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New Yorko Valstija Prieš Bolševiku “LD.S.”
Už peržengimą įstatymų valdžia atšauks

komunistų “Susivienijimo” leidimą
Vadinamo “Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo” organizatoriai peržengė įsta
tymus, steigdami kuopas kitose valsti
jose

Vien is leituvis advokatas tik- f giškos propagandos, kaip ga- 
ką gavo oficialią žinią iš Al-

New Yorko valstijos sos- susilaukė
kad tos valstijos vyriau-
vra pasiryžusi atšaukti pranešta,

ba n v
nint dauginus kuopų ir narių, 

skaudaus smūgio.
Kaip vakar “Naujienose” buvo 

pasiryžusį atšaukti pranešta, Apdraudos Užveizda 
duotą bolševikų “Lietuvių Dar- Springfielde užgynė bolševikų 
bininku Susivienijimui” laikiną | “Susivienijimui” 1 
čarterį. lokio žinksnio priežas-1 Illinois valstijoje ir grasina jo 
lys yra šios: j agentams kalėjimu už neteisė-

1. Kąmunistų “Susivienijimo” į tą kolektavimą duoklių, 
organizatoriai sulaužė valdžios! Jeigu dabar dar bus atimtas 
pasitikėjimą ir peržengė įstaty- iš bolševikų “laikinas čarteris” 
mus, steigdami kuopas kitose (I’reliminary Certificate of Au- 
valstijose. dar negavę pašto- t h ori ty) New Yorko valstijoje, 
vaus čarte.rio New Yorke; tai visam jų darbui bus užkir-

2. Yra skundų, kad komunis- stas kelias.

svbė

tų “Susivienijimo” organizato
riai ne tik neteisėtai kolektuo- 
ja iš žmonių duokles už ap- 
draurą tose valstijose, kur “L. 
D. S.” neturi valdžios pripaži
nimo, bet kad jie taip pat atkal
binėja narius nuo senosios lie
tuvių fraternalės organizacijos, 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje, ir stengiasi kitaip tai or
ganizacijai pakenkti;

3. Agituodami už savo “Su
sivienijimą”, komunistai varo 
kartu politišką propagandą, ku
ri. anot vieno valdžios atstovo 
pareiškimo, “smirdi” (smėlis 
had).

ši oficiali žinia leidžia many
ti. kad bolševikų užsimojimas 
suskaldyti Susivienijimą Lietu
vių Amerikoje, atplėšiant nuo 
jo. su pagelba visokios humbu-

Mussolini prisižįsta 
miklampinęs Italiją
Diktatorius dejuoja nežinąs, iš 

kur papildyti biudžeto 900 
milijonų deficitą

ROMA, gruod. 19. — Savo 
kalba, kurią jis pasakė vakar 
senate, Mussolini padarė did
žiausio įspūdžio visai Italijai. 
Toje savo kalboj ditatorius at
vertė visas kortas ir prisipaži
no, kad tūzų jose labai maža...

900 milijonų deficito

Mussolini prisipažino, kad 
biudžete yra 900 milijonų lirų 
deficito ir kad jis nematąs, 
kuo Hudu jį papildyti. Mokes
ti iai jau dabar esą nepapras

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

Iš dalies debesiuota su nedi
dele temperatūros atmaina; vi
dutiniai vakarų ir žiemių va
karų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 32° ir 35° F.

šiandie saulė teka 7:13, lei
džiasi 4:19.

Bet bolševikai neturės pama
to dėl to skųstis visuomenei, 
kadangi jie veikė, neatsižvelg
dami nei į teisėtumą, nei į pa
prastą žmonišką 'padorumą. Jie 
atvirai skelbė savo tikslą sunai
kinti Susivienijimą^ Lietuvių 
Amerikoje, ištraukiant iš jo kaip 
galint dauginus narių, taip kad, 
anot jų, senamjam Susivieniji
me pasiliktų “tik seniai ir li
goniai”.

Ir bolševikai pirmutiniai ban
dė savo kovoje prieš SLA. gau
ti talkon valdžią ir įstatymus, 
užyesdami dar Seimo metu, bir
želio mėnesyje, bylą prieš SLA. 
viršininkus ir reikalaudami “in- 
džonkšeno”. Ta byla Susivieni- 
jiiĮui ištraukė apie $4,000,

Pasirodo, “lazda turi du ga
lu”.

tai' dideli, ir dar labiau juos di
dinti esą nebegalima. Biudže
tui palengvinti, jis buvęs pri
verstas sumažinti valdininkų ir 
valstybės tarnautojų algas, bet 
kito nieko dar nesugalvojęs.

Atsitiktinai, Mussolini pirmą 
kartą iškėlę į aikštę, kad val
stybės tarnyboje yra 527,769 
asmenys, kuriems valdžia su
moka algomis 9 bilijonus lirų 
(472 milijonus dolerių) per me
tus.

Trys angliakasiai žu
vo kasyklose

SCRANTON, Pa., gruod. 19.
Glen Alden Coal kompani

jos Baker kasyklose vakar, vir
šui (griuvus, buvo užmušti trys 
angliakasiai.

Negras kaltinamas dėl 
mokytojos nužudymo

MARYVILLE, Mo., gruodžio 
19. — Vakar čia tapo suimtas 
negras Raymond Giiinn, 30 me
tų amžiaus, kaltinamas dėl nu
žudymo kaimo mokyklos moky
tojos Velmos Colter, 19 metų 
merginos. Kadangi bijota mi
nių keršto ir linčo, piktadarys 
išgabentas j St. Joseph >kalė- 
jimą. (■

Negras Gunn jau pirmiau 
buvo baustas kalėjimu už bal
tos mergaitės puolimą.

Tarptautinis moterų 
kongresas Bogotoje

Moterų

BOGOTA, Kolumbija, 
19. — Vakar čia Colon 
prasidėjo Tarptautinis 
Kongresas, kuris pasitęs aštuo- 
nias dienas.

Kongrese dalyvauja delega
tės iš visų Kolumbijos valsti
jų, iš Ispanijos, Meksikos, Či
lės, Venezuelos, Ekvadoro, Ko- 
sta-Rikos, Kubos, Panamos, Pe

gruod.

daryti biznį ruvijos ir Jungtinių Valstybių.

Maskva panaikina 
sovietinių “respubli- 

I kų” savarankybes
BERLYNAS, gruod. 19. —

Centralinė sovietų vyriausybė 
Maskvoje ką tik paskelbė ypa
tingą dekretą, kuriuo įvairių 
atskirų sovietų sąjungos “res
publikų” autononijos ir sąva
ra n kybės teisė panaikinama.

Tuo dekretu atimama iš Uk
rainos, iš Baltgudijos, iš Kau
kazo ir iš kitų sovietinių “res
publikų” svarbiausia teisė pa
čioms savo* vidaus reikalus tvar
kyti ir visą vietos valdžios apa
ratą kontroliuoti. Iš jų atima
ma taip pat teisė turėti nuo
savius vidaus reikalų komisa
riatus (ministerijas).

Visos atskirų “respublikų” 
komisariatų funkcijos pereina 
į centralinį vidaus reikalų ko
misariatą Maskvoje.

Į šitą Maskvos nutarimą dau
gelis žiuri kaip į paskutinį mir
ties smūgį, smogtą sovietų res
publikų federacijos ir tautų sa- 
varankybės principui, kuris lig- 
šiol, bent ant popieriaus, kon
stitucijoje, sovietų valdžios apa
rate vaidino tokią didelę rolę.

Čia paminėtina, kad teisę tu
rėti nuosavius atstovus užsie-' 
niuose, ir dagi nuosavius fi
nansų komisariatus, kas buvo 
joms konstitucija garantuota, 
sovietų “respublikos” prarado 
jau prieš keletą metų.

Yra ir tokių, kurie į naują- 
Maskvos dekretą žiuri ne tik 
kaip i žingsnį visai centrali
zuoti biurokratinę sovietų ma
šiną, bet ir kaip į “didžiarusių 
patriotų’’- su komunistų parti
jos nario kortomis bandymą dar 
labiau asimiliuoti ir surusinti 
kitas tautas, įeinančias į so
vietų sąjungą.

5 jaunuoliai užsimušė 
automobiliui susikūlus

LEiWISBWUG Pa., gruod. 19. 
— Netoli nuo čia šiandie už
simušė penki vaikinai, savo au
tomobiliu įlėkę į betoninę tilto 
per Susųuehannos upę atkolę. 
Tai įvyko, jiems bandant išsi
lenkti kito automobilio.

Bosnijoj žemė dreba
BANJALUKA, Bosnija, gr. 

19. — šiandie čia buvo jaustas 
smarkus žemės stipurtymas. Ke
letas fabrikų kaminų nugriuvo.

1F avinu aini1 ai laime minoj

RAYMOND POINCARE
Karo metais buvęs Francijos 
prezidentas, kuris dabar k riti il
gai serga.

Vokiečių miestas ne
leido Hitleriui kal

bėti
MAGDEBURGAS, Vokietija, 

gruod. 19. — Dar pirmą kar
tą nuo sensacingą vokiečių fa
šistų laimėjimų rugsėjo mėne
sio rinkimuose vyriausybė ne
leido Adolfui Hitleriui, vyriau
siam fašistų partijos vadui, kal
bėti vokiečių mieste.

Vakar Hitleris turėjo kalbė
ti čia masiniame mitinge, ta
čiau dieną prieš tai miesto vy
riausybė, bijodama, kad dėl to 
neįvyktų riaušių tarp fašistų, 
komunistų ir Respublikos reich- 
sbannerio organizacijos, užgynė 
ne tik fašistams, bet taipjau 
komunistams ir reichsbannerie- 
čiams laikyti mitingus tą pačią 
dieną.

Lenkai suėmė žymų 
savo aviatorių, 
maj. Kabalą

VARŠUVA, gruod. 19. — čia 
tapo areštuotas maj. Kubala, 
vienas žymiausių lenkų aviato
rių, kuris kartu su maj. Idzi- 
kovskiu du kartu veltui bandė 
perskristi Atlanto vandenyną. 
Antrajame skridime Idzikovskis 
žuvo ties Azorų salomis, o Ku
bala buvo sužalotos, bet pasvei
ko. Kubala areštuotas dėl “ne- 
subordinacijos”.

Suėmė britų škunerį su 
$200,000 gėrimų

NEW YORKAS, gruod. 19.
— Pakraščių sargybos laivelis 
suėmė juroj ties Fire Jsland 
britų škunerį Shanaliam, gabe
nusį $200,000 vertės svaigiųjų 
gėrimų, škuneris su gėrimais 
ir dvyliką įgulos žmonių tapo 
pargabenti į New Yorko uostą.

ŠIANDIE 
gausite “Naujienų” 

sieninį kalendorių 
1931 metams 

ant standų ir pas išnešiotojus.
Nepamirškite paklausti.

“N-nų” Administracija

Diktatūros negali 
ekonominio pasaulio Lietuvos Naujienos
suirimo pataisyti

Prūsijos premjeras sako, kad 
tik jungtinė demokratija, nu
siginklavimas ir ekonominis 
solisdarymas išgelbės pasaulį

BERLYNAS, gruod. 19. — 
Kalbėdamas per radio tema: 
“Ar demokratija tapo padary
ta?”, Prūsijos premjeras Otto 
Braun, socialdemokratas, pasa
kė, kad ekonominių ligų, ku
riomis šiandie Vokietija ir vi
sas pasaulis serga, nė kokia 
diktatūra negali pagydyti.

“Nežiūrint baisių tos didžiau
sios beprotybės vaisių, kokią 
kada pasaulis buvo malęs 
Didžiojo Karo, su jo 12^ mi
lijono žuvusių gyvybių ir men
kai pridengto ekonominio Eu
ropos sugriuvimo, — valstybės 
žaidžia naujo karo idėja,” sa
kė premjeras Braun.

“Europos tautos, lygiai kaip 
ir didysis kreditorius 'anapus 
vandenyno [Jungtinės Valsty
bės], turi suprasti, kad mes 
negalime tęsti toliau su dabar
tiniais ekonominiais ir politi
niais metodais, bet kad tais me
todais mes tik ilgiau palaiko
me pokarinį chaosą. Tik tada, 
kai kiekvienas susiras drąsos 
nusiginkluoti ir atmins, jogei 
yra toks dalykas kaip ekono
minis žmonijos solidarymas, 
kurio negalima amžinai neboti 
be bausmės, — tik tada gyve
nančioji gentkartė galės lauk
ti savo padėties pagerėjimo.

“Tik kažkoks menkystos 
kompleksas, silpnumas ir atsa
kingumo baimė padaro tai, kad 
žmonės puola j glėbį diktato
riui, kuris bando įkalbėti, ’ jo
gei tik jis esąs tas stiprusis 
asmuo, kuris galis mus išgel
bėti. Bet nėra nieko stipres
nio, kaip susivienijusi demokra
tija. Vokietijos demokratija pil
nai supranta savo vertę, ir ji 
yra pasiryžusi ginti savo lais
vę. Jei mes pasiliksime visados, 
taip tvirtai nusistatę, diktatū
ros šmėkla išnyks/’

90 žmonių žuvo ug- 
niakalnio lavoje

BATAVIJA, Java, gruod. 19. 
— Didelis Merapi ugniakalnis, 
per aštuonerius pastarus metus 
tik rusėjęs, dabar ėmė smar
kiai veikti ir mesti degančios 
lavos sriautus į kaimelius pa- 
kalnėje. Daugelio kaimų gy
ventojai pabėgo į atokesnes vie
tas, bet manoma, kad apie de
vyniasdešimt čiabuvių žuvo.
Mokslininkas ir asistentais žu

vo ugniakalnio nasruose
HAMBURGAS, Vokietija, gr. 

19. — Gauta pranešimas, kad 
prof. Werner. Borchardt ir jo 
asistentas vakar nukrito į Me
rapi ugniakalnio kraterą (žio
tis) irxžuvo degančioje lavoj.

Mirė 140 metų 
moteriškė

iMAGALLANE, Čilė, gruod. 
19. — Čia mirė viena mote
riškė, Felipa Contreras, sulau
kusi 140 metų amžiaus. Sako, 
kad ji buvus seniausia pasau
ly moteriškė.

Tamsybės apaštalu dar
bai Lietuvojei --------

ŠLTA. -r Lapkričio 16 d. 
sekmadienį Šėtos vikaras kuni
gas Markauskas sakydamas pa
mokslą, kiek įmanydamas, * iš
koneveikė pažangiąją spaudą. 
Pažangiuosius laikraščius suly
gino su antikristu, kurio lauk
ti nereikia, bet patys žmonės 
parįikviesdina į namus.

Sakytas kunigėlis kalėdoda
mas žadęjo be jokių ceremo
nijų versti parapijoms pasisa
kyti, ką jie pasirenka, ar kry
žių ar bedievišką laikraštį, be 
to, griežtai draudė, kad iki jis 
kalėdos, kad parapijonys jokit 
laikraščio neužsisakytų, nes gir
di, taip reik dabartinėje dan
gaus ir pragaro kovoje. (

Rusijos valstiečių 
bėgimas į Lenkiją
VARŠUVA, gruod. 19. — Iš* 

pasienio praneša, kad is sovie
tų Rusijos per sieną vėl atbė
go į Lenkiją būrys rusų val
stiečių, viso trisdešimt asme
nų, o su jais kartu atbėgo ir 
trys raudonarmiečiai, sovietų 
sienos sargybos nariai.

Prūsų seimo atstovas, 
komunistas, suimtas

Lenkijoj
VARŠUVA, gruod. 19.—Len

kų Augštojoj Silezijoj tapo 
areštuotas komunistų atstovas 
Prūsijos landtage (seime), Kun- 
kel, kuris, slapta perėjęs sie
ną, buvo atvykęs į Krolevską 
Hutą kalbėti masiniame dar
bininkų susirinkime.

Prof. Einšteinas Kuboj
’----L——

HAVANA, Kuba, gruod. 19. 
— Šiandie į Havaną atvyko1 
prof. Einšteinas, garsus vokie
čių matematikas.’ Rytoj [šian
die] jis išplauks folesnėn ke
lionėn į Kaliforniją.

Pūgos Kaukazijoje
MASKVA, gruod. 19. — Juo- 

dosios juros srity siaučia smar
kios sniego audros. Del pūgų, 
susisiekimas geležinkeliais Kau- 
kazijoj sutrukdytas. Linijoj tarp 
Krasnodaro ir Grozno du trau
kiniai Visai sniego užpustyti.

Kalėdų ir Naujų Metų
SVEIKINDAMI

• SIŲSKITE SAVIEMS 
LIETUVON

Pinigų Telegramą
PER NAUJIENAS

Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

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

Popieros fabrikas bus 
Petrašunuose

Darbininkų teksią kviestis iš 
Latvijos ar Estijos

KAUNAS. — švedų degtukų 
sindikatas jau įsigijęs sklypą 
žemės popieros fabrikui staty
ti.

Fabrikas bus prie pat rajo
ninės elektros stoties Petrašu
nuose. B-vė pradės jį statyti 
ateinantį pavasarį, per žiemą 
statys mašinas, o darbas pra
sidės 1932 m. pavasarį (pagal 
sutartį — fabr. turi būti už
baigtas 1933 m.).

Fabrikas busiąs statomas 
dvigubai didesnis, negu sutar
ty numatyta, nes tikimasi, kad 
pępieros vartojimas kils.

Fabrikas gamins laikraštinę, 
knygoms spausdinti, rašomąją 
ir k. reikalingiausią popierą, 
kuri už dabar įvežamąją bran
gesnė nebusianti, o gal busian
ti ir pigesnė. x

Fabrikui reikės apie 12—2(1 
kvalifikuotų (jau mokančių tą 
darbą dirbti) darbininkų, kurių 
manoma, Lietuvoj nesusiras ir 
jie metams kitiems teks kviesti 
i& J .ąt vi jos ar Estijos.

Chicagos lietuvių “ra
dio valandų” Lietuvoj 

visai negirdėt
Kauno “Lietuvos žinios” ra

šo: ’
Prieš kurį laiką buvo pra

nešta, kad Čikagos radio sto
tis W-9-XAA bandys transliuo
ti lietuviškos muzikos progra
mą į Kauną. Dabar paaiškėjo, 
kad ta transliacija yra neįma
noma. Musų radio stoty pada
ryti bandymai parodė, kad A- 
merikos trumpabangės stotys 
Kaune girdimos tik nakčia, o 
stotis W-9-XAA visiškai nesi
girdi.

