būrį 
narių ir po truputį veikia.

Gruodžio 13 d. SLA. 223 kuo
pa ir šv. Kazimiero Draugystė 
A. Stokio svetainėj rengia ba
lių. Ant rytojaus po baliaus 
išpuola tos kuopos metinis su
sirinkimas, kur bus renkama 
nauja kuopos valdyba.

SLA. 366 jaunuolų kuopa tu
rės savo metinį susirinkimų 9 
d. miesto salėj, o sausio 17 d. 
A. Stokio svetainėj rengia 
lių. Nariai yra kviečiami 
tik atvykti į balių, bet ir 
lyvauti kuopos susrinkime, 
bus renkama nauja valdyba.

’ Tautiškų kapų draugija yra 
nutarusi surengti vakarienę pa
minėjimui septyniolikos metų 
gyvavimo. Visas' pelnas skiria
mas kapinių pagerinimui. Visi 
privalėtų ta vakarienę paremti. 
Kapinės yra laisvos, —^idoja- 
ma visokio tikėjimo ir pažvalgų 
žmonės.—J. D.

Prie 
kreipti ir vietos lietuvių dėme
sį į vienų neįmanomai suvargu
sių šeimų.. Nueikite pas J. 
Strazdų, 3214 “R.” St., o jis 
jumis nuves prie ' Šv. Antano 
bažnyčios į vienų stubelę. Ten 
jus pamatysite tikrai šiurpų 
reginį. Vyras guli lovoj sslus- 
ligės kankinamas. Moteris bai
siai suvargusi, -sveria kokius 
7C svarų. Vaikai— tai, kaip 
yra sakoma, skūra ir kaulai. 
Tai šeimai būtinai yra reikalin
gas maistas, drabužiai, anglys 
ir skubi daktaro pagalba. To
dėl geraširdžiai lietuviai susi
rūpinkite tąja nelaiminga šei
ma ir suteikite jai reikalingų1 
pašalpų. P r-oletaras.

Išvykit Tą Šalti

Bulgariška žolių Arbata
Saugokitės tų šakio ligos perų!
Išgerkit puoduku Bulgariškos Žolių 

Arbatos šįvakar.

ba
ile 

da- 
kur

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rockwell St.,
CHICAGO, IL’L.

IŠMOKIT DEZAININ1MĄ
Dezaininimaa ir siuvimas 
dresių moka didelę aivą. 
Jus galite iSmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laiką. Di~ 
olomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

/*

Plymouth, Pa.
L-otų savininkų žiniai

Gruodžio 28 d. įvyks Lietu
vių Tautiškų Kapinių Bendru 
ves metinis susirinkimas.' Susi
rinkimas bus laikomas 2 vai. 
po pietų Augustu Stravinskę

Jų riebi runka subudavoj. jėgų ir svetajnčj j.'er,.y St. Slisirill- 
EinriP^in int 1 tiicn kriiititim ir mndlhc. •* 7 *pasipriešinimą jūsų kraujuje ir pagelbs

ti išvalyti jūsų sistemą nuo nuodų. 
Šildo sustingusį kraują, padidina cirku
liaciją ir priduoda naują gyvenimą.

Bulgariška Žolių Arbata yra pardavi
nėjama aptiekininkų visur už 31c, 75c. 
$1.25. arba per paštą didelio šeimininio 
didumo už $1.25. Adresuosit Marvel 
Product Co.. 106 Marvel Buikiing. 
Pittsburgh. Pa.

k imas labai svarbus', nes bus 
tarimas kokių tvora tversime 
ateinantį pavasarį ant kapinių. 
Taipgi bus naujos valdybos rin
kimai sekantiems metams./Bus 
priiniami pinigai nuo tų, kure

Kalėdoms, Naujiems
Metams '

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

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

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotu 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, Salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Ji* 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.** Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION

Sudriko Radio Valandos
Atsukite savo radio ir pasiklausykite lietuvių liaudies 
dainų ir muzikos ketvergais iš stoties W. H. F. G., 1420 
kilocycles? nuo 7 iki 8 valandos vakare. Ir nedėliomis 
iš stoties W. C. F. L., 970 kilocycles, nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. šiuos radio programos rengia Jos; F. Budriko 
radio krautuvė.

RaiMma

Naujas

V ietor
RADIO

Modelis R 1S

Visi naujausi įtaisymai.
Tokios rųšies Ratįio dar niekad- 

nebuvo panašia ar tokia pigia 
kaina parduodama.

Lengviausi išmokėjimai.

AR TEKO JUMS KADA SAVO 
BALSĄ GIRDĖTI REKORDE?

Rekordų Darymo

nuo

Bitinas

39.50$ žinau Ir Grnpa PMaalai Gnpi

PUuiu Gripą

augs, nuo
augs, nuo

$ 
$ 
$ 
$ 
$

$
$ 
$
$
$
$ 
$ 
$
$
$
$
$ 
$

$125.00
6.95

79.50
13.75 
5.95' 
9.80 
4.95

nė
$ 19.95

... $ 5.00

... $109.00

Kaimai Orkestrą
Kapai

1.25
1.35

12.50
9.95

49.50
68.00
11.50
7.95
4.95

’ 2.50
14.95
4.50
9.50

59.50

Vidurmiesty—72 West Adams Street—132 South Dearborn Street 
Visi telefonai: RANdolnh 1200

Skyriai atdari vakarais iki 9:30 p. m.
Brontltvuy—406' 
IrviiiR J’»rk— ‘ 
I.oriui K<|iiurc
Mii<liHOii-Cruwfonl-...... .........

r
Prie visų pirkiniu

iki 
iki 
iki 

.... $89.50 iki 

..... augš. nuo 

... $39.50 iki 

...... augš. rtuo 
...... augš Padaota GtiH 

f Moteli Mane
V-14016 Pirmyn | km

Į t». Marijai Llttnii Chorai
Yltki Orinti,

Wltkew Brtutra

25.00
8.95 
7.50 
Z.95

12.95
$ 112.50 augš

. $3.95 augš.

$
$ 
$

'$
. augš. nuo $ 

Frigidaire
...... $10.00 įmokėti 

augš. 'nuo 
laikro.

v tanm 1 Moąiaot 
V-MOOlį^aji Kvaiiti
V Tdrmf ,ak' Marnrto—Polka
V-14036| Handraolla-—Polka

f Ridlo Polka
V-14033/ Btvardi—Polka

I ChlcaoM VmoIIj Oriniu
v PlflotyUi popUra

j Vyrq varaaJ Saiilaoai ir VaraHU

ELEKTRIKINES DOVANOS
Naudingos Per Apskritus . Metus

I . . ; n
i

Lęmpos, importuoto marmuro koja. 6 
danga 

Alabastro Urnos .... ;..........
Kellogg Radio, su tūbais . 
Elektrikiniai Vainikai ......
Eglaitės Lempučių, setai 
Naujas Toastmaster .........
Everhot Ųooker .,.....\.....
Whirldry Washer. ir Dryer 
Philco “Baby Grapd” Radio, su tūbais 
Egg Cooker, $5*.50 ....... ................. ....... setas
Automatinis 1 Elektrikinis Prosas .................
Wafflc Irons ........... ...'................ augš. nuo
Elcktrikinis Kaklaraiščių Prosytojas 
Fruit Juicers ......................  augš. nuo
Flashlights ..............   95c
Heating Pads ............................... $6.75
Elektrikiniai Valytojai ............. $24.50
Elektrikiniai Skalbėjai ......
Elektrikiniai Grates ...........
Elektrikiniai Prosytojai ...: 
Urnų Setai ...............
Radio ir ypatingos lempos 
Elektrikinis Kelnių, Prosytojas 
Percolators ..................... ............
Kelvinator, \ General Electric 

elektrikiniai refrigeratoriai .. 
Siuvamos mašinos ..............
Telechron elektrikiniai žadinamieji 

džiai ..... ............... ...................
Elektrikiniai Rūkymo Setai .... augš nuo 
Elektrikiniai Pcrfume Vaporizers ................

\Corn Poppcrrs .................................... augš. nuo
Elektrikiniai Food Mixers .........
\Vestinghousc Radio ........

Elektrikiniai žaislų traukinių setai
Speciales sąlygos aht žaislų $15 ar viršaus.

ECOMMONVVI:AITU EDISON C'

LECTRIC shopo

Broadway 
1833 IrviiiK I*>irk UonlevHi'd 
—:J6I8 MHvvaukcv Aveliui' 

■3035 We«t Mailiumi Nt. _
ItiiHelanil——11 i l(i South Mlclilgiin Avenue 

ant J&Blniokūjiipo pridedumaH

Viducmiesčio sankrova iki 9:00 p. tn. 
AhIiIiiihI— 1831 South AhIiIkiuI Avcnue 
South State—3 IliO South State Street 
Eugle\v(io.l- -85:* We«t G.fil Street 

South Chic.go 21)50 Eai.1 92nd St.
__ )
“eurryįng charite”

ffEDERAL COUPO N S fe J V g N

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

ATEIKIT PAS MUS ŠIANDIEN
MES PADARYSIM JŪSŲ REKORDĄ!

Su Nauju SENSAC1NIU

Victor Radio
gįECTROLA

Savo Rekordą Galite 
Girdėti Tuojau.

NAUJAUSI VIOĮOR REKORDAI 
10 loch, Llsto 75^ 

i GERSIM. Broliai, Vllavotla 
V-14040) lYDU BEBOS 

.. Oiemanta* Polka /
V-14041Į cjiynas Pblka

V-14042j 

„ Uhartnloj V-14029 į Linomlnls 

R«alno» Polka V-14028 Į jyyjtj pjiiiu

{Ant tivelf* dvaro 
SsorUlmav 

Bv. Marijų Llotavl* Chorai

Musų krautuvėj visuomet gausite tinkamų patarnavimų. 
Visus radio parduodam lengvais išmokėjimais.
Dykai demonstravimas jūsų namuose.

Atsilankykit i musų krautuvę, arba pašaukite telefo
nu, musų "atstovai atvažiuos į jūsų namus ir viskų 
išaiškins.

n F Judrik, Ine
3417-21 So. Halsted Street

III. I3OUL1 VARD 4705

i
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KAIP CHICAGIECIAI PRADĖJO DAINUOTI• f •

( HICAGOS LIETUVIŲ DAINOS ISTORIJA

Už jūrių, už marių, čia lizdą sušukom.
Neužia čia mums ąžuolynai šventi.
Be savo senuolių, gal dvasioj susmukom, 
Širdy neliepsnoja gal meilė skaisti.

Chicagoj — Birutės sostinėj, 
Toli nuo Palangos bangų, 

« Lietuvių dainos sutartinėj
Gaivinsime dvasių tėvynės’ vaikų!

Iš amžių senovės tėvynės motutės, 
In širdis pasemsime meilės tyros. 
Jaunystės skaistybę paseksim Birutės, 
Užmiršim nesantaika aide dainos...

C y

* Kl. Jurgelionis.

d ilsta vardai 
Domijonaitie-

| ra žilvičiutės, Rudauskaitė, No
ra Gugiene, Ona Pocienė, pp. 
Digrys, Varašius, Adomas ii 
Aleksandrai Micevičiai, P. Sto- 
gis. I)r. Kliauga, Jakutis ir kt. 
Be to negalima aplenkti šių 
rėmėjų, kaip Adomaitis-Šernas, 
Antanas Lalis, Olševskis, Da
mijonaitis, Balutis, Laukis, Dr. 
Zimontas, Dr. Graičiunas, Dr. 
Rutkauskas, Adv. Gugis ir kt., 
laikraščių “Lietuva” ir “Nau
jienos”, kuriems apie Birutę

daugiausia rašė p. Ilgaudas ir [ 
p-lė Žilviėiųtė.

