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Federalinis teisėjas sako, 
tik valstijų konstituantos ga
lėję tą papildymą priimti, o 
ne legislaturos
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Reikalauja, kad mokslininkas 
nebūtų įsileistas į Kaliforni
ją, nes jis esąs pavojingas 
pacifistas
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Gvatemalos Respublikoj 
Invyko Revolioclja

Sukilusių karininkų junta paėmė valdžią Į 
savo rankas - Sako, perversmo įvykin 
tojai siekia atsteigti krašte konstituci 
nę tvarką

VVASHINGTįONAS, gruod. 17 | kad prezidentas Lazaro Chacon 
— Gvatemalos ministeris Re- pavojingai susirgo ir kad jo 
cinos gavo čia pranešimą, kad vieton ministerių taryba pre- 
jo atstovaujamoje respublikoje zidentu išrinko Palmą. Dar tik 
įvyko perversmas ir kad pre- praeitą 
zidento Baudillo Palmos vald
žia tapo nuversta.

Pranešimą yra pasirašęs gen.
Bodriguez 
sekretorius 
kuri dabar 
vo rankas.

Pranešime sakoma, kad 
Mauro de Leon, buvęs 

krito kautynėse.ministeris, 
Gen. Manuel Orellana, žinomas 
kariuomenės 
skirtas provizoriniu prezidentu.

Trumpas Palmos prezidentavi
mas Gvatemaloje

Gruodžio 13 dieną iš Gva
temalos Miesto buvo pranešta,

18-tas Konstitucijos 
Amendmentas esąs 

neteisėtas - ,

NEVVARK, N. J., gruod. 17. 
— Federalinis teisėjas \Villiam 
Clark vakar paskelbė sprendi
mą, kuriuo jis pareiškia, kad 

18-tas Amendmentas (prohibi
cijos įstatymas) yra neteisėtas 
ir niekados nebuvo federalinės 
konstitucijos dalimi.

šitokį nuosprendį teisėjas 
Clark paskelbė byloje, kur vie
nas New Jersey farmerys, VVil- 
liam Sprague, buvo apkaltintas 
dėl gabenimo alaus, vadinas, 
dėl prohibicijos įstatymo lau
žymo. Tuo nuosprendžiu, ap
kaltinimas Srague tapo panai
kintas.

Savo nuosprendy federalinis 
teisėjas Clark nurodo, dėl ko 
18-tas federalinės konstitucijos 
papildymas yra neteisėtas. Jis 
sako, kad tas konstitucijos pa
pildymas buvo tik valstijų le- 
gislaturų patvirtintas, tuo tar
pu kai toki pamatiniai Įstaty
mai gali būt priimti tik val
stijų konstituantų (steigiamųjų 
seimų), į kuriuos žmonės siun
čia tam tikrai išrinktus savo 
atstovus.
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ORSSJ O jus norėsite palinksminti savuosius

su-

Apiplėšė banką

PLANO, III., gruod. 17. — 
Trys ginkluoti banditai puolė 
šiandie vietos First State bun
ka ir pabėgo su apie $4,000.

pri- 
Ba-

17.
da-

Chicagai ir apielinkei federa, 
lis oro biuras šiai dienai pro* 
našauja:

Didėjąs debesiuotumas; kar
tais gali būt sniego; nedidele 
temperai u ros atmaina; viduti
niai pietų ir pietų vakarų vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 19° ir 26° F.

šiandie saulė teka 7:13, leL 
džiasi 4:20. Mėnuo teka 6:03 
vakaro.

Kaina 3c

(Atlantic and Pacific Photo]

Viena oro katastrofų. — Paveiklėlis parodo sudužusį aeroplaną, kurio pilotas William Griffin 
Berea, Ohio, žuvo per smarkią sniego audrą kelionėj iš Buffalo į New Yorką.

Valstybės 
Palmą kaip 
los galvą.

Ministeris 
kariuomenės
buvęs inspiruotas noru grąžin
ti kraštui konstitucinį režimą. 
Su karininkais bendrai dėl to 
veikus ir Gvatemalos liberalų 
partija.

Gen. de Leon ėjo kariu su 
revoliucininkais ir, jei jis ne
būtų kritęs kovoje, jis, pasak 
Recinoso, butų buvęs juntos 
išrinktas prezidentu. De Leon 
turėjęs moralinę viso krašto 
paramą.

VVashingtonas nesujau
dintas Clarko spren

dimu
WASH1NGT()NAS, gruod. 17 

Federalinio teisėjo Clarko 
paskelbtas sprendimas 18-to 
Amendmento klausimu nedaug 
tesujaudino Washingtono sfe
ras. Prohibicijos šalininkai ypa
čiai nurodo, kad maždaug pa
našių sprendimų buvę ir pir
miau padaryta, tačiau Augš- 
čiausias Jungtinių Valstybių 
teismas esąs išsprendęs, jogei 
prohibicijos amendmentas 
visai konstitucing’as.

Darbietė Wilkinson 
atvyks į Ameriką 

kalbėti
LONDONAS, gruod.

Eilėn Wilkinson, žymi Darbo 
partijos darbuotoja ir parlamen
to narys, rengiasi prieš pat 
Kalėdas išvykti į Jungtines 
Valstybes, kur ji ketina skai
tyti eilę referatų, ir grįžti na
mo prieš parlamento atsidary
mą vasario 5 dieną.

Miss Wilkinson jau du kar
iu yra buvus Amerikoje, bet 
per pirmesnius vizitus ji nie
kur viešai nekalbėjo. Dabar ji 
aplankys Torontą, Montrealį, 
Bostoną, Ohio, New Yorką ir 
Philadclphiją.

Šerifas, deputy suimti 
kaip banko plėšikai

MANDAN, N. D„ gruod. 17. 
— Čia tapo areštuoti kąuntės 
šerifas, deputy šerifas ir du 
kiti vyrai, kaltinami kaip ban
ditai, kurie praeitą rugpiučio 
mėnesį puolė Hurdsfielde Farm- 
ers and Merchants State Ban
ką ir išsinešė apie $2,000.

Banditus išdavė viena mote
riškė, kuri buvo vieno jų 
mušta.

NEW YORKAS, gruod. 17. 
-ry Gauta pranešimas, kad van
denyne, apie . 500 mylių nuo 
Cape Hatteras, paskendo grai
kų garlaivis Christoš Sigalas. 
Visi jo įgulos žmonės buvo gar
laivio Mbnfiore išgelbėti.

Amerika lerinnin- Sovietijoj norima pa- AineriKus legionui naikinti vedybų žiedai

LOS ANG,FJ.ES, Cal., 
17. — A. D. Houghton, 
Amerikos Legiono vadų, 
Jauja, kad Kalifornijos
ja neįsileistų prof. Alberto Ein
šteino, vokiečių mokslininko, 
nes jis esąs pavojingas paci
fistas.

Kalbėdamas čia legioninkų 
susirinkime, Houghton atakavo 
prof. Einšteiųą dėl jo andai pa
sakytos Nevv Yorke pacifisti
nės kalbos, kurioj mokslinin
kas pareiškė, kad karams bu
tų padarytas galas, jei visur 
vyrai atsisakytų eiti kariauti.

Houghton pasakė, kad prof. 
Einšteinas esąs pacifistas, ku
ris keliaująs tik apsimetęs ma
tematiku.

“Einšteino relatyvumo teori
ja yra vienas dalykas, — ir 
man ji visai nerupi, —, o jo 
pacifizmas yra kitas dalykas. 
Jis veda propagandą prieš ge
riausius musų krašto intere
sus,“ pasakė Amerikos Legiono 
lyderis.

12 Italų hidroplanų 
skrenda Į Braziliją
ORBETELLO, Italija, gruod. 

17. — Dvylika Italijos hidro
planų šį rytą išlėkė iš čia ke
lionėn į Bio de Janeiro, Brazi
lijoje. Visai tai oro eskadrai 
vadovauja gen. Italo Balbo, avi
acijos ministeris.

Po pietų, aštuoni hidropla- 
nai pasiekė Kartageną, Ispani
joje, o kiti keturi buvo 
versti nusileisti Ma j orkoj, 
learų salose.

Įtaria komunistus ■ 
bombos numetimo

LYONAS, Francija, gruod. 
17. — šiandie čia ties Respub
likos Rūmais buvo numesta 
bomba, kuri išdaužė krautuvių 
langus ir padarė šimtus tūk
stančių frankų žalos. Del bom
bos numetimo policija kaltina 
komunistus.

RYGA, gruod. 17. — Mask
vos Izviestija praneša, kad, ry
šy su kampanija prieš šventi
mų Kalėdų, Bezbožnikų 
gija proponuoja išleisti 
,tą, kuriuo butų užginta 
ir pardavinėti vedybų 
jaunavedžiams. Vedybų
pasak bezbožnikų, esą buržua
zinė įstaiga.

Prof. Einšteinas ma 
nąs pasilikti Ame

rikoje?
GARLAIVIS BELGENLAND' 

gruod. 17. — Žydų Telegrafo 
Agentūros korespondentui pa
rodžius prof. Albertui Einštei
nui pranešimą iš Berlyno, ku
riame sakoma, kad garsus mok
slininkas gal nebegrįšiąs Į Vo
kietiją, bet pasiliksiąs kur nors 
užsieniuose, jeigu Vokietijos 
valdžia pateksianti į fašistu 
rankas, prof. Einšteinas atsa
kė, kad niekas neturįs kalbė
ti viešai apie sąlygas, kurios, 
jis turįs vilties, neįvyks; juo 
mažiau jis tokioj aplinkumoj 
turįs iš anksto ką nors ‘sprę
sti, arba tokius savo sprendi
mus viešai skelbti.

Nežiūrint tokio atsakymo, 
korespondentas sakosi turįs pa
kankamos priežasties manyti, 
jogei mokslininkas rimtai gal
vojąs apie apsigyvenimą kur 
nors ramesniame krašte.

Prieš dešimt metų prof. Ein
šteinui siūlė profesūrą Kolum
bijos Universitetas, bet jis at
sisakė. 1925 metais profesūrą 
siūlė jam taip pat Kalifornijos 
Technologijos Institutas Pasa- 
denoje, bet vokiečių mokslinin
kas irgi atsisakė priimti.

Prof. Einšteinas dabar gar
laiviu Belgenland plaukia į Ha
vaną, o iš ten per Panamos 
kanalą plauks į (Ramiojo van
denyno pakraščius, į Kalifor
niją. , •

Rockefelleris davė dar 
pusę milijono bedar

biams padėti
NEW YORKAS, gruod.

— Rockefellerio Fundacija 
ve dar 500 tūkstančių dolerių 
New Yorko bedarbiams padėti. 
Pinigai pasiųsti oficialiam dar
bų rupinimo komitetui, kuris 
nori sukelti 8 milijonus dolerių 
vedusiems New Yorko bedar
biams darbo parūpinti. Ligšio] 
sukelta jau $7,276,500.

Prieš dvejetą savaičių Rocke-' 
felleriai davė tam bedarbių ko
mitetui $1,000,000.

Tarptautinio teismo 
svarstymą atidėjo 
kitiems metams

WASHINGTONAS, gruod. 17
- Senato užsienių reikalų ko

misija šiandie, senatoriui Reed- 
ui (rep., Pa.) pasiūlius, 10 bal
sų prieš 9 nutarė Pasaulio Tei
singumo Teismo svarstymą ati
dėti iki kito gruodžio mėnesio.

Nutarimas buvo priimtas vien 
tik rcpublikonų balsais. Prieš 
atidėjimą balsavo visi demo
kratai. ir du republikonai, bū
tent, komisijos pirmininkas Bo- 
rah 
rius

Danietės buriasi 
prieš savo vyrus; vy

rai neatsilieka

KOPENHAGA, Danija, 
17. — Danų sostinėj susikorė 
vadinama žmonų Apsaugos Są
junga. Tos vedusių moterų są
jungos tikslas yra šnipinėti ve
dusių vyrų draugijinį gyveni
mą ir pranešti jų žmonoms 
apie jų flirtavimus, mergišia- 
vimus ir kitokias nuodėmes.

Atsilygindami, vyrai Įsistei
gė panašų klubą, kurio nariai 
sekios intymias pačiukių pra
mogėles, kai jų vyrai dirba sa
vo biuruose.

Farmų derlius nukritęs 
daugiau ne dviem bili

jonais dol.
• f -- -- - - -

WASHINGTON£S, gruod. 17 
— Agrikultūros departamento 
pranešimu, šių metų farmų su
rinktas derlius siekia $6,274,- 
824,000, palyginus su pernykš
čiu $8,675,420,000 derlium.

Vilniaus krašte siautė 
smarkios vėjo ir snie

go audros
VARŠUVA, gruod. 17.—Pra

neša, kad Vilniaus krašte siau
tė baisi vėjo audra. Susisieki
mas telegrafu ir telefonu su
trukdytas, kadangi šimtai tele
grafo stulpų išvartyta ir vie
los nutrauktos. Audra daugy
bę medžių išlaužė ir namų sto
gų n u vartė.

Kartu su viesulu siautė to
kios didelės pūgos, kokių Vil
niaus kraštas seniai nematė 
Dideli pusniai laikinai sutruk
dė dagi susisiekimų geležinke
liais.

KAUNAS. Lapkričio
d. 13 vai. autobusas iš Petra
šiūnų išvažiavo į Kauną su šo
feriu Ramanausku, šalia šofe
rio sėdėjo Amer. liet. akc. b- 
vės šoferių kursų mokinys Mu- 
clviČius. Mulevičius paprašė Ra
manauską, kad jam duotų au
tobusu pavažiuoti. Ramanaus
kas tuęjau vairą Mulevičiui ir 
atidavė. Pervažiavus traukinio 
bėgius, reikėjo pasisukti, nes 
ten vingiuotas plentas. Jaunas 
šoferis, nemokėdamas gerai vai
ruoti davė autobuso pirmuosius 
tekinius j pašaly stovintį ak
menį. Susitrenkęs 
smarkiai šoko atgal 
mas į ravą apvirto, 
važiavo 9 keleiviai, 
leiviai išliko sveiki, 
truputį susitrenkė, o 4 kelei
viai sužeisti. Viena moteris iš 
Petrašiūnų sužeista labai sun
kiai.

10 žmonių užmušti 
ispanų traukinio ka

tastrofoje
MADRIDAS, Ispanija, gruod. 

17. 
traukinys šiandie įlėkė į stovė
jusį bėgiuose krovinių trauki
ni ir susikūlė. Dešimt asmenų 
buvo užmušti ir aštuoniolika 
kitų sužeisti.

Nelaimė atsitiko ties Cuad- 
ros stot imk dvyliką mylių nuo 
Leono miesto.

Italijos fašistams 
svetimi fašistai 

- ne broliai
ROMA, gruod. 17. — Nežiū

rint diktatoriaus Mussolini pa- 
reiškimų, kad fašistų idėja 
esanti paplitus visame pasau
ly ir kad fašistų revoliucija 
dar tebeprogresuojanti, italų 
fašistų partija nelabai maloniai 
priima svetimu kraštų fašistų 
vizitus.