Rado 17 bombų<- ,* • I
Kauno miesto savivaldybės 

sanitarijos skyriaus virš. D-rui 
K. Griniui liepus gerai išvalyti 
buvusių ugniagesių patalpų 
(Ugniagesių gatvėj) išvietes, 
bevalant jas rasta 17 bombų.

Kaž keno jos, matyti, sumes
tos į išvietės duobę. Apie tai 
pranešta policijai, kuri bomba? 
tiria.
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KORESPONDENCIJOS ĮVAIRENYBĖS

G r and Rapids, Mich
Lankėsi du advokatai

Gruodžio 11 d. SLA. 60 kuo
pą aplankė nepaprasti svečiai, 
•—tai advokatas J. Borden ir 
advokatas A. A. Olis kartu su 
savo žmona. Visi čikagiečiai.

Pranešimą gavom lobai trum
pai prieš jų atvykimų pas mus, 
—taip kad turėjom tik dvi die
nas laiko. Tad žinoma, nieko 
nebuvo galima surengti. Visa, 
ką mes galėję m padaryti, tai 
sukviesti keletu SLA. narių. 
Taip ir padarėm. Gruodžio 11 
d. šv. Jurgio 
susirinko apie 
rų ir moterų, 
vo ir svečiai.
Aleksynas atidarė susirinkimą, 
perstatė svečius ir paprašė ad
vokatų Olį, kad pasakytų ką 
nors apie Susivienijimą. A Olis 
kalbėjo apie finansų padėtį Su
sivienijime, 
kai skleidžia
nymus, buk SLA. 
bankruto ir kad pinigai yra su
dėti Į tokius morgičius, kurių 
niekad nebus galima atgauti. 
Advokatas A. Olis sako, kad 
šitokius bolševikų šmeižtus at
remti reikia duoti nariams pil
nų supratimą apie pinigų ir jų 
investavimo stovi, lodei A. Olis 
patiekė trumpą finansinį ra
portą ir pasakė, kad išskiriant 
$25,000 paskolą 
venini, kiti visi
tuoti neblogai, o prie gero ap- 

butų galėję inves- 
Kas link pa

skolos Ažunariui-Deveniui, tai
advokatas A. Olis sako, kad 
Pildomoji Taryba turi atsakyti 
už tai, nes keturi nariai da ir 
dabar yra Pildomojoj Taryboj 
ir jie yra po bondsu. Ir jei tik 
kuopti 
tu su

- "k........ .  .............—

i Augalai, kurie mato
Klausimas, ar augalai gali 

matyti, yra dažnai mokslinin
kų ^varstomas. Seniau fiziolo
gai manydavo, kad augalai jau
čia šviesą visu savo kunu, ne
turėdami ypatingo orgapo, pa
našaus į akį, šviesai jausti. Ta
čiau ilgų metų bandymai įro
dė, kad iš tikrųjų, yra kitaip. 
Augalai, pasirodo, atskiria 
šviesos spalvas ir įvairiai į jas 
reaguoja. Reiškia, jos turi tu
rėti kažką panašaus į akį. 
Beieškant “augalų akies“ buvo 
pastebėti atogl’ažų miškuose ke
li augalai, • kurie turi šviesos 
priimamąjį organą. Tokių au
galų dabar yra žinoma apie 10 
rųšių. Taip pat patirta, kad 
augalai reaguoja j žaibą, t. y. 
jį mato. Tuo būdu išeitų, kad 
augalas yra artimas kitiems 
gyviams, tik su tuo skirtumu, 
kad augalas negali savo noru 
pajudėti iš vietos.

ryšulėlį, sakydamas: “Tu bu
vai man geras. Paimk šį maž
možį atminčiai. Tol, kol ryšulė
lio turinys bus tavo šeimynos 
nuosavybė, laime nepaliks ta
vęs ir tavo šalies". Keleiviui iš
ėjus, maharadža pažiurėjo į ry
šulėlį ir rado jame tris puikiau
sius riešuto didumo perlų ka
rolius. Paskiau paaiškėjo, kad 
nepažįstamas keleivis, buvęs ne 
kas kitas, kai tik galingas Be- 
nareso maharadža, kurs sumi
ne savo /gyvenimą baigti pa
prastu vargšu.

Bikanero* valstybės maharad
ža žinomas tuo, kad vienas iš 
jo protėvių buvo gavęs “vaka
rų karaliaus“ titulų, bet jį tu
rėjo tik vieną dieną. Patialos 
maharadža turi didelį deiman
tų, vadinamą Sanai, kurs ka
daise priklausė vienam prancū
zų aristokratui ir didžiosios re
voliucijos metu, gelbėdamas, jį, 
buvo jį prarijęs, Tačiau nelai
mingasis buvo nužudytas giljo
tina, o deimantas išimtas iš jo 
vidurių. Po kelių metų deiman
tas puošė prancūzų karalienėj 
Eugenijos vainiką ir Vėliau pa
teko Indijon. Ęarodos maha
radža turi brangiausią pasauly 
kilimą,išsiuvinėtą perlais. Daug 
viešinčių Londope Indijos val
dovų yra geri sportinjnkai. Na- 
vagenai'o maharadža yra ge
riausias Indijos 'kroketo žaidė
jas, Rėvos maharadža garsiau
sias tigrų medžiotojas, o Bo- 
palo valdovas yra vienas iš ge
riausių Britų imperijos polo 
žaidėju. [“T.“]

“Mirties spinduliai” -t- 

negirdimos oro bangosgauti. Ir tik gavę tikrų čarte- 
rį, bolševikai galės užregistruo
ti jį kitose valstijose, ir tik ta
da galės tverti kuopas ir iipti 
mokesčius. Bet nežiūrint to, 
bolševikai jau dabar organK 
zuoja’savo kuopas ir tuo prasi
žengia prieš Įstatymus. .

Kad bolševikai organizuoja, 
mes to nepavydim, pasakė ad
vokatas J. Borden. Bet kuomet 
jie bando narius atkalbinėti 
nuo SLA. ir patraukti savo pu 
sčn, tai jau neatleistina. Advo
katas J. Borden sako, kad mes 
stovėsim už išlaikymą SLA. O 
kas bandys Susivienijimui da- * 
ryti kokios žalos, tai mes pa- 
naudosim šios šalies įstatymus. 
J. Borden sako, kad nėra to- 

Pirmininkas T. Ikios stubos, kad nebūtų durnų, 
ir kad durnus išvaikyti, tai 
bolševikai nori visą namą su
griauti. O mes, sako J. Bor
den, durnus išvaikysim langus 
atidarę, —su skepetaite pamo- 
suosim ir durnai per langus iš
eis, o namas 
mų nebus.

Pasibaigus 
mininkas T. 
tė svečius ir kaip kuriuos vie
tos veikėjus ant vakarienės pas 
P. 1 ledynų, kur buvo jau iš 
kalno viskas prirengta. Keikia 
pasakyti, kad P. Dėdynas turi

Dr-jos svetainėj
100 narių,—vy-

Anot jo, bolševi- 
visokius prasima- 

einąs prie
liks sveikas ir du-

sekundę ir daugiau 
20,000 ausiai yra “tyla“, 

bangos, kurios juda daž- 
kaip 20,000, yra negirdi- 
ausiai ir gali būti pava-

prakalbom, pir-
Aleksynas pakvie-

Žmogaus ausis jaučia tik tas 
bangas, kurios juda nuo 16 lig 
20,000. Mažiau negu 16 judėji
mų per 
kaip 
Oro 
niau 
mos
dintos ultra oro bangomis, pa
našiai kaip kad nematomi akiai 
ultmfioletiniai šviesos spektro 
spinduliai. Tačiau tokios ultra 
oro bangos gali būti tam tik
rais instrumentais sukeliamos 
ir matuojamos. Bandymai su 

I ultra oro bangomis parodė, kad 
jos yra labai pavojingos, labai 
panašios į “mirties spindulius“. 
Ultra oro bangos gali suardyti 
augalus ir per kelias minutes 
nužudyti žuvis, varles ir peles. 
Ar jos gali kenkti ir dideliems 
gyviams, jų tarpe ir žmogui,— 
dar nėra išaiškinta. Jos turi ir 

j gydomosios reikšmės. Yra pa- 
i stebėta, kad jos sumažina kur- I
tuma, bet ar visai gali-išgydy
ti — irgi neaišku.

hOi.lanmmericalINe

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VĘENDAM 
yra populiariški žios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i* ir iš visu dalių

Ažunariui-De-

si žiūrėj i-mo 
tuoti da geriau.

švariai užlaikomą valgyklą ii ' 
vakarienė buvo prirengta labai I 
gerai. Skaniai pasivalgo įr pa- į 
sikalbėję su svečiais, atsisvei
kinom ir vykom kožnas sau.

Advokatai sustojo musų 
mieste pakeliui važiuodami. A. 
J. Borden 
Bar re
rencijon, o A. Olis su savo žmo-: 
na važiuoja į Clevelandą. Jų | 
atsilankymas pasiliks ilgai mu
sų atmintyj. Ir dar dėl to, kad 
musų kuopos nariuose buvo
visokių minčių ir be tokių žmo-! žiausius pasauly perlų karolius, 
nių sunku butij buvę jas sude
rinti. dabar,

Indijos valdovai Lon
done

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei raSyk Bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

Indijos valdovų 
“apvalaus stalo“ 
kuri turi išspręsti 

' majų savivaldybės 
j čiau visuomenę

nijimui

A. Oiis

nariai kooperuos kar- 
komisijom, tai vei- 

ir tie $23,000. Sut^vie- 
bus

Baigdamas savo kalbų, 
pasakė, kad nereikia 

i bolševikų, ką jie sa- 
visiems laikytis Vieny-

Lapkričio 12 d. Londone pra
lijo Anglijos vyriausybes ir 

vadinamojo 
konferencija, 
Indijos busi- 
formą. Ta-

maža domina 
važiuoja į Wilkes-j politiniai klausimai. Visiems1 

Įstatų komisijos konfe- Į daugiau rupi patys Indijos val
dovu — radžų ir maharadžų — 
asmenys, apie kurių turtingu
mą eina ištisos pasakos.

Maharadža liana Sahib, Dol- 
buro valdovas, turi tris gra-

aš ųVtnau. ja.
grąžinti' be -ajuos<šeriai gųyo daugiau supratihidjj'protėvių

ko, bet
Lčj, o viskas bus sutvarkyta.

♦ Antras kalbėjo J. Borden 
apie įstatymus ir prieš jų pra
sižengimą. Advokatas J. Bor
den pasakė, kad bolševikai ne7 
siskajte su įstatymais 36 Sei
me Chicagoj. Jie todėl ir pra
laimėjo. Jie užvedu prieš SLA. 
teismą taipgi nesiskaitydami su 
įstatymais ir teisme pralaimė
jo. Dabar organizuoja savo neva 
susivienijimų, irgi eidami prieš 
Įstatymus, 
pralaimėti.

Jio ir čia 
Pralaimėti

turės 
turės

parterio, o turi tik leidimą pra
dėti organizuoti Susivienijimą 
Ne\v Yorko valstjoj ir tai turi 
sulinkti pusėtinai daug narių,

*
 LINIJA

U
NEVYYORKO Į , 

KLAIPĖDĄ
<LPoj~ įjeriti enluj-ga.

TRUMPAS KllIASiLlUTVApcrSVtDIJA

DIDELIAIS. NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS

Švedų Motorlaiviais
Lietuvos Pašto ir keleivių patarnavimas
PEI<S1TIKI<INI< ŠVARIAIS. MOpEKNlš- 
KAIS LAIVAIS. MANDAGIU PATARNA

VIMU IR SKANIU MAISTU
Paranki kelionė į

U žsisakykit Vietas Dabar! ' 
Laivų Išplaukimai iš Netv Yorko 

Gruodž. 27 
Sausio 
Sausio 

Vasario

f7

2t
14
bli

S.S.DROTTNINGHOLM
M. L. GR1PSHOLM ....
S.S.DROTTNINGHOLM
M L GR1PSHOLM
S. S. DROTTNINGHOLM Kovo 
lutoriiiiv įjob u- iltiislruotuH cirkuilurh 
ženilapiu lietuvių kalboj.* KuunumaH?

Swedish Anier. Line
181 N. Micbigan Avė., Chicago

Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdic nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. ISedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. | ' 

s--------___________________ J y

"apie patį svarbiausią dalyką 
visi kontakte dirbs 
organizacijos gerovės, 
baigos aš varde 
tariu širdinga ačiū I t

I už jų atsilankymą. T 
T. Aleksynui už gen 
nę.—S. Naudžius.

ir i gelis ir 
dėl musu ii c I

Prie pa- Į loniai 
rausą kuopos 

svečiams

Labai Įdomi yra tų perlų isto- 
Kartą atėjo į maharhdžos 

rūmus vienas pavar-( 
prašėsi nakvynės. Pa

keleivingas buvo rūmuose ma-
• priimtas. Po kelių dienų 

jis išsirengė tolimesnei kelionei 
ir panorėjo padėkoti už vaišin
gumą paeiti m maharadžai. Šis 
priėmė. Atsisveikindamas, ke
leivis įteikė maharadžai maža € *

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

Hellig Olai) .............. Jan. 3 I
Frederik VIII ......... Feb. 14

Informacijų irljlivaltorįlų reikalais kreipkitčs pas savo agcijtų arb^: 

SCANDIMIAN-AMERICAN LINE 
27 WH1TE HALI. ST. 248 WASHIN(jrTQN ST. I3O N . LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL.

Tiktai vienintelių Lietuvos Juros Keliu 
fT.,.. ' ' per KLAIPĖDĄ 
? j t Greitas susisiqkimas via Koperihagcn 
Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas Tr Patogumas — Malonus Patarnavimas
L. a i ■■y ų g p į n u k i m a i Iš N e w York:

DIDELIS LIAUDIES BANKAS

TIKRA PALAIMA
šiuo laiku dėl daugelio šeiminų 
yra musu Kalėdinis K ii ubas. Vi
si to kliubo nariai dabar aplaiko 
čekius ant įvairių sumų. Kas 
ikišiol dar nėra narys musų Ka
lėdinio Kliubo, tam patariame 
kaip galima greičiausia prisira
šyti dėl savo paties labo.

šie lietuviai, dirbantieji musų 
banke, Sedemka, Jagminas, Rim
kevičius, Žabelio, Mickevviez, 
Laurinavičia, Metrikis, Adoma- 
vičiu ir p-le Laucaite malonaii

• jums patarnaus.

Peoples P(ational Bank 
and ^rust Company 

op' ChieatĮO

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

įsivienijęs su National 
lepnblic Baucoriioralion.

Gerai žinomas bankas 
tarpe lietuvių visoj Ame
rikoj savo stiprumu ir 

geru patarnavimu.

MALT TONIC - EITU PALE 
SPECiALIS ALUS

■ OiVlfrORATIHG 
E'.OOU F O* CONVAttSC*^ 
» Mf»»ltlN6 . , 
I GOOD FOftTHt HQM» 
ik SOUTH •■»* »•'««*»* 10 

SCT8J Tujinu Į įįr^**^-Z*

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per 

f Dr.B.McNicholas v 
groseminko arba aptiėkoriaus, jeigu jie negali

'C4icMM^-^\n

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinitį miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Dcįdor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Peoples Furniture 
Company Krautuvėse

Galite pasirinkti puikiausių vėliausių leidimų Golumfyia re
kordų, kaip lietuvių, taip ir kitataučių kalbose. Kaina 75c. 
Užsakymai iš kitų S. V. miestų veikiai išpildė m i su dė
kingumu ir nerokuojame prisiuntimo lėšų. Atlankykite 
Peupks Krautuves ypatiškai/arba duokit užsakymą per 
laišką.

Del platesnio pasirinkimo reikalaukite rekordų kataliogo.

16137F Žalia girdė
Lik su Dievu panytėle, Mahanojaus orkestrą

16138F Kačiukas
Šalta žiemuže, A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

16140F Linksma diena mums nušvito 
Pulkim ant kelių, J. Butėnas ir kvartetas

1 61 4 1F Gul šiandieną
Sveikas Jėzau Mažiausias, J. Butėnas

16143F Petro Polka 
Vestuvių, Mahanojaus orkestrą

16144F Mergyte jaunoji
Motušaite miela. K. Menkeliuniutė

1 6 1 4 5 F Pragėriau žirgelį 
Eisim laukan. A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

16146F Šalčiai ir merginos 
Linksmas amerikietis, F. Stankūnas

16147F Katriutė Polka
Klaipėdos Polka, Mahanojaus orkestrą

16148F Senelio Polka 
Jaunas senis, A. Vanagaitis ir Akiras

16149F Atėjo rudenis, užšalo 
Baltos rankeles

1615OF Čigono meilė. Valcas 
Pavasario sveikinimai, Lietuvių Tautiška orkestrą

16153F Onyte 
Oi. Dainos, Seserys Pauliukoniutės

16155F Ganėm aveles 
Saulutė tekėjo. K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas

1 6 1 5 6 F Ar tau sesele 
Kelkis berneli. Mahanojaus orkestrą

16157F Shcnadorio Polka 
Bernelio Polka. Mahanojaus orkestrą

16159F Linksmybės Polka t
Lietuviško Kliubo Polka, Worcesterio orkestrą

16160F Lazdijų Polka 
Mylimo Polka, Mahanojaus orkestrą

16161F Valio dalgele!
Geismai ir svajonės, K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas

16162F Gaspadinė aną dien^ 
Zanavikas, Pennsylvanijos anglekasiai

1 6 163F Butkiškių Polka 
Storų bobų Polka, Pennsylvanijos anglekasiai

l 6 1 64F Močiutės Mazurka 
Kariška daina. Mahanojaus orkestrą

16165F Dviejų žodžių Polka 
Lietuvos kvietkos. Valcas, Worcesterio orkestrą

16166F Kur banguoja Nemunėlis 
Birutė, Mikas Petrauskas

16167F Lietuvą Tėvynė Musų 
Tykiai Nemunėlis ’ teka, Mįkas Petrauskas

16168F. Sbarkio kumštynės, dalis 1f Sharkio kumštynės, dalis 2
16170F Šiaučiaus Polka

Jievutės Polka. Mahanojaus orkestrą
16171F Svajonė ir meilė 

Sudiev sesutės, Stasys Pautas ir Juozas Antanėlis
16172F Einik Polka

Lietuvos kareivių Polka. Worcestedo orkestrą
161 76F Muzikantai rčškite kazoką 

Atsimeni tą dieną, Stasys Pautas ir Juozas Antanėlis
16177F Našlio Polka

Mano Polka. Mahanojaus orkestrą
16178F Panemunės Polka 

Karolinos Polka, , VVorcestcroi orkestrą
16179F Saulė leidžias

P’rirodino seni žmones, K. Menkeliuniutė ir F, Stankūnas
16180F Vištyčio Valcas 

Kibartų Polka Pennsylvanijos anglekasiai
16181F Dieduko Polka

Porar- už poros, Valcas,
•

Brooklyno Lietuvių orkestrą
16182F Šabas gud Polka 

Lakstutė Polka
16186F Ludvikas Polka

Vilkas pilkas Polka s
16 18 71- Vaikelio Polka 

Prūsų užpuolimas

*** or R*^oTįi-n-0-=į^ BETILK
ForThe HOMES

*** or BETILK
ForThe HOMES

4177-83 Archer Avė.
Kampas Richmond gatvės 

Lafayctte 3171

2536-40 W. 63 St.
Kampas Mapletvood gatvės 

Hemlock 8400

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tcl. Kcdzic 8902

3514-16 Rooscvclt Rd.