Limentas, Jamontas, Janušaus-1 
kieno ir kt.

1909 m. rudenį grižo p. M. 
Petrauskas. Tuojau surengti 
priimtuvių koncertas, vėliau 
“Adomas ir Jėva”, jubiliejinis 
spektaklis “Be Sumenes”, ope
ra “šienapiutė”, kur net D-ras 
Kasputis prisidėjo.

1911 m. Petrauskas vėl aplei
do Chicago ir vedėju pakvies
tas Petras Sarpalius, daug pa
daręs Birutei orkestruodamas 
muzikų. Jo laikais daug pagel 
bėjo Pranas Butkus, Stankū
nas, Augustauskas, B. Vaitie
kūnas, 
vedėjo

1912 m. Petrauskas vėl grį
žo, bet po kelių metų laiko vėl 
išvažiavo. Tada vedėjų stojo p 
Pocius, gerai sumokinęs chorų 
ir be k t. 
Gėdulos 
muzika.
vėl pakėlė galvas ir naujai su
sitveręs vyčių choras pirmas 
viešai paskelbė Birutei kapą ir 
juodą kryžių... Pocius spaudžia
mas pasitraukę ir vedėjo vietą 
vėl užėnjc P. Sarpalius; Birutei 
j pagalbą atėjo dar būrelis nau
jų žymių dainininkų lošėjų ir 
veikėjųp-lės Marijona Rakau
skaitė, Salome Staniuliutė, Jo
haną Misevičiutė, Lelija ir Ve-

Vičas, Juška ir paties 
brolis.

JUOKAI
Džiaugsmo priežastis

/
— Girdėjai naujieną? Kul- 

naiČio pati pabėgo.
— šitaip? Dabar suprantu, 

dėl ko Kulnai lis vakar klubo 
buvo toks linksmas.

Kas Nors Naujo Pinigu Siuntime

1 30 W. Randolph St. Chicago

Tūbai

i

o ligi 
per gerą 
jau 110 

vėlesnes prog-
eilės ir nebe
laikantis vidu- 
grnodžio kon- 

mažų ma-

paruošęs įspūdingą 
koncertą- su klasikų 
Bet Birutės priešai

gomis, kaip tai p. p. B. Vaite
kūnas, J. Briedis, J. Sankunas, 
Br. Vargšas’, K. Makaveckaitč 
— visi ^dramos artistai; taip 
pat padėjo darbu pp. Daukša,

, l Pači tie and Atlantic Photo]

Gen. Damasco Berenguer, Is
panijos premjeras, kurį gruo
džio 8 dienų \*ienas laikraščio 
korespondentas Medride bandė 
nušauti, bet nepataiko.

theatrical
(F IRSTA. 
NATIOh^.L) 
^TUDIOS

•d

MEMBER
FEDERAR RESERVE

SYSTEM

Birutės tėvai ir jaunystė
Pernai Kalvynas Coolidge, 

buvęs S. V. prezidentas, buvo 
sumanęs sumušti istorikų re
kordų, parašydamas Suvienytų 
Valstijų istoriją penkiuose šim
tuose žodžių. Ar Coolidge tai 
padarė, nežinau, vi® tik drįsiu 
jo pavyzdžiu rašyti Birutės is
toriją maždaug kokiuose 500 
žodžių. Na, jei išeis daugiau, 
geriau: nes paprastai taip esti, 
kad žinantis dalyką, pasako 
trumpesniais žodžiais, kaip .da
lyko nežinantis.'

Ačiū, geri žmonės suteikė 
Birutės 23 metų gyvavimo ir 
veikimo programų pluoštą, ži
noma, nedrąsu nė pradėti po tą 
muziejų raustis. Birutė fakti- 
nai gimė 1908 metais, 
1919 metų, tai yra 
dešimtmetį surengė 
koncertų. Nors 
ramos skaičiaus 
paduoda, .tačiau, 
tinio masto, šis

turėtų būti 
žiausia koks du šimtai dvide- 

Tai yra milžiniškas 
darbas, juoba atsižvelgiant, kad
tie koncertai didžiojoj daugu
moj buvo rimti ir muzikaliniu 
atžvilgiu pavyzdingi koncertai, 
muzikališki spektakliai, opere
tės, operos. - ‘ 
j. Pradžioj buvo D-ro V. Ku
dirkos dr-ja. Tolimoj praeities

certas

šimtas!

g Dienos Ant Vandenio

PER CHERBOURG —-
6 DIENOS PER BREMEN

Dviemis Greičiausiais Plaukio
jančiais LaivaisBREMEN

IREUROPA
Mažiau 8 Dienų j Lietuvą 

Taipgi Keliaukite Populiariu 
Ekspresiniu Laivu

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Savaitė Iš

plaukiančiais Gerai Žinomais 
Lloyd Kajutiniais Laivais 

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar
North German Loyd

prieblandoj jau 
pp. Olševskienės, 
nes, šeškienės, 
Gilbaitienės, Katkevičienės, Sul- 
kienčs; p-lių Horodeckaitės, A. 
žemaičiutės'; pp. Damijonaičio, 
K. Gugio, švirmicko, Varkalos, 
Jančausko, Dundulio, Sutkaus, 
šerno, llgaudo, Bruževičiaus, 
Girijoto, Mazerųvičiaus ir kt. 
Tai buvo pirmieji Chicagos lie
tuvių dailės ir muzikos kėlėjai.

-1907 metais atvažiavo Chica- 
I gon komp. Mikas Petrauskas, 
kuriam kudirkiečiai surengė 
koncertų. Po koncerto Draugi
ja pakvietė komp. Petrauskų 
sukurti chorą, į kurį bematant 
susirašė į 100 žmonių. Pradė
ta ruoštis Petrausko operetei 
“Kaminakretis’ ir Malūninin
kas”, kurs suvaidinta 1908 m., 
vasario 28 d. Pirmieji artistai 
buvo M. Horodeckaitė, M. Da- 
mijonaitienė, / L. S. Sutkienė, 
A. Zacharevičia, J. Ilgaudas, 
J. M. Locaitis, B. K. Balevičia 
(Balutis) ir Janušauskas.

Kitą šventadienį surengta 
koncertas. Balandžio mėn. pa
kartota “Kam. ir Malun.”, kurs 
davė nuostolių, kuriuos p. II- 
gaudas padengė ir dar su Ba
lučiu sudėjo Petrauskui po 
$50.00.

Gegužės’ 31 d., 1908 m. tapo 
pirmą kartą stivaidinta opere-- 
te “Birutė” ir tas vardas tapo 
parinktas naujajai Dainos ir 
Dramos Draugijai Birutei, ku
ri paveldėjo D-ro V. Kudirkos 
ir vėliau tvertos “Lietuvių Gie- 
dorių Draugystės” palaikus. 
Pirmon Birutės valdybon iš
rinkta: pirm. J. Ilgaudas (Prū
sų lietuvis); pagelb. M. Horo
deckaitė, raštininku — K. Kaz
lauskas, iždo rast. — V. Prū
sokas ir iždininku A. Zachare
vičia.

VAŽIUOKIME J LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas vąa Kopenhagcn

Laivų Išplaukimai Iš N e w York:

Puikus Laivai —> — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

■■ 1 'I

Kalėdinės Ekskursijos Hellig Olav' .... .... Dec. 19
Frederik VIII ......... Dec. 9 Oscat II .......... ..... Jan. 6

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitSs pas savo agentą arba:

SCANDINAVIAN-AMER1CAN LINE
Zj7 VVHITEHALL ST. 248 VVASHINGTON ST. I3O N. LA SALLE ST.
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL.

TURĖKIT PINIGŲ SEKAMOMS 
KALĖDOMS

prisidedami prie musų KALĖDINIO TAUPIMO 
KL1UBO dabar.

25c
į savaitę padarys jūs nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

NORTH 
CIRA\AN 

LLOYD

Radio Bargenai
Elektros Radio

50c
Mes tik vieną kartą į 

rime bargenų. Žmonės,
metus tu- 
kurie su

pranta radio. nustebo pamatę, kad 
R. C. A. Radiola — radio ir fono
grafas, kurio tikra vertę yra $300, 
pas mus už

$150 ,
Kennedy ir Columbia radio-fono- 

grafai už

$99
Taipgi Brunsvvick. Sparton, Vie

ton Majestic. Howard, Philco, Fada, 
Coloniai, Griebe, Boscb. Atwater 
Kent.

General

3856 Archer Avė., 
netoli Rockwell St. 

LIETUVIAI ELEKTROS IR 
RADIO TECHNIKAI— 

INŽINIERIAI

Dabar jus galite pasiųsti "pinigus per šį stiprų 
bankų savo giminėms bile kurioj Europos daly 
per Radiogramą už mažą prįmokėjimą — 50c. 
Pinigai pasieks juos nuo 10 iki 15 dienų grei
čiau.
Musų kainos į Lietuvą yra žemiausios. Ateikite 
ir patykitę mus šiandie. '

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
Halsted Gatvė Prie Devyniolikto Place

MUSŲ 1931 KALĖDINIS KLIUDĄS DABAR ATDARAS. PRISIDEKITE ŠIANDIE!

Per aspera ad astra
1908 metais M. Petrauskas 

išvažiavo į Europą. Birutę ves
ti ėmė p. X. Strumskis. Birutei 
prasidėjo sunkios dienos. Atsi
rado intrigantų, kurie pradėjo 
Birutę lyg gyvą laidoti. Ypa
tingai tam darbavosi kunigai, 
kam p. Strumskis j Birutę ve
dė bažnytinio choro daininin
kus ir kam Birutės pirmininkas 
p. Ilgaudas yra. “ne katalikas”. 
Tuo laiku pastatyta Žemkalnio 
“Blinda”, Vydūno “Ne sau 
žmonės”, Petrauskui koncertas 
“Abejotina Ypata” ir surengta 
piknikas. Labai daug pasitar
navo Birutei p. J. Ilgaudas, 
ačiū kurio pasišventimui Biru
tė ne tik išėjo visų sunkeny
bių pergalėtoja, bet dar sustip
rėjo naujomis žymiomis pajė

The Neighborhood Meat Market 
and Grocery

Lietuviška krautuvė, nepamirškite atsilankyti, viskas yra {rengta pagal vė
liausios mados, geriausi produktai ir patarnavimas. Orderius 

pristatom į namus.

2643 West 63rd Street
Šaukite Grovehill 1680

Rusiskos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CAME TO 
CANADA^ 

WITH MOTHEP’

SOON ATT, 
TO HOLLY 
>BECĄMd ... .
EXTRA FOR

OfFZStp I.ofFzatp 
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neuu 

Published Daily Except Sunday by 
che Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Cbicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

Entered ąs Second Class Matter 
March 7tb, 1914, ar tbe Post Office 
of Cbicago. III., under che acc of March 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek* 
nūdienius. Leidžia "Naujienų” Bendro* 
vė, 1739 So. Halsted St.» Chicago, 111. 
Telefonas Roosevelt 8500.