Taip, pavyzdžiui, labai šaltai 
buvo priimta Vokiečių fašistų 
grupe, kuri neseniai padarė vi
zitų Bomai. Apie jų atvykimą 
tūli fašistų laikraščiai putė ne
mažų burbulą, tačiąu oficialaus 
pripažinimo svečiai visai nesu
silaukė. “Duče” griežtai atsisa
kė vokiečių fašistus priimti pas 
save, nors tokį priėmimą buvo 
stengtasi jiems išrūpinti, ir pa
galiau oficialus spaudos biuras 
davė žinoti, kad vyriausybei bu
vus “įkyri visa ta reklama”, 
kuri buvus duota vokiečių gru
pės vizitui.

Kalėdos
Jau netoli.

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

ko gelež. polic. viršininkas ir 
sužeistiesiems buvo Nuteikta 
medicinos pagalba.

Šoferis Ramanauskas suim
tas, o Mulevičius, išsigandęs pa
bėgo ir ieškomas policijos. Po
licijos kvotos daviniais šoferis 
Ramanauskas buvęs visiškai 
girtas ir negalėjęs autobuso 
pavaldyti ir dėl to leido val
dyti mokiniui Mulevičiui. Mule
vičius traukiamas tieson už tai, 
kad neturėdamas teisės vairuo
ti, ėmė traldyti autobusą. Auto
buso savininkas Švarcas — kad 
leido važiuoti girtam šoferiui.

Lietuvos gyventojų 
prieš 4,000 metų pėd

sakai
KAUNAS. - Profesorius 

Volteris ir jaunas archeologas 
Mekas neseniai rado Žemaiti
joj tarp Telšių ir Varnių svar
bų radinį — sijų trobesių lie
kanų, kurios Įrodo tą vietą bu
vus apgyventa kokie 3—4000 
metai atgal.

Iš ten jie , parsivežė Kaunan 
kelias sijas (svajus) ir šiaip 
rastų senovės daiktų — 
bronzos ir akmens amžiaus.

Taigi rusų kai kurių archeo
logų nuomonė esą Lietuva bu
vusi tolimais anų laikų pasau
lio laukinis užkampis pasirodė 
klaidinga.

Atvežtos Kaunan sijos buvo 
visą laiką apsemtos vandeniu 
ir todėl išliko sveikos. Jos ma- 
tomai dirbtos akmeniniu kir- ~ 
v i u . S < < . .

Nuo 1931 m. žada Įves
ti elektros auto

busus
KAUNAS. — Miesto valdy

ba dabar rimtai svarsto elek
tros autobusų kitais metais įve
dimų Kaune.

Kaip mums pareiškė valdy
boj, šie autobusai turi šiuos 
privalumus: turėdami tramva
jų geras savybes vis tik leng
vai vairuojami ir pasukami, nes 
eina be bėgių, o pasukus išsi
tiesia vielos ir elektros tieki
mas nenutraukiamas, šiuo au
tobusus įvedus sumažės užsie
nio benzino vartojimas krašte. 
Be to, pats mieštas galės auto
busų judėjimą perimti iš pri
vačių biznierių, nqs sumažės 
rizikas ir išlaidos.

Vilniaus Ry- 
praneša, kad gruodžio

VILNIUS.
tojus“
81 d. Įvyks visuotinis Lietuvių 
Mokytojų Sąjungos suvažiavi
mas.
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KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor, Ind.
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SLA. 343 kuopos susirinkimas

Detroit, Mich.
Geri draugai—tai pinigai

Kaip žinia, dabartiniu laiku 
visur siaučia bedarbė. Neaplan
kė ji nei musų. Kai žmogus ne
dirbi dirbtuvėj, tai pradedi 
manyti kų kitų. Taip atsitiko 
ir su mumis. Gerų draugų 
gundomas, aš sumaniau užsidė
ti biznį. Niekuomet savo gy
venime nebuvau turėjęs jokio 
biznio. Vadinasi, žalias ir be 
jokio patyrimo. Todėl ir buvo 
sunku biznis pradėti. Bet va 
M. Cibulskas ir M. Kulevičius 
pataria uždėti bučernę ir gro- 
sernę. Aš jų paklausiau. Pa
dėjo jie man visų biznį užves
ti. Ir štai gruodžio 6 d. prie 
5444 Leneinais pradėjome biz
nj. Pradžia pasirodė labai ge
ra. Nors apielinkėj Ųetuvių ir 
nedaug tegyvena, bet mano ge
ri prieteliai atsilanko ir iš po
liau. Iš pat ryto pas mane at
važiuoja Moliai, paskui P. Ka- 
šulioniai, Strazdai, P. Juniai, 
Dfrmaičiai ir kiti. Kai matai, 
jog tave draugai remia, tai j- 
gauni ir daugiau energijos ir 
noro nepasiduoti.

Beje, bučiau ir pamiršęs. 
Prieš pat bučernės uždarymų, 
žiūriu,- privažiavo dar vienas 
automobilis. Tai Dr. Jonikai- 
tis. Jis apžiurėjo musų biznj. 
Pagyrė mano darbininkus ir 
vietų. Nusipirko už kelis do
lerius ir įvairių maisto produk
tų. O po to palinkėjo mums 
kuogeriausio pasisekimo ir iš
važiavo namo.

Taigi aš ir noriu visiems sa
vo draugams ir rėmėjams tarti 
širdinga ačiū. Aš dabar Įsiti
kinau, jog- geri draugai, — tai 
pinigai. Ne, jie brangesni yra 
ir už pinigus, kadangi jie ne 
tik pagelbsti, bet ir suramina 
bei padrąsina.— J. Ambrose.

Kai tėvai mato savo alkanus 
vaikučius, tai jiems sunku yra 
susilaikyti nuo prasikaltimo, — 
vogimų arba plėšimų. Pirmas 
kartas, kaip yra sakoma, sun
kiausias. Paskui priprantama 
prie kriminališko gyvenimo.

Chicagos lietuviai pradėjo la
bai prakilnų darbą, kur j suma
nė ir įvykdė “Naujienos”. Tu
riu galvoj bedarbiams šelpti 
komitetų, kuris maistu, drabu
žiais ir kitokiu budu šelpia 
musų suvargusius tautiečius. 
Clevelande priskaitoma iki 12 
tūkstančių lietuvių. Kai kurie 
jų ir šiais sunkiais laikais vi
sai neblogai gyvena. Jie galėtų 
įsteigti šelpimo fondą ir bent 
šiek tiek pagelbėti savo vien
taučiams. Prie to privalėtų 
prisidėti kiekvienas protaujan
tis darbininkas, kuris šiuo lai
ku dirba. Nei vienas juk nėra 
užtikrintas, kad ateityj su juo 
tas pats neatsitiks. Todėl pa
gelbėkime šiais sunkiais laikais 
savo broliams, kurie dėl nedar
bo kenčia vargą ir skurdą.

—John Jarus.

Baltimore, Md.

Cleveland, O.
Vis tas nedarbas

Bankas nusibankrutijo

Neseniai Chesapeake bankas 
užsidarė ir nepajėgė' išmokėti 
pinigus taupintojams. Laikraš
čiuose buvo paskelbta, kr. d tau- 
pintojai gausių 92 centus iš do
lerio. Lietuvių irgi turėjo pasi
dėję minėtame banke pinigų.

Vienas žydas, Louis Fried- 
man, laikąs grosernę ant Carey 
St., bijojo, kad visi bankai ne
subankrutuotų. Turėjb jis SU- 
sitaupęs $1,500. Nuėjo į banką 
ir išsiėmė visą penkiolikę šim
tų ir ėjo linksmas namo. Bet 
sėdant į gatvekarį pajuto, kad 
kas tai kumštelėjo. Tuoj grie
bėsi žiūrėti, bet jau pinigų ki
šenėj nebuvo. 300 dolerių ra
do kare pamestus, o 12 šimtų 
nusinešė vagiliai. Ir banke ne
saugu,bet kišenėj pinigus neš
tis dar labiau 'nesaugu.

Praeitaųic kuopos susirinki*' 
me, kuris Įvykę gruodžio 9 d., 
daug ką naujo nebuvo nutarta. 
Svarstoma buvo paprasti reika
lai. Viskas Tas mus eina ga
na gerai. Renkama buvo val
dyba sekamiems metams. Visa 
valdyba pasiliko savo vietoj. 
Rodosi, kad ji jau tapo išrink
ta “ant trečios shižbos”. Pir
mininkas yra. Steponas Bart
kus, vice-pirmininkas Pranas 
Rudis, finansų raštininkas P. 
S. Rindokas, nutarimų raštinin
kas Vincas Ciperis, iždininkas 
M. Simutienė, iždo globėjai Jo
haną Bartkiutė ir Ant. Pukins- 
kas, maršalka Kazys Petkus, 
knygų peržiūrėtojai Pranas 
Vaitkus ir Juozas Ranušas, or-į 
ganizatorium St. Juodis. 6-to 
Apskričio delegatais tapo iš
rinkti St. Bartkus, Pr. Rudis, 
Vin. Ciperis, A. Fukinskas, P. 
S. Rindokas, Joe, Sidauga, Pra
eitais metais mes turėjome 
penkis delegatus, o ateinančiais 
turėsime jau šešis.

Delegatų skaičiaus padidėji
mas parodo tą faktą, jog musų 
kuopoj ir narių skaičius padi
dėjo. Mes manome, jog ke
liems metams praėjus įstengsi
me pasiųsti visą desėtką dele
gatų. Yra taip pat vilties, kad 
sekami metai bus sekmingesni. 
Organizatorium tapo išrinktas 
jaunuolis St. Yuodis, kuris prieki 
kiek laiko persikėlė iš jaunuo
lių skyriaus. Pas jį energijos 
netrūksta. Mes senieji jam ir

gi padėsime. Todėl manome, 
kad bus geras pasisekimas. 
Jaunam organizatoriui linkiu 
gero pasisekimo.

—Fin. rašt. P. S, Rindokas.

Torontą, Ont.
Amerikoj įvyko $LA. skilimo 

komedija ir apkrėtė skaldymo 
liga Toronto komunistus; čia 
jie suskaldė JCLJS. Bet kaip 
Amerikoj, taip ir čia jie, nieko 
nelaimėjo. Amerikoje SLA. 
gyvuoja po senovei; KLJS. taip 
pat gyvuoja po senovei.

Toronto komunistui supran
ta, kad iš po jų kojų “žeme” 
pasislinko ir jie neturi ant ko 
stovėti. “Paskutiniu laiku pra
dėjo lieti “gailias” krokodilio 
ašaras per mėlo ir koliojimosi 
akademijos leidinį “Vilnį”, kad 
girdi, tie apie 30 narių praša
lti iš K.L.J.S. yra “dauguma” 
ir “teisėtai veikia, o, girdi, tie 
likusieji 45 nariai ir “mažuma” 
ir “neteisėtai” veikia, ir artt 
galo, sako, kad ta 45 narių 
“mažuma” turės vef sugrįžti 
pas 30 narių “daugumą”. Tai 
paskutinis raudonų teroristų 
desperacijos atbalsis.—Gynėjas.

Iš Kanados
Būtinas reikalas

Augant lietuvių kolonijai Ka
nadoje, pastebimas didelis’-’tru
kumas lietuvių profesionalų. 
Tokioje didelėjė lietuvių kolo
nijoje, Kanadoje, vos turime ke
letą lietuvių valgyklų, krautu

vių, vaistinių ir kirpyklą; ir 
tai tik Toronte, Montrealyje ir 
Winnipege, o kituose miestuose 
visai nėra. Kanados lietuvių 
kolonijoje trūksta visų kitų 
aukščiau neišvardytų profesio
nalų, kurie apsigyvenę Toronte 
ar Montrealyje ar Winnipege 
padarytų sau gerą pragyveni
mą ir patarnautų savo tautie
čiams, kurie turi kreiptis pas 
svetimtaučius, vien dėlto, kad 
nėra lietuvių tos rųšies prdfe- 
sionalų. Nėra lietuvių salės, 
kur lietuviai galėtų susitikti 
laike parengimų; yra Toronte 
ir Montrealyje lietuvių parapi
jos salės, bet jos tiek mažos, 
kad vos maža dalis lietuvių ga
li sutilpti, todėl ten būva tik
tai parapijos arba katalikiškų 
draugijų parengimai. Visos 
kitos .organizacijos savo paren
gimus daro didesnėse svetim
taučių salėse, mokėdamos bran
gią nuomą. Antras ir bene 
svarbiausias trukumas, tai Ka
nadoje neturėjimas lietuvių 
spaustuves ir savo Kanados lie
tuvių spaudos. Amerikos lietu
vių spauda nepatenkina Kana
dos lietuvių, nes ten beveik vi
sai nieko nerašoma apie Kana
dą. Reikia atminti tą, kad 
Kanados lietuviui, kaipo kana- 
dos nuolatiniam gyventojui, ką 
veikia Ottawos vyriausybė, ko
kius įstatymus leidžia, arba kas 
valdžios veikiama Winnipege, 
Toronte ir Montrealyje yra tiek 
svarbu žinoti, kiek Amerikos 
lietuviui, kad svarbu žinoti, kas 
veikiama Washingtone. Visi 
Kanados lietuviai godžiai ieško 
Amerikos lietuvių laikraščių

lapuose žinių iš Kanados, bet 
veltui; ir skaudžiai apsivylę 
nobodžiai skaito jiems visai ne
reikalingas Washingtono žinias. 
Paskutiniu laiku Kanados lie
tuviai daugiausiai skaito tuos 
Amerikos lietuvių laikraščius, 
kurie talpina žinių iš Kanados. 
Kanados lietuviai ilgai saugoja 
tą Amerikos lietuvių laikraščio 
numerį, kuriame yni bent ma
žai reikšminga žinutė iš Kana
dos, tuo pat metu, kada visus 
numerius, be žinių iš Kanados, 
perskaitę greit meta atmatų dė
žutėm

Visi Kanados lietuviai, supra
tę būtiną reikalą turėti savo 
spaudą, pradėjo raginti vieni 
kitus steigti draugiją ir surin
kus lesų leisti laikraštį. A. L. 
D. L. D., Toronte ruošėsi leisti 
laikrašti, bet dėl lėšų stokos 
nepradėjo, “šviesos” Draugija 
išleido “Kanados Lietuvį”, ku
ris pasekmingai ėjo apie 8 mė
nesius, bet neturint moderniš
kos spaustuvės, darbas su ra
šoma mašinėle ir šapirografu 
praktikoje, pasirodė perdaug 
sunkus ir per lėtas, nes visi 
nori turėti . savaitinį laikraštj, 
o jeigu ne savaitinį, tai nors 
dvisavaitinį. Del susidėjusių 
aplinkybių “šviesos” Draugija 
laikinai perstojo leidusi/‘Kana
dos Lietuvį”, bet daro žygius vėl 
leisti, bet tik ne mėnesinį, o jau 
savaitinį arba dvisavaitinį. 
“Šviesos” draugijos nariai yra 
kupini gerų norų ir turi gabu
mų, bet,* gaila, jiems trūksta 
laiko ir lėšų.