CHICAGO, ILL.

MARGUTIS KALĖDŲ DOVANAS’ DUODA
TU IK! NAUJI! METŲ

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

KĄ DUODA MARGUTIS?
1. KAS 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 KĄLBO.IE daktariška knyga su receptais 
ir patarimais kaip gydytis nuo visokių ligų. Tą knygą parašė visiems ži
nomas savo raštais apie sveikatą, Dr. A. J. Kyialius. Knyga apie 200 pus
lapių. Jos v ardas "Namų Daktaras.'' Kaina $2.00. Kitose kalbose tokia 
knyga yra, bet lietuvių kalboje, tai pirmutinė. Ją savo lėšomis išleido 
“Margutis.” k < Kvaili vų i\iLV B lai.iną

PASINAUDOKITE TA PROGA NEATIDĖLIODAMI LAIKO. NES LAIKAS GREIT I

3. GAUSITE “MARGUČIO KALENDORIŲ” 1931 m. 100 puslapių 
didumo su daugybe adresų visokių biznio įstaigų ir pilną sąrašą Am. Liet. 
Daktarų. Rasite “plcmentą“, burtus, saj^nus, 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 "Margučio 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 j ofisą;

2437 W. 691 h St., Chicago, III.
Atsineškite, arba pasiųskite per laišką tik. T RIS DOLERIUS

IŠSIBAIGS;
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kliubo priešm. susi
rinkimo

pilnu Joniškiečių Kliubo nariu. 
[Anot paties p. Morkūno išsi- 
I reiškimo, “Kaip nusidėjėlis su
grįžau pakutavoti, mat, būda
mas joniškietis, kad ir toliau 

| per tą laiką būdamas, jaučiau 
ligėsį savo draugų ir gėrėjausi 
girdėdamas kaip pavyzdingai 
joniškiečiai organizuojasi ir 
gražiai veikia, tad sugrįžau ir 
pats savo pečiais tų draugų vei
kimų paremti”. Butų .gražu,

j kad p. Morkūno pavyzdį pasek- 
Gso. j tų ir kiti joniškiečiai, kurie dar

Bridgeporto Lietu
vių Politikos ir Pa

šalpos Kliubas
Kliubas laikė priešmetinį su

sirinkimą gruodžio 9 d. Liet. 
Auditorijoj.

Susirinkimas tesėsi 4 
das, nuo 7 vai. 
į kliubą 5 nauji

valan
čiojo 
Nuta-

Pereitą sekmadieni
Frenčiaus svetainėje Įvyko Jo-kiš tolo tebestovi, 
ui.škiečių Kliubo priešmetinis Išrinkta knygų 
susirinkimas. Pirmininkui p. komisija:
Juliui Butaučiui atidarius susi-j Briedis

I Laucius.
Išrinkta

ir daržui paimti: J. Jan- 
St. Morkūnas ir Al. Ka

li i ušienė.
Nutarta paaukauti $10.00 be

darbių šelpimui Į B. S. K. fon

peržiūrėjimo 
B. Vaitekūnas, V. 

(northsidietis) ir K.

Ekzekutyvė lęomisija: Ignai Juos palaikyt iki Kalėdų, kad 
Ivanauskas, Mrs. M. VVaiČes, J.! turėjus Kalėdoms skanius pio- 
Žilevičius. | tus. Bet kalėdiniam dėdukui

Pilietybės komisija: Čiuželis, į kitaip tas dalukas atrodė, kad 
J. Bužas, J. Finikas.

mkimą perskaityta protokolai
valdybos ir Įvairių komisijų,
išduota raportai, kaip valdybos i kamY I 
taip komitetų, ir visi vienbal
siai priimti.

Skaityta laiškas iš SLA. 
122 kuopos, kuri kviečia Joniš
kiečių Kliubą prisidėti prie su
rengimo vakaro sušelpti Oak 
Forest paliegėliams ir sene-

komitetas pikni-

vakare, 
na riai.

rimai ir raportai priimti.
Valdyba išrinkta iš sekan

čių asmenų:
Pirmininkas, P. Letukas
Pagelbininkas, J. Balčiūnas
Nutarimu 

kauskas
Finansų

Shuemack
Kontrolės

sekretorius

raštininkas, J. Da~

vienas turi du, o kitas nė vie- 
Korespondentas Antanas Jo- no, tai pasielgė sulyg lygybės, 

cnasis, išrinktas vienbal- paėmė ir padalino: vieną pa- 
|ėmė sau, kita paliko tam pilic- 

minėti asmens; yra pa-|čiui. Mat, ir Kalėdų dėdukas 
už komunizmą.nariai ir darbštus, 

kad kliubas augs ir 
kaip kad ligi šiolei

Ma- 
laps

ne- 
as- 
ži-

imtas ir nutarta, kuriems na
riams aplinkybės pavelys, apsi
lankyti į rengiamą vakarėlį.

Narių mokesnių Įplaukė $8.- 
50. Iš buvusio vakaro liko pel- 
on $28.78. Viso Įplaukė $37.28. 
Tarpe mokėjusių narių pravar
tu paminėti narį Steponą Mor
kūną (joniškietis), kurs dėl su
sidėjusių aplinkybių buvo ne
mokėjęs narinių nuo 1928 me
tų, o dabar užsimokėjo už išti
sus tris metus iš sykio ir tapo

Kazirr.ieras Laucius davė į- 
uešimą rengti vakarą Joniškie
čių Kliubo be<larbių naudai.

I komisijų įėjo: 
j A. Kaniušienė 
vienė. Nutarta 
tetą likviduoti,
kitais dviem komisijos 
buvo vienų vakarą 
tas vakarėlis visais 
gerai nusisekė, bet 
kis, negalėdamas

Kasininkas, A. Zalatorius 
Kasos globėjas J. Jozaitis 
Maršalka J. Urbonavičius 
Ligonių globėjas, J. Juoza

pavičius
Auditorijon atstovas A. Za-

dus, £ 
šiai.

Visi 
tikimi 
noma, 
ateity 
augo.

Skaitytas laiškas nuo vieti
nio bedarbių komiteto, priim
tas, liko išrinkti atstovai, darb
štus asmens, kad darbuotųs 
turtingiesiem^ sušelpti, šie 
mens: Mrs. M. Waičes, S. 
levičius, M. A. Barčius.

Išmokėtos visos bylos. Susi
rinkimai bus laikomi po seno
vei, tai yra šaukiami laiškais. 
Po susirinkimo nutarta paruo
šti užkandžių bei minkštų gė
rimų kiekviename susirinkime. 
Taip buvo ir ši vakarų. Buvo 
skanių užkandžių ir karštų gė
rimų.’

Tulais laikas atgal p. G. pa
sigyrė, kad turįs vaikučių cho
rą net iš 60 narių ir geriausiai 
gyvuojąs visoj Chicagoj, bet 
kai reikėjo vykinti pamokas, 
tai suėjo tik pora mamių, o 
vaikučių nėra. Nereikia nie
kuomet girti arklio be vežimo, 
nes vežimui traukti gali pasi
rodyti visai netinkamas.

Čia randasi keletas pašaipi
ųjų draugijų, bet ne visos ge
rai gyvuoja; kaikurioms jau 
reiks graboriaus, o nešėjais pa
tarnaus likusieji gyvi nariai. 
Gaila.

viška daina, net svetainė ūžia. 
Stoviu ir dairausi, kas čia da
bar pasidarė. Prisiartinęs prie 
komiteto klausiu, kas čia per 
koncertas? Atsako, tai mes tu
rime pamokas, tai Bijūnėlio! 
Choras, Northsidės ' jaunuoliai 
mokinasi. Mat, ponia Stepona
vičienė daug darbuojasi ir šio 
mėnesio 28 d. turėsime paren
gimą. Statys scenoj operetę 
“Genų Daržas”, Crystal Mali 
2705 W. North Avė., ir bus 
gražus koncertas.

Manau sau, labai yra pagir

tina, kad nuo pat jaunystės la
vina jaunuomenę kultūros dar
bo. Geriausio pasisekimo Bi
jūnėlio Chorui lavintis ir atei
tyje.

Gruodžio 28 d. ir aš jau tik
rai busiu Bijūnėlio koncerte ir 
operetėj.—North si dietis.

Phone Virinis 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St..

CHICAGO, ILL.
— , ..... ....... , 9

Kampas KUR 40,000 CHICACIEČIŲ
Roosevelt

ir
Halsted
Chicago

Bankininkauja
PER PEREITUS 25 METUS

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių it 
mokslinis gydvmas. Dr. Schyman atvežtas 
iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, be ligo 
ninės. Nelaukite deginančių skausmų it 
kitokių pavojų. Lengvus išmokėjimai. 
Bandomasis gydymas ar egzaminacija dy
kai iki 8 v. v., nedėliomis iki 2 vai. po 
piet. Rašykite dėl nemokamo 5 dienų gy
dymo namie. Pilė Dept., S-M-S Health 
Institute. 1869 N. Damen Avė., Chicago

Paminklų Išdirbyste
Vienatinis Lie- 1 
tuvis Vakari- 1
nėse Valstijose z f-r
i§dirl>a Euro- '
piškus ir A- Jįjį? 
rikoniškus ak- dL M™’ k
menius pamin-W 
klus. 
kinius didžiau- 
sias. Kainos \
Biriausios. 

Pirmas prie- 
Bais šv. Kaži- 
miero kapines 
Taip.ri skyrius prie Tautišku kapiniu
3958 W. lllth St.. Chicago. III. 

Tel. Beverlv 0005

Visada Barbenai
Pirmiau negu pirksi kur kitur

KALĖDŲ DOVANAS
ateik i lietuvių krautuvę. Čia rasi 
tinkamų dalykų Kalėdinėms dova
noms, dėl visų. Moterims, mergi
noms pančekų ir sveterių. vyrams 
marškinių. kaklaraiščių, sveterių, 
vaikams ir mergaitėms didelis pasi- 
skyrimas reikalingų aprėdalų.

JOSEPH PIKELIS
2945 VV. 63rd St., 

arti Richmond 
CHICAGO. ILL.

Kalėdų Dovanos
C-

r ■(
Deimantų žiedai, gintarų karoliai 
kitokį aukso dalykai, 
pirksite kur kitur,

JOS. A. RIZGEN
EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYME
3313 So. Halsted St

Tel. Boulevard 6561 
CHICAGO. ILL.

ir
Pirmiau negu 

ateikite persitik-

IŠMOKIT DEZAININIM4
(V Dezaininimas ir siuvimas 
' T/) dfesri moka didele aljr*. 
LAj] Jus galite išmokti Šio ge- 

rai apsimokančio užsiė- 
mimo i trumpa laika. Di- 
plomos išduodamos. Ra- 

dS lykite dėl nemokamos 
ffJA knygelės.
f.lĮL MASTER COLLEGE 

Joe. F. Kasnicka.
Prindpalaa

190 N. State SL k. Lake St. 10 fL

J. Gasparaitis, 
ir V. Rimdziu- 
sezoninį komi- 
B. Barniškis su 

nariais 
surengę, ir 
žvilksniais 

d r. Barniš- 
toliau dar

buotis, iš komiteto atsisakė, tai 
tokiu budu žiemos veikimo nuo
latinė komisija panyko, ir da
bar tapo nutarta kiekvienam 
rengiamam vakarui rinkti spe- 
ciales komisijas.

Valdyba liko neišrinkta

Pagaliau prieita prie naujos 
valdybos 1931 metams rinkimo, 
Pirmininkas ir abudu raštinin
kai atsisako. Nauji nė vienas 
neapsiimu, nors daugelis po ke
lis kartus susirinkusiųjų buvo 
perstatomi. 
Valdyba liko 
kimai atidėti 
kimu i. Kas 
Joniškečių Kliubą, kAd jis jau 
nebegauna žmonių, kurie apsi
imtų eiti valdybos pareigas. 
Kame priežastis? Man rodos, 
kad pamatinė priežastis tame, 
kad tas didelis darbas, kokj 
tenka dirbti tokiame dideliame 
ir veikliame kliube, neteikia jo
kio atlyginimo, o dar kaikurie 
iš šalies įžeidinėja valdybos na
rius, dirbusius sąžiningai ir 
tiek, kiek tik jėgos leido.

Kap žinia, kitos valdybos už 
savo darbus gauna užmokėti, 
kodėl tar Joniškiečių Kliubas 
negalėtų panašiai daryti? Juk 
Joniškiečių Kliubas šiandien yra 
stiprus nariais, taip finansais.

Tiesa, sekretoriai jau apie 
du metai gauna šiokį tokį atly
ginimą už savo darbą, bet kiti 
valdybos nariai dirba visai už 
dyką, ypatingai pirmininkas 
nuo pat Joniškiečių Kliubo su- 
sitvėrimo tebedirba jokio atly
ginimo nebegaudamas. Po tei
sybei, jis niekuomet nėra ir 
prašęs, nors labai daug yra j- 
dėjęs triūso, vargo ir pats gau
siai materialiai rėmęs Kliubą. 
P. Julius Butautis tai Joniš
kiečių Kliubo ištvermingiau
sias vairo keravotojas jau šeš
ti metai valdo joniškiečių lai
vą ir plaukia per kultūros ir 
labdarybės jūres, ir jokios šėls
tančios audros jam vadovau
jant to laivelio nepajėgė su
daužyti nė paskandinti. Ačiū 
Joniškiečių Kliubo pirmininkui, 
to laivo kapitonui, kurs neda
vė Joniškiečių Kliubui nusvirti 
ar tai į religinę ar tai į poli
tinę pusę, bet likosi tik labda
rybės ir kultūros kliubui, dir
bančiu pažangos ir žmonišku
mo labui, gerbdamas kiekvieno 
įsitikinimą ir pažiūras ir teik
damas pagalbą savo broliui lie
tuviui ir seserei lietuvaitei ar 
šiokiuose ar tokiuose atsitiki
muose bei reikaluose.—Narys.

Jokių pasekmių, 
neišrinkta ir rin- 
metiniam susirin- 
do nelaimė ištiko

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

at-Draugi j ų Susivienijimai! 
stovas J. Juozapavičius.

Naujas sumanymas Kliubo 
labui įnešta ir paremta, kad 
moterys butų priimamos į 
Kliubą. Prasidėjo betvarkė. Pri
dėjus prie balsavimo, praėjo, 
kad moterys butų priimtos. 
Kaikuriems pažangos priešams 
labai nepatiko, ir atsistoję pra
dėjo rėkti, kad vėl perbalsuo- 
tų. Pirmininkas neprisilaikė 
tvarkos, neatšaukęs pirmojo 
balsavimo leido antru kartu 
balsuoti. Progreso priešai dar
buojasi išsijuosę. Kaikurie me
tė net po du balotus, žino
ma, toks neteisingas balsavi
mas patenkino gamofobus (mo
terų bijaiičiuosius). Daugelis 
narių negalėjo sau įsivaizdin
ti, delko tiek daug narių yra 
kliubo progresui priešingi. Da
lykas yra tame, kad kaikas iš 
musų kliubo valdybos priklau
so prie svetimtaučių politinio 
kliubo ir nori, kad lietuvių po
litikos kliubas visai išnyktų 
Bridgeporte. Daug yra tokių 
iš musų, kurie gavę prisiglau
sti prie svetimų, pradeda savo 
griauti.

Mano nuomone, moteris pri
imti į kliubą yra nauda, jos 
veiklios parengimuose ir visos 
prirašo savo sūnūs ir dukte
ris ir drauges, ir duokles tvar
kingai moka, ir moterims esant 
kliubo nariais, šeimynoj, nelai
mei atsitikus, jau didesnė pa
rama šeimynai.

Iš kitos pusės, moterys yra 
lygus žmonės ir joms priklau
so lygios teisės su vyrais, tad 
jos turi pilniausią teisę ir net 
privalo dalyvauti ir politikoj. 
Tad iš kokios priežasties mes 
neduodame joms pilietiškų tei
sių? Kodėl jotins musų politi
kos kliubo durys uždarytos?

Kaikurie gamofobai aiškino, 
kad moterys tankiau sergan
čios kaip vyrai. Bet statistika, 
pavyzdžiui, iš SLA. parodo, kad 
ligos pašalpų gauna daugiausia 
vyrai, negu moterys.

Tai tik tamsių laikų paliki
mas, toks kliubo pasielgimas.

I Kliubo narys.

Roseland
Lietuvių Geresnės Valdžios 

Kliubas

Kliubas turėjo priešmetinį 
susirinkimą, gruodžio 15 dieną, 
Strumilos svetainėj. Skaityta 
protokolas iš pereito susirinki
mo. Prisirašė keletas naujų na
rių.

Ekzekutyvės komisijos ra
portai iš lapkričio 4 d. rinki
mų priimti. Išvažiavimo rapor
tas priimtas su pagyrimu. Li
ko gero pelno.

Konstitucijos raportas atidė
tas metiniui susirinkimui.

Prieita prie rinkimų naujos 
valdybos 1931 metams. Išrink
ta sekamai:

Prezidentas M. A. Barčius
Vice-prez. Ęr. Petkus 
Sekretorius Ben. A. 
Vice-sekretorius Br.

vičius
Kasierius, Adv. J. P.
Maršalka, Gaidys.