SVAJONĖ IR TIKRENYBĖ

Kapitalistinės sistemos gynėjai seniaus labai mėg
davo pasakoti, kad turtas šioje šalyje vis lygiau pa- 
siskirstąs tarpe žmonių: darbininkai ir smulkus biznie
riai dedą savo sutaupytus pinigus į kompanijų “stakus” 
ir tuo budu virstą kapitalistais; galų gale visos krašto 
pramonės pateksiančios į paprastų žmonių rankas, taip 
kad kapitalistai, kaipo atskira klasė, išnyksianti.

Pernai rudenį šita legenda gavo mirtiną smūgį, 
kuomet įvyko krachas Wall-strytyje. Pasirodė, kad dau
guma iš tų “paprastų žmonių”, ką dėjo savo pinigus į 
“stakus”, visai nebuvo kompanijų šėrų savininkai. Jie 
tik spekuliavo biržoje, duodami šiek-tiek “ant rankos” 
už Šerus, kuriuos jie norėjo ne įsigyti, bet parduoti ,su 
pelnu, kai šėrų kainos pakils. “Stakų” kainomŠ staigiai 
ėmus pulti, tie į spekuliaciją įdėti žmonių pinigai žuvo, 
o šėrai pasiliko bankininkams, stambiemsiems broke
riams ir kitiems turtuoliams.

Tuo budu išnyko ne kapitalistų klasė, bet “kandi
datų į kapitalistus” svajonė, kad jie, spekuliuodami ant 
biržos, galį susilyginti su Wall-stryčio(. ryklėmis.

Atėmus tuos žmones, kurie užsiima spekuliacija 
biržoje, šiaip paprasti piliečiai turi įdėję labai nedaug 
pinigų į didžiųjų pramonių akcijas. Jungtinių Valstijų 
iždo departamentas surinko skaitlines už 1928 metus 
ir surado, kad tais metais milžiniška dauguma kompa
nijų šėrų buvo tik 516,000 žmonių rankose. Dividendais 
buvo išmokėta $4,300,000,000, bet iš šios sumos asmens, 
kurie turi per metus mažiau kaip $5,000 pajamų, gavo 
tik 5 nuošimčius. O juk žmonės su mažesnėmis, kaip 
$5,000, metinėmis pajamomis, sudaro milžinišką daugu
mą krašto gyventojų.

Ši dauguma gavo tik penktą nuošimtį dividendų, 
.kuriuos išmokėjo industrinės kompanijos, o 95 nuošim
čiai teko palyginti nedideliam skaičiui turtuolių.

Tai ve kaip tikrumoje kapitalas yra pasiskirstęs.
Lygią dalį ir lygų balsą krašto pramonėse turėtų 

visi žmonės tiktai tuomet, kuomet pramones valdytų 
visuomenė, kaip, pavyzdžiui, kad yra valdomas paštas.

TIK VIENAS DRAUGIŠKAS BALSAS

Iš visų Europos laikraščių, neskaitant Maskvos šel
piamų komunistų partijų organų, prielankius sovietų 
valdžiai “konspiratorių bylos” aprašymus dėjo tik vie
nas Romos laikraštis, būtent: asmeniškas Mussolinio 
organas — “Popolo dTtalia”.

Tai yra reikšmingas faktas. Vien tik Italijos fa
šistų “diuče” patikėjo sovietų prokuroru, kad aštuoni 
žvalgybos suimtieji rusų inžinieriai darė “sąmokslą” su 
užsienių imperialistais prieš Rusiją. Visi kiti žmonės 
Europoje manė ir pasiliko tos nuomonės, kad tai buvo 
biauri komedija.

p i 1 ir -jt« ■
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UŽGIRIA

Bolševikų tribunolo sprendi
mą, pasmerkiantį penkis inži
nierius mirčiai, Brooklyno 
“Laisvė” vadina “teisingu dar
bininkų teismo nuosprendžiu” 
ir sako:

“Nei vienas teisingai pro
taujantis žmogus nesakys, 
kad Sovietų darbininkų teis
mas' ‘peržiauriai’ pasielgė, 
nusmerkdainas penkis kontr
revoliucionierius technikus 
sušaudymui ir tris nuteisda- 
nuis 10 metų kalėjiman...

“Jiems išneštas nuospren
dis yra pilnai jų užsitarnau
tas. Sovietus gi karstai svei
kina visų šalių sąmoningas 
proletariatas, kad suseko ir 
išardė dar vieną naminių 
kontr-revoliucionierių krimi
nali sąmokslą su užsienio ka
pitalistais.”
Vargiai kuris sveikai protau

Užsisakymo kaina:
Cbicago je — paltu:

Metams ........   $8.00
Pusei metų .......L.......................... 4.00
Trims mėnesiams '......    2.00
Dviem mėnesiams ......................... 1.50
Vienam mėnesiui .................................. 75

Cbicago j per išnešioto jus:
Viena kopija ........................................ 3c
Savaitei ................................................ 18c
Mėnesiui ............................................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Cbicagoj, 
paltu:

Metams «..................................... „ $7.00
Pusei metų ........ r.................................. 3.50
Trims mėnesiams ................,...... 1.75
Dviem mėnesiams ......................... 1.25
Vienam mėnesiui .................................. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ........................................... $8.00
Pusei metų ...................................... 4.00
Trims mėnesiams ......................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

pen-pnoletarai ir teroristines 
valdžios lakinami; šuneliai-val- 
dininkai. *•

Tečiaus’, ant rytojaus po tri
bunolo nuosprendžio pati sovie
tų valdžia surado, kad tas nuo
sprendis yra netikęs, ir ji jį 
pakeitė. Dabar “Laisvė” turės 
rašyti, kad teisingai pasielgė 
valdžia, panaikindama tą “tei
singą nuosprendį”!

Kaip Stalino katarinkagra- 
jina, taip kom-fašistinės ‘mon- 
kės” šoka.

“KARAS” WORCESTERYJE

Du Brooklyno laikraščiai pra
neša apie, tai, kad VVorcestery- 
je, Mas's., policija užklupo bol
ševikų “susivienijimo” kuopos 
mitingą. Bet vieno laikraščio 
korespondentas sako, kad poli
cija mitingą “išvaikė”, o ant
ras — kad detektyvai davė tik 
kai kurių “patarimų” ir išėjo. 
Kuri tų dviejų žinių teisinga,, 
mes negalime pasakyti, todėl 
žemiau paduodame abidvi.

“Vienybės” korespondento 
pranešimas skamba taip:

“Komunistų ‘Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 57-ta 
kuopa’, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje atskilėliai bu
vo susirinkę ir mulkino SLA. 
narius, apgaudinėdami, buk 
bolševikai turį čarterį.
pradėjo rinkti iš narių pini
gui — tuoj atvažiavo 4 vy
rai, įmaršavo į salę, pasisa
kė esą Massachusetts valsti
jos detektyvai, ir pareikala
vo nedaryti suktybių, nemui- 
kinti žmonių, o iš narių ne
imti nė cento pinigų. Visi 
nustebom! Paaiškėjo, kad 
bolševikų ‘susivienijimas’ Ma
ssachusetts valstijoje neturi 
leidimo veikti.

“Iki šiol bolševikai vis ap
gaudinėdavo SLA. narius,

jąs žmogus tiki, kad tie aštuo
ni inžinieriai tikrai darė to
kius “sąmokslus”, kokius' jiems 
prikaišioja bolševikų žvalgyba. 
Bet, sakysime, kad jie iš tiesų 
“konspiravo” prieš valdžią ir 
tarėsi su užsienių imperialis
tais dėl ginkluotos intervenci
jos, — tai visgi, pirma negu 
jų “sąmokslas” pradėjo būti 
vykinamas^ jie tapo suimti ir 
pasidarė nepavojingi valdžiai. 
Pati sovietų žvalgyba pripaži
no, kad intervencijos planai ta
po atidėti. Kam gi šitokiame 
atsitikime buvo reikalingas mir
ties nuosprendis?

Brooklyno kom-fašistų orga
nas biauriai meluoju tvirtinda
mas, kad tokį Maskvos tribu
nolo sprendimą šveįkinąs “są
moningas proletariatas”. Nieko 
panašaus! Sąmoningi darbo 
žmonės visur kovoja prieš mįr- 
tięs. bąusmę,

Už tai, kad butų nugalabin
ti asmens, Kurie yra uždaryti 
kvĮėjime ir neturi jokio gali
mumo atlikti piktadarybę, sto
ja ne sąmoningas proletariatas, 
bet tik sudemoralizuoti lium-

Bandymas atsteigti 
monarchiją Ven

grijoj
Tragi-komiškas atsukimas te

atre. — Grafo Apponyi ir jo 
vienminčių pastangos atsteig- 
ti monarchiją. — šv. Emeri- 
cho iškilmės. — Puota buvu
sioj imperatoriaus rezidenci
joj. — Laikraščiai išdiavė pa
slaptį.—Policijos uolumas. — 
Monarchistų protestai.

Viename Budapešto teatrų, 
rašo,J. Naumovas, neseniai j- 
vyko tragi-komiškas atsitiki
mas: per klaidą uždanga buvo 
pakelta prieš laiką. Scenoj dar 
sukinėjosi darbininkai, režisie
rius ir jo padėjėjai bėginėjo į 
visas puses, kareivis laike 
“šimtmetinę liepą” ir t.t. Pub
likai tas netikėtas “prologas” 
labai patiko, o režisieris kaž
kam grūmojo* kumščiu. Dėliai 
to visj ėmė kvatoti.

Panašus dalykas‘dabar įvyko 
ir vengrų politikos scenoj. Nie
kam nėra paslaptis, kad legiti- 
mistai su didžiausiu uolumu 
rengiasi už kulisais prie pasta
tymo istoriškos pjes'os vardu 
“Otto I užima sostą”. Režisie
riau j a grafas Apponyi ir jo 
vienminčiai. Jie dirba nenu
leisdami rąnkas ir stengiasi 
kaip galįma tinkamiau priruoš
ti sceną ir artistu#7. Pjesą ma
noma pastatyti “su valdžios 
leidimu”. Tai reiškia, jog ad
mirolas Horthy, dabartinis 
Vengrijos' diktatorius, visai nė
ra priešingas monarchijos at- 
steigimui. '

Ir staiga pakilo uždanga, 
kuri atidengė užkulisinės poli
tikos paslaptis. Visi pamatė 
dar pilnai nepiiruoštą sceną. 
Pamatė taip pat ir sostą, kuris 
yra rengiamas karaliui Otto 1. 
Režisięriai pradėjo bėginėti, 
kaip trakropių užėdę, o polici- 

bandydami įtikinėti, kad jie 
esą susivienijimo nariai ir 
norį teisybės. Tačiau visa jų 
pasaka, kaip dabar mums 
valdžia parodė, tik buvo me
las, ir noras apgaudinėti na
rius ir griauti SLA. organi
zaciją.”
Gi antram Brooklyno laik

raštyje, “Laisvėje”, J. K. Ša- 
lavicjus, aprašo tą •įvykį ši
taip :

“Gruodžio 7 d. įvyko Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopos susirinkimas. 
Pasirodo, kad SLA. fašistai 
buvo įskundę musų kuopą 
valdžiai, buk ji esanti nele- 
gališka organizacija ir lai
ko susirinkimus sekmadie
niais.