Čia yra puiki proga turtin
gam Amerikos lietuviui, kuris

m

turi pakankamai kapitalo, kad 
galėt pastatyti Toronte lietu
vių salę ir spaustuvę. Įdėtas 
kapitalas duotų gerų pelnų, nes 
salė visada butų išnuomuota 
už gerus pinigus, o spaustuve 
butų apversta įvairių spaudos 
darbų, nes Kanadoje tikrai tu
rės eiti keletas lietuviškų laik
raščių, o spaudos darbų ati
duos tai spaustuvei.

Užinteresuoti asmenys galite 
klausti informacijų, — aš su 
malonumu jų suteiksiu.

G. J. Yurk, 
General Delivery, Toronto, Ont.

g Dienos Ant Vandenio

PER CHERBOURG — 
6 DIENOS PER BREMEN

Dviemis Greičiausiais Plaukio
jančiais Laivais

EREMS N
IR

IIIIIA
Mažiau 8 Dienų j Lietuvą

Taipgi Keliaukite Populiariu 
Ekspresiniu Laivu

C0LUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Savaitė Iš

plaukiančiais Gerai Žinomais
Lloyd Kajutiniais Laivais

Informacijų Kreipkitės Pas 
Vietinį Agentą ar

North German Loyd
NORIM

GI RMAN
LLOYD

1 30 W. Randolph St. Chicago

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

Gyvename sunkius laikus. 
Kur tik nepasisuksi, —visi tik 
ir kalba apie nedarbą. Nors ka
pitalistų laikraščiai ir rašo 
kad dalykų padėtis gerėja ii 
mažiau bedarbių tėra, bet pa
bandyk darbą gauti, tąsyk pa
tirsi, kad tie laikraščiai me
luoja. Ne karta man čia, Cle- 
velande, teko įsitikinti. Rašo, 
kad štai tokia ir tokia dirbtu
vė reikalauja kelių šimtų dar
bininkų, o kai nueini, tai pa
matai didelę, iškaba, kad dar
bininkų nereikia. Aš nesu
prantu kokią naudų turi tie 
laikraščiai, kurie taip begėdiš
kai bedarbius suvedžioja. Jie 
verčia vargšus bedarbius pas
kutinius centus atiduoti gat- 
vekarų kompanijai, bevažiuo
jant ten, kur jokių darbų nėra. 
Daugelis eina pėsti, nes jau 
nebeturi pinigų nei karferiui 
nusipirkti.

Kalėdos jau čia pat. Tai 
metinės šventės, kurias visas 
pasaulis iškilmingai rpvaikščio- 
ja. Visi iš kalno rengiasi. Per- 
Kalėdas visi gražiai apsirengia, 
stengiasi gardžia K pavalgyti, sa
vo draugus bei pažįstamus pri
siminti. Tačiau tos šventės 
daugiausiai linksmumo suteikia 
vaikams. Kalėdų dieduko vaikai 
su nekantrumu laukia. Jie ti
kisi, kad tas diedukas jiems 
atneš visokių žaislų ir gėrybių.

Šiais metais Kalėdų vaizdas 
bus gana liūdnas. Bus daug 
tokių šeimynų, kurių Kalėdų 
senukas visai neaplankys. Tų 
šeimų vaikai nesulauks ne tik 
žaislų, bet neturės nei ko pa
valgyti.

Taip yra ne tik Amerikoj, 
bet ir visur pasaulyj, kur kapi
talistiška santvarka yra įsiga
lėjus*. Ir mes matome, kad 
prasikaltimų skaičius nuolat 
didėja. Ir nėra ko stebėtis.

Gruodžio 12 d. pietų laike 
dirbtuvėje pranešė, kad Park 
Bankas “bankrutija” ir tūks
tančiai žmonių eilėj stovi prie 
banko, Sakau, aš irgi turiu ke
letą dolerių tame banke. “Na 
tai eik”,—patarė man. Nebė
gau ir nebijojau. Manau, jeigu 
jau bankrutys, tai nieko ne
gelbės. Išėjęs vakare nusipir
kau laikraštį - “Post”. Skaitau, 
“kad žmonių pikti liežuviai iš
gąsdino taupintojus ir prie 
centro Park Banko, Lexington 
ir Liberty gatvių, buvę dau
giau kaip tūkstantis žmonių at
siimti pinigus.” Bankas turi da 
keletą skyrių. Ant rytojaus 
dažinojau, kad jau bankas ne
išmoka taupintojams, ir kuris 
norės atsiimti, tai turi bankui 
priduoti užsakymą, o už 60 
dienų galės gauti visus savo 
pinigus. Kas bus, tai bus, bet 
kurie turi pinigų pasidėję, tai 
nežino nei ką daryti. Vieni de
da atgal ką tik išimtus pini
gus, kiti abejoja, treti duoda 
užsakymus, kad atmokėtų už 
60 dienų *ir t.t. Neturint pinigų 
negerai, bet turint irgi visokios 
bėdos.

Pirkau obuolių iš bedarbio
‘TVIaryland Lender” skaičiau, 

kad"bedarbiams davęs obuolių 
ponas Maxw?ll Green. Aš para
šiau j “Naujienas” apie tai. Bet 
tai netiesa. Bedarbiams obuolių 
niekas veltui nedavęs. Man 
pasakojo pats obuolių pardavi
nėtojas, kad jie perka obuo
lius dėžėmis ir da iš jų bran
giau atlupa sandelių savininkai, 
negu į krautuves kad parduo
da. Bedarbiai parduoda vienų 
obuolį IX) penkis centus, o jie 
pirkdami moka 3l4 cento. Tai 
tiek apie tai—Zigmas.
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Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas 
TIK TRUMPAM LAIKUI

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

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

SEKAMO

No.

33
30
40

51

02

05
07 
71

78
70

08

Grupė I. $2.50
KAINA 

J. Vl&koškos Tikri Juokai .80 
Dr. Karaliaus Barbora Ub- 
ryku ui'ba kliuštoiius ir Jė
zuitai . ...............................  .75
Marijos Konopnlckos Pūgai 
įstatymus ............ .................
Erkmano NHtrijono Laikrodi
ninko Atsiminimai ............ .20

.75

Visu 92.50

Grupė II. $5.00
Kiullc Zola Darbas (Roma
nas) ....................................... 1.00
žmonės ................   .30
V. (1. Karoienkos Makaro Sap
nas ...........     ,....„..a. .20
"Socializmo Minties llluivu- 
vumas" .......... .;.................. 1.00
Dr. A. J. Karaliaus Nuosavy 
bfls Išsivystymas ____
J. Laukio Moteris ir 
Vieta Žmonijoj ........
La Fargue Labdarybė pir
miau ir dabar ...................
T. j. Kučinsko 1 u Kristų... 
Liepuko Peklos Kančios

Vlškoškos Gyvybė ........ 
Aukso Veršis vieno veiksmo
komedija ....'........ ...................... —•
Br. Vargšo Gadynės žaizdos .25 
M. Grigonio Gerinus Vėliaus 
negu niekini kolhed, ........
J. Gumuskio ftaiupulris 
Komedija ...... .................

Viso

JoB
.50
20

No.
57

70

18
42

18
52
04
06

S2.50
SĄRAŠO

KAINA
J. Allcno Kail> Žmogus Ma
sto ..........................................
Kl. Jurgelionis . Gliudi-Liudi

Viso

»

5o.

.20
.50

03 II. lllSCIlO 
žygiai 4

Viso
92.50

Grupė IV. $5.00
D-ro Grnlčuno Sveikata 2.50
Dr. A .J. Karaliaus Pasikal
bėjimas Amerikono su Grino- 
rlum .............................  .20
K. K. Krukoįvskaja vhlnlja .10 
John M. Merks Kas yra Taip 
O kas ne Taip? ............... ,75
Narūnas Gruodžio 17 dienos ' 
Perversmas ............   20c
Karlo Kautsklo —Kas yra 
Soeializaelja ......................... .20
W. Sliukespearc’o Muchbelh .75

3 Ino - $5.00

40

11

54

(ii
03
KO

KAINA 
K ar- 

veiksni. Tragedija .35
Šiaurė*

Grupė VI. $2.50
Žemaitės Kastai Karės Metu 
Kaina ........................................
Simukas ir Magdutė Graži 
pasakaitė .................... ..... „...... .15
Dr. A. J. Karalius Bučiavi
masis pas įvairias Tautus 
Laukio — 1’. Kropotklno.—
Ko mums Reikta. Pirmiausia .35 
>1. Ibseno—Šiaurės Karžy
giai ............M....;..... ...................
M. Grigonio—Katriutės Gin 
tatai ..................... ..............
Br. Vargšo—Milijonai Van 
denyje -.................. .. ................

.75

.50

Viso

35

20
.20

92.00

20
20
•to
20

Grupė V. $5.00 Grupė VII. $5.00

$5.00

Grupė III. $2.50 
Kl. Jurgelioniu Mįslių Kny» 
gu ... .......    1.00

30 » V. Garsino Karės Laukuose 
(kareivio atsiminimai) . r..

39 A. J-tis Kaip Žmonės su
Ponais kovojo . ....................

40 Frank Harriso Pasakojimas
Apie Jėzų ........ ......................

15

20
.25

8

31

38
37
40

53
55

00

G8 

84

A. Janulaičio Airija .............. 25
S. Matulaičio—Dvi kclioni į 
Tolimų šiaurę -...................
A. Olševbkio —-Pasalta apie 
Kantria Alenų ...............  ..
L. Tolstojaus—Pragaro At
gijimas .................  ......
Ollvcr Hchrelnerio Sapnai .... 
Dr. E. Loeb Kultūra ir 
Spauda, .................. .......
Dr. A. J. Karaliaus Moraly
bes Išsivystymas ....,........... .50
K. Šeštoko — Kas Išganys 
Liaudį? ................................... .75
Mllukljada — Dzūko Virš- 
žmogiški Nuopelnai ir Juo
desnis UŽ Pragaro Pavydus .15 
Kl. Jurgelioniu Deklamato- 
torius . jt...................................
J. Kurzcmewskio—Medicinos
Daktaras ...... -................ —.............25

.10
.35
i.>

.00

.75

NAUJIENOS CHICAGOJE ir 
KITUR METAMS $8.00

Naujas Pilnas Orakulas—Vi
sokių Paslapčių Knyga__2.50
Robinzonus Krultlus—-Labai 
Graži Apysaka ......................

4 1 Gyvenimo Vaizdeliai — 
J. A. Fredro Conrlliuin Fa 
cultatis .......
Gogolio—Piršlybos. 
J. S. Turgenevo - 
Nėra ...................
Balčikovvskio — Pono Felik 
so Atsilankymus kotu.............
J. Gurausklo fenluputl'ls 
Kunmdija ...........
A. N. Astrauskio 
Vergija komiai. ...
V. K. Kučkausko Eilėmis 
Ir Pruzu ..............  -

35

00

07
00

00

.15

.50

Komis).
Pinigų

10

Vyrų 
...... .25

Viso $5.00

NAUJIENOS VISUR
AMERIKOJE METAMS $7.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas, šis 
trumpam laikui. Rašykite tuojaus ir siųskite

pasiulijimas tik 
savo užsakymus.

1739 South Halsted Street
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

WMir ■■■■

Iš 20 wardo Liet.1 *o- 
litikos ir Pasalos ' 
Kliubo darbuotės

Dvidešimtojo vvardo Lietuvių 
Politikos ir Pašalpos Kliubc 
priešmetinis susirinkimas buvo 
gruodžio 3 d. A. Bagdono sve
tainėje, 1750 S. Union Avė.

Susirinkimą atidarė pirminiu/ 
VV. Buišas. Raštininkas perskai
tė nutarimus, pranešė, kad ru
deninis balius nusisekė ir kliu- 
bui liko pelno.

Kliubas nors dar jaunas, bet 
jau turi virš $1,800 savo ižde, 
ir tvarkosi pavyzdingai. Pašal
pos visuomet išmokamos tvar
kingai, taip pat ir pomirtinės. 
Mokesnis yra tik 25 centai mė
nesiui, o pašalpos sergant gau
na po $5.00 savaitei.

Kliubui priklauso visokio įsi
tikinimo žmonės, bet visi gerai

Weslėrn Avė.; vice-pirmininkai 
du: F. Pečkaitis, 4157 So. Ar- 
tesian Avė. .ir F. Sutkus, 811 
W. 19th St.; nutarimų raštin. 
A. Zalagenas, 1951 Canalport 
Avė.; turtų raštin. C. Klimavi
čių, 5217 S. Union Avė.; kon
troles raštin. J. Kanapka, 2119 

•S. Ilalsted St.; iždininku A. Peč
kaitis, 1701 S. ('anai St.; iždo 
globėjai J. Zalneraitis, 1906 S. 
Union Avė., ir S. Vidginis, 903 
W. 35th St. Maršalka B. Wil- 
bert, 2017 S. Union Avė. Kliu 
bo trustees yra F. Valaitis, F. 
Sutkus ir F. Fabijonas.

Kliubo susirinkimai bus lai
komi kiekvieno mėnesio pirmą 
trečiadienį, 8 valandą vak., A. 
Bagdono svetainėje, 1750 South 
Union Avei

Kliubo veikėjas.

Garfield Parko Liet. 
Vyrų ir Moterų Pa

šalpos Kliubas
Metinis susirinkimas įvyko 

gruodžio 14 d., Lawler Hali, 
3929 W; Madison St., 1 vai. 
popiet. Narių susirinko virš 100 
ir keletas naujų įstojo. Kliubas

sutaria.
Valdyba kitiems .metams iš

rinkta :
Pirm. \V. Buishas, 4138 So.

Del Inkstų ar
Pūslės Įdegimo

'T’nTcatnn^iai žmonių, kurio krntč nuo stip
ri inkilų i»r pūsles. kas vertfi Juos tankiai 
kelti* naktimis. paėmė Nuira-Tone ir rurI- 

greitos paarei boa. Si.* puikua prepr-
ratai pasalina iŠ inkstų įdegančias medžiagas 
ir sutvarko ir sustiprina juos taip, kad 9e 
dirba kaip kad turėti) dirbti. Tik keliųdienų bandymus Įtikins jus, kad Nnira-Tnnn 
sustabdys inkstų ar pūslės Įdegini a ir leis 
jums miegoti per visų naktį. nereikalaujant 
daugiau keltis.

Nuira-Tono greitai pagerina abelna sveika
tų. kadangi jis sutvarko ir sustiprina ner
vus. muskulus ir organus. Jis priduoda 
jums geresnį apetitų, nugali virSkininio pa
krikimus. stimuliuoja neveiklias kepenis, pa
šalina gasus ar išpūtima viduriuose ar pilve, 
nugali konstipaciją. galvos skaudėjimą, 
kvaitulius, suteikia poilsinga. atgaivinantį 
miega ir prideda svarumų suliesusiems kū
nams.