Waičes
Liutke-

Waičes

So. Englewood
Visko po buskį

Englewood aplankė du 
dę sijonuoti elgetos, kurie 
sėja, nė piauna, bet iš almuž- 
nų sau turtus krauna. Nors 
žmonės ir mažai tedirba, bet 
atsilankius iš So. Chicagos uba
gėliui turėjo gal paskutinius 
centelius atiduoti. Nieko ste
bėtina, kada žmonės nedirba, 
tai ir poteriniams profesiona
lams sunkus laikai.

neve- 
nė

Kas sako, kad Kalėdų dėdu
kas yra visiems geras? Tai 
neteisybė. Dalykas tame. Vie
nas pilietis pirko porą paršelių 
jau tūlas laikas atgal ir manė

730

Pas mus iitsidarė nauja iS- 
raditnų vieta, tai, vadinasi, 
“pasilinksminimo vieta”, kur 
žmogus gali linksmintis ir 
linksmintis per visas 24 valan
das, be pertraukos, o kaip 
nustoji kapitalo, tai ir sniege 
nebešalta gulėti. Visi progre
suoja, na tai ir mes nepasilie- 
kame.—Jūsų reporteris.

Northsidės Įspūdžiai
Bevaikščiojant po North 

Side, netikėtai- .teko užsukti i 
Almiro Simon svetainę, kur 
pirmiau laikydavo pamokas 
Chicagos Lietuvių Choras Pir
myn. Įeinu i svetainę, na gi 
žiuriu ir netikiu: sėdi prie pia
no ponia Steponavičienė ir pil
nutėlė svetainė jaunuolių; ta
me tarpe kad užtraukė, lie.tu-

Paduokit Alkstančiam Kareiviui
šaltis ir vėtros šėlsta, trankos, 
O jis be kojos ir be rankos, 
Apdriskęs visas ir suiręs, 
Sėdi šalygatvyj sustyręs...

Ir vargšas bando, savęs klausti,
Kur šią nakt galvą reiks priglausti...?
Kartais jis sušnabžda praeiviui: 
“Paduok alkanam kareiviui...”

Pažvelkit, jis visai pražilęs, 
Raukšlėtas veidas jo suskilęs,— 
Nors puse amžiaus tesukako...
Matyt, daug pergyventi teko.

Jo žaizdos, kančios, alkis,, maras, 
Ką davė jam prakeiktas karas,— 
Viskas vaizduojasi praeiviui...
Paduok alkanam kareiviui.

KALĖDŲ EGLAITĖS
Aš Fotografuoju jūsų namuose — $1.00 

Padarykite atmintį savo vaikučiams 
t

phone Englewood 5840
CHICAGO, ILL.

Peter Conrad
ENGLEWOOD COMMERCIAL PHOTOGRAPHER 

Senas Bridgeporto Fotografas

Families, Weddings 
Banųuet Parties 
Funerals; Enlarging 
Copying, Framing.
Porcelain. Statuettes 
and Medallions

Specialize in:

Taking Pictures in 
Your Own Home by 
Your Own Furniture.

20 Years Experience

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — tSTEIGTA

30 METŲ.

Sergantys žmonės 
dykai pasitarti su

Jo gydymai tapo išbandyti ir 
to, kaip kiti gydymai nedavė 
rėję kraujo ligas, privatines 
inkstų ir pūslės pakrikimus, 
laimingais. Geriausias gydymas 
niems vyrams.

Žmonės turintys prast) krauj), 
perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimą, 
apie bile kokią ligą ar silpnumą, 
daugiau, negu no(ite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street

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

VALANDOS: Kasdie nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Subatdmis valandos prailginamos nuo

10 a. m. iki 8 p. m.

a kviečiami 
daktaru.

i išgydančiais po ZreĮg 
Tūkstančiai tu- f įfįfy 

ironiškus, nervą, jjr< M. Ross
stiprumo ir gyvumo

įritą ateiti ir išsigydyti 
kraujujt nuodai pagimdo 

Ateikite ir pasikalbėkite
Už geriausį gydymą jus

pirm nėra 
paralyžių, 

su daktaru 
mokate ne

M

M a. m. iki o p. m. -
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STIPRUS

SAUGUS

AMŽINAS

Taupymas
Padaro Pasiekiamus 

įvairius Smagumus

NAMUS, AUTOMOBILĮ,
BIZNĮ, LAVINIMĄSI, 

KELIONES, etc.

Pradekite Taupymo Sąskaitą

DABAR
ŠIAME DIDELIAME BANKE

West Side Trust 
AND SAVINGS BANK 

Authorized Trutt Company — 
! Corner Halsted and Rooserelt Road

VALANDOS: Subatomis — 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Kitomis dienomis — 9 vai. ryto iki 3 v. p. p.

Apd rauda
nuo

Nelaimingų Atsitikimų
Naujienos padarė sutartį su atsakomin- 

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

Apdrauda išdalyta i 6 skyrius. Mokes- 
tys metams,

$1, $3, $6, $10, $16 ir $24
Šios rųšies apdrauda apdraudžia žmo

gaus gyvastį nuo $1000.00 iki $5000.00. Taip
gi duoda ligoje pašelpą nuo $7.50 iki $40.00 
savaitėje per 26 savaites.

Del platesnių informacijų kreipkitės i

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neto t 

Published Daily Except Sunday by 
thč Lithuanian Nevvs Pub. Co., Ine.

173 9 South Haltini Street 
Telephone Rootevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Cbicago
$8.00 per year in Cbicago

3c per copy

Entered as Second Clav Matter 
Marcb 7tb, 1914, at tbe Post Office 
of Cbicago. III., under tbe act of Marcb 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro
vė. 1739 So. Halsted St., Cbicago. III. 
Telefonas Roosevelt 8500.

PRILIPO OŽYS LIEPTO GALĄ 
\ --------------------

Šiandie “Naujienų” pirmam puslapyje įdėta žinia, 
kurią bus nemalonu skaityti musų “revoliucionieriams”, 
per pusę metų “dirbusiems” tikslu sugriauti didžiausią 
Amerikos lietuvių fraternalę organizaciją.

Vakar “Naujienos” turėjo progos paskelbti kitą, 
taip pat neskanų jiems pranešimą. Mes numanome, kad 
bolševikų rėksniai negreit atsipeikės nuo šitų “siurpry- 
zų”. Ėet kai jie atgaus kvapą, tai žinomas dalykas, jie 
tuojaus šoks kaltinti ir smerkti visą pasaulį dėl savo 
nepasisekimų. I tai šiandie galima teciaus nekreipti 
dėmesio. Kiekvienas, kuriam teko per šį pusmetį sekti 
bolševikų “veikimą”, pasakys: “Prilipo ožys liepto ga
lą!” — ir tiek.

Bet, tarytum tyčia, tuo pačiu laiku, kai tos nelai
mės ištiko bolševikus, pasirodė “Tėvynėje” SLA. Pa
stoviųjų Komisijų suvažiavimo protokolas. Mes pata
riame bolševikams tą protokolą perskaityti — tiktai 
tuomet jie supras, kokią baisią kvailystę jie padarė, su
keldami laukinį triukšmą čikagiškiam Susivienijimo 
seime ir paskui iš to seimo pasitraukdami. Jei ne šita 
klaida bolševikų taktikoje, tai Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje šiandie, su visu savo milioniniu iždu, butų 
bolševikų rankose!

Del to negali būti mažiausios abejonės. Keturis se
nuosius Pildomosios Tarybos narius niekas sviete ne
būtų galėjęs išteisinti, jeigu, kaip dabar matome, juos 
turėjo vienbalsiai apkaltinti net pačios Susivienijimo 
komisijos. Na, o sekantieji kandidatai buvo bolševikų 
žmonės.

Tik dabar Mizaros, Andriuliai ir Bimbos supras, 
kiek jie pralaimėjo savo 'fanatišku užsispyrimu, ir sta- 
liniška bukaprotyste. Vienas Susivienijimas jiems iš
sprūdo iš rankų, o antrą “susivienijimą” jie turės lai
doti, dar nepagimdę!

Bet bolševikų prakišimas yra gerų žmonių , laimėji
mas. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra išgelbėtas 
iš bolševizmo nasrų. Jisai kabojo, kaip ant plauko, kuo
met birželio mėnesyje netoli 500 delegatų rinkosi į Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijos svetainę! Ir, kas nuosta
biausia, beveik niekas tuomet to nežinojo. SLA. centras 
ir artimesnieji jam žmonės buvo tikri, kad bolševikų 
frakcija nesudarys seime daugumos; bet kad yra dalyj 
kų S. L. A. centre, kurie gali priversti seimą pašalinti 
keletą senųjų Pildomosios Tarybos narių ir j jų vietas 
rinkti kitus, — to nežinojo ne tik delegatai, bet nė dau
guma pačių viršininkų. Dar iš vakaro prieš seimą kai 
kurie Pildomosios Tarybos nariai nuoširdžiai tikėjo, 
jogei nelaimingoje Ažunario-Uevenio paskoloje nesą 
nieko daugiau, kaip tik paprasta aferisto apgavystė, 
atlikta su pagelba suklastuoto dokumento. Tik Finansų 
Komisija ir kitos komisijos, padariusios tyrinėjimą, 
pagaliau, išaiškino viską.

Susivienijimo laimė, kad dabar tas skandalas galės 
būt likviduotas be bolševikų “pagelbos”. Jie savo kar
jerą fraternalizmo dirvoje pas lietuvius pabaigė, ir da
bar nuo SLA. narių ir veikėjų sumanumo priklausys 
tinkamas šios organizacijos tvarkymas ir tolimesnis 
augimas.

VĖL SU SAVO “FAKTAIS”

“Tėvynės” redaktorius užsi
manė būtinai ginčytis su “Nau
jienoms”. Kai tik “Naujienose” 
būna kas pasakyta apie tą ar
ba kitą dayką, liečiantį' SLA. 
Pildomąją Tarybą, tai jisai 
tuojau pareiškia, kad tai esą 
netiesa, “faktų iškraipimas” ir 
t. t. Del to jau mums teko ke
lis kartus su SLA; organu -po* 
lemizuoli.

Dabar “Tėv.” rado pas mus 
naują “nesiskaitymą »u fak
tais”, būtent, “Naujienų” pa
stebėjime, kad per pusę metų 
bolševikai begėdiškiausiu budu 
ardė Susivienijimo kuopas ir

Užsisakymo kaina:
Cbicago je — paltu:

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

Cbicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........................................ 3c
Savaitei ........................   18c
Mėnesiui ............................................. 75c

Suvienytose i Valstijose, ne Cbicago j.
* paštu:

Metams ....................................... _ $7.00
Pusei metų ..................................... 3.50
Trims mėnesiams ......................... 1.75
Dviem mėnesiams .................. 1.25
Vienam mėnesiui .................................. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kaltu su užsakymu.

stengėsi jam visaip pakenkti, 
o SLA. Pild. Taryba iki šiol 
“nė piršto nepajudino , organi
zacijai apginti”. Į tai “Tėvynė” 
mums atsako:

“Toki kaltinimą gali mesti 
Pilddmajai Tarybai tik tas, 
kuris nesiskaito su faktais”. 
Gerai, pažiūrėsime, kas su 

faktais nesiskaito. Atitaisymui 
to “nepamatuoto kaltinimo” 
SLA. organas ve ką mums aiš
kina:

“Tiesa, bolševikai visa tai 
darė, ką čia ‘Naujienos’ ra
šo. Bet ar buvo galima su ta 
bolševikų begėdiška akcija 
kovoti įstatymų plotmėje? 
Juk bolševikai tai darė at
skirų kolonijų būreliais ir 
net kiekvienas jų agitatorius 
sava atsakomybe tai darė. 
Tokiai padėčiai esant, rodos, 
lengva suprasti by kam, kad 

butr reikėję Pild. Tarybąi už- 
vest keliasdešimts (? — 
“N.” Red.) bylų prieš bolše
vikus, norint efektingai įs
tatymų plotmėje užkirsti ke
lią tokioms bolševikų avan
tiūroms prieš Susivienijimą, 
šiandie jau visai kitokia (?— 
“N.” Red.) padėtis, kuomet 
bolševikai tai daro jau savo 
organizuojamos organizaci
jos vardu, kuri turi bent pre- 
liminarį valdžios leidimą or
ganizuotis.”
Tai, vadinasi, parodė “fak

tus”, su kuriais “Naujienos” 
“nesiskaito”!

Bet čia juk ne kokių nors 
faktų parodymas, o tik bandy
mas pateisinti SLA. Pild. Ta 
rybos neveiklumą tame reika
le, kurį minėjo “Naujienos”. 
Neveiklumo faktą pati “Tėvy
nė” tais savo išvadžiojimais 
tik patvirtina.

Ir navatnas dalykas, kad, 
patvirtindama tą, ką “Naujie
nos1” sakė, ji leidžia sau kaltin
ti “Nauj.” nesiskaitymu su 
faktais. Tur-but tas žodis “fak
tai” SLA. organo redakcijoje 
turi ypatingą prasmę, kurios 
mes nesuprantame. “Tėvynės” 
skaitytojai, beje, šią savaitę 
turi labai puikios progos pa
tirti, ką to laikraščio vedėjas 
vadina “faktais”: užtenka tik 
perskaityti tilpusį 51Jam nu
meryje Pastoviųjų Komisijų su
sirinkimo protokolą ir palygin
ti ji su tuo, ką apie tą susirin
kimą rašė per mėnesį laiko 
“Tėvynė”.

Kai dėl SLA. organo bandy
mo pateisinti Pild. Tarybą, ko
dėl ji per pusę metų nestabdė 
bolševikų atakas prieš Susivie
nijimą, tai jisai yra tiesiog 
juokingas. Apie tai, kas gali
ma ir kas negalima padaryti 
“įstatymų plotmėje”, turėtų 
kalbėti juristai, o ne beletris
tai!

NABAŠNINKAS — AR ZECE 
RI(T KLAIDA?

Gruodžio mėn. 15 d. “Nau
jienose” buvo paduota iš Euro
pos laikraščių paimta žinia1, kad 
du žmonės, kuriuos Sovietų val
džios prokuroras minėjo savo 
kaltinamam akte, kaipo “są
mokslininkus”, yra seniai mirę, 
būtent: P. Riabušinskis, su ku
riuo prof. Ramzinas (vienas 
apkaltintųjų inžinierių) spalių 
mėnesyje 1928 m. “matėsi ir 
tarėsi” Paryžiuje, mirė* jau lie
pos mėnesio 19 d. 1924 m.; o 
kitas “sąmokslininkas” A. Vyš- 
negradskij, kurį Maskvos “kon- 
spiratoriai” buk skfyrė finansų 
ministeriu po bolševikų val
džios nuvertimo šiais arba atei
nančiais metais, mirė gegužės 
mėnesio 9 d. 1925 m.

Dabar mes žiūrime, kad 
Brooklyno “Laisvė” dėl tos ži
nios kelia didelį triukšmą ir 
šaukia, kad “Naujienos’ kartu 
su viso pasaulio “kontrrevoliu
cionieriais” padarę baisią 
skriaudą Sovietų teisingumo 
įstaigoms. P. Riabušinskis tik
rai esąs miręs, bet jo vardas 
patekęs į kaltinamąjį aktą gar
sioje Maskvos inžinierių byloje 
tik per “teknikinę (zecerišką) 
klaidą”. Vietoje P. Riabušins- 
kio, turėjęs būti V. Ria.busins- 
kis. šita klaida, girdi, buvusi 
vėliau atitaisyta.

Gal būt, kad bolševikų pro
kuratūra tą klaidą padarė. Bet 
ji ją atitaisė, tik kuomet Pary
žiau# laikraščiai iškėlė aikštėn, 
jogei P. Rabušnskio seniai ne
bėra gyvo. Stalino žvalgybinin
kai galėjo surasti Paryžiuje ki
tą Kiabušinskį, kuris dar yra 
gyvas, ir dabar Sovietų valdžia 
gali tvirtinti, kad šitą gyvąjį 
Riabušinskį ji ir turėjusi ome- 
nūje, kuomet Krylenkos lupo
mis kaltinusi nabašninką! Na, 
ir kas gali patikrinti, ar čia 
yra “zecerio klaidos” pataisy
mas, ar sugautų * falsifikatorių 
išsisukinėjimas?

Teeitus Brooklyno kom-fašis- 
tiski rėksniai z užmiršta, kad 
kartu su Riabušinskiu buvo 

minimas Kfylenkos pagaminta
me kaltinimo akte taip pat ir 
A. Vyšnegmdskis, “kandidatas 
į finansų ministerius”, miręs 
1925 m. Kaip gi yra su šituo 
nabašninku ? Rėkdama apie 
“zecerišką klaidą” - Riabušins- 
kio varde, Maskva, kažin kodėl, 
nesugalvoja, kaip “prikelti iš 
numirusių” Vyšncgradskį. O

Misteriškas rūkas
Del ruko Belgijoj mirė apie 50 

žmonių. —Meuse- klonis. — 
“Dusulio , rūkas”. — Belgų 
metereologo tyrinėjimas. — 
Rūkų įtaka žmonių sveikatai. 
—Ledinis rūkas. — Keliau
ninkų patyrimai Colorado 
valstijoj.— Ruko sudėtis.

Prieš keletą dienų iš Belgi
jos atėjo žinios, kad Meuse klo
nį aplankė misteriškas rūkas, 
nuo kurio mirė apie 50 žmo
nių. Tatai įvarė Belgijos žmo
nėms nemažai baimės. Kai ku
rie net ėmė skelbti, kad ten 
prasidėjęs maras. Tiek Belgi
jos, tiek kitų šalių mokslinin
kai tuo reiškiniu labai susido
mėjo.

Tačiau čia bus pravartu pa
sakyti, jog ir prąeityj Meuse. 
klonį buvo aplankę tie miste
riški rukai, nors jų apsilanky
mo pasėkos ir nebuvo tokios 
rimtos, kaip šį kartą. Rekordai 
rodo, sako C. F. T-alman, kad 

.1897 m. sausio mėnesyj tą dis- 
triktą aplankė labai tirštas rū
kas, kftris tęsėsi tris dienas. 
Per tą laiką tarp žmonių ir gy
vulių pradėjo siausti ligos. Nuo 
to ruko labiausiai nukentėjo 
Huy aplieinkė.

Iluy-Statte apielinkėj gyve
nantis anglas rašė vienai anglų 
mokslo įstaigai, kad rūkas, ma
tomai, turėję nuodingų dujų, 
nuo kurių 'padėjo sirgti tiek 
žmonės ,tieft£ gyvuliai. Visi tos 
apielinkės gydytojai ir veteri
narai buvo labai užimti. Kitas 
korespondentas rašė, jog ruko 
paliesto distrikto kai kurie gy
ventojai ėmė sirgti savo rųšies 
dusuliu. Žpionės, kurie kvėpa
vo per nosines, išliko visai 
sveiki. Kai, kurie kaimiečiai 
net gyvuliams aprišo snukius 
lininėmis nosinėmis. Ir kaip tik 
tų gyvulių liga nepalietė.