“Dar susirinkimui nepra
sidėjus', jau 4 valdžios atsto
vai pribuvo į svetainę ir ra
do finansų sekretorių imant 

1 iš narių duokles. Jie paklau
sė tūlų dalykų pas sekreto
rių, davė patarimų, kas rei
kia daryti, kad gauti iš 
Mass. valstijos leidimą orga
nizuotis naujai draugijai ir 
nieko daugiau nedafė. Taigi 
fašistai nieko nelaimėjo. Na, 
o vietiniai fašistiniai gaivalai 
per kelias dienas džiaugsmu 
netrivojo ir buvo tikri, kad 
komitetas' bus areštuotas.” 
Na, tai, vadinasi, “karas” 

Pirma, ko
munistai bandė “indžonkšinais” 
suvaryt SLA. į ožio ragą, da- 
bąr gi juos pačius detektyvai 
“baderiuoja”. Ir kaip kad bū
davo pasaulio karo metu, taip 
dedasi ir čia: iš “musių fron
to” kiekviena kariaujanti pusė 
paduoda žinias kitaip. Viena 
pusė skelbia, kad ji laimėjo 
“pergalę”, antroji pušė — kad 
ji. Kur eina karas; tenai ir 
pranešimai apie paprastus\fak- 
tus yra1 paverčiami į propagan
dą.

Vos eina vis smarkyn.

ja turėjo įsimaišyti, kad at- 
steigus tvarką.

Perdaug anksti pakelė už
dangą,—ir visas, reikalas tapo 
sugadintas. Vienas Budapešto 
pažangiųjų laikraštis paskelbė, 
kad Otto su savo motina at
vyksta į Budapeštą. O tos ke
lionės tikslas,—užimti Vengri
jos sostą. Kelionė laikoma pa
slapty j. Pats f ragas Apponyi 
išdirbęs visą planą įvykdymui 
perversmo, kuriam nesipriešina 
nei valdžia. Otto turėjo at
vykti laike Šv. Emericho ap- 
vaikščiojimo. \

Emerichas—sūnūs' vengrų ka
raliaus Stepono, kuris viešpa
tavo prieš du šimtu suviršum 
metų. Jaunuolis t mirė, vos spė
jęs sostą užimti. Mirė, kaip 
skelbia vengrų legenda, nekal
tu berneliu. Bažnyčia kanoni
zavo jį, ir nub to laiko yra 
švenčiama Šv. Emericho diena. 
Tai šventei daugiausiai reikš
mės priduoda monarchistai. 
Nuo to laiko, kai Hapsburgų 
sostas susmuko, monarchistai 
kas metą šv. Emericho dieną 
-apvaikščioja su didžiausiomis 
iškilmėmis ir rengia demons- 
racijas.

Labai impozantiškai buvo 
manoma apvaikščioti tas iškil
mes šiais metais. Per visą 
savaitę turtingų monarchistų 
distriktuose plevėsavo vėliavos, 
buvę rengiamos iškilmingos 
procesijos, gatvėmis maršavo 
orkestrai. Suvažiavo daug gar
bingų svečių iš pačios Vengri
jos ir/iš kitų valstybių. Atvy
ko net popiežiaus/ legatas. Tarp 
gerbiamų svečių figūravo ir 
buvęs Austrijos kancleris pra
lotas Zeipel, kuris d^bar atvirai 
stoja už Hapsburgų atsteigimą. 
Tas jėzuitas nepraleidžia nei 
vienos monarchistų demonstra
cijos Europoj. Admirolas Hor
thy visus aukštus svečius pri
ėmė karališkai buvusioj impe
ratoriaus rezidencijoj.

Žodžiu, viskas' buvo priruošta 
kuopuikiausiai. Tąja proga, 
kaip paskelbė laikraštis, ir su
manė pasinaudoti buvusi impe
ratoriaus žmona. Ji, taip sa
kant, fuksp sumanė ant Veng
rijos sosto patupdyti savo sūnų 
Otto.

Vengrijos' socialistų partijos 
laikraštis patvirtino, kad legi- 
timistai iš tiesų siekiasi atsteig- 
ti monarchiją. Ant rytojaus 
po paskelbimo tos žinios be
veik visi Vengrijos laikraščiai 
pranešė savo skaitytojams apie 
rengiamą sąmokslą. Tylėjo tik 
monarchistų laikraščiai. Tas 
tylėjimas’ xdar labiau patvirtino 
skelbiamų žinių teisingumą.

/sėjo nesmagumas. Grafas 
Bethlen, kuris simpatizuoja le- 
gistimistams, bet mano, jog 
Habsbprgų restauracijai neat
ėjo dar laikas, užsirūstino. 
Mat, jis kaip tik tuo laiku su 
Anglijos bankininkais vedė de
rybas dėl paskolos gavimo. Ir 
kaip tik tokiu svarbiu momen
tu jam tapo iškirsta tokia kiau
lystė !

Eina girdai, kad jis telefonu 
turėjo labai griežtu pasikalbė
jimą su Apponyi, ir tuoj po to 
įsakė Budapešto policijos šefui 
nieku budu neįleisti į miestą 
imperatoriaus Karolio * našlę ir 
jos sūnų. t ,

Policijos' viršininkas labai 
uoliai pasirūpino tą įsakymą 
išpildyti. Jis išleido policijai 
gana nesąmoningą % patvarky
mą, kuris tarp kitko skambėjo 
sekamai: t

‘‘Jeigu bus pastebėtas auto
mobilis su 18 metų jaunuoliu 
ir apysene dama gedulo rūbuo
se ir uždangalu ant akių, tai 
tuoj jį sulaikykite ir pristaty
kite į, artimiausią policijos sto
ti”.

Tą dieną ne tik Budapešto, 
bet ir provincijos policija buvo 
pasirengusi pagauti misterišką 
automobilį. Tapo mobilizuoti 
labiausiai patyrę detektyvai. 
Visi keliai į Budapeštą buvo 
budriai dabojami. Socialistų 
laikraštis sako, jog( policija pa
rodė tiesiog 'anekdotišką uolu
mą ir sulaikė tokius automo
bilius, kurie su nurodytais pa
žymiais nieko bendro neturėjo. 
Tarp kitko į policijos stotį bu
vo pristatytas automobilis, ku
riuo važiavo Argentinos pasiun
tinio žmona su sūnum. Tiesa, 
jos sunus buvo tik penkiolikos 
metų, bet juk policija, kaip 
yra sakoma, visiems į dantis 
negali žiūrėti.

‘Atsitiko nemažai ir kitų kur- 
jozų. Ta oblava tęsėsi per dvi 
dienas. Ir ne vienarti automo
bilistui teko susipažinti su po
licijos stotimi.

Legitimistai baisiai užsigavo. 
Jie pasiuntė pas grafą Bethle- 
ną delegacijas, pradėjo protes
tuoti. Koks skandalas! Atsi
nešti į bilsimą, Vengrijos kara
lių kaip į kokį kriminalistą, 
kurį nori pagauti policija!

Tuoj tapo pareikalauta, kad 
butų pašalinti policijos valdi
ninkai, kurie išdrįso įžeisti jo 
karališką didenybę. Tieji teisi
nosi, kad įięms tai liepė da
ryti jų šefas. Na, o šefas pa
reiškė, jog jis pildęs Bethleno 
įsakymą. Grafas savo pasikal
bėjime su žurnalistais nurodė į 
kai kurių vengrų laikraščių 
pranešimus, o taip pat į čekų 
ir jugoslavų spaudą, kuri tvir
tino, jog imperatoriaus Karolio 
našlė su savo sūnumi rengiasi 
inkognito atvykti į Budapeštą. 
Tarp kitko vienas Paryžiaus 
laikraštis įdėjo iš Briuselio te
legramą, kurioj buvo sakoma, 
kad Otto su buriu katalikų stu
dentų slaptai išvyko į Vengri
ją v

Kuriam laikui praėjus val
džia paskelbė laikraščiuose lyg 
ofięialę dekleraciją ryšy j su ta 
kvaila istorija. Deklaracijos 
autorium, matomai, yra pats 
Bethlen. Jis teisina policiją ir 
sako, jog valdžia nesustosianti 
prieš nieką, kad palaikyti ša
lyj tvarką.

Dabar vengrų laikraščiai pla
čiai rašo apie Apponyi ir jo 

šalininkų sąmokslą sukurti 
Vengrijoj monarchiją ir patup
dyti ant sosto aštuoniolikos 
metų Otto. Tarp kitko laik
raščiai rašo, jog Otto su savo 
motina rengėsi iš Italijos į

E. T. A. Hoffman ' Vertė J. Pronskus

Velnio Eliksyras'
(Tęsinya)

slepiasi kitoks tikslas. Jis pra
dėjo senį labai neapkęsti ir tik
tai norėdamas išvengti kokių 
nors į akis puolančių žingsnių, 
jis dar k,entė senį savo artu
moje Vieną sykį gavęs progos 
kalbėti su papa be liudininkų 
Cirilius stačiai pasakė, jog ta
sai, kurs neatsisako visiškai šio 
svieto smagumų, kurs ne tik
rai šventą gyvenimą veda, yra 
nevertas Viešpaties vietininko 
ir yra bažnyčiai gėdą ir pra
keikimą nešanti sunkenybė, 
nuo kurios ji turi pasiliuosuoti. 
Bematant po to, kaip buvo pa
stebėta Cirilių išeinant iš pa- 
pos kambarių, atrasta užnuo
dytas ledinis vanduo, kurį pa
pa mėgdavo gerti. Kad Cirilids 
buvo nekaltas, aš neprivalau 
tau, kuris tą dievotąjį senelį 
gerai pažinojai, daugiau tik
rinti. Tačiau papa buvo įtikin
tas jį esant kaltą, ir to vaisiai 
buvo jo įsakymas šį svetimą 
vienuolį domininkonams slap
tai pasmerkti. Tu buvai Romo
je į akis puoląs apsireiškimas; 
po to, kaip tu su papa kalbė
jais!, ypatingai tavo papasako
jimas apie savo gyvenimą, įti
kino jį, kad tarp jo ir tavęs 
randasi dvasiška giminystė. Jis 
tikėjosi su tavim sueiti į arti
mesnius' reikalus ir nuodėmin
gai protaudamas apie visokias 
doras ir tikybas’ galėsiąs atsi- 
gaivėti ir stiprėti idant, kaip 
aš jau esu sakęs, galėtų gauti 
sau įkvėpimo tolimesnėms nuo
dėmėms. Tavo atgailos* savy- 
bauda -jam rodėsi esančios tik
tai gana gudrios veidmainin
gos pastangos tolimesniems 
tikslams siekti. Tu jam pati
kai ir taip pat patiko jam tavo 
puikios gyrių kalbos, kokias 
tu jam kalbėjai. Ir atsitiko 
taip, jog tu, pirmiau negu do
mininkonas tai pastebėjo, iški
lai ir tai kuopai pasidarei pa
vojingas, kaip savo laiku buvo 
pasidaręs Cirilius. — Dabar tu 
pastebėjai, Medardai, kad aš 
apie tavo elgesį Romoj esu- aiš
kiai informuotas; kad aš žinau 
kiekvieną žodį, kuriuos tu su 
papa kalbėjai ir tame nebus 
nieko paslaptingo, jei aš tau 
pasakysiu, kad musų vienuoly
nas turi arti Jo šventybes sto
vintį savo draugą, kurs man 
smulkiai viską praneša. Net 
kuomet tuj tikėjaisi esąs vienas 
ant vieno, jis buvo gana arti, 
kad galėtų kiekvieną žodį su
prasti. — Kai tu Kapucinų 
vienuolyne, kurio prioras yra 
mano artimas giminė, pradė
jai aštrią atgailą, aš tikėjau, 
kad tavo gailestis yra tikras. 
Iš pradžių taip ir buvo, bet 
Romoje tave vėl apsėdo nuodė
mingo išdidumo pikta dvasia, 
kuriai tu buvai pasidavęs pas 
mus tebebūdamas. Kodėl tu įš- 
kundei save papai dėl nusidėji
mų, kurių tu niekuomet nėši 
padaręs? — Ar gi tu buvai 
kuomet nors barono F. pily?”