Nėra surasta geresnio preperato seniems ir 
pabėgusiems, ar suteikimui spėkos ir jėgos 
tiems. kurio jaučiasi seni ir suvargę. 
Nuga-Tono yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturį jų 
stake, paprašykit jį užsakyti jų dęl jus iš 
savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

j nutarė priimti ir jaunus nuo 
j 16 ligi 20 metų amžiaus, be jo- 
Įkio mokesnio.

Pradėta svarstyti apie ligo
nių reikalus, kurių buvo dide
lis skaičius reikalaujančių atmo
kėti. Kitam susirinkimui beliko 
tik 2 atmokėti.

Voldyba išrinkta ta pati, visi 
senieji valdininkai.

Kliubas išrinko 3 narius kny
goms peržiūrėti.

Ateinantis susirinkimas bus 
sausio 11 d., 1931 m., 1 vai. po 
piet, 3929 W. Madison St., Law- 
ler Hali.

Lietuvių Valanda
Pereitą sekmadienį iš radio 

stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų teko gėrėtis Jos. F.

Moterys daugiau 
nebijo skausmų!

Kuomet jos turi po^fanka 
šituos puikius vaistus, nau- 
Jojamus nuo Civilio Karo 

laiku.■ e*

Kiekviena moteris, kuri turi 
savo vaistų šėputėje bonką Pain- 
I:'xpcllerio su Inkaro vaisbaženk- 
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsi sėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expeller:s su Inkaro vais- 
baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite .skaudamas 
kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks-jums 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly.

Labai efektyvūs ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
nėr odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expe’lerio su Inkaro 
vaisbazenkliu. kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus be- 
sigydymai pasauly.

Apgr.—No. 87

Budriko korporacijos surengtu 
programų. Apart skambių ir ma
lonių solistų daintj ypatingai da
rė gilų įspūdį Birutės Choras, 
galingai sudainavus keletą dai
nų; Iš tikro, rodos, visą dieną 
tokį gražų programą galėtum su 
didžiausiu malonumu klausytis. 
Budriko radio orkestrą smagiai 
grojo lietuviškus šokius. Beje, 
laike programom p. Budrikas rim
tai prisiminė, kad mums lietu
viams reikėtų daugiau remti sa
vuosius, kurie geriau ir teisin
giau saviesiems patarnauja, ne 
kaip svetimtaučiai. Musų dak
tarai, advokatai, aptiekoriai ir 
biznio įstaigos jums visados ge
riau ir teisingiau patarnaus.

Adomas.

West Pullman
SLA. 55 kuopos priešmetinis 

susirinkimas

Gruodžio 14 dieną, West Pul- 
man park svetainėje įvyko 
SLA. 55 kuopos priešmetinis 
susirinkimas, sušauktas atviru
tėmis. Skaitlingas susirinki
mas buvo. Kaip 2 vai. po pietų 
pirmininkas atidarė susirinkimą. 
Pakvietė narius užimt vietas. 
Sekretorius peršaukė valdybą, 
perskaitė protokolą iš pereito 
susirinkimo, .gekė raportai.

Du nariu serga: Strazdienė, 
kuriai daryta operacija ligo
ninėje, ji ten išbuvo tris sa
vaites, dabar namie. Stalnioni^ 
šiomis dienomis užsimaldavo, 
nesuspėta lankytojus pasiųsti.

Pinigų pasiųsta j centrą nuo 
pereito susirinkimo $98.53, gau
tą, ir pakvitavimas. Kiek narių 
nuėjo su bolševikų buvusia val
dyba, dar nežinoma, bus gali
ma sužinoti nuo naujų metu. 
Manau, kad bolševikai gavb 
mažai narių, —susirinkimai to
kie pat kaip ir buvo, skaitlin
gi. Gautas laiškas iš Roselan- 
do šelpime komiteto, kad kuo
pa prisidėtų delegatais prie šel
pimo bedarbiu. Laiškas at- 
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mostas pamatuojant tuo, kad 
bedarbių- skyrių gali patys 
vvestpullmąniečiai įsteigti. įne
šimas duotas ant vietos ir pri
imtas išrinkti komisiją suorga
nizavimui ant vietos bedarbių 
šelpimo komiteto. Jau sakoma 
bažnytines draugijos tą sumanė 
ir prisidėjo prie to prakilnaus 
darbo, prie to nori daugiau 
draugijų įtraukti. Tas labai 
gerai, kad bendrai visos drau
gijos susitarė šelpti bedarbius. 
Matyt iš pranešimų, kiekvieno
je kolonijoje tokie skyriai tve
riasi,’ prie kitų nenori prisidė
ti. Tas bus kai ir lenktynia
vimas bedarbių šelpime. A • • '

Du laiškai priimti iš Centro. 
Vienas ekskursinio konkurso, 
o antras laiškas pagelbėti na
riams bedarbiams, užsimokėti 
mokestis, kurie yra kritiškoje 
padytyje. Išrinkti du gabus 
organizatoriai, J. Ruika ir J. 
Adomaitis dalyvauti ekskursi
niame konkurse gavimui narių. 
Juodu pasižadėjo gauti tiek 
narių, kiek bolševikai nusivedė 
j raudoną “susivienijimą”.

Paskelbtus rinkimus, pirmi
ninkas pareiškė, kad jis nekan
didatuosiąs į pirmininkus, duos 
progą kitiems nariams užimti 
tą vietą. Iš pradžių buvo išsi
kalbėjimo, beveik kaip ir ne
norėjo užimti tą vietą. Vienas 
narys pasak,ė kol čia buvo bol
ševikai, jie visada ateidavo su
siorganizavę, išsirinkę valdybą, 
mes kad būtume ir norėję gau
ti vietas, jokiu budu nebūtume 
galėję gauti. Dabar kas kita, 
kuomet nėra bolševikų, gali

- i - ■•• • '

Radio Bargenai 
Elektros Radio Tūbai 

50c
Mes tik vieną kartą į metus tu

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

$150
Kennedy ir Columbia radio-fono- 

grafai už

$99
Taipgi Brunswick, Sparton, Vie

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

General Store

3856 Archer Avė., 
netoli Rockwell St. 

LIETUVIAI ELEKTROS IR
RADIO TECHNIKAI— 

INŽINIERIAI |
- . - ' nu?

l.šai k

$99.00

išmokėjimus

;GESTSTO5B.

IMG ForThe homE-8

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

kas vakaras, 
vai. po pietų

4177-83 Archer Avė.
Cor. Ricbmond St.

Tel. Lafayette 3171.

tvarkus 
narių.
bus svarbus
11 d.. 2 vai

už tas šiltas vietas

Del parankamo krautuves yra atviros 
nedeldieniais nuo 10 vai. ryto iki 4

Ant visokių naujų 1931 metų Standard pa
darymo radios. Todėl kad PEOPLES nerei
kalauja didelių uždarbių. Nes, ne ,is vien 
radio daro pirklybą 
įstaiga nori kad visi turėtų progų įsigyti 
gerų radio už mažų kainų, ir turėti muzikos 
džiaugsmų per Kalėdas,

aukščiau. Laikrodėliai nuo

2536-40 W. 63rd St.
Cor. Maplewood Avė.

Tel. Hemlock. 8400

SOUTH yyESrsiOES

Pullman Park svetainėje. Visi 
nt-riai atsilankykite.

Korespondentas.

ZENITU RADIO

Rcguliarė kaina be
tūbų ............. . $155.00

Musu n u o 1 a i d a C

prieškalėdiniams
pirkėjams*....... $ 56.00

lamstų dabartinė 
Įiroga yra įsigy
ti šį puikų radio

ant jūsų Kalėdų pirkini (f pas Pctcr 
Niekad nebuvo didesnes progos tiems 
čiams žmonių 
kuodaugiausia.

DHH -ę nas,
gL ir* Štai du iš 

žiedai nuo 
nui $3.50

Nors daug reikalų apsvarsty
ta ir keli laiškai perskaityti, 
bet susirinkimas tęsėsi 2 va- 
landi. Atsimenu pereitais me
tais priešmetinis susirinkimas 
tęsėsi 5 valandas. Jeigu nariai

iš nekantrybes . ‘nebūtų išvaikš
čioję, butų'laikę susirinkimą 
per naktį. Labai bus gerai kuo
pai, kad atsikratė nuo bolševi
kų, bus susirinkimai visada 

ir bus galima gauti 
Metinis susirinkimas 

jįs įvyks sausio 
po pietų, West

Phone Vlrginla 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockvrdl St„ 

CHICAGO. ILL.

Taipgi ta pati nuolaida $56.00 ir daugiaus bus (įlo
dama ant kitų Standard išdirbistės naujų 1931 metų mo
delio radios, kuriu kaina siekia virš $150.00. Gerai įsi- 
lėmykit kad PEOPLES KRAUTUVES duoda šia didelę 
nuolaidą ne ant praeitų metų nįailos radio, bet ant visų 
naujų ateinančių 1931 metų.

Dar iždus iš buvusios bolše
vikų valdybos neatgautas. Jie 
pasigyrė “Vilnyje”, kad jąu 
išbaigę iždą, dar jiems trūkstą 
68 centu. Nuostabu nariams,

ŠTAI VIENAS 
PAVYZDIS

Naujas 1931 metų 11 Mo 
delio 8—4 screen gri( 
lubos

kad )X‘r kelis menesius 
vojo $190 kuopos pinigų 
sėtinai ūžta po kabaretus. Kol 
buvo bolševikai ir valdyboje 
ėmė pusėtinas algas, jie ir var
žydavos
Užklausta sekretorių, kokį jus 
atlyginimą norėsite už darbą. 
Finansų sekretorius Andrius 
Statkus pranešė, kad dirbęs 
per šį pusmetį veltui, turėjęs 
daug ir išlaidų, bet ateinančiais 
metais dirbs veltui, tik išlai
doms reikalaus $10. Protokolų 
sekretorius J. Tamašauskas 
dirbo šiemet veltui, dirbs ir 
kitą metą veltui. Šitas prane
šimas buvo priimtas delnų plo
jimu.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

Nover. 
tukstan- 

kurie nori, kad jų doleris pirktų 
Čionai persitikrinsit kožnas vie- 

kad musų store yra žemos kainos.
daugelio pavyzdžių. Tikro Deimanto

> $6.50 ir 
ir aukščiau

PETER NOVER
(Neverauckas) 

WATCHMAKER AND JEWELER 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3847

kiekvieną metą būti kitas na
rys valdyboje.

Sekanti valdyba išrinkta at- 
Ieinantiems 1931 metams: Pir- 
{mininku K. Lugas, Vice pirimi- 
i ninku K.. Alvinskas, Protpkolų 
: rast. J. Tamašauskas, fin. rast, 
j A. Statkus, ižd. J. Girčius, iždo 
| globėjai— .!•. Adomaitis ir J. 
I-Repša. Maršalka J. Geniotis, 
i Korespondentas J. Tamašaus- 
i kas, (daktaras kvotėjas Tanane- 
; vičia. Knygų prižiūrėjimo ko- 
j misija: F. Bcreišis ir J. And- 
ruška. Susirinkimus nutarė lai- 

! l?yti toje pačioje vietoje, ir tuo 
I pačiu laiku. Paėmimui svetai
nės ir užtikrinimui išrinkta 
komisija—J. Ruika ir J. Ado
maitis.

Specialiai Brighton Parkui
Didelis Pasirinkimas Kalėdinių Dovanų 

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

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

Geresnės kokybės, didesnės vertės, 
gražesnių spalvų.

BERNARD PETKA’S 
MEN’S FURNISHINGS

4171 Archer Avė., aijti Richmond St.

Vėl Peoples Krautuvės
PIRMUTINES VADOVAUJA . 

DAVIME DIDŽIAUSIA NUOLAIDĄ

Lengvus išmokėjimai suteikiami visiems pagal norą 
ir išgalę, ir nerokuojami cxtra nuošimčiai ant išmokėji
mo. ‘ Nes, PEOPLES KRAUTUVES yra vienintelės Lie
tuvių krautuvės parduodančios radios, kurias pačios savo 
kapitalu finansuoja savo kostumerių 
neskolina pinigų iš finance įstaigų.

TURĖKIT PINIGŲ 
Sekamoms Kalėdoms

prisidėdami prie musų KALĖDINIO 
. . TAUPIMO KLIUBO dabar25c

į savaitę padarys jus nariu. 
Kiti, kliubaį •sulig kiekvieno kišeniaus.

MARGUTIS ‘KALĖDŲ DOVANAS’ DUODA
TIK IKI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

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

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

PASINAUDOKITE TA PROGA NEATIDĖL1

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

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

GROVEHILL 2242, ar užeikite į ofisą:

2437 W. 69th St., Chicago, III. ($3)
Atsineškite arba pasiųskite per laišką tik TRIS DOLERIUS .............

LAIKO, NES LAIKAS GREIT IŠSIBAIGS.

KONCERTAS su PRAKALBOMIS BEDARBIŲ ŠELPIMUI
PENKTADIENY, GRUODŽIO-DECEMBER 19 D., 1930 

Pradžia 7:30 vai. vak.
Visus Kviečiame Atsilankyti.

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 
3133 South Halsted Street

BEDARBIŲ ŠELPIMO KOMITETAS 
. . .. —.. ■! -------- :-------- :--- :----------- 1
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REVOLIUCIJA ISPANIJOJE

Vienoje iš tų Europos šalių, kuriose po Didžiojo 
Karo buvo įvestos diktatūros, būtent, Ispanijoje, jau 
prasidėjo atvira revoliucija. Daugelyje Ispanijos mies
tų eina darbininkų streikai ir ginkluoti susirėmimai 
tarpe sukilėlių ir ištikimos valdžiai kariuomenės arba 
gvardijos. Turtingi žmonės automobiliais važiuoja iš 
sostinės Madrido, skubindami pasprukti į užsienius. 
Buvo žinių, kad esąs pasirengęs bėgti ir karalius Alfon
sas.

Ar šį revoliucinį judėjimą pasiseks Ispanijos val
džiai nuslopinti, yra sunkų pasakyti. Visoje šalyje yra 
paskelbtas karo stovis, o kai kuriose vietose net apgu
los padėtis. Cenzūra nęprąleidžia į užsienį jokių žinių, 
išimant trumpus valdžios pareiškimus, kuriais bando
ma nuraminti viešąją opiniją. Apie revoliucininkų žy- 
gius ateina pranešimai ' tiktai iš pasienio Francijos 
miestų, į kuriuos kasdien atvyksta pabėgėliai iš Ispani
jos ir pasakoja, ką jie patys matė arba girdėjo nuo ki
tų. Apie tai, kas dedasi visam krašte, jie, žinoma, ne
gali daug žinoti.