Sekamą žiemą ir vėl pasikar
tojo tas pat dalykas, — aplankė 
tirštas rūkas, kurį belgų vete
rinarai vadino “dusulio ruku”. 
Tas pat atsitiko ir per keletą 
sekamų žiemų. 1902 m. “du
sulio rūkas” ypač buvo pragaiš
tingas. Valdžia pradėjo tyri
nėjimą, kadangi žuvo nemažai 
gyvulių. Revidavojimas paro
dė, kad labiausiai buvo paliesti 
tų gyvūnų plaučiai.

Sekamais metais buvo nutar
ta rimtai studijuoti misterišką 
rūką. Tapo padaryti ir tam 
tikri prietaisai, kad surinkti 
pakankamai ruko laboratorijos 
tyrimams. Bet tą žiemą ir per. 
kelias sekamas- žiemas' “dusu
lio rūkas” nebepasirodo. Prie
taisai tapo numesti į kampą. 
Ir kuomet niČkas blogo nelaukė, 
misteriškas rūkas ir vėl pasi
rodė. Tai atsitiko 1911 m. sau
si mėnesyj. Šį kartą žuvo ne 
tik dAug gyvulių, bet ir keli 
žmones.

žinomas belgų meteorologas 
Feli‘x Bertyn surinko šiek tiek 
tikslesnių informacijų apie tą 
rūką. Savo tyrimo davinius 
spaudoj jis paskelbė tik 1913 
m. Vienas įdomesnių dalykų, 
kurį surado Bertyn, yra tas, 
kad tas rūkas 1911 m .buvo ap
ėmęs visą Belgiją. Visur jis 
buvo bėveik vienodo th’štumo 
ir tęsėsi maždaug tiek pat lai
ko. Tačiau “dusulio epidemi
ja” palietė tik Meuse klonį. 
Bertyn tad ir padare išvadą, 
kad tame klonyj turėjo Būti 
kokių tai nuodingų dujų.

Iš kitos puses, yra gerai ži

kol Vyšnegradskio mirties fak
tas yra neužginčytas, tol bolše
vikai vistiek negali išsisukti 
nuo kaltinimo dėl falsifikaci
jos. Nes juk kiekvienam aišku, 
kad Maskvos ir Paryžiaus “są
mokslininkai” negalėjo šiems 
arba ateinantiems metams skir
ti į finansų ministerius žmogų, 
kuris mirė 1925 metais!

nomas faktas, jog tirštas ir 
šaltas rūkas paprastai daro 
blogos įtakos dusuliu sergan
tiems žmonėms. ' Prieš keletą 
metų garsiame anglų žurnale 
“Lancet” tilpo Dr. W. T. Rus- 
sell straipsnis apie rūkų įtaką 
žmonių sveikatai. Statistikos 
žinios, kūrins surinko Dr. Rus- 
sell, apėmė dvidešimt septynių 
metų laikotarpį. Tie duomenys 
aiškiai rodo, jog rūkas šiltame 
oye nekenkia žmonių sveikatai. 
Visai kitoks reikalas yra su 
šaltu ruku. Mirtingumas to
kiu laiku žymiai padidėja.

šaltas rujkas ypač yra pavo
jingas miestų gyventojams, kur 
oras nuolat yra užterštas du
rnais ir dulkėmis. Dr. Russell, 
pavyzdžiui, surado, kad Londo
ne šaltas rūkas mirtingumą pa
didina maždaug ant pusketvirto 
nuošimčio.

Pranešimai iš Belgijos, sako 
C. F. Talman, yra labai įdomus 
ir Amerikos mokslininkams. 
Dažnai tenka girdėti, kad Roc- 
ky tarpekalniuose irgi pasitai
ko pavojingų gyvybei rūkų. 
Vietos gyventojai tiems rūkams 
turi specialį vardą, būtent, “po- 
gonip”. Apie “pogonipų” arba 
ledinių rūkų pavojingumą . pa
sakojama daug baisių dalykų. 
Jie aplanko tarpekalniųs ir 
klonius žiemos metu; Rukas 
pasidaro tiek tirštas, jog sau
lės jokiu budu negalima maty
ti. Atrodo, kad oras yra pilnas 
mažyčių^nieg-ųolįfų. Į^ors tem- 
perafura ‘ dažnai nėra labai že
ma, bet dėl drėgnumo žmogus 
jaučia neįmanomą šaltį. Kaip 
yra sakoma, šaltis tiesiog kiau
rai eina.

Kiti pasakojimai kiek ski
riasi. Pavyzdžiui, k 1900 m. 
viename žurnale buvo aprašyta 
būrio keliauninkų patyrimai €o- 
lorado valstijoj. Ten sakoma, 
jog diena buvusi saulėta. Bet 
staiga ore pasirodė sušalęs ru
kas. Keliauninkai, užsiėmę no
sinėmis burnas, pasiskubino 
pasislėpti farmerio namuose. 
Viduj jie visi pradėjo smarkiai 
kosėti, o viena moteris sunkiai 
susirgusi ir mirusi. Tie ke
liauninkai tvirtino, jog ore bu
vę labai daug ledinių dulkių, 
kurios pasižymėjo neįmanomu 
šaltumu. Tos dulkės esą nespė
ja ištirpti ir įsigauna į plau
čius. Padarinyj žmogus su
serga...

Tačiau čia jau pravartu bus 
pasakyti,, jog “pogonipo” Ame
rikos mokslininkai kol kas nėra 
ištyrę. Iftiti už gryną pinigą 
keliauninkų pasakojimus nega
lima. Juo labiau, kad tie pa
sakojimai žymiai skiriasi. 
Priegtam šiandien tikrai yra 
žinoma, jog kvėpuoti “ledinį 
rūką” ųėra pavojinga. Tatai 
yra ne kartą įrodę šiaurinių 
kraštų gyventojai.

Bendrai imant, rukai stiside* 
da iš vandens, o ne ledo da|y* 
čių. Meteorologas G. C. Simp- 
son Anfarktike patyrė, kad 
vandens dalytės, kuris sudaro 
rūką,, gali būti neįmanomai že
mos temperatūros, —siekti net 
20 laipsnių Fahrenheito žemiau 
nulio. . Nėra reikalo įrodinėti, 
kad tas šaltas rukas yra labai 
kenksmingas kvėpavimo orga
nams.

Grįžtant prie, Belgijoj įvyku
sio “maro”, kol kas. dar nega
lima tikrai pasakyti kokiu bil

du tas misteriškas rūkas tiek 
daug žmonių numarino. Kyla 
klausimas, ar mokslininkams 
pasiseks tą misteriją išaiškin-

I

E. T, A. Hoffman Vertė J. P rims kas

Velnio Eliksyras
(Pabaiga) griaudintis. Mes nunešėme bro-

Aš žinau, kad gal būti dar' 
mirties valandą nelabasis turės 
pajėgos kankinti nuodėmingą 
vienuolį, bet pasiryžęs, taip su 
širdingu ilgesiu laukiu to aki
mirksnio, kuris išvaduos| 
iš šios žemės, nes tai yra aki
mirksnis išsipildymo viso to, 
ką man Aurelija, ak! pati šven
toji Rozalija, mirdama pažadė
jo. Melskis, melskis už mane, 
o šventoji nekalta mergely, tą 
tamsiąją valandą, idant praga
ro galybės, kurioms aš taip 
tankiai pasidaviau, mane vėl 
nepergalėtų ir nenutrauktų j 
amžinosios pražūties bedugnę!' 

(GALAS)
Tėvo Spiridiono Ik Kapucinų 

vienuolyno knygininko 
prierašas

17** naktį iš trečios į 
ketvirtą rugsėjo įvyko musų 
vienuolyne daug stebėtinų da
lykų. Galėjo būti vidunaktis, 
kai aš greta manojo esančia
me brolio Medardo kambarėly 
išgirdau kokį tai keistą kuksė- 
jimą ir juoką, ir tuo pačiu me
tu kurčią skundos dejavimą. 
Man rodėsi, lyg girdėčiau ko
kio tai labai biauraus, nejau
kaus balso kalbamus žodžius: 
“Eikš su manim, broliukai Me
dardai, , nuotakos ieškoti.” Aš 
atsikėliau ir norėjau eiti pas 
brolį Medardą, bet mane paga
vo koks tai ypatingas šiurpas, 
taip jog mano visus sąnarius, 
lyg karščio drebulys galingai 
nukrėtė. Dėlto aš vietoj pas 
brolį Medardą nuėjau pas prio
rą Leonardą, prikėliau jį ne be 
vargo ir papašakojau jam, ką 
išgirdau. Prioras labai persi
gando, pašoko ir pasakė, kad 
aš atneščiau šventintų žvakių 
ir mudu abu eisiva pas broli 
Medardą. Padariau, kaip buvo 
sakyt#, žvakes įdegiau prie lem
pos kabančios prieš Dievo Mo
tinos paveikslą koridoriuj ir 
mudu palipova laiptais aukš
tyn. Bet kiek ir klausėmės, 
bjaurusis balsas, kurį aš girdė
jau, nebepasikartojo. Vietoj to 
išgirdova tylų malonų varpų 
skambėjimą ir pakvipo švelnus 
rožių kvapas. Priėjova arčiau, 
kambarėlio durys atsidarė ir iš 
jo išėjo stebėtinas aukštas vy
ras su balta . barzda ir violeti
niu apsiaustu; aš be galo per- 
sidandau, nes aš žinojau, kad 
tasai vyras turi būti koks nors 
gresiantis vaiduoklis, kadangi 
vienuolyno vartai buvo stipriai 
uždaryti, todėl joks svetimas 
žmogus negalėjo įeiti; bet Le
onardas pažiurėjo į jį drąsiai, 
nors nė žodžio nepratardamas. 
“Nebe tolį išsipildymo valan
da/’ tarė, būtybė labai kurčiai 
ir iškilmingai ir dingo korido
riaus tamsoj, taip kad mano 
baimė dar labiau padidėjo ir 
aš vos neišmečiau žvakės iš 
drebančios rankos. Bet prioras, 
ar dėlto kad jo dievotumas ir 
tikėjimo stiprumas nebe tiek 
jį. tedomino vaiduokliais, pa
či upp mane už rankos ir tarė: 
“Eikiva dabar į brolio Medar
do* celę.” Taip ir padarėva. At
rado va brolį, kurs jau nuo se
niau’. buvo labai silpnas, mirš
tantį; mirtis buvo atėmusi jam 
kalbą, jis kažką dar tik tyliai 
gargėjo. Leonardas pasiliko su 
juo, aš: nuėjau brolių kelti, 
stipriai patraukdamas varpą ir 
balsiai sušukdamas: “Kelkitės! 
— kelkitės!* Brolis Medardas 
miršta!” Jie tikrai atsikėlė, 
taip jog nč vieno netruko, kai 
mes su uždegtomis žvakėmis 
nuvykome pas mirštantį brolį. 
Visi,' net aš pats, pagaliau nu
galėjęs baimę, pradėjome labai 

ti. O tai todėl, kad jie visiš
kai nebuvo prisirengę daryti 
bent kokius tyrinėjimus, kurie 
galėtų išaiškinti misteriško ru 
ko paslaptį.—K. A.

lį Medardą neštuvais į vienuo
lyno bažnyčią ir padėjome jį 
ties didžiuoju altorių. Musų 
nusistebėjimui jis pasitaisė ir 
pradėjo kalbėti, ir pats Leonar
das, tuojau po atliktos išpažin- 
-ties ir absoliucijos, padarė pa
skutinį patepimą. Tuoj po to 
su broliais nuėjome į chorą ir, 
Leonardui pasilikus apačioj ir 
vis tebesikalbant su broliu Me
dardu, pradėjom giedoti pa
prastąsias giesmes už mirštan
čio brolio vėlės išganymą. Ly
giai kitą dieną vienuolyno laik
rodžiui mušant dvyliktą, bū
tent 17** m; rugsėjo 5 dieną, 
brolis Medardas prioro rankose 
atsiskyrė su pasauliu. Mes at
siminėme, kad tai buvo ta pa
ti diena ir valanda, kai perei
tais metais vienuolė Rozalija 
po ką tik atliktos priesaikos 
buvo biauriu budu nužudyta. 
Laike reųuiem ir eksportacijos 
dar sekančių dalykų atsitiko. 
Būtent reųuiem metu paplito 
labai stiprus rožių kvapas, ir 
mes pastebėjom, kad prie pui
kiojo šventos Rozalijos paveiks
lo, kurį yra nupiešęs vienas 
nepažįstamas italas dailininkas 
ir kurį npisų vienuolynas iš 
vieno kapucinų vienuolyno ne
toli Romos už stambius pinigus 
nusipirko, taip kad ten bepasi
liko tik to paveikslo kopija, 
buvo prisegtas vainikas pui
kiausių šio meto laiku retai 
kur begalinamų rožių.

Brolis vartininkas pasakojo, 
kad anksti tą rytą koks tai 
nudriskęs, labai vargingai iš
rodantis, pavargėlis, musų ne
pastebėtas buvęs palipęs ir tą 
vainiką prie paveikslo prise
gęs. ‘ Tas pats pavargėlis daly
vavo eksportacijoj ir buvo įsi
maišęs tarp brolių. Mes norė
jom jį .pavaryti, bet kai „prio
ras Leopardas f jį aštriai pa
žvelgė, taip ir paliepė mums jį 
pakęsti savo tarpe. Jis priėmė 
jį kaip laisvą brolį į vienuoly
ną; mes jį vadinome broliu 
Petru, kadangi jis gyvendamas 
pasauly vadinosi Petras Šen- 
feldas (Belcampo), ir labai ti
ko jam šis vardas, kadangi jis 
labai tylus ir gero ūpo buvo, 
mažai kalbėjo ir tik retkarčiais 
labai komiškai juokėsi, kas, 
kadangi tame nieko nuodėmin
go nebuvo, mus labai linksmi
no. Prioras Leonardas vieną 
kartą tarė: Petro šviesa yra 
išgesusi garuose kvailybių, į 
kūrins jo viduj pavirto visa 
gyvenimo ironija. Mes ne visi 
tesupratome, ką tuomi norėjo 
mokytasis Leonardas pasakyti, 
bet vis tik patėmijom, kad jis 
su tuo laisvuoju broliu Petru 
turėjo būti senai pažįstamas. 
Tokiu budu prie tų lapų, ku
riuose yra aprašytas brolio 
Medardo gyvenimas, kurių aš 
tačiau neskaičiau, jo mirties 
apystovas labai labai tiksliai 
ir nebe vargo ad majorem dei 
gloriam pridėjau. Taika ir ra
mybė amžiną atilsį broliui Me
dardui, teleidžia jam Viešpats 
kai ateis diena linksmai atsi
kelti ir tepriima jį į šventųjų 
vyrų chorą, nes jis labai dievo
tai mirė.

(PASIBAIGĖ)4

“KOVA”, Lietuvos sočiai- 
'demokratų užsieny leidžia
mas laikraštis, šj laikraštį 
leidžia iš Lietuvos išvažia
vę politiški emigrantai. Pa
vienio numerio kaina 10 c. 
Galima gauti “Naujienose”.

“KULTŪROS” No. H tik 
ką gautas iš Lietuvos. Kai
na 45 centai. (J augi te “Nau
jienose”.

Garsinkitės “N-nose”
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Birutei vainikas - ne 
Kryžius!

Rašo iš sąvo atsiminimų Juozas 
Kuzmickas-Uktveris

įžangos vietoj
“Birutės” 2 aktų melodrama, 

žodžiai Gabrieliaus Ladsbergio 
(Žiemkalnio), muzika Miko 
Petrausko.

'lame veikale Birutės, Palan
gos mergaitės, broliai dainuoja:

“Birute, sesyte! Eikš čion, 
Nebijokis, neduosime mes 
Tau pražūti”.
Kai tik gręsė Birutei pavo

jus nuo priešų, nuo “piršlių”, 
bei “jaunikių”, visuomet jos 
broliai atėjo jai pagelbon!

Jeigu jie nesugebėjo, prašė* 
maldavo tėvo pagelbos:

“Tėveli, mus brangus, 
Neleisk dukreles;

Vely savo ranka jų nužu-
• dyk!”
O kada ir tas negelbėjo, jie 

šaukėsi j žmones, i minią!
“Jus žmonės, kaimynai,
Palangos piliečiai, sukilkit,
Subruskit, neduokit seselei 

pražūti”... .
(Eiliavimo nesilaikau, nes 

per daug vietos užimtų, tik 
minti paduodu. J. K.-U.).

Ir nors daugelis norėjo dai
liosios Birutės, darydami di
džiausius nemalonumus, siųsda-

Motina Helena, didžioji žolių 
gydytoja, tūkstančius išgy.

do su žolėmis
Pastebėtinas 5 dienų naminis žolių gy

dymas bus suteiktas DYKAI bite vienam 
Naujienų skaitytojui.

šios pastebėtinos žolių gyduoles yra 
padarytos iš Europos Amerikos ir Rytų 
indijos žolių. Motinos Helenos sumai
šytų naujausiu moksliniu Kdu. Tūks
tančiai. kentėjusių laike pastarųjų J 5 
metų, kurie sunkiai sirgo, dabar yra pa
sveikę nuo šių žolių.

Motina Helena. 1869 N. Damen Avė. 
Chicago. pasiūlo suteikti jums pastebėti
nu 5 dienų namjnj gydymu jps žolėmis 
visiškai dykai.. Ateikite dėl Šio nemoka
mo gydymo, arba nemokamos egzamina- 
ciios. kad surasti kokią ligą ar pakriki
me jus turite ir kokios rūšies žolių gydy
mas bus tinkamiausias ir veikmingiausias 
jūsų ligai- Atsineškite šį raštelį. Atdara 
nuo 10 v. r. iki 8 v. v., nedėliomsi iki2 
v. p. p. Jeigu jus negalite ateiti, apra
šykite savo bėdas Motinai Helenai ir ji 
pasius jums $1.00 Abelną Kraujo toni
ką ar $1.00 Specialių Gydolių neatmin
tą dykai. Pridekite 25c. apmokėjimui 
persiuntimo ir supakavimo.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurines Vanos Ir 
Elektrikiniai Treat- 

rnentai
Švediškas Mankštinimas ir Elektri- 

kinis Masažas.

Treatincntai visokių ligų, reuma
tizmo. nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus. su elektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saules Spindulių 
neatmeniai.

Mineralinės, sulferinės vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Kampas Paulina St.

Nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nakties. 
Ncdėliomis nuo 8 iki 2ros vai.

po pietų.
Phone Boulevard 4 5 5 2L_________ >

I
 Kalėdų Šventėms

Geriau išvalyti, negu naujus 
pirkti

Vyrų siutai išvalomi it 
suprosinami

$1.00

Moterų Plain šilkinės dresės išva
lomos ir suprosinatnos

$1.00

Kautai ir kailių kalnieriais 
ir rankovėmis

$1.50

Moterų ar Vyrų Skrybėlės

išvalomos ir sublokuojamos

75c

Musų darbas -jums patiks
Little Star

' SANITARY CLEANING-SHOP
I 3328 S. Halsted St.
I Paimain-Pristatom

Td. Boulevard - 01 79

mi visokius gązdinimus, nieko 
negelbėjo. Ji teko Lietuvos vy
rui, keistučiui! Lietuviui!

Taigi ir musų ■ šiandieninė 
“Birute” niekam kitam negali 
tekti, niekas negali jai “kry
žių” statyti tol kol lietuviai ją 
myli! Lietuviai “Birutei” ne
duos pražūt! Jeigu sekreto
riai (“broliai”) nepadės, pirmi
ninkas Dr. Kliauga (tėvas) pa
dės; Dr. Kliauga nepadės, tai 
(žmonės, kaimynai) rėmėjai ir 
lietuvių visuomenė tikrai pa
dės!

Dabar atsiminimai

Atvykęs j šią “ašarų” šalį 
1909 metais, apsigyvenau lenkų 
apielinkėje. Toli pas kaimyną 
reikėjo eiti, kad gavus pasi
skaityti lietuvių laikraštį, o tai 
buvo “Lietuva”.

Tame tai laikrašty daug bu
vo raštų apie “Birutę”, o tie 
rašytos, tai pp. Jonas Ilgaudas 
ir Bronius K. Balutis.

Tie rašti ir mano “grinoriŠ- 
ką” dar sielą pasigavo. Nežino
damas dar kelio, pėsčiomis iš 
“North Side” nuvykau į “West 
Side” parapijos svetainę ant 
repeticijos. Tai buvo anksty
vas ruduo.

Be manęs dar atėjo du nau
ji, tai p.p. J. Grikenis ir J. 
Miežinis. Mes trys nauji re
krutai (šiandien suėjus smagu 
prisiminti ir padainuoti apie 
praėjusius laikus). Tuo laiku 
pirmininkavo p. Jonas Ilgaudas, 
mokytojavo p. X. Strumskis. 
Pirma repeticija. Jaunimo 
daug. Per keletą menesių nu
slopinta krūtinė atgijo.

Po repeticijos pirmininkas p. 
Ilgaudas praneša, kad atvyksta 
“Birutės” tvėrėjas muzikas- 
kompozitorius Mikas Petraus
kas mokinti “Birutės”.

Nutarta surengti priimtuvių 
vakarėlį su programų, daino
mis; ir dovana—Vagnerio bius
tas.

P. X. Strumskis specialiai su- 
mokino dainą pasitikimui p. 
Miko Petrausko. Maždaug dai
na skambėjo taip: • 
“Linksma ir brangi dienelė prašvito, 
O musų širdys nuo pat anksti rytol 
Trokštame tave linksmai pasveikinti, 
Nieko netrokštant dainorius mokinti”.

Atėjo pasitikimo diena. Oh, 
kaip linksma, smagu! Visi pa
sipuošę lyg didžiulei šventei. 
Sulaukėme, užtraukėme. Susi
jaudinę visi. Petrausko akyse 
ašaros. Jis sveikina visus, bu
čiuoja veidan vyriškius—links
ma, begalo jauku. Sėdam prie 
stalo užkandžiauti. P.' Sutkus 
(miręs) skaito referatą. Kun. 
Ambrozaitis (sakos pats para
šęs) skaito eiles, aukauja p. 
Petrauskui. Onutė Balčaičiute 
(Bell) deklamuoja p. Petraus
kui eiles; o man reikėjo mono
logą “rėžti”: Barškalo prašytą 
monologą “Iš teatro”. Linksmai 
užbaigėm vakarą.

Ir taip laikas slinko greitai, 
nejučiomis. Tarytum meš tu
rėjome savyje kokio tai “anes
tetiko”, kad tas gana ilgas lai
kas taip urnai prabėgo. Visi už
imti: dainuojam, lošiam; ir lo- 
šiam, dainuojam. Statoma 
“Adomas ir Jeva”, 2-jų, aktų 
M. Petrausko operetė. Lošia p. 
Ilgaudas—Grafą, ponia Marė 
Damijonaitienė (mirus) Jevą; 
man kiluva Adomo rolė.

Statome “Besmegenis”, “Bi
rutė”, “Kaminkrėtis” ir daug 
kitų. Bet štai, man keistas at
sitikimas. Reiškia, lošiame 
“Vienas iš musų turi apsives
ti”, komedija vieno akto. Sta
toma šv. Jurgio bažnytinėje 
svetainėje. Daili sekmadienio 
dieiųi. Po piet su draugu iš
ėjome, taip sakant, “vėjo gau
dyt”. Įkliuvome į “Arcade”, 
kur muša boles “punching 
bags”. Priėjome prie kietos 
“bolės” stulpe. Mano draugas 
šveitė kumščiu'—išmušė 40... 
Na, o aš ar pelų maišas? Dro
žiau ir aš... bangi... bet kas? 
Kad aš ranką iš sąnario išmu- 
šiau ir nevaldau! Kas bus juk 
reikia lošti tą pati vakarą! Vis
ką metę skubinamės napio pa
galbos ieškoti. Namie — nepa
kenčiamas skausmas rėžia ran- J.
ką. Draugas, tas mano gera-

širdis, pagavęs bonkutę karbo- 
liaus (negesinto), pradėjo ma
no ranką trinti... Man nėra vie
tos—skauda. Laikas važiuot 
vakaran. Einu —reikalas. O 
skausmas didinas. Pavėluoju. 
Petrauskas bara, kad pavėla
vau. Aiškinuos, kad gatveka- 
ry ranką užsigavau— sarmata 
sakyti. Lošiame. Uf! kaip 
skauda! Veikale “Kristupas” 
—alpsta; ir aš alpau, tik ne 
juokais, bet tikrenybėje... Pa
baigėm lošimą. Visi giria... 
Kristupas geras! Kristupas ge
rai lošė; o vietos “Lietuva” ir 
“Katalikas”; o dar Brooklyno 
“Vienybė” pridėjo, kad labai 
naturaliai-artistiškai alpo! Oho! 
nuo to laiko mano “Šeras” pa
kilo. Tapau geresniu artistu.

valios ir ištvermės; o “Birutei” 
ilgiausio amžiaus!

Taip mes besismaginome iki 
1919 metų—“Birutei” vadovavo 
p. St. Šimkus, 
iš šio nei iš to 
jos pirmininku, 
pp. Klemensas

Ir štai nei 
tapau išrinktas 
Į valdybą įėjo 

Vilkas, Juozas
Pušys, Alex Misevičius. Vai
dybos darbas buvo tuomet 
“lengviausias”. Posėdžius lai
kydavome kas antrą dieną. Mo
kytojas netingi, taį mes irgi 
negalime, ir ačiū nariams už 
sutartiną veikimą, buvo pasiek
ta tikslo. Beje “Birutė” pirma 
davė šokį “Noriu miego” Ame
rikos lietuviams: p. Petrauskas 
prie, piano; o šokėjai ponios 
Mockienė, Damijonaitienč ir p. 
Jonas Ilgaudas ir rašantis šiuos 
žodžius. Tai buvo po “Birutės” 
repeticijos.

Smagu prisiminti praėjusieji 
laikai. Gaila,
amžius, gyvenimo 
leidžia prie tokio 
smagu ir malonu 
musų nepabaigtą
Amerikos Lietuvių jauiiuomenė.

Linkiu jaunuomenei geros

kad dabartinis 
pareigos ne
veikimo, bet 
matyti, kad 
darbą dirba

Indoor

—Anthony A. Royce.

forget! The mem- 
are no' longer with

Our best wishes to 
old Universal SLA. 
The name, Kaulas, 
Kantrim, McKenzie,

& » »
The March of Time

AH good souls and true; 
Maroons miss you gang; th-ink 
of us now and then.
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TheEnglishColumn'

“Peace on earth! 
Good will toward 

men”
-----, —— ,

The Marquette Maroons 
SLA. Gr. 260 join the ręst 
the
many friends a joyous yuletide 
greeting. 
the good

of 
of 

world in wishing their

Kantenis,
Norway, Maskol, Rebokas, Ste- 
vens and Thomas bring fond 
memories t>f yesteryear-. Santy 
be good to the Church boys at 
Burnside. The Maroons extend 
their heartiest greetings to far 
away Grand Rapids SLA. Gr. 
60. Hail to the jolliest and 
most sincere hosts of the SLA. 
How are you, gang?

a a »
The merry men of Marquette 

lift their glasses and drink to 
the health of the Birutes, Gold- 
en Stars, Kultūros Ratelis, 
Maywood Ulini, Ten Bruins, 
Greyhounds, Antonides A. C. 
Repka Boosters and the Victory 
Stars. Just an old Lithuanian 
custom.

Lest we 
bers who 
us. Flo Belsky and Billee Ben- 
nett at Hollywood, California; 
Browne Rusgis at Ariel, Wash- 
ington; Al Bagdon at Buffalo, 
New York and Adcline Lucas 
up at Pentvvater, • Mi'chigan.

The year 1930 was a com- 
paratively tranquil one in the 
Annals of the Marąuette Club; 
yet as we look back we re- 
cognize, the joys which were 
ours despite the prevailing un- 
rest throughout the world. .. In 
passing lėtus touch on some of 
thte highltghts. That rousing 
New Year’s Phrty, the Februa- 
ry Annual Dance,
Swirtiming Parties, Toboggan 
Parties, and the host of privaie 
house parties—birthday, bridge, 
and sočiai. Rėmembfer, gang?

Vacation time, baseball 
gamas,• skimming along the 
highways to the Lucas Wed- 
ding at Pentwatėr were great 
fun. Remember how we kind- 
naped the, bride? The outing 
at Grand Rapids, their sub- 
sequent return at the Margutis 
Picnic, hours at the Margutis 
Picnic, hours at the qur-rry 
hole, basketball, theatres what 
more. could we have asked? 
Hats off boys as “Father 
Time” marches by. He wasn’t 
such a bad old scout after all.

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

TURĖKIT PINIGŲ 
Sekamoms Kalėdoms

prisidedami prie musų KALĖDINIO 
TAUPIMO KLIUBO dabar 

2Sc
I savaitę padarys jus nariu. 

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišėniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

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., arti Rkhmond St.

KALĖDŲ DOVANOS
4 H UM » HUmm m * m * t it* O i iii

Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas
TIK TRUMPAM LAIKUI

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

Visai Dykai Knygų
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Grupe I. $2.50
KAINA 

J. Viškoškos Tikri Juokui .H(> 
Dr. Karaliaus Barbora Ub- 
ryka arba kliofitorius ir Jė
zuitai __ __ -............. ........... .75
Marijos Konopnlekos Pagal 
Istatyhiiis .............. ...... ....... .75
Erknmho šatrljono Laikrodi
ninko Atsiminimai .................20
Viso ......... X-!.......... --...... $««o

Grupe II. $5.00
Emile 
mm) ______
A. Nemojewsklo Revoliucijos 
Žmonės .................  *
V. G 
1108 ................. ................ -.......
“■Socializmo Minties Blaivu- 
viimas" 
Dr. A. J. Karullaus Nuosavy
bės Išsivystymas 
J. Laukio Moteris 
Vieta žmonijoj .........
La Farguc Labdarybė pir
miau ir dabar ...... ■-
T. J. Kuėinsko 10 Kristų . . 
Liepuko Peklos Kantrios 
J. Viškoškos Gyvybė 
Aukso Veršis vieno veiksmo 
komedija ............. •
Br. Vargšo Giulynės Žaizdos . 
M. Grigonio Geriuus Vėliaus 
negu niekuti komed. ..............
J. Gurauskio šalapiitris 
Komedija ............................... <

Viso .......... ,-■■■........................

Grupė III. $2.50
Kl. Jurgelioniu Mįslių Kny
ga _ . 1.00

$2.50

57

A o.
03 H. limeno 

žyniai 4

KAINA
— Šiaurės Kar- 

veiksni. Tragedija .35
KAINA 

J. Allelto Ka)P Žmogus Mušto ..........   j................. •»«
Kl. Jurgvlloiilfi GUudi-Liudi .50

Zul» Darbas (Roma- 
..:.......................   1.00

.30 
KarolenkoH Makaro Sap- 

20
1.00

50 
ir Jos

.20

.20

.20 

.20 

.20 
i

.20 
JO

D-ro (liaiėuiio Sveikata 2.50
Dr. A .J. Karaliaus Patrikai* 
bfljiriias Amerikono su Grino- 
riuni .....................   .20
S. I(. Krukoįvgkaja Crinija .10
John M. Works Kas yra Taip
O kas ne Taip? ....................... .75
Kartinas 'Gruodžio 17 dienos
Pcrvoi'snias ..........     20c
Karlo Kautsklo —Kas yra
SoftialUitclJa ................. .JL.. .20
W. Hhukespeare’o Machbeth .75

ŽenyiitėM lluštui Karės Metu 
Kuinu .............  .75
Mimikas Ir Mugdutė Graži 
pasakaitė ........   .15
Dr. A. J. Karalius Paėiavi- 
masis pus įvairias Tautas .50 
Laukio — P. Kropotkino — 
Ko mums Reiklu Pirmiausiu .35 
II. Ibseno—Šiaurė? Karžy
giai ..........į,. ............   .35
M, Grigonio—Katriutės Gin
tarai . .. . .20
Br.s Vargšo—Milijonai Van
denyje .   20

Grupė V. $5.00
A. Jmiulalėio Airija 
H. Matulnlėlo—:Dvl kulioni j 
Tollnui Šiaurę ................   .
A. Olševskio —Pasuku apio 
Kuntrii) Aleną s 
L. Tolstojaus—J’ruuuro At- 
gijiųias ............................. ......
Oliver Schreinerio Sapnai .... 
Dr. E. Loeb Kultūra ir 
Spauda ...^
Dr, A. J. Karaliaus Moraly
bės Isslvystymas ..................

Kas Išganys 
Liamll? 
Mlliikl Judu — Dzūko Vipį- 
žmoKiški Nuopelnui ir Juo
desnis uf. Pragaro Pavydas .15 
Kl. Jurgelionio Deklajnalo- 
(orjns ....................... .. .75
4, Ktirzeineuskio—Medieinos 
Daktaras ..................—-................. 25

Grupė VII. $5.00
N'llnjas Pilims Orakulus—Vi- 
šokiu J’utriupėitj Knyga 2 
Kobiittomts Kruizlus—Labai 
Graži Apysaka ...............
Gyveninio Vaizdeliai .......
■I. A. Frctlro (oHciiluin la- 
ciiilaliK .....................
Gogolio—Piršly Įkiš, Koinod. 
J. M. Turgenevo — Pinigu 
Nėra <.............. ....................... .
|iulėlkąw|k|o Pono Felik
so Atsilankymas kom................20
4. Gurausklo šulaimlris
Komedijų ... .20
A. N. Aslrunsklo —• Vyrų
Vergija komed. .25
V. K. Kttėkausko Eilėmis 
ir Proza ............1........... — .35
Viso ............ .... ..i....... 95.00

NAUJIENOS CHICAGOJE ir 
KITUR METAMS $8.00

NAUJIENOS VISUR
AMERIKOJE METAMS $7.00

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

naujienos
Chicago, 111.173!) South Halsted Street



.......  ..................... I
NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Kliubo susirinkimas. Gelbėjimas 

neturtingų narių. Sergantys 
kaliai. Valdytas rinkimas.— 
Aukos.

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
kliubo priešmetinis susirinki
mas atsbuvo nedėlioj, gruodžio

4615 S. Mozart St.
Pirmininkas Jonas Aleksan

dravičius atidarė stisirinkimą 
ir paprašė rimtai svarstyti vi
sus klausimus, o kadangi susi
rinkimas buvo skaitlingas, tai» 
abudu, pirmininkas ir vice-pir- 
mininkas, pastatyta ant kojų 
daboti prašančius balso ir tin
kamai išlaikyti tvarką.

Susirinkimo eiga buvo gana 
sklandi ir, kaip paprastai pr- 
šelpinūse draugijose, visų pir-1 
nia priimti nauji nariai. Prisi-Į 
rašė penki. Perskaityta nutari-; 
mai iš praeito susirinkimo, į- 
vairių komisijų, valdybos, ir ra
portai apie ligonius. Priimta 

šiuo laiku kliube
penki nariai, kurie serga. Pa
žystami, o ypatingai kliubo na-

ir turtas laipsniškai mažinusi, 
ir susitarus prisiglausti prie 
didelės Draugijos, kad daugiau 
laimėjus, o tokia didelė drau
gija kaip tik ir yra Ketistučio 
Kliubas. čia vietos visiems 
užteks. Kurios iš draugijų 
valdybos ar komitetai jiorčių 
informacijų apie Keistučio kliu- 
bą, tegul kreipiasi žemiau nu
rodytu adresu, bus noriai su
teikta.

Kuomet prieita prie valdybos 
rinkimų ir jau rengtasi persta
tyti kandidatus, pradedant pir
mininku ir baigiant maršalka, 
tai kilo“ tiesiog ovacija, delnų 
plojimas ir šauksmai: “Alek
sandravičius turi būti pirmi
ninku! Abudu raštininkai geri 
ir visa senoji valdyba turi pa
silikti kaip ir buvo”, ir 1.1. Vi
si atskirai balsuota ir išrinkta 
vienbalsiai (vadini si senieji), 
tik kasos globėjai A. Markaus
kui atsisakius, jo vieton išrink
tu Steponas Tverionas, ir Kliu
bo ligonių apiekunui mirus, jos 
vieton išrinkta Izabelė Saka
lauskienė.