Toliau Leonardas pasakoja ką 
jis žino apie Medardo ir Vik
torinų beprotiškus žygius ir 
kaip Viktorinas bepročiu patapo

vAk, mano garbingasis tė
ve”, sušukau vidujinio skaus
mo plėšomas, — “tai buvo ma
no baisiausių nedorybių vieta!
— Bet Amžinosios neištirto
sios Gąlybės aštriausia bausmė 
yra tai, kad aš šioje žemėje 
negaliu apsivalyti tų nuodėmių, 
koįiių aš pridariau savo bepro
tiškame apjakime! — Ir, Jums, 
mano garbingasis tėve, aš išra
dau nuodėmingas' veidmainis?”
— “Ištikiujų, — tęsė prioras, 

Budapeštą atskristi lėktuvu. 
Esą tam sumanymui pritarę ir 
Italijos fašistai. Tačiau pakė
limas ne laiku uždangos legiti- 
mis'tams, kaip yra sakoma, vi
są biznį sugadino.—K. A.

— dabar matydamas tave ii’ 
girdėdamas, aš beveik esu Įsiti
kinęs, kadi tu po visos savo at
gailos nebegali meluoti, tačiau 
vistik dar, kokia tai lig šiol ne
ištirta paslaptis tebekybo. Grei
tai po tavo* pabėgimo iš rezi
dencijos (Dangus' nenorėjo tos 
niekšystės, kurią tu buvai pa
siryžęs padaryti, jis išgelbėjo 
dievotąją Aureliją), greit po 
tavo pabėgimo, sakau, ir po to, 
kai tas vienuolis, kurį net pats 
Cirilius laike tave esant, kokiu 
tai stebuklu išsigelbėjo, paaiš
kėjo jog ne tu, o kapucinu per
sirengęs Viktorinai buvo ba
rono dvare. Laiškai Eupfemi- 
jos palikti jau pirmiau buvo 
tai prirodę, bet buvo spėjama, 
kad Eupfemija pati buvo su
klaidinta, kadangi Reinholdas 
tikrino tave labai aiškiai paži
nęs ir nežiūrint į tavo didžiau- 
sį panašumą su Viktorinų ne
galėjęs suklysti. Eupfemijos 
apjakimas buvo nesupranta
mas. Netikėtai pasirodė grafo 
raitelis ir papasakojo, kad gra
fas, kuris kelis mėnesius kal
nuose atsiskyręs gyvenęs ir bu
vęs užsiauginęs barzdą, netikė
tai j į- pasitikęs miške kapucinu 
persirengęs, būtent ties taip 
vadinamąja Velnio Dauba. Nors 
jis nežinojęs, iš kur grafas ga
vo tuos rublis, bet jis į tą per
sirengimą toliau dėmesio ne
kreipęs, kadangi jis buvęs in- 
formuotąs apie grafo sumany
mą pasirodyti barono dvare 
vienuolio abite, ji nešioti išti
sus metus ir tuo budu visokių 
tikslų siekti. Jauste jis jautęs, 
kur grafas' bus gavęs kapucino 
rubuš, kadangi dieną prieš tai 
jis buvęs pasakęs viename kai
me. matęs kapuciną ir iš jo jam 
keliaujant mišku tikįs jo rubus 
šiuo .ar . tuo budu gauti. Paties 
kapucino jis nematęs, bet gir
dėjęs riksmų; greit po to’kai
me kalbėta apie nužudytą ka
puciną. Per daug gerąi jis sa
vo poną pažinęs ir bėgdamas 
su juo iš pilies gana daug kal
bėjęs, taip kad kokio nors su
keitimo būti negalėję. — Tie 
berno raitelio papasakojimai 
nuginklavo Reinholdo nuomonę 
ir tik visiškas Viktorino dingi
mas paliko nesuprantamas. Ku
nigaikštienė iškėlė hipotezą, 
kad ’ tariamasis ponas Kylžins- 
kis iš Kviečičevo buvęs tasai 
grafąs Viktorinas ir rėmėsi jo 
nepaprastu į akis puolančiu pa
našumu su Francesko, kurį se
nai niekas hebeabejoja kaltą 
esant, lygiai savo nujautimais, 
kokių kiekvieną sykį jo pama
tymas iššaukdavęs. Daugelis 
sutiko su ja ir to prietykių 
ieškotojo išvaizdoj matė daug 
grafiškų manerų ir tik juokin
gu budu jį laikę esant persi
rengusiu vienuoliu. Girininko 
pasakojimas apie beprotį vie
nuolį gyvenusį miškuose ir pa
galiau jo prisiimtą į namus ir 
gi rado sąryšio su Viktorino 
piktadarystėmis, turint omeny 
tik kai kurias aplinkybes.

(Bus daugiau)

ATĖJO naujas •‘Kultū
ros” numeris 10. Kaina 45 
centai. Galima gauti “Nau
jienose”.

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų.
Pardavinijanius aptiekose.

Lydia E. Pi akliam’s 
Sanative Wash

Lydis t'. Pink L : m Medkirtį Co.
I yun, M ><•.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vaidylų Choro Vaka 
ro Impresijos

Rašo Nora

išsinešėm 
įspūdžio.
džiaugtis, 
kurie or- 
ir dirba

Tie musų, kurie ėjom praei
tą sekmadienio vakarą pasiklau
syti ir pamatyti Vaidylų Cho
ro pastatytos dviejų veiksmų 
operetės, “Palangos Jūreivių,” 
su intencija rasti ko nors gero 
ir gražaus šiame Vaidylų Cho
ro darbe, o ne ieškoti prieka
bių ir dėl visokių savo išroka- 
vimų “kritikuoti”, 
gražaus ir malonaus 

Visų pirma, reikia 
kad turime žmonių, 
ganizuojasi į grupes
kultūros darbą lietuvių naudai. 
Kad šie vyrai matė reikalingu
mą, naudingumą ir turi gerų 
norų dirbti dailės dirvoje, liu
dija faktas, kad jų choras gy
vuoja jau keli metai ir turi 
suvirs penkias dešimt narių. 
Vedėjas, nų^ pat choro susior- 
ganizavimo pradžios, yra gerai 
mokąs muziką asmuo, ponas J. 
Sauris. Jis yra ilgą laiką ją rim
tai studijavęs, specializavęsis, 
rodos, piano šakoje ir, kiek iki 
šiam laikui girdėjom ir matėm 
rezultatų jo darbuotės kaip cho
ro vedėjo, galime tik džiaugtis, 
kad turime tokiąA menišką jėgą 

savo tarpe.
“Palangos Jūreiviai” yra ko

miška operete (Rhys Herbert 
parašyta vardu “Captain von 
der Hume”), p. Saurio sulietu
vinta ir savaip sutvarkyta. Jo
je dalyvauja * būriai jūreivių, 
kaimiečių ir jūrių plėšikas su 
savo pasekėjais. Muzika leng
va ir meliodinga. Choras ir 
skiri artistai gražiai pildė

Orkestrą, Miko Jozavito 
taisyta, davė tinkamą foną
sam veiksmui. Tiesa, dramati
nei veikalo pusei stokojo reži
sūros, bet kadangi buvo aiš
kiai matomi nuoširdus vaidylų 
norai teikti ko nors įvairesnio 
savo muzikališkame veikime, tai 
galima tik palinkėti Vaidylų 
Chorui ir jo vedėjui, ponui Sau
liui, ilgo ir sėkmingo darba
vimosi dailės dirvoje.

at- 
ją. 
šū
vi-

Raudonojo Sojuzo 
prezidento No. 2 

byla teisme
Jonas Yakas vėl pas teisėją

Calumet Parko buvęs ugnia
gesių departamento šefas p. Jo
nas Yakas, stambus vietinių 
raudonųjų lyderis ir paskuti
niuoju laiku net “Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo” Illinois 
valstijoj kuopos No. 2 pirmi
ninkas, pereitų antradienį, gruo
džio 9 d. turejir.bylų pas Calu- 
met Park teisėją Blackmore.

Yaką apskundė p. Stelmokas. 
Bylos rųšis juridiniu terminu 
vadinama “conlidence”; lietu
viškai kaip pavadinti, paaiškės 
iš pačios bylos turinio. Skun
dėjas p. Stelmokas teisėjui pa
pasakojo, kad p. Yakas dar 
bebūdamas ugniagesių depart- 
mento čyfu buvęs jį, Stelmo
ką areštuodinęs. Po to Yakas 
ji sutikęs pasakęs, kad už $20 
pabaudos Stelmoko byla bus 
baigta.

Stelmokais su tuo sutikęs, ta
da abudu su Yaku nuvažiavę 
i Pullman viešbutį, kur Stel
mokas padavęs p. Yakui $20.00. 
Yakas pinigus iškeitęs, 
dešimtinę pasilaikęs sau, o ki
tą dešimtinę grąžinęs Stelmo
kui, ir po to abudu nuvažia
vę pas patį Yaką taikos švę
sti, kur Yakas tą visą dešim
tinę prafundinęs.

. Teisėjas paklausė, kas dat 
buvo prie tų taikos magaryčių, 
Stelmokas pasakė, kad buvę jie
du, jų moterys ir p. Petras Vai-

Yako burdingierius. Ba- 
nusitęsęs ligi 11 vai. va

karo.
Kaltinamasis Yakas, paklau- 

nų

’stas teisėjo, ką į tai turi atsa
kyti, pradžioj sakėsi Stelmoko 
net nežinąs, paskiau prisipaži
no, kad susitikdavęs ir net tek
davę išsigerti, bet kad Stelmo
kas butų kada jam 
davęs, neatmenąs.

Teisėjas atsiklausė 
ko jis iš kaltinamojo 
moKas atsakė, kad Yakas at
mokėtų pabaudą. Teismas ta
čiau jokių 
Stelmokas

Kadangi 
į šią bylą 
tai, tai sprendimo tą patį va
karą nepadarė, 
gruodžio 
jas nori 
si tarti.

dešimtinę

Stelmoko, 
nori. Stel-

rekordų nerado, kad 
butų buvęs baustas.

teisėjas Blackmore 
pažiurėjo gana rim-

bet nukėlė j 
16 d. Sakoma, teisė- 

su State attorney pa-

Korespondentas.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Thompsonas sujudino 
“dvasių pasaulį”

šiomis dienomis majoras 
Thompsonas, savo keistam po
litiškam bizniui išreklamuoti, 
kaž kam pasisakė, kad jis kreip
sis į mirusio prezidento Cleve- 
lando dvasią, prašydamas pata
rimo, kaip Chicagoj prosperity 
atstatyti ir loteriją išparduoti. 
Tai išgirdęs Amerikos spiritua- 
listų asociacijos prezidentas 
Burgess priėmė labai prie šir
dies, ir pareiškė, kad jis neleis 
Thompsonui traukti i savo po
litiką Clevelando dvasios, ir VI
SUS mediumus, kurie padėtų 
jam Clevelando dvasią šaukti, 
išmes iš spiritualistų.