Garsus Ispanijos aviatorius Ramon Franco, kuriam 
prieš keletą savaičių pasisekė ištrukti iš kalėjimo, o 
dabar — aeroplanu pabėgti iš Madrido į Portugaliją, 
tvirtina, kad už mėnesio laiko Ispanijoje jau bus res
publika. Pasikalbėjime sų spaudos atstovais jisai pa
reiškė, jogei Ispanijos revoliucininkai šiandie kovoja 
ir yra pasiryžę mirti, kad žmonės nusikratytų “žiau
rios priespaudos, aristokratijos, kunigijos ir kapitalis
tų”.

Iš to matome, kad Ispanijos revoliucijos tikslas yra 
didelis. Ten eina kova ne tik dėl monarchijos panaiki
nimo. Liaudis nori taip pat numesti nuo savo sprando 
aristokratų, klerikalų ir kapitalistų jungą. Kuomet re
voliucijos siekimai yra šitokį gilus, tai ji vargiai gali 
būti nugalėta, kad ir laikinai dabąrtinis judėjimas ne
būtų sėkmingas. Liaudis, kuri trokšta laisvės ir aiškiai 
žino, kas yra jos priešai, gali pralaimėti vieną arbą 
daugiau atskirų susirėmimų su savo išnaudotojais, bet 
anksčiaus ar vėliaus ji tuvi paimti viršų.

Prieš septynetą metų Ispanijoje buvo pakilęs libe
ralizmo judėjimas, kuomet karalius Alfonsas susikom
promitavo savo avantiurišku karu Morokoje. Karalius 
tuomet tą judėjimą sutrempė, panaikindamas parla
mentinę tvarką ir pavesdamas diktatorišką galią gene
rolui Primo de Rivera. Bet diktatūra tik dar labiau 
sustiprino žmogių nepasitenkinimą, ir pernai metais 
karalius jau buvo priverstas prižadėt kraštui atsteigti 
konstitucinę tvarką, idant jam nereikėtų atsisveikinti 
su savo sostu. Bet kadangi tas prižadas iki šiol nebuvo 
išpildytas, tai nerimas visuomenėje augo, pasiekdamas 
vis gilesnius sluoksnius, ir šiandie jau, kaip matėme, 
žmonės stato reikalavimus, apie kuriuos anų metų li
beralai nė nesapnavo.

Todėl, jeigu da ir dabar valdžiai pavyktų nuslo
pinti laisvės judėjimą, tai revoliucija butų tiktai ku
riam laikui sutrukdyta, bet užtai paskui ji išsiveržtų 
su dar didesne energija, nušluodama nuo savo 'kelio ne 
tik karaliaus sostą, bet ir visą žmonių pavergimo ir iš
naudojimo sistemą. f

P. S. Paskutinės valandos telegramos sako, kąd 
neramumai Ispanijoje einą mažyn. Revoliucijos vadų 
nesutikimai padėję valdžiai atsilaikyti.

.. ip,", ...........

LIETUVOS UNIVĘRSITETO STUDENTAI

Lapkričio mėnesio pabaigoje Lietuvos Universiteto 
studentai rinko savo atstovybę. Tik-ką gautuose iš 
Kauno laikraščįuose paskelbti tų rinkimų rezultatai, 
kurie yra toki: Ateitininkų sąrašas gavo 717 balsų ir 
12 atstovų; Varpininkų — 96 b. ir 2 at.; Tautininkų 
vyrų — 179 b. ir 3 at.; Tautininkų^ moterų — 46 b. ir 
1 at.; Žaizdras — 69 b. ir 1 at.; Benr. žydų sąrašas — 
395 b. ir 6 at.; žydų sion. soc. — 118 b. ir 2 at.; Rusų 
— 58 b. ir 1 at.; Vokiečių — 44 b. ir 1 at.; Lenkų — 
148 b. ir 2 at.; Teisininkų — 161 b. ir 2 at.; Humani
tarų — 97 b. ir 2 at.; Medikų — 109 b. ir 2 at.; TeknL 
kiį —r 106 b. ir 2 at. Be to, dalyvavo rinkimuose da ir 
kelios kitos grupės, surinkusios nepakankamai halsų, 
kad pravestų bent po vieną atstovą.

Rinkimuose dalyvavo viso 2,539 studentai ir atsto
vų išrinkta 41.

Studentija pasidalino šiuose rinkimuose į tris svar
biausias grupes: partijų, tautinių mažumų ir fakultetų. 
Palyginant pirmesnių metų rezultatais, pasirodo, kad 
iš partinių grupių daugiausia sustiprėjo klerikaliniai 
ateitininkai. Bendras balsų skaičius, paduotas už tau
tines mažumas, taip pat užąugo: 1928 m. buvo 307 b., 
1929 m. — 507 b., o šiemet — 783 b. , Už nepartinius 
fakultetų (mokslo skyrių) sąrašus taip pat paduota 
žymus skaičius balsų, būtent, viso 633, t. y. apie 25% 
visų dalyvavusių balsavime. Gi labiausia nupuolė tau
tininkų balsai. 1928 m. už juos balsavo 411 studentų, 
1929 m. — 261, o 1930 m. — 225. i

Nėra abejonės, kad Universiteto studentuose daug
maž atsispindi plačiosios visuomenės nusistatymas, tik, 
žinoma, su tuo skirtumu,, kad studentijoje yra žymiau, 
negu visuomenėje, reprezentuojamos turtingosios žmo
nių klasės. Beturčių vaikai retai tepatenka į Universi
tetą.

Ką gi rodo tie rinkimai? Jie rodo, kad šiandie Lie
tuvoje stiprėja tautinės mažumos, bepartyviai ir kleri
kalai. Klerikalų įtakos augimas yra ypatingai pažymė
tinas dalykas. Tautininkų valdžia stengiasi krik.-demus 
“suvaryt į ožio ragą”, bet ji atsiekia visai priešingų 
rezultatų: patys tautininkai eina silpnyn, o klerikalai 
stipryn.

Prieš kiek laiko ^Naujienos” buvo pasakiusios, kad 
uždarinėjimas klerikalinių organizacijų mokyklose nie
ko gero neduos. Užuot bandžiusi represijomis kovoti 
prieš klerikalizmą, tautininkų valdžia turėtų grąžinti 
laisvę visuomenei. Klerikalizmui yra pavojinga ne dik
tatūra, nežiūrint kas ją vykintų, bet — laisvė!

Rinkimai Lietuvos Universitete šitą “Naujienų” 
mintį pilnai patvirtina. ‘ \ 

kaitimus ir tuo budu 'sujungę 
mus ryšiai meilės, kuri viešpa
tauja virš žvaigždžių ir kuri 
neturi nieko bendro su šios že
mes smagumais. Bet piktajam 
priešui pavyko paslėpti nuo mu
sų pačių musų meilės giliąją 
reikšmę, taip suvilioti mus bai
siu budu, kad mes dangišką tik 
žemišku budu begalėjome su
prasti. Ak, ar ne aš buvau, ku
ri tau prisipažino savo meilę 
prie išpažinties klausyklos, bet 
vietoj uždegti tavyje, amžino
sios meilės mintis, tavyje su
liepsnojo geidulių pragariškoji 
ugnis, kurią tu, kadangi ji ta
ve kėsinosi sudeginti, stengeisi 
užgesinti įvairiais nusikalti
mais? Stiprinkis, Medardai! Tas 
pamišęs kvailys, kuriam pikta
sis priešas prikalbėjo tikėti, 
kad jis yra tu ir privalo įvy
kinti tai, ką tu pradėjai, buvo 
vien tiktai dangaus jrankis, 
per kurį buvo įvykdyta Jo va
lia. — Stiprinkis, Medardai — 
greit greit...”

■ ' r ,

E. T. A. Hoffman Vertė J. Pronskm

Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

net kraujas lyg trykštantis šal
tinis aukštai į orą iššoko. “Ju 
ha! uk uk. — Tai dabar laimė
jau savo sužiedotiniukę, tai tu
riu savo princesą!” — šitaip 
surijo beprotis ir puolė už di
džiojo altoriaus, per grotų du
ris, į vienuolyno koridorius. Pa
sibaisėjimo perimtos vienuolės 
sukliko. — “žmogžudystė — 
žmpgžudysfė ties Viešpaties al
toriaus!” — šaukė minia pulda
ma prie didžiojo altoriaus. 
“Apstatykite visus vienuolyno 
išėjimus, kad žmogžudys nepa
bėgtų”, sušuko Leonardas di
džiu balsu ir minia metėsi lauk 
ir Kas tik iš vienuolių drąsos 
dar turėjo pagriebę kampe su
dėtas procesijos lazdas leidosi 
vytis išgamos per vienuolyno 
koridorius. Visa buvo tik vieno 
akimirksnio darbas.

Bematant klūpojau šalę Au
relijos. Vienuolės baltopiis ska
romis, kiek tai buvo galima, 
aprišo žaizdą ir gelbėjo apalpu
siai abtisei. Koks tai stiprus 
balsas greta manęs kalbėjo: 
Sancta Rosalia, orą pro nobis, 
ir visi, kurie buvo pasilikę baž
nyčioje, balsu sušuko: “Ste
buklas, — stebuklas, thip ji 
yra kasikine — Sancta Rosalia, 
oro pro nobis.” — Aš pažvel
giau į viršų. — Greta manęs 
stovėjo dailininkas, bet rimtas 
ir malonus, toks kaip kad man 
buvo kalėjime pasirodęs. Mane 
nebegalėjo apimti joks žęmiškas 
skausmas dėl Aurelijos mirties, 
joks išgąstis dėl dailininko pa
sirodymo, nes mano sieloje jau 
svitą ir pradėjo darytis aišl^U, 
kaip atsiriša tamsiosios galy
bės supinkliotosios paslaptingos 
kilpos. • \

Stebuklas, stebuklas! — šau
kė minia nepaliaudama: Ar ma
tote tą seną žmogų fioletinia- 
me apsiauste? — Jis nužengė 
iš didžiojo altoriąus paveikslo. 
Aš tai mačiau, aš taip pat! -— 
šaukė po kits Rito daugybė bąl- 
sų ir visi puolė ant kelių ir nu
tilo audringas bruzdesys ir pa
virto į dejonių ir verksmo per
traukiamą maldos ošimą. Abti
sė pabudo iš apalpimo ir prar 
bilo giliausio ^alinąo skausmo, 
širdį plėšiančiu balsu: “Aure
lija! mano kūdiki! mano dievo
baimingoji duktė! — Amžina
sis Dieve! Tai yra tavo spren
dimas f’

Paskutinis Medardo pasikalbęji- 
mas sti mirštančia Aurelija h 
susitaikymas. — Kaip nutrūks
ta gija, rišusi dvi širdis, nežiū

rint didžiausių priešingumų.
Įnešę paklodėmis padengtus 

neštuvus. Pakėlus Aureliją aąt 
neštuvų ji giliai atsiduso ir at
merkė akis. Dailininkas stovė
jo prie jos galvos, ant kurios 
uždėjo savo ranką. Jis išrodė 
kaip koks didis šventasis, ir yi- 
si, net pati abtisė išrodė per
imti stebėtinos baimingos pa
garbos. — Aš atsiklaupiau be
maž ko visai šalia neštuvų. Į 
mane krito Aurelijos žvilgsnis. 
Mane apėmė giliausis skausmas 
dėl tos šventosios skausmų pil
nos kankinės. Nepajėgdamas 
ištarti žodžių vos galėjau su
šukti dusliu riksmu. Tuomet 
tarė Aurelija maloniai ir ty
liai : “Kodėl tu verki tos, ku
riai Amžinoji Dangaus galybė 
suteikė garbės persiskirti jsa 
žeme tame akimirksnyje, kai 
ji pažino šios žemės niekingu
mą, kai jos širdį pripildė bega
linis ilgesys afnžinojo džiaugs
mo ir palaimos viešpatystes?”
— Atsikėliau, priėjau visai arti 
prie neštuvų. — “Aurelija, ta
riau, šventa nekalta mergele, 
tik vieną vienintelį akimirksnį 
pažvelgk iš aukštybės regi jų, 
priešingai aš turiu pražūti ma
no dvasią ir protą laužančiose 
ir žudančiose abejonėse. — Au
relija! Ar gi tu paniekinsi tą 
nedorėlį, kurs lyg pati piktoji 
dvasia įėjo į tavo gyvenimą ?— 
Ak, sunkiai jis save nubaudė,
— bet jis žino, kad jokia at
gaila nesumažins jo nusidėji
mų saiko — Aurelija! ar tu 
gali atleisti mirties valandą?”
— Lyg angelo sparnų paliesta 
nusišypsojo Aurelija ir pri
merkė akis. “O, — pąsaulįo Iš
ganytojau, švenčiausioji Mer
gele, — aš turiu pasilikti be 
paguodos, atiduotas bevilčiui 
nusiminimui! — p, 'gelbėkit! 
Gelbėkite mane nuo pragaro 
pražūties!” Taip meldžiausi iš 
vjsos širdies. Aurelija atmerkė 
Har sykį akis ir tarė: “Medar
dai — tu \pasidavei i'piktajai 
galybei! bet ar aš pasilikau 
gryna nuo nuodėmės, kai aš ti
kėjausi pasiekti žemiškos lai
mes per mano nusikalstamą 
meilę? Amžinojo ypatinga va
lia mums lėmė išpirkti mukų 
nedoros gimines sunkius misi

Išsipildė. — Slaptingasis daili
ninkas, kurs buvo ne kas kitas 
Kaip Medardo giminės dvasia, 
apsidžiaugė mirties pergale. — 