Valdybos sąstatas ateinan
tiems 1931 metams bus toks: 
Jenas Aleksandravičius, pirmi

ni rinkas; Wm. Buishas, vice-pir- 
mininkas; Anton Jusas, rašti
ninkas; VVaiter Sharka, finan
sų raštininkas; M. Kasparai-

randasi' L*s> finansų kontrolės raštinin-

papuolusus musų draugus ir 
juos visus atlankyti bei sura
minti. Galbūt mes jiems tuo- 
mi suteiksime daugiau energi
jos tas šunkias valandas per-

re

gantys nariai yra šie: An- 
Jocius, Alexian Bros, li- 

ė, kambarys 451, 1200 W. 
n Avė. (North Sidėj). Ma- 
\ ilionis, 6825 So. \Vestern 

Mi rė Katkienė, 1426 W. 
Str. fzidoris Radzeviče, 
So. Troy Str., ir Elzbieta 
tis, 1 139 So. 49th Ct., Ci-

pasveikti
švenčių

visi gerai

A. Kishonas.

-9

,1. Kondroška, Z. 
Wariris, J. TamoLitwin, St. 

ši tinas, E. 
Miklumas ir 
smulkiom aukom viso 40 dole-j 
riu. Iš iždo paakauta 10 do-j

i dingai' tuščios
u n te n

neužsiėmė j c utis.
rasti n.,

ir perdaugvertės diskus
Jusas, Kliubo

2854 W. 401.11
Tek Lafayette 7819.

vaisių.

geriausios Rusijos arba-
tos, medaus, ir lietuviškų baravykų.

Norėdami gauti Lietuvos prekių visados kreipkitės pas:

iš.pavo liuoso noro susirinkime [ lerių. Vi$o kartu pasidaro 
(gruodžio 7), kad pagelbėjus j dolerių. Tai tik gera pradžia 
irgi paties kliubo nariams, ku-įir jeigu bus reikalas, tai trum- 
riems būtinai reikalinga pagel-! po j ateity turės būt sukelta 
būti yra šie: po $1.00: J. Alek-Į daugiau.

Užbaigdamas dar turiu pasa
kyti, kad viršminėtas priešme- 

i tinis susirinkimas buvo labai 
| tvarkus ir ilgai neužsitęsė. Gal 
i dėlto, kad pirmininkai mokėjo 
i išlaikyti tvarką, o gal tai dėlto,

sandravičius, Wm. Buishas,’ K.I 
Mikolaitis, J. Kass-Kazlauskas, I.
A. Barkauskas, Wm. Josimai- Į J': 
tis, J. Povilaitis, Kaz. Warnis, | / 
P. Kurauskienė, L. Levonaitie-Iv. 
nė, A. Jacksom, St. 'Murauskas 
J. Sniečkus, K. Petraitis, A

AR GIRDĖJAI
BIBUTeS geriausios rųšies saldainių

Iii, žemuogių ir kitokių uogų ir
M1NAGŲ, strimelių, lašinių, dešrų 

riausios rūšies.
GINTARO karolių, braslelų, špilkų, aukskarų, cigarny- 

uių ir kitokių naujausios mados gintaro gražių da-

šeštadienis, gruon. 20, 1930

Cicero
Dar apie priešmetinius susirin-

/ kimus

' Rytoj, sekmadieni 
vai. Liet. Li uosybes 
svarbus susirinkimas

popiet 1 
svetainėje ina. 
Liet. Ka- '

reivių Draugystes. Kareiviai, 
dalyvaukite ir atveskite naujų, 
ne?, ta draugija yra tvirčiau
sia nariais ir kapitalu, ir yra 
tinkama jaunesniems žmonėms, 
mylintiems pasipuošti unifor-

rašė jas.

ftfifco Radio Valandos
Atsukite savo radio ir pasiklausykite liehfvių liaudies 
dainų ir muzikos kclvcrgais iš stoties W. II. F. C., 1420 
kilocycles, nuo 7 iki 8 valandos vakare. Ir nedėiiomis 
iš stoties W. (k F. L4 970 kilocycles, nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. Šiuos radio programos rengia Jos. F. Budriko 
radio krautuve.r ik »i 12?.»

Naujas

Victor
RADIO

Modelis R 15
• Marlene Dietrich, 

vokiečiu aktorė, IIollywodo im-Q 1 v

portuojama. Pakeliui į Los An
geles gruodžio 4 d. buvo susto
jus Chicagoj.

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

Visi naujausi įtaisymai.
Tokios rųšies Radio dar niekad 

nebuvo panašia ar tokia pigia 
kaina parduodama.

Lengviausi išmokėjimai.
P. S. Kam pertoli atvažiuoti į Stulpino krautuvę, reikalaukite savo 

grosernese ir saldainių krautuvėse. AR TEKO JUMS KADA SAVO 
BALSĄ GIRDĖTI REKORDE?

nedirba ir neturi iš ko gyventi, 
- kuro apdaro nusipirkti.

Minėta komisija savo posė
dy, laikytam praeito ketverge 
vakare, gruodžio 11 d. pas ma

ltom i sijos 
raštininko 

Taigi visi tie

kas; Kazimier Warnis, iždinin
kas ; St. Tverionas iždo globė
jas; Frank Shutkus, knygyno 
prižiūrėtojas; Iz. Sakalauskienė 
ligonių apiekunas, Anton Ju- 
sas, korespondentas. / Maršalka, 
Alex Tamulionis.

Tarp kitų svarbių nutarimų, ne nusitarė, kad 
nutarta ir išrinkta komitetas iš Centras bus kliubo 

kurių pareiga , (mano) adresu.
tik paties kliubo nariai, kurie 

bedarbiais.
Dambraus- tęs prie raštininko, telefonu ar 
Chesnienė, atsilankykit ypatiškai. Gal ku-

pagelbos, kuogreičiausia kreipki-

KALĖDŲ IŠPARDAVIMAS
Jus, niekur kitur negausite pigiau kaip pas mus.

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

penkių ypatų, * 
bus rūpintis vien 
kliubo neturtingais 
Komisijon įeina Ona 
kien, Magdalena
Ona Krauklienė, Frak Mikliu- 
nas ir Jonas Kondroška.

Kaip matoma, tai 
sidarė savo nariams 
apsaugos šaltinis:

k Ii ubas pa-

;ergan-1 rn°ka pašelpą ligoj ir pomirti- 
ir kad n?’ dabar jau nutarė duoti 
Kalėdų ’r <Kios pagelba nariams, kurie

rie iš narių neturi drąsos pra
nešti apie savo blogą padėti, tai 
prašoma susiedo ar kurio kito 
duoti apie jį žinią raštininkui. 
Kliubo komisija pasiskubins su 
pagelba be skirtumo dieną ar 
naktį.

Kliubo nariai, kurie aukavo

Musų Froidinių Setų dirbtuvė pasiūlo jums didelius bar- 
genus, kad Kalėdom galėtumėt įsigyti sau naujų setų, 

ar kam dovanų suteikti.✓
Musų dirbtuvė dabar prieš Kalėdas pardavinėja

ATEIKIT PAS MUS ŠIANDIEN
MES PADARYSIM JUSU REKORDĄ!

• Su Nauju SENSACINIU

Vieton* Radio
Rekordų Darymo

ELECTROLA
minėjęs

288 apie 
A tg i m ties

As nuo sa 
tiems greitai 
ant sekančių 
ir Naujų Metų butų
sveiki ii- linksmi.

Kaip jau buvau 
“Naujienų” numeri* 
prisidėjimą Lietuvių
Draugijos prie Keistučio Kliu
bo, tai j vir.šminėtą susirinki
mą, gruodžio 7 d. atsilankė tos 
Draugijos valdyba ir nariai, vi
so 102 ir kiekvienas jų buvo 
įrašomi Keistučio Kliubo kny
gose, o pakol darbas pradėta, 
tai pirmininkas J. Aleksandra
vičius pasakė trumpą, gražią ir 
daug reiškiančią kalbą, už ką 
jam visas susirinkimas pritarė 
ir rankom plojo. Tai jau bus 
trečia tokia maža draugija, ku
ri prisideda 
Lauksim, kuri

Daugeliui Linksmos

Kalėdos

prie mus
Draugija

kliubo.
bus se-

laikas ir kituAr nebūtų 
vietos ir apielinkių mažų drau
gijų valdyboms ir nariams pa
galvoti apie tai, kad jau nariai

Tai štai ką musų 1930 Kalėdinis Kliu- 
bas užtikrino, kada jis išdalino tūks
tančius čekių nariams po visą miestą. 
Sekamą Gruodžio mėnesį tie, kurie 
prisidėjo prie musų 1931 Kalėdinio 
Kliubo, labai nudžiugs savo apsižiurė- 
jimu. I

I

Pasirinkit kokią sumą jus norite gauti 
ir prisidėkite prie musų 1931 Kliubo 
šiandie.

Radio Bargenai

Savo Rekordą Galite
Girdėti Tuojau.ni

0
MUSŲ SPECIALES KAINOS:

3 šmotų Jacųuard Velour setas vertas
$150, dabar už ........     $59.00

3 šmotų Mohair it Šilk Frieze setas, ver
tas $295.00, dabar už ....$149.00

3 šmotų Mohair ir Moląuit setas, vertas
$175.00, dabar už..... .....................   $85.00

Pull-up kėdė ...................    $5.95
Lempa ................................................. $3.95

Baigiasi senieji metai, turime daugelį padarytų se
tų, kuriuos turime parduoti už pigiau, negu mums kaš
tuoja jų padarymas. Turime labai didelį pasirinkimą 
gatavų setų, taipgi dirbame ant užsakymo — galit patys 
pasirinkti kokį tik norite apmušimą.

Nepraleiskite progos nusipirkti sau ar kam kitam 
dovaną, kuria džiaugsitės ilgus metus.

Krautuve ir Parlor Setą dirbtuve atdara kas vakarą, 
ir nedėiiomis iki 4 vat. po piet.

ARCHER FURNITURE
• IŠDIRBĖJAI SEKLYČIŲ SETU-

•IDfc. KAZIKA1 1IS——KA.Z1K, Savininkas

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

<

NAUJAUSI VICTOĘ REKORDAI
10 inch, Listo Kainos 75f 

GERSIM. Broliai, Vliavula 
V-14040 j JYDU BĖDOS

.. f Diemantas PolkaV-14041Į Gj|yn„ p0|ka

v.i4o«

Ktt

v idnojJ Reglnos p<Hka
“•140281 Aukso žaviti Polka

f Ant Uvelia dvaro 
V-14026 .j Sugrįžimas

l Sv. Marijos Llatnlg Choras

Kaimas Orkestrą 

Kapos
Bitinas

žuronas Ir Grupa

Padaužos Gripą

Padulat Gnpt
Moti k Mano
Pirmyn | kovą

St. MvijM Llotnli Chorai

Yotko Orhittra 
Witkow Orkutra

o

Palaižai Gnpt

V-1401«|

V ! AM J A,ytiil' *•*»!■«» 
V-140011 §nag| Kimtį

V Sok- Minytfr—Polka
V-14O36| nandriolli—Polka

r Redlo Polka
V-140331 BtvarM—Polka

l Cblcatat Voaalla BrUrtra

j Vyr(| „anial Saailaam Ir Varaltta

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

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

Tubai

50c

STAR'DUST Copyright Midwe$t Fe taure Service

$99

metus tu- 
kurie su- 

kad

Taipgi Brunsvvick, Sparton, Vie
ton Majestic. Hovvard. Philco, Fada, 
Colonial, Griebe. Bosch, a Atwater 
Kent.

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

CHICAGO, ILL.

0

MOVĖ O TO

PLAYS ROLE IN 
'ALL QUIET ON THE 
V4ESTERN FRONT' 
HOBBY~ SINGING 
SOB SONGS-ANO 
HOVY Ht S INGS/Z

- A JOB 
WITH HENRY 

HALSTEAD'S 
ORCHESTRA

/LATEP’* 
GIVEN PART 

)N 
PICTURE VVITH 

GRETA 
GARBO

DŪRINO V 
SPARE TIME AT 
OF ARIZONA3856 Archer Avė 

netoli Rockvvell St. 
LIETUVIAI ELEKTROS I 

RADIO TECHNIKAI— 
INŽINIERIAI

BORN 
►AINNEAP0LI5 

MINN, 
DEC.28, 

IQIO

Mcs lik vietų kartą į 
rime bargenų. Žmonės, 
pranta radio, nustebo pamatę, 
R. C. A. Radiola — radio ir fono
grafas, kurio tikra vertę yra $100, 
pas mus už

$150
Kennedy ir Columbia radio-fono- 

grafai už

Central^S^Bank
ATRUSTCOMPANY 

ll!OWest 35th Street
A State Bank. • • • • AClearingHouseBank

I \ .15

py VVbSTPHAL

W0ULYW60D

SOON TIRED OF 
SCHOOL LIFE - 

DRIFTED TO 
HOLLYYVOOD

CONTRACT 
WITH 

UNIVERSAL
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Bedarbiu Šelpimo Reikalai
BEDARBIŲ ŠELPI

MO KOMITETAS

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 

tiktai
ryto

Gauta nuo:
EastMrs. Grigaliūnas, 1201

— Daug drabužių, če- 
gasinį pečių, ir 2 ice

Bartušienė, 913 VVest

60th St
revykų, 
boksus.

Morta
18th St* — Davė daug drabu
žių.

Mrs. Gestautienė, 3642 Union 
Avė. — Moterų drabužių.

L. Paplauskas, 3357 S.
burn Avė. — 50 duonos ir
na blėką keksų. \

Wm. Putris, 4730 S. Spjing 
field Avė.

Labai ačiū visiems.

| gelbėti. Bet labai daug yra ir 
gerų žmonių. Kitus reikid pri
kelti, jų sąžines išjudinti.

Kiekvienas turi mąstyti, kad 
nėra to gyvo žmogaus, kurs 
netrokštu savo gyvybę palak 
kyti, nustumti bado šmėklą ir 
džiaugsmo krislelių patirti. 
Prašau visų geraširdžių, kad 
apsilankytų į Bedarbių šelpimo 
Komitetą ir suteikę nors po 
maža padėtų tiems, kurie savo 
laiką, uždarbį ir sveikatą de
da vargstantiems bedarbiams 

S pagelbėti per šias sunkias die
nas pragyventi ir jų mažiukų 
vaikų gyvybes išsaugoti.

Supraskite savo seserį, brolį, 
kaip save suprantate, nebus 
ašarų lietuvių tarpe!

—Jūsų reporteris.

• j 

ir sielos, kuria kryptis pasau
lį domina.

Lietuvi,—nusipirk šią kny- 
gą“Ari<Mių Prisikėlimas”, o tik
ras esmi, kad tavo užliuliupta 
užmigdyta dvasia atbus ir pri
sikels, kad tu pasijusi esąs tas 
pat pirmtakunas, kuris neše pa
laimą ir sielos ramybę žmoni-: 
jai.—Dr. A. L. Graičunas.

p. Eudeikio koplyčios, kur jis 
yra pašarvotas,- į šv. Kryžiaus 
bažnyčią, o iš ten į šv. Kazi
miero kapines. Laidotuvėms pa
tarnauja p- Eudeikis.

Lietuvės Akušerės Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Šiandie
Mil-Vaikų Christmas Party, 

dos Theatre, 3140 S. Halsted 
St. nuo 1* iki 3 vai. popiet, NE
VĖLIAU.

Rengia “Naujienų” Bendro
vė ir savininkai Mildos teatro.

Mes skelbtame, ksd laike sunkaus 
laiko-bedarbčs

* « * t *

Dr. J. Shinglman
4930 W. 13 St.

CICERO

(kuris praktikuoja Cicero j apie 
25 metus)

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

gydymą už pusę kainos
V

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

Vidikas- 
Lulevičiene

AKUŠERKA
3103 S. Halsted St.

Telefonas
Victory 1115 

Valandos:
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy U Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 

t. Moterim ir
merginom patari
mai dovanai.

Mirė Jonas Naužemis

Au- 
vie-

Lietuviai!

vyrams drabužių.

Siūlo darbo:
iMr. Knaber, So. Morgan 

ieško bučerio. Atsišaukite i 
darbių (Blvd. 3162) ofisą 
turi patyrimo kaipo bučeris.

kas

šiandie

vaikai;

vaikai:

Naujų užsiregistravo
J. Ūselis — 4 vaikai.
Alex Andriauskas, 1 

be darbo 7 mėn.
Jos. Klosteraitis, 2 

be darbo 8 mėn.
Karusa, Alex, 2 vaikai — be 

darbo 2 metai.
Chervinskas, 2 vaikai — 9 

mėn. be darbo.
Vincentas Maknys, 7 mėn. be 

darbo.

tus. v . f T
J. Raceviėia.'H (TrtfSn. 

be darbo.
Wm. Nutaut, be darbo 1 me

tai.
Agnieška Replenkienė, našlė.

3 vaikai.
Joe Lingowski
John Knezekevičius
James. Shepirtis
J. Baikauskas

Duota duonos dvi:

Puplys, Vaičiūnas, 
skis, K. Strogis, A. 
Milius, K. Jačas, J. 
Šilkunas, D.'Cirvinskas.

Telefonas Boulevard 193 9

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedelioj nuo 2:30 iki 4:30 po pr.<t

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Graboriai
Yards 1138

Stanley P. Mažeika

Oftuo telefonas Virginia 0030 
Re«. Tel. Van Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
(i iki 8 vakaro. Nedaliom nno 10 iki 12 dle- 

uų. Namų ofisas North Slde
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

Jonas Naužemis, 61 metų am
žiaus, prieš porą mėnesių ta
po užgautas gatvekario ir vi
są šį laiką gulėjo su sulaužy
tomis kojomis American ligo
ninėj. Tečiaus nuo žaizdų ne- 
bepagyjo. Pasimirė jis gruod
žio 17 d. Velionis kįlęs buvo iš 
Klabu kaimo, Kvėdarnos vals., 
Tauragės apskr.

Laidotuvės bus pirmadieny, 
gruodžio 22 d., 8 vai. ryte, iš

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Akių Gydytojai
A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

Advokatai
ryto K. GUGIS

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Central 44.11

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

DR. 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. Ncdėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU! IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

----------
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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

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

žiema, ilgi ir nuobodus 
karai; o čia dar bedarbė. Ūpas 
tai pakyla, tai nupuola; galvoj 
visokios mintys, it vėjo blaš
komos neduoda ramybės.

Kas daryti tokiuose momen
tuose?

Kada tavo sieloj audra ir ra
mybės nerandi, žvilgterėk į sa
vo apdulkėjusį knygynėlį. Taip 
tau tas knygynėlis nemalonus, 
—dėlto, kad tu nutolai nuo ap- 
švietos ir kultūros, o tas begalo 
kenksmingas žingsnis, nes sėja 
dvasios mirtį, podraug mirtį le
mia ir visai lietuvių tautai.

Kas nevelija lietuvių tautos 
dvasiai mirti, tas privalo skai- 
tyti-studijuoti knygas.