Švietimo taryba prieš 
majorą

Board of Education auga 
bruzdėjimas. Nariai nepatenkin
ti, kad Thompsonas iš švieti
mo pasidarė sau politikos biz
nį, skirdamas nariais ir trus- 
tees žmones ne tinkamus švie- 
timui, bet savo gerus politinius 
sėbrus. Ruošiama kampanija, 
kad legislatura leistų trustees 
ir tarybos narius žmonės išsi
rinkti, o ne kad tokie butų po
litikierių skiriami.

Byla dėl laikymo už 
rankos

Pas teisėją Keppel šiomis die
nomis buvo savotiška byla. Ne
siskutęs, apšepęs vyras, grekas, 
Homer Kiliados skundėsi teisė
jui ant Mrs. Spence, sakyda
mas “Ji laikė mano ranką”. Pa
klaustas Mrs. Spence vyras, ką 
jis turi prieš tai, vyras atsa
kė, kad “all right”. Po to įvy
ko smarkių barnių, kurių laike 
trys policininkai tarpininkavo, 
kad bylininkai nesusimuštų tei
sme.

Teisėjas jokiu budu negalė
jo išrišti to rankos laikymo 
paslapties. Tuomet Mrs. Spence 
pareiškė: “Aš laikiau jo ranką 
už tai, kad Kiliados neatiduo
da man $6.00 skola.” Kiliados

VVISSIGDaktaras
Kapitonas

Specialistas iš Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Špeciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimf 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligaik 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgyti* 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai- ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 We»t 26 St., kumpas Kceler Avė., Tel. Crawfur<] 5573

teisinosi, kad kuomet jo ran 
ką laiko Mrs. Spence, jis ne 
gali pinigų uždirbai. Dar sykį 
išsibarus savo tarpe, Mrs. 
Spence atidarė savo rankinį 
baksą ir išėmus juodą, guminę 
ranką sviedė j Kiliados, kurs 
džiaugsmingai sušuko: “Tai, 
tai, pagaliau, dabar atgavęs 
savo ranką galėsiu pinigų už
dirbti kaip šieno, ir tuos $6.00 
atiduosiu P

Pasirodo, ta guminė ranka 
buvusi “magiška”, ir visi by
lininkai tikėję, kad su tos rau
kęs pagalba yra galima rasti 
daug pinigų.

Fordas Chicagos kapi 
talistų svečias

Vakar vakare Stevens vieš
buty Illinois manufaktorių aso
ciacija turėjo svečiuose Henry 
Fordą, Detroite automobilių 
magnatą, kuriam suteikta auk
so medalis už jo ‘“pasitarnavi- 
mus industrijos pasauliui ir ci
vilizacijai”.

AUGUSTINAS RADVILAS

šiuo pasauliu
3:30 valandą

Persiskyrė su 
gruodžio 9 dieną, 
vakare, 1930 m., sulaukęs 30 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoje. 
Pikelių parapijoj, Palūšės dvare, 
Mažeikių apskrityje. Amerikoje 
išgyveno 16 metų. Paliko dide
liame nuliudime dvi seseris Chi
cagoj — Adolfiną Burbienę, Ma
tildą Norvaišienę, brolius — Al
bertą ir Steponą, gimines ir 
žįstam us.

Kūnas pašarvotas randasi 
Herrik Avė.. Racine. Wisc. 
Jackson 60 3 7.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
gruodžio 12 dieną, 10:30 valan
dą ryto iš namų į Racine, III, 
kapines.

Visi a. a. Augustino Radvilos 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame,

Broliai .Seserys, 
ir Pažįstami.

pa-

901 
Tel.

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

Giminės

JONAS VENCKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio' 4. dieną, 1930 m., su
laukęs 4 3 metų amžiaus. gimęs 
Raseinių apskr., Skaudvilės para
pijoj. Kertenių kaime. Paliko 
dideliame nuliudime 5 puseseseres, 
brolienę, du pusbrolius ir gimi
nes. Lietuvoj 3 seseris ir gitarines. 
Kūnas pašarvotas randasi S. P.

- Mažeikos koplyčioj, 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks 
gruodžoi 12 dieną, 2 
iš koplyčios bus 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Venckaus gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai ' kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini- 
tmą.

Nubudę liekame, z

Pusseseres, Brolienė ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P, Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

3319 Au-

penktadieny, 
vai. po piet 
nulydėtas į

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

•NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

VestuvemS* Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

TU.

padaro jūsų
DVIEJŲ

ASMENŲ BRITV4 
(Senąjį ir naująjį modeli) 
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami 
.00 Efic
už dešimti už penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION

AutoSfrop Sofoty Raior Co., Ine., N. Y. C

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Graboriai
Telefonas Yards 1

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdintu

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

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

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
TeL Cicerd 5927

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Undertaking Co
P. B. 'Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street

Tel Canal' 3161

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

...M

1646 W. 46tb St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct 

Telefonas

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
*atatnauju laidotuvė- 
le visose miesto ir 
niestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

1103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

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

J. F. Eudeikis Komp,
GRABOUlŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-97 S. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4 44 7 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel Cicero .3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 32013201

Lietuves Akušeres

Vidikas- 
Lulevičienė

St.
AKUŠERKA 

03 S. Halsted 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy U Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

9252

prie 
duodu 
eleetrie 

treatment ir ipag-
netic bfhnkets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdomo, 
massage.

Akių Gydytojai

kuris esti 
svaigimo, 
skaudamą

DR. VAITUSH, OPT 
, LIETUVIS AKIŲ 

.SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama ■ į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 18 29

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

Jei abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
-- OPTOMETRIST 
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Gross Avė. 
Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

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

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

A.LDavidonis,M.D. 
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso ir RezS Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

• Ofiso Tel. Canal 0$57

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo . 10 iki 12 A. M.

A. M0NTVID, M. D. 
1579 Milivaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunsivick 4983 
Namų telefonas Brunsivick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
■į *............ r.<, , r,r. ................ . ■

Residence Phone Ravensvvood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Devon Avė.. Rogers Park 3320 

"Valandos:
10,12- A. M . 2-5-ir 7-9 P. M. 

Nedėliojus sulig sutarties.

Lietuviai Gydytojai .
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, IIL

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso Telefonas Virginta 0030 •
Rez. Tol. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

o

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

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted S t.
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė į nauj, vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banko 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė. \

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

įvairus Gydytojai
Phone. Armitage 2822

DR./W. F. KALISZ
1145 Miltvaakee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 311(^ 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencija Tel, Midway 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais

• 3 iki 8 vai. vak., Dtarninkais 'ir
Pčlnyęiomis 1 iki 4 v. v.

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir mote

rų, senas žaizdas, ligas 
rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

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 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 th Street

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

Advokatai

K. GUGIS,
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

, Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI 

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

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

• 10 South La Šalie St.
Vakarais puo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Tel.

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

52 East 107th St. 
kampas Michigan Avė 

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

127 N. Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
- Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valanddf 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS -

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VV. Washinyton St.

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

Namų. Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

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

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

Advokatas
Ashland Avė. 

rd 2800 
Rocktvell St.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis

46 3 1 So.
Tel. Boule

Rez. 6 5 15 So.
Tel. Rcpublic 9723
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Bedarbių Šelpimo Reikalai Į
BEDARBIŲ ŠELPI

MO KOMITETAS
Ofiso naujas adresas: 

BRIDGEPOR^ FURNITURE 
COMPANY 

3224 South Halsted Street 
Tol. Victory 1657 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 
tiktai

Soreda, gruodžio 10, 1930
Duota bedarbiams rūbų 

ir maisto:
V. Jurevičia, S. Kigan, V. 

žičkienė, K. Puišis, A. Andriu
lis, J. Brazgis, L. Varpjedas, 
O. Norkienė, M. Kubilius, K. 
Jtiršionė, J. Praspalauskis, A. 
Jankauskis, j. šlapelis, J. Lau
rinaitis, A. Šalčiunienė.

Gauta valgių ir rūbų:
P. Dambrauskas, 858 W. 33 

St., J. Paulauskis, 4155 South 
Maplevvood Avė., O. Laubienė, 
4155 So. Maplevvood Avė-, U. 
Dors, 2216 W. 21 PI., B. Mėt
okime, 2216 W. 21 PI., J. Jo
nikas, 10019 S. Lowe Avė., 
VValter Kelly, 7801 Cornell Av.

Ačiū jums už rublis ir mai
šia, c

Gauta pinigais:

M. Skurtlauskienė, 3040 So.
Union Avė., $1.

VValter Kelly, 7801 Cornell 
Ave.y $2.

Labai ačiū už aukas.

“Naujienų” redakcija pridavė 
nuims šiokio turinio laiškų:

“Gerbiamas Redaktoriau:
Aįį jaunas vaikinas, 18 me

tų amžiaus, reikalauju greitos 
pagelbos. Metai ir septyni mė
nesiai iš Lietuvos. Gyvenu pas 
svetimus žmones; jau penki 
mėnesiai kaip be darbo. Ne
turiu nei cento, nei drabužių. 
Mane varo iš buto, kad netu
riu iš ko užsimokėti. TUR BŪT 
REIKĖS SU ŠIUO PASAULIU 
ATSISKIRTI. Esu sveikas* ir 
diktas, tiktai nemoku jokio 
amato. Sutikčiau bile kokį dar
bų dirbti, bile gaučiau užmo
kestį. Labai prašyčiau, kad 
kuogreičiausiai gelbėtumėt.

Turiu ciocę (tetą). Ji turi 
du vaikus. Jos vyras dirba tik 
4 dienas į savaitę, uždirba tik 
po $19 į savaitę. Jiems irgi 
vargas. Kur aš turiu dingti?”

Bedarbių šelpimo Komitetas 
tuojau susižinojo su tuo jau
nuoliu, ir mes darysime ką ga
lėdami, kad tam jaunuoliui pa
gelbėjus.

Nenusimink, jaunuoli!

Lietuvių Bedarbių 
Šelpimo Reikalai

Gruodžio Devyniolikta Diena, 
lai būna visiems geros valios 
lietuviams atmintina; talkon 
šaukiami visi, kas tik supran
ta BEDARBIŲ bėdų, vargų, 
badą. Įsiskolinę šimtais dole
rių mėsininkams, krairtuvnin- 
kams ir giminėms. Butų nuo

mos daug mėnesių nemokėtos; 
anglių buto apšildymui ir val
gių gaminimui, nėra už ką nu
pirkti. Daug alkanų burnų rei
kia papenėti: maži vaikučiai 
sušalę, išblyškę, zurza nuolat 
valgyti prašydami. Motinos ga
li iš proto išeiti, tokiose sąly
gose be skursdamos. Vyras, šei
mos tėvas, kasdien eina “dar-, 
bo’’ jėškoti. šaltis, alkis, rū
pestis, žmogaus išvaizdų atmai
nė į “baisuolį”, valkatų... Nie
kas su driskium nenori nei kal
bėti. Giminės liovėsi lankę jo 
lindynę. Baugu namo grįžti tuš
čiomis rankomis. Raudos ir 
keiksmai jo žingsnius lydi. Tai 
tik maža dalis to vargo, kokį 
kenčia musų garbingi, lietuviai 
bedarbiai.