Aurelija mirė.
Aurelija šiuoj5 pastaruosius 

žodžius jau su užmerktomis 
akimis ir jaučiamu įtempimu 
ištarusi pradėjo alpti. Tačiau 
mirtis vis dar negalėjo jos nu
galėti. “Ar ji jums išpažintį 
darė, garbingasis pone? ar ji 
Jums išpažintį darė?” klausi
nėjo manęs žingeidžios vienuo
lės. “Priešingai, atsakiau: ne 
aš, bet ji pripildė mano sielą 
dangiškąja paguoda.” — “Svei
kinu tave, Medardai, greitai 
pasibaigs tavo kvotimų laikas,
— o tuomet ir man palaima!” 
Tai buvo dailininkas, kuris 
šiuos žodžius kalbėjo. Aš priė
jau prie jo: — ‘fl?ai neapleisk 
manęs stebuklingasis žmogau.”
— Nežinau pats, kodėl mano 
mintys, kai aš toliau norėjau 
kalbėti* kokiu tai stebėtinu bu
du apsvaigo; aš patekau į pa
dėtį tarp budėjimo ir sapnų, 
iš kurios manę prikėlė garsus 
šauksmas ir riksmas. Dailinin
ko jau nebemačiau. Valstiečiai, 
miestelėnai, kareiviai buvo įsi
veržę į bažnyčią ir primigtinai 
reikalavo leisti jiems išieškoti 
visą vienuolyną ir surasti Au
relijos žmogžudį, kuris dar*tu
rėjęs būti vienuolyne pasislė
pęs. Abtisė ne be pamato bijo
dama betvarkės nenorėjo su
tikti, bet nežiūrint į jos pagar
bą ji nebemokėjo suvaldyti 
įkaitusių protų. Jai buvo išme
tinėjama, kad ji dėl niekingos 
baimės slepia žmogžudį, kadan
gi jis yra yienuolis ir matyti 
buvo, kad minia vis smarkiau 
kila pulti vienuolyną. Tuo tqy- 
pu į pamokslinyčią palipo Le
onardas ir po. kelių stiprių žo
džių apie šventų vietų išnieki
nimą pasakė miniai, kad tasai 
žmogžudys nėra joks vienuolis, 
tiktai yra beprotis, kurį jis bu
vo priėmęs į vienuolyną prie- 
gląudąi, ir kai| jis išrodo jau 
miręs esąs buvo aprengtas j 
ordeno habitą ir nuneštas į nu
mirėlių kamerą, kurioj jis, ma
tyti, pabudo iš savo apmirimo 
padėties ir pabėgo. Jeigu jis 
tebebūtų vienuolyne, tai visos 
pasistvertosios priemonės butų 
padariusios negalimu jam pa
bėgti. Minia nusiramino ir tik 
reikalavo, kad Aurelija butų su 
iškilminga procesija nuneštą į 
vienuolyną ne nėr koridorių, 
bet per kiemą. Tai įvyko. Nu
rimusios vienuoles pakėlė neš
tuvus, kurie buvo rožėmis ap
vainikuoti. Aureliją taip pat 
kaip ir pirma vėl papuošė ro
žėmis. Arti iš paskui neštuvų, 
virš kurių keturios vienuolės 
nešė baldakimą, ėjo abtisė pa
laikoma dviejų vienuolių, liku
sios vienuolės ėjo kartu su ty
rosiomis seserimis, tada įvairių 
ordenų broliai, paskui jų mi
nia, ir šitaip * pasijudino eiti 
per bažnyčią. Kaip tik procesi
ja pradėjo eiti per vidųri baž
nyčios iš chorų nuaidėjo kar
tus ir šiurpulingi gilus vargo
nų tonai. Bet žiūrėk, Aurelija

palengva pasikėlė ir melsdamosi 
iškėlė dangun rankas, ir iš 
naujo visa minia puolė ant ke
lių ir sušuko: Sancta Rosalija, 
orą pro nobis! — Taip išsipil
dė, ką aš, Aureliją pirmą sykį 
pamatęs, savo fanatiškame, ap- 
jakime tik nedorai šventžo- 
džiaudamas, ištariau. Kai vie
nuolės žemutinėj vienuolyno 
salėj padėjo neštuvus ant že
mės, kai seserys ir broliai mel
sdamiesi sustojo ratu, Aurelija 
giliai atsiduksėjusi sukrito ab- 
tisei, klupojusiai greta, ant 
rankų. — Ji buvo numirusi! —

Minia nesitraukė nuo vie
nuolyno vartų ir tik kai varpai 
paskelbė dievotosios nekaltos 
mergelės šiai žemei atsisveiki
nimą, visa minia pavirto į vie
ną raudos ir verksmo ūžesį. — 
Daugelis padarė pažadus ligi 
Aurelijos egzekvijų pasilikti 
kaime ii’ tik po to grįžti į sa- 
vo gimtines, o tuo tarpu griež
tai pasninkauti, (landas apie tą 
baisų darbą ir apie dangaus

sužiedotinės kankynę greičiau
siai išsiplatino ir atsitiko taip, 
kad Aurelijos egzekvijos, ku
rios buvo apvaikščiotos po ke
turių dienų, pasidarė panašios 
džiaugsmo šventei, kaip yra 
apvaikščiojama kokios .nors 
šventosios apsireiškimo diena. 
Nes jau dieną pirm to visa pie
va priešais vienuolyną, kaip bū
davo švento Bernardo dieną, 
buvo žmonių pripildyta, kurie 
ten apsinakvoję laukė ryt die
nos. Tiktai vietoj linksmo oše- 
sio dabar girdėjosi maldingi 
dejavimai ir duslus šnabždesys. 
— Iš lupų į lupas vaikščiojo 
pasakojimai apie baisų įvykį 
ties didžiuoju bažnyčios alto
rių, ir jei kartais pasigirsdavo 
stipresnis balsas, tai buvo kei
kimas žmogžudžio, kuris po to 
dingo be pėdsako. (B. d.)

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

Budriko Radio Valandos
Atsukite savo radio ir pasiklausykite lietuvių liaudies 
dainų ir inuzikos ketvergais iš stoties W. R. F. C., 1420 
kilocycles, nuo 7 iki 8 valandos vakare. Ir nedėliomis 
iš stoties W. C. F. L., 070 kilocycles, nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. šiuos radio programas rengia Jos. J?. Budriko 
radio krautuvė.

Siųsk Kalbanti 
Pasveikinimą

Šventose

Koks džiaugsmas jūsų gimdytojams ir draugams 
gauti rekordą su tavo ir tavo šeimynos geriausiais 
linkėjimais!

Rekordus galite padaryt namie.
Atlankykit mus šiandien!
Mes jums parodysim kaip.

Nauja
VIctor

RE-57 $285.00 
Be Radiotronų.

Rekordų Darymo
Electrola

Lengvi išmokėjimai. Jūsų 
seną radio priimsime aug- 
ščiausia kaina.

REKORDAIA U J A U S I VICTOR
10 Ineh, tiato Kaino 75f 

„ ,„.Af GERSIM, Broliai, Vllavaalai 
*-14040į {YDŲ BĖDOS

„ S Diemantaa Paika
Y-^4041 į Gllyaai Paika Kaimai OrkMtra

»""Kw"

žaromu Ir Gn»i

V:|4028 į Ąjiuo Padui* 6npa

f Ant Uvoiio 
M-14P26 Saaritiioas

I kr. Marijos Ovtavli Cbaraa

PHutM firiH 
Motai, Mano 

___ , Plraiya | kon 
l C

V-14001įgnit(| Kilnoti
Polka 

*•14036 į ManOuolla—Polka
Redle Paika 
Bevardi—Polka

Chlaioi Veseil' Orktrtra

,, PlltotjbM ptpleri 
V-14032 j variai Saailinae Ir Varajtb

•v. MvIJm Lletnli Charu 
Yotko Ortatn 

Wltk»w OrkMtra

PaliiiN GriH

v-:

Musų krąųluyėj visuomet gausite tinkamą patarnavimą. 
Visus radio parduodam lengvais išmokėjimais.
Dykai dęinpąstvąvįnias jūsų namuose.

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

Jos.F.Budrik,b!
3417-21 South Halsted Street
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Bedarbių Šelpimo Reikalai
nu

9252

Graboriai

Svajones Liks Tikre

CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 4139

South

Duota rūbų

Dėdė Titus
1 2 ryto

LOVEIKIS Rez

drau
Eleno!
Arte

$2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00

1.00
1.00
1.00

kvie 
žmo

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
netic

kon 
siųs 

drau

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

6 iki 8 vak 
4983

ĮGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Vidikas- 
Lulevičienė

S. D. LACHAVICH 
LIETUVIS GRABORIUS

Pirkite tuojau tikietus 
certo bedarbių naudai ir 
kitę savo giminėms ir 
gams, kaipo Kalėdų dovanų. Jus 
sušelpsite alkanus bedarbius— 
atliksite žmoniškų darbų.

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

PRANCIŠKA VERYGIENĖ

1640 W. 46th St 

Telefonai , 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

sipratusiai visuomenės daliai. 
Surinktos v aukos bus suvarto
tos’ prakilniam tikslui 
pirkimui maisto neturtingiems 
našlaičiams. 

Aukavo:
Emilija Palangiškienė 
Mr. M. Liubinas .......
John Aleksandravičia 
John Yundul ..............
K. Kazlauskas .....?....
Mrs. Liubinicnė ....... .
Antanas taurinas......
M. Kizlaitis.................
Stanley Paulauskas .... 
George Rauka.............
John Yankus ..............
Mr. ir Mrs. Lankauskai

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

- L... -L. —...................!■”==

Lietuviai Gydytojai

lo prašo Lietuvos žmonės ir 
lav pataria Lietuvos bankai

OFISO VALANDOS: Kasdie 
5-8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 

Tel. Cr«wford 5573

Pranciškų, anukus 
Kūnas pašarvotas, 
W. 40 St .
įvyks ketvirtadieny, 
įlieną, 8 valandą iš 

į Nekalto Prasidč- 
Šv. parapijos baž-

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai >

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Pavyzdis kaip alka 
niems bedarbiams 

pagelbėti

Mielaširdingas 
Darbas

ARTISTAI DALYVAUS
Bedarbių Šelpimo Koncerte:
Penktadieny, gruodžio 19 d.,

Lietuvių Auditorijoj, 3133
So. Halsted Street.

Mikag Yozavltas, pianistas
Ona Biežis, soprano
Mikas PejfuševiČius, įmtiiki

r. i n kas
Jadviga Griciūtė, soprano
Jonas Romanas, tenoras

Duetas: Vanda Misevičiutė ii
Vera Stradom^kaitė.

edIrbių sušelpimui 
KONCERTO T1KIETAI 
PARDUODAMI ŠIOSE 

VIETOSE:

prie 
duodu 
eleetrie

mag- 
blankets ir 
Moterim ir 

merginom patari
mai dovanai.

J. Lulevicius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 ,S. Halsted St. 
Cnicago, III.

Tel. Victory 1115

Gauta rūbų nuo gerų žmonių

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy U Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

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

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

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

Phone Boulevard 7589

B U T K U S 
Undeftaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 3161

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

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

ADOMAS SHOLIS 
(Schultz)

Mirė gruodžio 17 dieną, 1930 
, 5 vai. ryto, sulaukęs vidur- 

kilo is Mariampolės ap- 
Liudvinavo parapijos, 

išgyveno 4 8 metus, 
dideliame nuliūdime tnote- 

— Marijoną 
Rubienę, 

Teresę Var- 
Kotriną Murphy. Eleną 

Adelę ir Aleksand- 
14 anūkų, 6 žen- 

Prancišką Matulevičie- 
Petrą ir Joną, 

Marijoną Zableckienę, 
ir gimines. 

►1. P. Kliubo 
SLA. Kūnas 
. 23 PI. Vė- 

mire pas dukterį 
. California Avė.

J. Vizgaitis, 2136 Fowler St. 
davė rūbų ir maisto. Ona Sal 
vaitienė, 2916 W. Roosevelt K d 
M. Skardauskienė, 3040 
Union Avė.

Phone 
Hemlock

Po to nuvažiavau j senų 
Bridgeportų ir užėjau į Bridge
port Forničių krautuvę, Sutin
ku p. Piktormanų ir. Pawlowi- 
czių. Man besikalbant su Paw- 
lowicziu, bedarbių šelpimo dar
bininkai pavalgindinę susirin
kusius, vieni išėjo namo, kiti 
rengėsi važiuoti pašelpa par
vežt.

P. Pawlowicz man parodė be
darbių šelpimo vietų ir provi- 
zijų. Visko rodos po biskį tu
rima; vienok prašančių yra

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

Kampas North Avė. ir Dapien Avė.
Vai.; 1 iki 3 po pįet

Tel. Brunsufici
Namų telefonus Brunstvick 0597

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

S. Ješelskis, J. Dapšas, V 
Žičkienė, A. Bowers, P. Petri 
kas, J. Bartkus S. Losadževi

“Naujienų” raštinėj, 1739 S. 
Halsted St.

Knygyne “Lietuva”, 3210 S. 
Halsted St

Universal State Banke, 3252 
S. Halsted St.

Peoples Restaurante, 1628 W. 
17th St.

Bedarbių šelpimo Komiteto 
ofise, 3224 S. Halsted St.

Mld-West Pharmacy, A. A. 
Tūlis, 4143 Archer Avė.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

minusio. Tas parodo tikrų drau 
giškumą.

Arkivysk. Geniotis.

Ofiso ir Rez. 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

Phone Canal 6222

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

Vai
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė

Telefonas Republic 7868 I

amžio, 
skričio 
Amerikoje 
Palikę 
rį Jievą, 8 dukteris - 
Palionienę, Elzbietą 
Magdaleną Vilkienę, 
nienę, 
Petrulaitienę. 
rą Šiauliutes 
tus. seserį 
nę. 2 brolius 
pusseserę 
Mahanoy City. Pa. 
Buvo narys L. Po 
Keistučio dr-jos ir 
pašarvotas 2316 W 
lionis gyveno ir 
Varnienę 4157 S

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

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

Moteris, Dukterys Žentai, 
Anūkai, Sesuo, Broliai • 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. Lachavicz, Telefonas 
Roosevelt 25 15.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. * 
Valandos nuo 40—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

B. Staponavicz, 738 W. 31st 
St., d«ivė 30 duonų. Labai ge
ras žmogus, jis šelpia bedar
bius beveik kasdie. Mes 
ciame paremti tokį gerų 
gų perkant nuo jo duona

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadiphio ir ketvirtadienio.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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.

turima.
Matyt, tiek bedarbiai tiek

Jei abejoti ^apie savo akis, eik pas 

t>r, Ą, R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Laikinai persikėlė už 
' kampo ir dabar randasi

4660 Gross Avė. 
Tel. Yards 4317

Vienos parės dalyviai suaukave 
$17.25 Į : „

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY 
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryte 

tiktai

WISSIG, 
PnniiHnlnnn* IttM 

Seno Krajaus J. F. Eudeikis Komp.U GRABORIŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage Avė
Tol. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
444 7 So. lairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
a SKYRIUS

1410 Sa V) t h Ct., Cicero 
Te! Cicero 3794 

SKYRIUS
3 201 Auburn Avė. i et. Blvd

'gali pasišventę ir geros širdies daugiaus, negu kad reikmenų 
žmonės.

Vienoj lietuvių valgykloj 
man bevalgant pietus, priėjo labdarybės darbuotojai visi šyp- 
valgyklos savininke ir sako: so ir nei vieno nemačiau nusi- 
‘šiandien i Bridgeport Forni

čių kompanijų pasiunčiau pri
krovus baksą visokių valgių.’ 
Aš pertraukęs jos kalbų, at
kartoju: “į Bridgeport Forni
čių kompanijų?” Ji sako 
“Taip.” Pamislijau, tie žmonės 
turbut geros širdies, nes jie 
nesigaili nei savo krautuvės už- 
leist bedarbiams.

J. F. RADZIUS
PTGIAUSIS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
‘ Laidotuvės* patamau- 

ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 

a priklausau prie gra- 
bų išdirbystės.

i AM OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

TF 3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Daktaras
/ l t ' , 1

Kapitonai
Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UžSISENftJUSIOS ir NEMGYDOMOS JOS YRA 
Specialička* gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite/ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį nietų ir Bjtydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. C-. ’* “*
nuo 10 ryte iki l vai. ir nuo 
4200 Weat 26 St., kampa* Keeler Avė.