Talkon, visi talkon jiems pa
gelbėti bent koncertai! atsilan

kymu, vakare, Gruodžio 19, 
Lietuvių Auditorium, 3133 So. 
Halsted St.

Tylintis.

BEDARBIŲ ŠELPI
MO REIKALAI

Labdarybė, vienui-viena. apsieina be 
teismų teisybės,

Ir kas gali jėga atplėšti meilę nuo 
labdarybės?

Wm. Shakespeare, Loves Laboiirs' Lošt. 
Act. 4. Sc. 3.

Labdarybė veikia per paties 
žmogaus geriausias ypatybes. 
Vos gimusio, pamestuko verks
mas įveikia kiečiausia širdį; be
jėgis milžinų pavergia, ir pa
vergtasis jaučiasi laimingesnių 
negu tarp didikų puotoj daly
vavęs.

Pertekliuje ilgokų laiką, pa
gyvenę žmonės, (it perilgai kie
toje kėdėj e sėdėjusiam, o kojos 
nutirpsta), savus švelniausius 
jausmus nenumarintus, bet nu
tirpusius laiko ir daug įkyraus 
nuobodumo kenčia, nes jie di
dybės, “puikybės”, liga prade-j 
da sirgti. Jie inkuria “exchi-l 
sive”, “elite”, “royal”, ar ko
kiais kitais vardais pavadintus 
“kliubus”. Ten jie nuo motinų 
įgimtų žmoniškumą labai paže
mina, o visgi save “labai” kul
tūringais skaito.

Apie 20 metų praeitin, San- 
Francisco, Cal., žemes drebėji
mas išvijo į kalnus’ milijonie
rius kartu su skurdžiais to 
miesto gyventojais. Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Draugija 
suskubo gelbėti be pastogės ir 
be maisto žmones. Turtuolių 
leidžiami angliški laikraščiai ap
rašinėjo įvairiausius milijonie
rių vargus: “su pirštais” keptų 
lašinių valgymą, vilnonėse gū
niose, susivynioję ir ant kariš
kų lovų palapinėse gulėjimų ir 
tiems panašius “vargus”.

Kad musų bedarbiai gautų 
palapines su kerosinu šildomais 
pečiukais, lovas su vilnonėm 
gūniom ir keptų lašinių, kiau
šinių, duonos ir pieno, tai jie 
ne vargu, bet dangaus’ malone 
tokių pašalpų vadintų. Kad 
bedarbių eilėse nėra milijonie
rių, todėl ir septynių milijonų 
bedarbių nešelpia. Mat, valdžion 
patekę asmens, nors neva visų 
piliečių balsais išrinkti, bet su 
protu, ar rankomis dirbančiais 
žmonėmis nesiskaito; valdinin
kai, trustų, sindikatų agentų- 
klauso, o iš vargstančio žmo
gaus, ypač ateivio, skaudžiai 
tyčiojasi. Jungtinių Valstijų 
valdžia, dėl Ford’o ar RockfeL 
ler’io kelių tukstaničų dolerių 
pradėtų karų su bi kuria vals
tybe. Gi, dėl 7,000,000 (sep
tynių milijonų) darbo neteku
sių žmonių visa J. V. Valdžia 
tik kalba, bet ne veikia.

Ir fanatingai tikintiems į 
Demokrtų ar Republikonų poli
tines partijas, bus aišku, kad 
skaitlingiausias balsuotojų luo
mas— darbininkai—J. V. VaL 
džios tyčia varge laikomi.

Ir vėl aš Savo įsitikinimus 
kartoju, Jkad lietuviai turi pa
tys savuosius nuo bado šelpti.

—Dr. A, K. Rutkauskas.

Mt. Greenwoodiečiai 
šelpia savo bedar

bius
SLA. 178 kuopa per B. Va- 

lantiną, kuopos Bedarbių Šel
pimo Komitetų ačiuoja geros 
širdies žmonėms, kurie gausio
mis aukomis parėmė bedarbius, 
čia skelbiamas pranešimas, ko
kios aukos randasi pas komi
tetų :

Aukos pinigais:
Auna Lukošius $3.00, August 

Lukošius $2.00, Geo. White 
$5.00, Mrs. VVhite $1.00, Kelly 
Kamarnek $1.00, -Kazimieras 
Puteikis $100, B. Valantinas 
$5.00, Peter Valantinas $3.00, 
Mrs. Barbora Kragice

Mrs. Anna Dabiu $1.00.
Aukos drabužiais:
D-ras A. Tananevičius, au

kavo daugelį gražių drabužių.
Marijona Zabelskis aukavo 

drabužių.
Mrs. Smalcis dovanojo du 

kumpius, mėsos, 3 svarus deš- 
riukių.

Mrs. Anna Lukošius porą ba
tų vertus $6.50 ir gerą over- 
kautį.

Mrs. Piežis 5 svarus sviesto 
ir sūri.

Kas atsiras geros, širdies 
žmogus, kurs paaukaus $10.00 
bedarbių reikalams, gaus dova
nų baltą “ėpilcą” šuniuką, gerą 
namų ir mašinos sargą.

Galop kviečiami visi green- 
woodiečiai padėti su aukomis. 
Mylėk artimą kaip pats save. 
Aukautojams bus padaryta len
ta, kaip paveikslas, kur bus su
rašyta atminčiai, kiek kas ku
kavo, ir lenta kabės salėj ant 
sienos, kad ir musų jaunuo
menė kada pamatytų jų pro
tėvių dosnumą.

Diena po dienos artinasi be
darbių naudai rengiamas ba
lius. Broliai ir seserys, kurie 
šiandien dirbame, atsiminkime, 
kad kada nors gali ir mums 
taip atsitikti, tad supraskime 
tuos, kurie šiandien nelaimėj 
atsidūrė.

Kas kuo gali padėti ir pri
sidėti, atneškite , pas komitetą 
B. Valantiną, 11116 So. Whip- 
ple St.

Bedarbių vakaras įvyks gruo
džio 31 d. seniems metams pa
baigti ir naujų geresnių susi
laukti. Vakaras bus Adomo 
Mažrimo salėj, 3926 W. 111 th 
St., Mt. Greenwood.

B. Valantinas.

Roselande Bedarbių 
Šelpimo Komitetas

* ■ L

Sekmadienį, 7-tą dieną Gruo
džio 1930 m. įvyko visuotinas 
susirinkimas, Visų Šv. Parapi
jos Svetainėj, su tikslu sutver
ti Komitetą suvargusiems be
darbiams šelpti. Po trumpų pa
sikalbėjimų sutarta išrinkti yal- 
dybų ir komisijų ir prądėti dar
bą. į valdybų įeina: A. Drauger 
lis, pirm.; M. Pavilionis pagelb.; 
K. Rabinas, rašt.; J. Drazdau* 
skas, iždin.; J. Žukauskas, iždo 
glob. Į komisiją įeina: V. Mik- 
nevičia, P. Linkšis, J. Chutra, 
P. Bružas, S. žebraliskas, K. 
Žebrauskas, J. Žukauskas, J. 
Valentienė, A. Genienė, M. Va
siliauskienė, P. Vaičienė ir Kun. 
G. Paškauskas. Toliau tartasi, 
kaip kokiu bildu pradėti dar
bą. Sutarta pradėti registruo
ti kas reikalingas pagelbos. Tai
gi visi, kas reikalauja greitos 
pagelbos, yra kviečiami ateiti j 
Vįsų šv. Parapijos Svetainę už
siregistruoti, 7-tą valandą va
karais. Klebonas kun. G. Paš
kauskas jau aukavo pradžiai 
$5.00 ir žadėjo aukauti po $5.00 
į mėnesį. J. Chiutra pasižadėjo 
duoti drabužių; jau ir trys 
Draugijos prisidėjo: šv. Vin
cento, Kalvarijos Sjacija ir šv. 
Onos, šis Komitetas yra laiki
nis.

Ateinantį sekmadienį, 14 d^ 
Gruodžio 1930 m. yra šaukia
mas visuotinas susirinkimas 2rą 
vai. po pietų Strumilo svetai
nėj. Yra kviečiami atsilankyti 
visi Draugijų, kuopų ir kliubų 
valdybos^ taipgi kviečiami visi 
profesijonalai. Yra kviečiamos 
visos Draugijos, kuopos ir kliu- 
bai Roselando, West Pullmano 
ir Burnside. Visi bendrai dirb
ti neskiriant jokių partijų nė 
pažvalgų, nes mums visų vie
noki reikalai, šiame susirinki
me bus išrinkta ant toliau val
dyba, kuria bus visi patenkin
ti. Taigi nepamirškit, visi atei
kit.

Visus širdingai kviečia,
Komitetas.

Apvaikščiojimas
K. Lažinskio ir F. Nagreckio 

20 metų sukaktuvių '

žuvusių laike kriaučių strei
ko 1910 metais apvaikščiojimas 

$2.00, įvyks Kriaučių Local 269 AmaL

NAUJIENOS, Chicago, III.

[Pacific and Atlantic Photo]

Prof. LEONU). RAMZ1N 
vienas aštuonių tariamų kon- 
spiratorių prieš sovietų valdžią. 
Prof. Ramzinas ir keturi kiti 
kaltinamųjų Maskvos byloj bif- 
vo pasmerkti sušaudyti, bet ta 
bausmė jiems buvo pakeista 
dešimties metų kalėjimu.

gamated Clothing Workers of 
America mitinge pėtnyčioj, 
gruodžio 12 d. 1930 metais, 
Amalgamatcd Centro svetainė
je, 333 S. Ashland Blvd., Chi- 
cago, III. Pradžia 7:30 vai. va
kare. x

Didžiai svarbus įvykis, kuris 
ištiko kriaučių gyvenime ir nuo 
kurio prasidėjo kovos, kriaučių 
darbininkų bus atžymėta šiame 
susirinkime, kuriame dalyvaus 
patyręs darbininkų kliasų ko
vos judėjime P. Grigaitis. 
Mums atvykus Amerikon, jau 
radom kelius praskintus ir mu
sų gyvenimo pradžia buvo daug 
lengvesnė negu musų pirmta- 
kunų, ir mes į randame kapus, 
kuriuos palaidoti atvykusieji 
anksčiau už mus. Du ypatin
gu kapu, ant kurių yra am
žini paminklai su vardais Ka
zimieras Lažinskas ir Pranas. 
Nagreckis, primena vyresniųjų 
musų brolių kovas. Tiedu bro
liai buvo nariais darbininkų kla
sės, kuri kovojo už didesnį duo
nos kąsnį, už žmoniškesnes 
darbo sąlygas, už teisę orga
nizuotis.

Tai ir yra šaukiama šis su
sirinkimas, kad atžymėjus su
kaktuves 20 metų nuo jų mir
ties. Abu juodu nušovė kovo- 
jaut su streiklaužiais: K. La- 
žinską gruodžio 3 d., o F. Na- 
greckį gruodžio 15 d., 1910 me
tais. Todėl mes negalime už
miršti tuos du kritusius kovoj 
vyrus ir atiduokhn jiems tin
kamą pagarbą sukakus dvide
šimts metų nuo jų mirties. Tąd 
visį dalyvaukim gruodžio 12 d.

F. Prusis.

Iš SLA. 109 kuopos 
susirinkimo

Gruodžio 5 d. p. Meldažio 
svetainėje, įvyko SLA. 109 kp. 
priešmetinis susirinkimas. Į su
sirinkimą narių atsilankė ne- 
perdaugiausia ir užtai kalbamos 
kuopos narius reikia drūčiai 
pabarti. Tai savo rųšies apsi
leidimas ir nepaisymas organi
zacijos reikalų. O reikia žinot, 
kad kiekvienos organizacijos 
darbuotė ir jos augimas prigu
li nuo kiekvieno jos, nario nuo
latinio ir aktyvaus darbo savo 
organizacijai.

Susirinkimui buvo duota kuo
pos komitetų raportai, iš ko pa
aiškėjo, kad kuopos reikalai 
stovi tvarkoje. Po tam buvo 
renkama kuopos nauja valdy
ba ateinantiems 1931 metams. 
Su mažais dapildymais kuopos 
valdyba pasiliko ta pati, kuri 
ėjo kuopos uždavinius šiais me
tais. Linkėtina jiems geros ir 
sėkmingos darbuotės 1931 me
tais.

Išrinkta apie pusė tuzino de
legatų f į 6-tą apskritį, sekan
čiais metais tarnaut. Apie Vil
niaus Vadavimo Komiteto su
krikimą ir neveikimą, buvo duo
ta platus raportas, nors nevi
sai aiškus, bet vienas kas bu

vo suprantama tai tas, kad 
Vilniaus Vadavimo Komitetą 
suardė tūlų žmonių partinės 
ambicijos, su kurioms suardė 
komiteto vienybę ir dabar tie 
žmonės naudojasi savo partijos 
reikalams, tais tikslais, kuriuos 
pirmiaus vykdino Vilniaus Va
davimo Komitetas. Nežiūrint to, 
kuopa išrinko du narius į kal
bamą komitetą ir pavedė jiems 
atgaivint Vilniaus Vadavimo 
Komitetą.

Po mitingui teko kalbėtis su 
vienu nariu; jis man pareiškė 
sekančiai: “Matai, sako, tamsta, 
vakar vakare ^ia buvo šaukia
mas “didžiumos progresyvių” 
kuopos susirinkimas; j susirin
kimą atvyko (du, laukė ateinant 
daugiaus, bet išlaukus apie va
landą niekas daugiaus neatvy
ko ir reikėjo nepradėjus mitin
gą uždą ryt duris ir išeiti be 
nieko.” Blogi popieriai, ar ne?

\ Kazys.

Atvažiuoja-iš Lie
tuvos

Gavome pranešimą iš laivų 
kompaniją, kad Stanislovas Gre- 
belis, kuris važiuoja į Rose- 
landą pas tėvus ir John J. Ma- 
cerras taipgi pas tėvus, — abu
du išvažiavo iš Lietuvos ir pri
bus Ncw Yorkan apie 15 d. 
gruodžio. Sužinoję apie jų at
važiavimą Chicagon, pranešime 
laišku.

ITėvai šių keleivių prašomi 
priduoti telefonus, arba jeigu 
persikėlių į naujas vietas, pri-

SpocialiRtaa gydymo chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit. pas mane. Mano pilnas išegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryfi. Ei
kit pas tikrų specialistų,' kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino isegzaminavhno—kas jums yra

I

Dr. J. E. Zaremba
20 IV. Jackson Blvd., netoli State St.

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

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

lioj nuo 10 ryto iki -1 po pietų

Užrašome visokius 
anglų kalba rašy

tus žurnalus

Dabar

Neilgam labai nupiginta kaina. t

Cosmopolitan Magazine $2.50 1 me
tui — $4.00 2 metams. /

Cosmopolitan ir Good House- 
keeping 1 metai vienu adre
su ...............   $4.00

Cosmopolitan ir Harper 1 me
tai vienu adresu ............... $5.00

Rašykite klausdami informacijų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
^Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšųirinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

duokite teisingus antrašus, kad r—* .
reikalui atsiėjus galėtumėm Al ACC^IE'IEIl 
greitai prisišaukti. lt M AuUi
“Naujienų” Laivakorčių Sky- ■ —■■     ............. '
riaus - vedėjas, T. Rypkevičia.

PRANEŠIMAI
SLA, teisotos 129 kp. metinis su

sirinkimas įvyks antrą nedėldienį, gruo
džio 14 d., 1930 m., Černausko svet., 
1900 S. Union Avė.

Organizatorius Ant. Zalagėnas.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj narys draugas Frank Wer- 
syla mirė. gruodžio 7 d. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadieny, 8 vai. iš ryto iš 
namų 3415 So. \Vallace St, Kliubo 
nariai kurie galite malonėkite dalyvauti 
laidotuvėse velionio.

A. Zalagėnas, prot. rašt.

Simano Daukanto Teatr. Jau n. 
Kliubo priešmetinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, gruodžio 12 d.. 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Auditorijos sveL, 3133 
So. Halsted St. Susirinkimas yra labai 
svarbus, kadangi bus balsavimas kas 
link pataisymo konstitucijos ir taip 
daug svarbių reikalų aptarti.

Rašt. M. Paulaitis.

Roseland. Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio priešmetinis susirinkimas įvyksta 
gruodžio 12 dieną, 8 vai. vakare, Br. 
Liutkevičiaus name. 9Z-56 Indiana Avė. 
Visi in visos nariai ir narės privalo da
lyvauti. nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstyt, taipgi rinkimas valdybos 
ateinantiems 1931 metams.

Laikinas rašt. Antanas Jocius.

“Birutės” Chorb ge'heralė repeticija 
įvyks šį ketvergo vakarą, lygiai 8 vai. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Visi choro daininkai-kės būtinai 
ir laiku pribukit. Nepamirškite, kad šį 
kartą bus ne Gage Parke, bet Lietuvių 
Auditorijoj. — Valdyba.

— pagarsėjęs visame pasaulyje
Pinaud’s

Palieka jūsų plaukui 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
juatj pardavėja, arba 
prislųskite 60c už pilno 
didumo bonką.—Plnoud, 
Dept. M., 220 E. 21 St.. 
New York. (Sempelio 
bonkutfi dykai).

Shampoo

ciassiFiED nosTĮ
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTBS 

ĄMATO.
Dienomis ar vakarais. Del infor

macijų šauk arba rašyk:
INTERNATIONAL BARBER 

COLLĘGE,
.672 West Madison Street.

Business Service
___ Biznio Patarnavimas________

PATENTAI, copyrjghts — išradi
mai visokios rųšies.

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

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

Boulevard 6620 Kės. Yardz 4401
NORKUS & CO.

Perkrauitpm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Financial
Finansai-Paakoloti

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra

J. NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

PINIGAI
Mm skolinam nuo $60 Ud $800 

Neimam komiso 
Nuošimti^ mokamas ant neiimokitos 

’ sumos
Finance Corporation

• of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

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

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

Ketvirtadienis, gr. II, 1930

Furniture & Fixtures 
_________ Ruandai-Įtaisai_________  

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų
Turime Iftparduotl 60 krovinių augAčlausio. 

rufiien neatsiimtų iA etoradžiaun rakandų. 
DhižiaunloH vertas kokios buvo pasiūlytos is

torijoj, susidedančios ifi visokios 
ruSies rakandų.

10 ELEKTRIK1NIŲ RADIO 
susidedantys 16 Sparton, Majestic Ir Jackson 
Bell Radio ___ 4............ ...... $46.00 ir augs
3 Arnotų miegamojo kamb. setai $45.00 ir ag. 
3 Arnotų Seklyčių setai _  $25.00 ir aūgs.
Day Bedu ..... ......... ..........$5.00 ir augs
Cedar Chests __ _________ $10.00 ir augs.
Valgomojo kambario setai_ $20.00 ir augs,
įvairus Dresertai __ J...... ...... $5.00 ir augs,
įvairus Vanitics___ _______$5.00 ir augs,
įvairios Jzivos __ _______ $3.00 ir augs.
Kaurai, visokio didumo___ $1.00 ir auga.
Grindų Lempos ........... .. .....$3.00 ir augs.
Pusryčių setai _ ________$8.00 ir augs
Dlnette setai-------------- --- $15.00 ir augs.
Gaslr.ini pečiai ........ ...........$10.00 ir auga
Garbadžlaus degintojai___ $10.00 ir augs.
Hot Blast Pečinl ........ ...........$5.00 ir augs
Kietų anglių dildomieji ___ _ $10.00 ir augs.
Circular Šildomieji _____  $15.00 ir augs.
Upright Pianai  _____ $15.00 ir augs.
Grojikhai Pianai -----------  $25.00 Ir augs.

TIKRI BARGENA1
Pirkite aukšti. Pirmieji atfiję gaus geriau. 

Atdara utarninke, ketverge ir subatoj, 
vakarais iki 0 p. m.

Weber Bros. Storage Co. 
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINl RADIO

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

3040 W. 62nd Street

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU gyvenimui draugo, ne 
jaunesnio kaip 40 m. Aš esu gerai 
stovinti. Platesnės žinąs suteiksiu per 
laišką. Rašykite Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 1252.

SESUO BARBORA iš Šaukėnų. 
Šiaulių apskričio, ieško savo brolių Juo
zo ir Petro Stankevičių, gyvenančių 
Chicagoj. Juos pačius, ar juos žinan
čius prašau atsiliepti. Charles K. Braze, 
7022 Sheridan Rd., Kenosha, Wis.

ALENA MATUKAITĖ paieško Juo
zapo Krikstano ir Rapolo Vaičaičio, 
Kauno rėdybos, Šiaulių apskričio, Kar
čemų sodos. Prašau atsišaukti, ar ži
nančius pranešti. Turiu svarbų reikalą. 
ALENA MATUKAITĖ-DELTUVIENE 

229 McKinley Avė., 
Westville, III.

PARDAVIMUI restaurantas pigiai, 
išdirbtas per ilgą laiką.

4456 So. Western Avė.

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS nevedęs vyras prie 
abelno darbo restaurante. Kambarys ir 
valgis. 5702 W. 65 St.

Furnished Rooms
KAMBARIAI

Švarus kambariai su visais patogu
mais, geriausia transportacija; nakvynė 
50c., savaitė $3.50, kichinetai 1, 2, 3 
ruimai $6100 saivaitėj ir augščiaus.
NEW WASHINGTON HOTEL 

2318 Washington Blvd.

, — NAUJAS GASPADORIUS — 

Naujai Remontuotas 

“LIETUVA” KOTELIS 
švarus — šviesus — šilti 

KAMBARIAI
Pigus, $2.00 ir augščiau į savaitę

- PASIRENDUOJA -
1606 ir 1608 SO. HALSTED ST.

\ Telefonas Roosevelt 2725

For Rent
BEAUTY PARLOR. Sutau- 

pinkit kainą „pirkimo biznio, 
štoras bus tuščias sausio 1 d. 
Sugabi moteris gali padidinti. 
Virš $50 į savaitę. Pigi renda. 
Hart’s Beauty Shop, 2646 W. 
63 St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
biznis išdirbtas per daug metų, su na
mu ar be namo, 246 S. 13th Avė., May- 
wood, III.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, valy
mo, prosinimo ir naujų darymo. Svarbi 
priežastis pardavimo. 1623 W. North 
Avė. Tel. Armitage 3400 .

Ėxchange—-Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

savo namus Chicagoj į ūkį arba namą 
mieste Lietuvoj. Julius šliekis, 2019 W. 
22 St., Tel. Canal 5529.

Real Estate For Sale 
Naniai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS U INSURANCE
Perk am, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455