Gale kelio prie tilto niukso 
sena, labai sena bakūžė. Per 
daugel metų keturi vėjai, pasi
keisdami, glostė, glamonėjo jų. 
Laikais jie mylėjo jau griū
vantį namelį, laikais iš dide
lio įnirtimo bandė nuversti jį 
nuo silpnų kojų. Bet tas žmo
gaus lizdas ir šiandien tebe
niūkso, neatsižvelgiant gamtos 
pastangų panaikinti jį.

Bakūžė atrodo pavojinga gy
venimui. Ugnis, vienu akimirk
sniu, gali praryti ja. Tad sy
kiu turėtų žūti skurdžių tur
tas, o gal ir jų gyvastis.

įvairių tautų ir visokių pa- 
žvalgų asmenys seniau ieško
davo ir rasdavo sau prieglau
dą po jos pastoge. Bet dabar
tiniu laiku ji dengia, savo su
žeistais sparnais, lietuvę naš
lę ir jos penkias dukreles.

Jų motutė, linksmaveidė, 
darbšti šeimininkė, kantriai 
nešdama savo vargų naštų, pir- 
miaus bėga darbo ieškoti negu 
sau maisto parsinešti.

— Maistas nepabėgs, geriaus 
darbo 0irmiaus gauti.

Jos stengimasi šeimyna už
laikyti ir aprūpinti- viskuom, 
jos pasišventimas dėl savųjų 
labo yra brangus idealas. Iš 
suvargusios krutinės nekįla de
javimo, bei nusiskundimo vil
nys, iš akių nekrinta lašai, ir 
ji nemaldauja duonos, bet dar
bo, darbo. Nors ir neturi ko 
valgyti, bet širdis nedaleidžia 
prašyti. Ir ji vis'kartoja sau 
mintyj — Gal gausiu kur nors 
padirbėti, jei ne šiandien tai 
ryto ?

Viltis, negęstanti viltis išsi
pildys ir svajonės liks tikre
nybe. Ji gaus darbo, gi šiame 
momente geros valios žmonės 
pagelbės jai suteikdami mai
sto. O gal kas galite duoti jai 
darbo?

6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Persiskyrė su šiuo pasauliu
gruodžio 15 dieną, 4 valandą po 
pietų, 19 30 m., sulaukus apie
7 3 metų amžiaus, gimus Lietu
voj. Paliko dideliame nuliūdi
me sūnų < Vladislov.f ir marčią 
Oną, švogerį 
ir gimines, 
randasi 2518

Laidotuvės 
gruodžio 18 
ryto iš namų 
jimo Panelės 
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Pranciškos Verygie- 
nės gimines .draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
*

Simus, Marčia, Švogeris, 
Anūkai ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Rcsidcnce Phone Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

Ofisas:
2700 Dcvon Avė., Rogcrs Purk 3320

Valandos:
10-12 A. M , 2 ) it 7-9 P. M.

Ncdčljoms sulig sutarties.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

šelpti biednus yra mielašir- 
idingas darbas. Ta atlikti tiktai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir y 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Nesenai įvyko smagi 
giška partija dėl Mrs. 
Kazlauskienės, 5353 So. 
sian St.

Kaip paprastai laike “panų' 
būna prakalbėlių. šį sykį p. Al. 
Liubinas pasakė prakalbų ir pri
siminė, kad reikia šelpti bedar
bius. J. Jankus tuojau pradė
jo kolektuoti ir surinko viso 
<$17.25. ' .f

šios “surprise palty” suma
nytoja buvo p. Emilija Palan- 
giškienė, sesuo p. Kazlauskie
nės. Reikia pastebėti, kad to- Į 
lyuose draugiškuose vakarėliuo- i 
se ir kiti turėtų atsiminti be
darbius. šio draugiško susirin
kimėlio pasielgimas gali būti 
geru pavyzdžiu musų labiau su- Į

Lietuviai Gydytojai Įvairus 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, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso telefonas Vlirinia 0030 
Rez. Tel. Vau Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namų ofisas North Skle
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet

\ Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

■ PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė į naują vietą po 
numeriu / 

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banko 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką •* į

arti Ashland Avė.
_________________:__________________________________1.:________

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

Įyai^rųs Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milivaukec Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

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 ŠC-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. _

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

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

Tel. Canal 3110’ 
Rezidencijos telefonai

South Shorc 2238 ar Randotph 6800

DR. CHARLES ŠEGAL
Praktikuoja 20 metai

V OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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. Nedek nuo 10 iki 12
Rez. Telepbonc Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmtue 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oaklcy ir 24 St. l'ct. Canal 1712-0241 
Valandos: Pancdėliais ir Kcivergais 

i iki 8 vai. v ik., 1 Ji n nmk ii'i ir 
Petnyčioinib 1 iki 4 v. v.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir mote

rų, senas žaizdas, ligas 
rectal

Dr. J. W. Bęaudette
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

Ofistis: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31th Street

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

Advokatai

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

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 Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 6331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 <$. 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 nuo 6 iki 9 vai. 
/ Phone Boulevard 3697 

r 3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

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

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas.

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 IV. Mashington St.

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

johnbTborden
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Tekpfione Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 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 Bldg. 
One North La Šalie St.

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

JOSEP11 I. GRISU 
Lietuvis Advokatas

46 3 1 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. <515 So A‘> i',// St.
1 ii. Republic 97 23
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Trys Svarbus Įvykiai 
Šią Savaitę

BEDARBIŲ ŠELPIMO KONCERTAS. 
KALĖDŲ TEATRAS VAIKAMS. - CHI- 

CAGOS LIETUVIŲ PIRMYN ŠEIMY- 
' NIšKAS VAKARĖLIS

Koncertas ir prakalbos bedarbių naudai

ŠĮ penktadienj, gruodžio 19 d.
Lietuvių Auditorijoj rengiamas 
svarbus vakaras varge esąnčių 
bedarbių naudai. Vakarą ren
gia Bedarbių šelpimo Komite
tas. Bus gana turtinga muzi- 
kalė programa ir Įdomios pra
kalbos.

Koncerto programą išpildys 
p. Mikas Jozavitas, Birutės ve
dėjas, piano.. Ponia Ona Bie- 
žis, soprano. Mikas Petruše
vičius, smuikas; p-lė Jadviga 
Gricaitė, soprano; Jonas Roma
nas, tenoras, ir dvi p-lės Vanda 
Misevičiutė ir Vera Stradoms- 
kaitė, duetas.

Prakalbas pasakys, pirmasis 
Antanas Žymontas, Bedarbių 
šelpimo Komiteto pirmininkas, 
išduodamas smulkią apyskaitą 
iš Komiteto veikimo ir paduo
damas statistikos žinių apie be
darbės padėti lietuvių tarpe 
Chicagoj. Tas žinias svarbu 
girdėti visiems, kam rupi musų 
vientaučių gelbėjimas. Antras 
kalbės P. Grigaitis, “Naujienų” 
vyr. redaktorius.

Chicagiečiai parodė, kad jie 
moka užjausti ir moka gelbėti 
savo viengenčius, bedarbes 
skurde atsidurusius. Tad, be 
daug žodžių, yra vilties, kad ir 
į šį vakarą apsilankys kuo- 
skaitlingiausiai. Prašomi visi, 
ką laikas paleidžia. Ir musų 
vargstantiems bedarbiams bus 
maloniau, matant, kad yra žmo
nių, kurie jų neužmiršta šioje 
sunkioje padėtyje.

Socialėj ■ nelaimėj netdri būti 
skirtumų, šiandien, man, ry
toj tau. Niekas nėra tikras, 
kad jis pats neatsidurs pana
šioj padėty. Tad parodykime 
savo tarpe solidarumą, drau
giškumą,. užuojautą, tiesdami 
vienį kitiems brolišką ranką, 
nes visi čia esame surišti ben
dro likimo ryšiais.

Dykai teatras lietuvių 
vaikams

Ateinanti šeštadienį (Suba- 
toj), gruodžio 20 d. Mildos Te
atre, ant S. Halsted ir 32 St. 
bus duodamas įdomus Kalėdų 
teatras lietuvių vaikams. Te
atrą rengia “Naujienos” kartu 
su Mildos Teatro savininkais 
ponais Šatkauskais. Teatro va
landos nuo pirmos valandos po 
pietų. Tai bus tikra džiaugs
mo parė vaikučiams. Atatinka
mus įdomius filmus parinko 
patys p. Šatkauskai. Filmai 
bus vaikams didelė naujiena, 
pilna pamokinimų, įdomumo ir 
juoko. Be to vaikučiams bus 
dalinamos dovanos skanėsiais ir 
saldainiais.

Tikietai į teatrą jau gatavi. 
Juos galima gauti “Naujienų” 
ofise ir Lietuvos knygyne. Už 
tikietus nereiks nieko mokėti, 
nes tai yra “Naujienų” dova
na jaunajai, priaugančiai lietu
vių kartai. Ciceriečiai gali gau
ti pas J. Uktverį, 1218 S. 48 
et.

Tėvai kviečiami atvežti savo 
vaikučius į teatią ir iš kuoto- 
liausiai, nes Mildos teatre yra 
daug vietos, ir reikia tikėtis, 
visi vaikai gaus vietos. Tikie
tus patartina užsisakyti iš kal- 
no, nes gali greit nebelikti.

Visi busimieji lietuviai ir lie- 
tuvditės, kviečiami j Kalėdų 
teatrą-parę. \

Lietuvių choro ir orkes
tro vakarėlis

Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn ir Chicagos Lietuvių 
Simfonijos Orkestrą kviečią 
savo draugus, drauges, pritarė-

jus-jas ir remejus-jas, ateinan
tį šeštadienį, gruodžio 20 d. 
Mildos svetainėje, sykiu su jais 
draugiškai praleisti smagią va
landą. Meldažio svetainė yra 
2244 W. 23rd PI. Vakarėlio
pradžia 8 vai. vakaro.

Nežiūrint, kad dar negirdėtai 
sunkus bedarbės ir depresijos 
laikai gresia pakirsti visokį 
kultūros judėjimą, tačiau lietu
vių sveika dvasia to nepaisyda
ma .veržiasi pirmyn, aukštyn.

Laike didžiojo pasaulio karo, 
rodos, Hindenburgas pasakė, 
kad tas laimės, kurio nervai iš
tvers. Panašioj padėty esa
me mes šiandien atsidūrę. Be
darbė, sunkus gyvenimas, ne
pakenčiama padėtis gresia su
laužyti stipriausią dvasią ir su
ardyti nervus. Nežiūrint to 
viso, kultūros dirvoje lenkty
niavimas Chicagos lietuvių tar
pe auga, šakojasi. Tai yra la
bai svarbus apsireiškimas, pa
rodantis musų giminės sveiką 
prigimtį /ir musų liaudyje glu- 
dančią-didelę energiją. Daina 
ir muzika buvo musų stiprinto
jos nepalyginamai sunkesniais 
laikais, ir kur tik dar daina 
skambėjo, ten visuomet lietu
viai laimėjo. Daina ir muzika 
padės mums ir šiuos rūsčius 
laikus pergyventi, su nesuar
dytais nervais ir sveika, dva
sia. Todėl dabar labiau kaip 
kada nors turime spiestis apie 
savo dainą ir muziką.

Pirmyn Choras, išaugęs iš 
vietinių į vieną geriausiųjų 
Chicagos chorų, yra pasiryžęs 
savo viengenčiams padėti pa
kelti šiuos laikus, užmiršti var
gus, kelti dvasią ir stiprinti 
pasiryžimą, ir gilinti draugiš
kumą bei vienybę.

Su tikslu, kad arčiau susipa
žinus, geriau susirišus, drau
giškiau susiglaudus ir broliš- 
kiau susibūrus ateities kultū
ros darbams, abudu— 60 žmo
nių Choras ir 40 žmonių Or
kestrą, beveik visi išimtinai 
čia gimę jaunuoliai, kviečia sa
vo pritarėjus ir draugus kartu 
šu jais minėtą vakarą praleisti.

Letuviai, jaunoji karta jus 
kviečia pas save! Ar atsisa
kysite ateiti?

Pavojus Vanago 
lizdui

Praeitą penktadienj apie 4 
vai. po piet du vyrai važiavo 
su keturiais guminiais *ratais 
išilgai 69 gatvės ir atvažiavo 
ties “Margučio” ofisu visu 
smarkumu drožė j ramiai pa
krašty stovėjusį svetimą auto
mobilį. Stovintysis automobi
lis sutraškėjo, bet smūgį at
laikė ir paliko bestovįs, kaip 
stovėjo. Tuotarpu tų dviejų 
vyrų mašina, lyg koks futbo
las, atsimušęs į tą automobilį, 
susisuko ir švilpė stačiai į 
“Margučio” langą. Lelija su
šuko: “E, Pustapėdį, čia, 
dzimdžiai parvažiuoja!” Pus- 
tapėdis matydamas dvi dide
les ugnines akis beprisiarti
nant, pamanė, kad jo nesenai 
aprašytasis marsietis atlekia 
dūšios iš kūno išspausti, užsi- 
merke ir pradėjo daryti su- 
menijos rokundą.

Dar nespėjus nė trečdalio 
gyvenimo perkratyti, pasigir
do didžiausias triukšmas, kad 
ir žemė sudrebėjo. Pustapė- 
dis manė, kad jau jo galam, 
Atsimerkęs žiuri, kad Vanago 
lizdas dar tebestovi vietoje, o 
mašina su dviem ugninėmis 
akimis ir dviem vyrais, sulin

do į keturias pėdas toliau 
nuo “Margučio” laikrodininko 
krautuvės duris, ir nuardžiu- 
si sienos kampą, išnešusi ply
tas, sušmaigiusi lango stiklus, 
apsistojo.

Kare aiškiai buvo matyti sė
dint du vyrai, panašus j 
Wells’o aprašytuosius marsic- 
čius: vienas sveikas kaip ru
builis, o kitas kruvinas, raudo
nas, kaip virtas burokas. Karo 
bumpjeriai, lyg vokiškos “Ber
tos” skeveldros, išsitaškę po 
gatvę.

Momentaliai prisirinko mi
nia žmonių, tartum, į parę, 
pradėjo šaukti policiją. Ma
šina su dviem >vyrais, vienu 
sveiku kaip rubuilis, kitu 
kruvinu kaip burokas, tuo tar
pu išlindo iš laikrodininko 
lango ir raišdamą nuvažiavo. 
Kai kas suspėjo dar mašinos 
numerį pagauti. Vėliau su
sekta, kad tai nebuvo ne 
marsicčiai, nė dzimdžiai; o ko
kie tai kaimynai. Vadinas, 
ir Pustapėdis ir Lelija, abu
du nusivylėni. Pustapėdis.

Brighton Park
Komunistai apgaudinėja 

N. L. A. narius
/ v. .Pirmiaus ctonais gyvavo 

S. L. A. 176 kp. Komunistams 
varant savo kromelio propa
gandą tapo atplėšta nuo Cent
ro ir tie buvusieji naciai klai
džioja, nežinodami kur glaus
tis. štai tikras atsitikimas: 
(rys mėnesiai atgalios viršuj 
minėtos kuopos narį (pravar
dės nerašau, nenoriu kritiš
kam padėjime žmogų nervuo- 
ti) ištiko nelaimė dirbtuvėje 
— geležies skeveldra sužeidė 
akį. Buvo ligonbutyje ir na- 
mieje sirgo, šiuo laiku labai 
buvo reikalingi pinigai ir rei
kalauja iš buvusios kuopos 
komisarų pašalpos už savo 
sugaištą laiką. Tie atsako, 

*“kaip pabaigsi sirgti, tada vi
sus kartu išmokėsime ir be
reikia nė jokių blankų, nū 
daktaro paliudijimo1, 6a mums 
tie dalykai visai nereikalingi.” 
Mat raudoni komisarai yra 
nutarę į centrą pinigų nesiųs
ti, o iš narių mėnesines mo
kestis išrinkti. Kuomet narį 
patiko nelaimė, tai jie tiktai 
žada jam atmokėti kaip jie 
kada aukų prisirinks, ba jie 
gana gerai žino, kad centras 
pašalpų nemoka, kuomet na
riai liekasi prie išbraukimo, 
už nemokėjimą mokesčių.

Jie tik ramina žmogų, kad 
tas juosius nepaimtų už apy
kaklės už apgaudinėjimą. Ge
ra pasarga ir kitiems SLA. na
riams, kad nereikia dėtis su 
tokiais ir klausyti jųjų pasa
kų, kurie tiktai dirba dėl sa
vęs ir savo pilvo palaikymo, 
platina visokias nesąmones ir 
apgaudinėja tuos pačius darbi
ninkus; —B. S.

Redakcijos atsa
kymai

Dažnai pasitaiko, kad apie ku
rį nors atsitikimą parašo keli 
korespondentai - vienu sykiu. 
Kuomet raštai kalba apie tuos 
pačius dalykus, tai paprastai 
yra duodama pirmenybė tam ko
respondentui, kurio raštas kiek 
pirmiau gautas, arba tam, ku
rio rašte daugiau faktų yra.

Dažnai atsitinka ir taip, kad 
gaunama korespondencijų apie 
tuos pačius įvykius, kurie jau 
buvo aprašyti “Naujienose”. To
kiuose atsitikimuose, supranta
ma, ne visuomet bėra sralima 
sunaudoti prisiųstąją medžiagą.

Gert), drg. Korespondentą pra
šoma skaitant laikraštį sekti, ar 
nebuvo jau rašyta tuo klausi
mu, kuriuos rengiatės aprašyti, 
ir jei rasite ką nors įdėtą, tąi 
rašykite, kad ir apie tą patį at
sitikimą, bet aprašykite tokius 
faktus, kurie nėra suminėti pir- 
mesnio korespondento. Tiems, 
kurių raštai negalėtų tilpti, re
dakcija nuo šiol dės atsakymus.

NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS
ŽINIOS
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Bedarbe nusišovė se
sers namuose

Sally Miller, 19 m. amžiaus, 
baigusi high school mirtinai 
nusišovė savo sesers namuo
se, 1356 N. Ashland Avė. Mar
gaitė prieš kelis mėnesius ne
teko darbo ir nebeturėjo . kur 
dėtis, tai paėmė savo švogerio 
revolverį ir paleido sau į kaktą.

50 kulkosvaidžiu g'eng'- 
/ steriams

Peter Frantzius, žinomas 
gengsterių ginkluolojas Chica
goj, kaip dabar patirta per pe
reitus 2 metus pardavė bandi
tams 50 kulkosvaidžių. Be to, 
Frantzius siuntinėjo ginklus 
gengsteriams į visas U. S. da
lis. Frantzius aprūpinęs ir tuos, 
kurie aną Valentino dieną su
šaudė 7 gengsterius iš Morano 
bandos, ir tiems, kurie užmu
šė “Tribūne“ reporterį Lingle.

Butlegeris išsipirko už 
, $50,000

South Side milijonierius būt- 
t

legeris James Ward šiomis die
nomis buvo pavogtas gengste
rių ir dabar paleistas, kaip sa
ko,' užsimokėjęs savo vagims 
$50,000.

Po $300 už bandito nu- 
,/ šoviniu

Policijos komisionieriuįs Al- 
eock galop visai supyko ant 
gengsterių ir davė parėdymą 
visiems policininkams, kurie 
nušaus banditus nusikaltimo 
vietoj, gaus po $300 už kiek
vieną galvą.

/ ,, -______  ________ \

Septyni “neprieteliai” 
teisme

tChicagos teismuose vakar bu
vo tąsomi 7 žymus gongste- 
riai: Dago Lawvęnce Mangano, 
VVest Side gemblerių karalius; 
Danny Stanton, Caponės lei
tenantas ir ek^ekutorius; Maxie 
Elsen, ‘žvejų unijos parazitas 
raketeris'; Mike |de Pike Heit- 
ler, šiaip garsus valkata; Sam 
Battaglia, valkata; Anthony 
Kissane (raudonasis), Lingle 
kunsargis; Joe Flore ir Phillip 
Lassow, valkatos.

Melrose Park čifas kal
tinamas graftu

Melrose Park kaimelis, kaip 
patirta, ligi šiol buvo tikra Ca- 
pone tvirtovė, kur kaimelio Či- 
fui pritariant ir pats Capone 
ir jo gengė turėjo savo lizdus 
ir arsenalus. State Attorney 
Swanson pradėjo nuodugnų 
tardymą, šaukdamas kaimelio 
gyventojus liudininkais.

Ubagai atkišo revol
verius

Prie 7078 North Ashland 
Avė. sugrįžus . Mr. Millard. 
Stone šeimynai' namo, juos pa
sitiko du nuplyšę ubagai ir pa
prašė aukos. Aukos besiekiant, 
ubagai abudu iš sykio atkišo 
revolverius ir iškratę kišenius, 
numaustę žiedus, atsitolino. 
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Iš Aštuonioliktos 
Gatves

/ . t

Barberis Petras Lapėnis bu
vo apleidęs trumpam laikui sa
vo vietą dėl taisymo štoro. Da
bar grįžo atgal ir įtaisė neku
rtus pagerinimus. Patariu savo 
draugams ir kitiems, kurie no
ri gero patarnavimo, atsilanky
ti pas Lapėnį, 727 W. 18th St., 
phone Roosevelt 3275.

Kostumeris.

v Laiškai Pašte
901 Adomaitis Antanai
902 Atkočiūnui Juozui 
907 Dobis Pauline
919 Jonaitis Stanley
920 Jurszenaite Ęlena

Pastebėtinas vienų gy- 
dublių pasisekimas

Daugelio gyduolių pasisekimas ir po- 
puliariškumas priklauso nuo jų tikrosios 
vertės ir kiek jos susiranda draugų. Vie
na tokių gyduolių yra Nuga-Tonc. ku
ri turi milionus draugų visose šalyse ir 
kuri plačiai garsinasi šiame laikraštyje.

Daug metų atg\l vienas daktaras 
Chicagoje turėjo tiek daug pacientų, 
kurie buvo silpni, sirguliuojantys ir 
abelnai mepkos sveikatos delei vidurių 
pakrikimo (ir konstipacijos, kad jis su
rado specialius vaistus pašalinimui nuo
dų iš jų kūno ir atsteigimu jų sveika
tos. Tie vaistai pasirodė tiek geri, 
kad dabar kasmet tnilionai bonkučių 
parduodama. Skaitytojai, kurie nega- 
liuoja. stokuoja energijos ir stiprumo 
ar turi virškinimo pakrikimus, turėtų 
perskaityti Nuga-Tone apgarsinimus, nes 
galbūt tie vaistai ir jiems gali pasiro
dyti naudingi.

PRANEŠIMAI
ŠIUOMI PRIMENU 

kad
FRANK’S BABBEB SHOP 

FRANK DRUKTAINIS, 
savininkas

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

Nepamirškite 

2354 W. 68 Street v 
, prie Western Avė. 

Chicago.

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
ir gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų.

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

HEALT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks ketvirta
dieny, gruodžio 18 d., Almiras Sim- 
mons svetainėj, 1640 N. Hancock St., 
7:30 v. v. Meldžiu narius dalyvauti, 
nes bus rinkimai valdybos dėl 1931 
metų.

— Sekr. A. Walskis.

“Birutės” choro repitecijos įvyksta 
kas ketvirtadienio vakare, lygiai 8 vai. 
Gage Park svetainėj. Visi choro dai- 
nininkai-kės laiku pribukite. Valdyba.

BETURČIŲ DAKTARAS
—p—"" ' 

Pastebėtinos Gyvenimo Žolės Pagelbsti 
Greitai Nugalėti Šalčius.

Iš raistų, pelkių; kalnų ir lygumų yra 
surinktos retos žolės, kurios suteikia me
dikai? jėgą Bulgariškai Žolių (Kraujo) 
Arbatai.

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

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

Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata 
>yra pardavinėjama aptiekininkų visur, 
35c, 75c, $1.25, arba per paštą vienas 
didelis pakelis (šeimininio didumo) 
$1.25. Adresuokit Marvel Products 
Co., 106 Marvel Bldg.,, Pittsburgh, Pa.

CICERO, ILL?
Gruodžio 19, 1930 m.

7:30 vai. vakare
Liet. Liberty Hali, 

1403 — 49 Court 
atsibus judamieji paveikslai iš 
Lietuvos pereitos vasaros įvy
kių. Prašomi visi atsilankyti. 
Rodys ir aiškins I. K. Milius.

Raseinių Magde gyva atvež
ta iš Raseinių, ir pirmą kartą 
Ciceroj los Raseinių Magdė per 
vidurį pdymo judamųjų pa
veikslų.

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

Lietuvių Valanda
Iš radio WCHI stoties 

.1480 kilocycles

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

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

Kalbės S, J. Beneckas 
temoj: “Kalėdos”. J. Kardelis 
atsakinės i paduotus klausimus. 
Irvdar bus graži poema temo
je: “Audra prieš Dieną.”

JSu visokiais reikalais rašyki
te laiškus po antrašu: Studio 
W0HI,' 201 N. Wells Street, 
Chicago, III.

921 Jurgaitis Antonyette
923 K i pni s L
926 Knisas M
930 Lewandowski Theodor
936 Mikalauskas Adolfas
945 Romanowski Helena
946 Sataitė Anelė
952 Tarozaitė Emilė
953 Trakimis Jonas
954 Sobnon Auna
959 Zadeikis S.

Specialistas gydyme chroniškų ir nanjų li
gų. .Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligrą ir jei afi apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryfi. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. 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

' 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 išlaidą

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.
k -

CLASSIFIED APS.
Educational

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

' Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLĘ0E.

672 West Madison Street.

Business Service
• Biznio Pateraavimau
PATENTAI, copyrightt — . Bradi

niai visokios rūšies.
B. PELECHOWICZ, 

2300 W. Chicago 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 6520 Kės. Yards <401
NORKUS & CO.

Pertraustom rakandus, pianus Ir vi- 
eokius 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, bite kada ir bite kur. 
Dykai' apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausi darbą mieste. Kedzie 8463.
■■................. . H"!!-................................

Financial
Finąnsai-Paskolos ______

SKOLINAM PINIGUS
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra

J. NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS'

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038

PINIGAI
Mes akolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neilmokltos 

sumos
Finance Corporation 

of IllinoiB 
Fo valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaiaai

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

PARDAVIMUI pigiai nauji štoro 
fikčeriai, tinkami kriaučiui, skrybelų ar
ba kitokiam bizniui. 3141 S. Halsted 
Sti Yatds 5293i

Ketvirtadienis, gr. 18, 19o0

CLASSIFIED ADS.
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% suuupimą. Megztos vilnonės 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve
teliai sutaisomi.

THE BPJDGEPORT 
KN1TTING SHOP

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

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

Riadios
CASH PIRKĖJŲ ATIDAI

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

2332 W. Madison St.

Personai
Akmenų_ ________

PAIEŠKAU Onos Lukšiutės, po vy
rų Mrs. Tony Vasikauskienė. iš Lietu
vos Pašvintinio miestelio. 10 metų 
gyveno ant Emerald Avė. Meldžiu atsi
šaukti. Joe. Sneddon, 2931 Emerald 
Avė., Tel. Victory 5167. Chicago, III.

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

----- o-----
PAIEŠKAU Bessie Gogas, po vyrų 

Lenkauskienė, Mamie Gogas, po vyrų 
Narbut ir Villiam Gogas, dar buvo 
nevedęs, tarnavo Suv. Vastijų kariuo
menėje. Prašau jų pačių, arba kas 
apie juos žino nurodyti jų tikrą adresą, 
nes yra labai svarbus reikalas. Paskuti
niu laiku gyveno 4400 So. Artesian 
Avė. Chicago, III. Mano antrašas toks: 
Petrė Guogient. Mariampolės apskr.. Vi
šakio Rudos vals., Vandenių kaimas. 
Lithuania.

Situation Wanted

MOKU ir galiu dirbti visokį namų 
darbą. Turiu 7 metų mergaitę. No
rėčiau ir mergaitę sykiu laikyti. Kam 
reikalinga tokia darbininkė, šaukite 

Brunswick 5396

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo. Valgis ir kambarys 
ant vietos. 10221 So. Peoria St.

Tel. Cedarcrest 3913

_______For Rent_______
PASIRENDUOJA smagus 3 kamba

rių flatas. garu apšildomas, $40 j mė
nesį. Kreipkitės Peter Yuska, 6837 S. 
Mapleuood Avė.

Furnished Rooms
KAMBARIAI

švarus kambariai su visais patogu
mais, geriausia transportacija; nakvynė 
50c., savaitė $3.50, kiebinetai 2, 3 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus.
NEW WASHINGTON HOTEL 

2318 Washington Blvd.

---------O------
KAMBARYS ir valgis $8.00. Na

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

Business Chances 
Pardavi^

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

DELICATESSEN ir maisto sankro
va, grosernė, kepyklos prekės, cigarai, 
saldainiai ir t. t. Geriausias ir moder
niškiausias kampas gyviausiame biznio 
bloke North West sidėj. Nėra jokios 
kompeticijos. Visa apielinkė perka šioj 
sankrovoj. Pigi renda; garu šildoma 
su kambariu pagyvenimui; partnerių 
nesutikimas verčia greitai parduoti. Vė
liausios mados fizturiai, didelis stakas, 
saugiausias investmentas. Reta proga 
dėl didelės šeiminos pasidaryti pinigų. 
Parduosime pigiai greitam pirkėjui. Iš
mokėjimais, jei pageidaujama.

4130 Mrlwaukee Avė., 
kampas Warner Avė.

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

4418 Wentworth Avė.

Farms For Sale
-VMM ______

VIŠTŲ FARMA
Maža vištų farmutė, Indianos valsti

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

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

Real E s tate For Sale 
Namai-Žemč Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
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.
Tek Lafavette 0455