Knygos yra kelvedis žmogaus 
gyvenimo. Knygos parodo kaip 
žmonės gyvena, tvarkosi/' žo
džiu sakant, knygos tai yra 
kalnas, ant kurio žmogus užsi
lipęs mato visą pasaulį, mato 

verkia, 
vaitoja, kas juokiasi, šoka, dai
nuoja; matai laimingus ir ne
laimingus žmones; matai klai
das, trukumus, kurie stabdo 
progresą, gerbūvį žmonių.

Štai grupė laisvų Amerikos 
lietuvių tautos (jvasios nepri
klausomybei atgauti —prisidė
jo prie išleidimo nepaprastos 
knygos: “Arionų Prisikėlimas”; 
parašė J. Pronskus. Knyga di
delio foramto—290 puslapių’; 
gražiais apdarais, spauda šva
ri, skaitosi lengvai, it kokia 
pasaka. Knyga padalyta į ke
turias dalis.

I. dalis— Lietuvių praeitis; 
padalyta į 4 skirsnius.

II dalis—Lietuvos 
tautų išsivadavime.

III dalis—Nuo Molęcho ligi 
Radio gadynės.

IV dalis—Dvidešimtojo am
žiaus filosofija.

Tai štaį trumpoj sutraukoj 
knygos turinys. Nepaprasta 
knyga. Nieko panašaus musų 
lietuvių literatūroj nėra; tai 
nauja kryptis lietuvių dvasios

‘ .aiškiai, kas vargsta,

V. Petrau-
Kruša,
Dauba, J.

Duota čeverykų ar rūbų:
Mary Lanski, šilkunas, A. Go- 

tautas, J. Jarųsh, Širvinskas, 
A. Heplenkienė, Rapnikas.

Gruodžio 19, 193C 
šiandien Liet. Bedarbių Pa- 

šelp. ofise dirbo Mrs. žymon- 
lieuė ir Mrs. Bertcher.

Ką matė jūsų repor
teris Lietuvių Bedar

bių Šelp. Komitete
Pereitą šeštadienį teko ap

lankyti Liet. Bedarbių šešlpi- 
mo Komiteto stotį ir matyti 
kaip vargingų lietuvių šeimynų 
moterys su vaikučiais ir ma
žais kūdikiais laukia, kad koks < 
nors geraširdis aplankys ir su
teiks kokią nors pagalbą. Taip 
ir manęs neaplenkė, žiūrėda
mos stačiai akysna, rodos, kad 
tos motinos ir tie kūdikiai be - 
žodžių maldauja, tylomis, min
timis ktdba. Veiduose matėsi : 
nuliūdimas, neapykanta pačių 
savęs, dėlto kad jie turi palai
kyti savo vargingų šeimynų 
gyvenimą kitų išmaldomis.

Bet bedarbių šeimynos turė
tų turėti tvirtą viltį, kad Chi- ’ 
cągos lietuviai kiek, griūdami 
juos gelbės ir neduos žūti, 
'l iesa, daugelis lietuvių nebesu-Į 
pranta savo nelaimės brolio ir 
net tyčiojasi iš tų, kurie pasi-L 
šventę dirba ir aukauja jięms‘Į

va-

vaidmuo

JONAS NAUŽEMIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 17 dieną. 1 valandą po 
piet, 1930 tn., sulaukęs 61 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Kvėdarnos parap., Klabu kaime. 
Amerikoj išgyveno 3 3 metus. 
Paliko dideliame nubudime 3 
pusseseres .— Barborą, Juzefą ir 
Liudviką, pusbrolį Antaną Šapą 
ir gimines. Kūnas pasąrvotąs 
randasi 4605 S. Hcrmitage Avė.

Laidotuvės įvyks panedely. 
gruodžio 22 cneną. 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią .kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Naužemio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pusseserės, Pusbrolis ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riųs Eudeikis, Tel. Yards 1741.

JONAS MARGIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 18 dieną, 11:20 va
landą vakare, 1930 m., sulaukęs 
4 b mėty amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Smilgių parap., Rįmiš- 
kiu kaime. Paliko dideliame nu- 
liudime moterį Magdaleną, po tė
vais Kraučionaitę, pusbrolį Pet
rauską ir gimines. Lietuvoj 2 se
seris ---  Elzbietą ir Oną ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas. randasi 
4 24 1 So. Fairfield Avc.

Laidotuvės įvyks panedely. 
gruodžio 22 diertją, 8 vai. ryte 
is namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimjero kapines.

Visi a. a. ‘ Jono Margio 
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame.
Moteris, ( Pusbroliai 
ir Giminėm

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

gi-

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams >ir Pagrabams 
Vainikai v

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

WISSIG,
Pasauliniam* kart

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš
GYDO TISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENKJUSĮOS ir NEIAGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir iiRyctl 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 tyt. iki 1 v. 
4200 26 St., kampas Keeier Aveu. Tel. Crawford 5573

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
. Tel. Boulevard 7589

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

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiąme rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturima išr 
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHIČAGO, ILL.

■     y ■■ |l| I , I W II ■■■ ■!■■■

Undertaking Gį>.
P. B. Hjdley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street 

Tel Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 Šo. 49ęh Ct.
Telefonas

i Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

■ :«?■ 
Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

Sąžiningai ir pi-t
giai patarnauju 
dieną ir naktį 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkė.

2205 Likę St.
Tel. Melrosc 
Parlę 797

J. F. Eudeikis Komp.
GRABORĮV VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605r07 S. Herniitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Ttl. LafaVcue 0727 

SKYRIUS
1410 49//? Ct., Cicero .

Tel. Cifcto 379.4 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Tel. Yafds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinilj Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

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

Jei abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLĖMENTRAL
OPTOMETRIST

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Gross Avė. 
Tel. Yards 4317

Lietuviai

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Rcpublic 7868 
~ ■ ....... 11 - ■- ■■ ■ - ■ -—

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
’ 3.4 6 4 Soath Halsted Street

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

Rez. 3201. South Wallace Street

Rez, 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 665 9 

Ofiso. Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

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

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefopas Btunstoick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Residence Phone Ravensvvood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. Ofisas:
2700 Dcvon Avc., Rogers Park 3320 

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

• Nedėliotus sulig sutarties.

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
' ADVOKATAI

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

Valandos — 7 iki 9 vakare 
ir Subatos vak.

DR. C. Z. VEZELIS
Olis—Utarn., Ketv.
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

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

Šalimai Depositors Banko 
skersai gatvės nuo

Peoples Banką
afti, Ashland Ayje.. , i

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
> 3315 South Halsted St.

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 

Nedčlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

34 21 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė

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

127 N. Dearborn St. 
Kctvergais ofisai uždaryti.

Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milivaukee Avenue

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

Nedčlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— tš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 13th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 ‘ 
Ręzidencijos telefonai

South Shore 223 8 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
\Vilmctte 195 

Ralph C. CupIer,M.D. 
CHIRURGAS

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

3 iki 8 vai. vak., Utainmkais ir 
PeCflyčiomis 1 iki 4 v. v.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
11 W. Mashington St. 

Cor. \Vashington and Clark Sis. 
Ofiso Tel. Centrąj 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph b727 

Vakarais 2151 IV. 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 Av.

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje
Room 2414

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

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

JOSEPH J. GRJSH 
Lietuvis Advokatas

46 3 1 So. Ashland Ai e.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 65 15 So. /<<»< I u ' II St 
j cl. R publtc 9 723
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NAUJIENOS, Chicago, III

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Meno Dausose Pa 
buvus

STASYS RIMKUS
а. Frasųuita ........................... Kreisler
б. Improvizacija ant Suktinio

........................... Petruševičius
MIKAS PETRUŠEVIČIUS

a. Lopšinė ................. Gretchaninov
b. Mamytė ..........   Vanagaitis
c. Oi greičiau, greičiau ...... Šimkus

VALERIJA BRUCHAS
a. Karvelė.'is .................... Sasnauska:

Solistė Ona Biežis
b. Meno Daina ........ Tallat-Kelpša
c. Tu ir Aš .................... Vanagaitis

Solo Julė širvaitė-Gapšis 
Duetas — Vera Stradomskaitė ir 

Vanda Micevičiutė
d. Vilnius ........................ Vanagaitis

“BIRUTĖ”.

Kuomet praeitą sekmadien 
Lietuvių Auditorijoj uždanga 
pasikėlė ir pasirodė scenoje Bi
rutės Choras su savo nauju 
vedėju Miku Yozavitu, atida
rant savo dvidešimt ketvirtą 
muzikos sezoną, skaitmeninga 
publika sutiko juos kaip savo 
senus draugus. Chicaga turi di
delį skaičių muzikos mylėtojų, 
kurio maloniai atsineša prie 
taip vadinamos geresnės muzi
kos ir jos eksponentų. Vaka
ro programas buvo sekantis:

Vienas Žodis ne šneka Šimkus 
Atsisveikinimas su giria Šimkui 
Kur Sapnų Grožybė ... Vanagaitis 
šokėja

Smuiką
Marė Griniūtė. 
M. Petruševičius 

BIRUTĖ“
Etude D flat ..................
Etude G fiat .................

BIRUTĖ SARPALIUS
Czardas .......................... Monti
MIKAS PETRUŠEVIČIUS
Solo šokis

MARĖ GRINIŪTĖ
Prie Seno Kurgano .... Galkauskas 
Ariosa ig Ope. “Mascor” Audron 
Ilgėjimas ................... Rubeinstein

. Liszt
Chopin

NAUJAS KURAS 
Ne anglis ir ne 

ra pelenų ne durnų 
nas tonas užstoja arti 
lies, dega gerai visur, 
pečiuje taip >ir funnice 
to vandenio širdytuve 
kaip paprastos anglies, 
tai jau negryžta prie
anglies vartojimo arba koksų 
darbo ir sutaupinama ant 25% apšildy 
mo lėšų ir daugiau.

Del užsakymo ir informacijų kreip 
kitės

koksai (Coke). nė- 
le kvapsnies, vie- 
dviejų tonų ang- 
kaip paprastame 

boileriuose, karš- 
ir kitur. Kaina 

kurie pamėgina, 
senos, paprastos 

Mažiau

K. F. SERVICE.
1000 So. Union Avė. 
Tel. Roosevelr 87 10 '

Mr. Geo. Cbernauckas. J. Gelgaudas

Kalėdoms Dovanos!
Jei myli ir nori pagerbti sa

vo simpatiją, tai apdovanok 
nepaprasta dovana, kuri yra 
tik retenybe, tik iš Lietuvos. 
Geriausios rųšies “Rūtos” fab
riko saldainiai (cukerkos).

Geriausios rųšies vardai: Vy
tautas, Vilnius, Jaunoji, Pirš
lys, Gražutis, Piemenėlė, Žąse
lė ir daugybė kitokių. Neapsi
gauk, nes “Rūtos” saldainiai 
yra tik geriausi.

Su užsakymu siųsk Money 
Orderi, pažymėdamas kiek sva
rų ir kokios kainos $1.75, $1.50, 
$1.00, 75c ar 60c. Rašykit:

“Rūtos” Atstovybė,
3251 S. Union Avė., Chicago

Tūkstančiai gauna Ka
lėdinius čekius iš Chi
cago Lawn State Banko

i Kad Kalėdinius Kliubus mėgsta labai 
didelis skaičius žmonių parodo ir tai, 
kad labai daug lietuvių depozitorių 
gauna čekius iš Chicago Lavvn State 
Banko, kuris turi didžiausį pietvakari
nėj miesto daly Kalėdinį Kliubą.
■Tie žmonės . pradėjo Kalėdinius Tau- 

pinius su labai mažai pinigų. Tų ma
žų savaitinių depozitų vargiai kas ir 
pasigedo, bet -gale metų pasidarė gana 
didelė suma pinigų.

“Labai daug naujų sąskaitų musų 
Kalėdiniame Kliube šiemet atidaro mu
sų kaiminai lietuviai”, musų laikraščio 
atstovui pareiškė p. John Bain, * Jr., 
banko kasierius. “Sąskaitą atidaryti 
gi yra labai lengva, 
ti vos 25c į savaitę 
gali, gali mokėti ir

Joseph Beliica
cago Lavvn State Banko, prie 63 gt. ir 
Kedzie Avė., sako, kad ir abelnai skai
čius lietuvių kostumerių šiame banke 
nuolatos nepaprastai didėja.

musų
John

‘Sąskaitą
nes užtenka mokė

Žinoma, kas išsi 
daug daugiau“.

kasieriaus pagelb. Chi

Ugnis neteko savo pa 
slaptingumo

Archeologų atradimai Yucatane ir ki
tose Meksikos dalyse parodo, kad pri
mityviai tų kraštų gyventojai gana daug 
žinojo apie saulę. Jie garbino saulę ir 
tas vertė juos saulę tyrinėti moksliškai. 
Kariu su saule buvo garbinama ir ug
nis. Kada primityvis žmogus, audros 
išgadintas, rado žaibo padegt* sutrūni
jusį medį ir pamatė, kad ugnis tiek pat 
šildo, kaip ir saulė ir taipgi išsklaido 
tamsą, jis negalėjo ugnies nepriskaityti 
prie viršgamtiškų dalykų.

Dabar moderninis mokslas atėmė iš 
ugnies jos paslaptingumą ir ją pakinkė 
industrija, nuodugniai išmokusi regu
liuoti karštį. Kadangi Lucky Strike 
cigaretų gamintojai, kaip ir kiekvienas 
kitas, žino, kad karštis išvalo, todėl jie 
naudoja karštį, gamindami savo cigare- 
tus. Lucky Strike naudoja extra slap
tą šildimo procesą, kuris pašalina iš ta
bako erzinančius dalykus, kurie erzina 
gerklę ir iššaukia kosėjimą.

(Apgarsinimas)

Buvo įdomu išgirsti kaip Bi
rutė pildys kurinius iš save 

[ senesnio repertuaro, nors didu
mai choro narių ir šie nauji. 
Keikia pasakyti, kad visi trys 
pirmo numerio kuriniai buvo 
švelniai ir gražiai muzikališkai 
interpretuojami. Primifiė tuos 
laikus kuomet pačių veikalų au
toriai, ponai Stasys Šimkus ir 
Antanas Vanagaitis, vadovavo 
Birutei. Reiškia, p. Yozavitas 
buvo geras mokinys, naudojo
si savo pirmtakunų pamoko
mis ir stengėsi išlaikyti jų pa
likimų toną. Prie pildymo Va
nagaičio “Kur Sapnų Grožybė” 
dar buvo įvestos savotiškos fan- 
tazijosį smuikininko ir šokėjos, 
p. Miko Petruševičiaus ir p-lės 
Marės Griniūtės, kurie gražiai 
šių muziką ir poeziją interpre
tavo. šokėja jaunutė, gracio- 
ziška; muzika švelni,* įspūdis 
malonus. Tai tikrai jaunimo 
sapnų grožybė. Abudu šie da- 
yviai, p-lė Griniūtė ir p. Pet

ruševičius vėliaus pildė dar ir 
atskirus numerius programe.

Vis dažniau ir dažniau mu
sų koncertuose tenka matyti 
naujos, augančios artistinės jė
gos. šiame koncerte viena iš 
tų jaunesnių jėgų buvo Biru
tė Sarpaliutė, pianistė. Ji urnai 
padare įspūdį savo gerą tech
nika ir parodė, kad ji apdova
nota jėga savo rankose. Ji taip
gi atkreipė dėmesį savo tonų 
tyrumu, spalvotumu ir ūpo j- 
vairumu. Publika buvo entu
ziastiška, girdėdama tokią ta
lentingą pianistę, kurios stu
dijų progresą bus įdomu sekti.

Antras naujas talentas, Bi- 
rutiečių tarpe pirmą sykį pasi
rodęs, buvo Stasys Rimkus. Po
nas Rimkus dar jaunas vyras, 
turi malonaus tembro baritono 
balsą, jau šiek tiek palavinta. 
Jis turi temperamento, scenoje 
gerą išvaizdą ir, matomai, jau
čiasi nesvetimas. Su rimta to
limesne muzikos mokykla, ga
lima susilaukti tikrai geros jė
gos musų artistų dainininkų 
šeimynoje.

Kiekvienam koncerte būna 
vienas artistas, kuris atkreipia 
ypątingą publikos dėmesį, šia
me koncerte ta laime puolė mu
sų chicagietei dainininkei po
niai Valerijai Bručienei. Dau
gumas iš tų, kurie buvo sek
madienio skaitmeningoj publi
koj, pažino Valeriją kaipo dai
nininkę dar prieš kelis me
tus. Pažino ją turinčią ypatin
gai gražaus tembro lyrišką so
prano balsą ir norą lavintis mu
zikos, ir ji buvo drąsinama rim
tai lavintis šioje srityje, ypa
tingai dainavimo šakoje.. Kad 
sėkmingiau tą padarytų ir nuo
lat butų muzikališkoj aplinku
moj, ji nutarė važiuoti Euro
pon. Ten, nors ne ilgą laiką, 
bet intensyviai studijavus,'po 
metų padarė savo debiutą ope
roje (recenzijas apie šį debiutą 
padaviau pirmiau). Tačiaus, po 
sugrįžimo iš Europos, ji niekur 
viešai koncerte nedainavo, ir šis 
buvo 
Balse 
rūmą 
truko 
susidėjusių aplinkybių klausy
tojai mate, kad p. Bručienė tu
ri malonų balsą ir gerą dikci
ją. Reikia tikėtis, kad sekan
čiuose koncertuose dainininkė, 
labiau apsipratus estradoj, pa
sirodys savo pilname gerume ir 
tik tuomet, galėsime spręsti ir 
teikti jau kreditus už nuopel
nus, kurių, tikime, ji turi savy
je. Lauksime greito jos kito pa
sirodymo.

Užbaigimui programo išgir
dome chorą dainuojant Sasnau
sko “Karvelėlį” su ponia Ona 
Biežiene, soliste, šį kartą ponia 
Biežienė ypatingai gražiai išpil
dė savo dalį šiame kūrinyje,

jos pirmas pasirodymas, 
jautėsi žymiai jo skaid- 
stelbiąs susijaudinimas; 

laisvumo; bet ir prie šių

kuriam Birutės choras visuo
met duoda rafinuotą interpre
taciją.

, Pats choro vainikas šiame 
programų ir tikras Miko Yoza- 
vito pasirodymas, kaip muziką 
suprantančio ir mokančio Įkvėp
ti jos reikšmę savo choristams, 
taipgi Bjrutiočių sugebimas nau
dotis tnoni, buvo finale, išpil- 
dant Tąllat Kelpšos “Meno Dai
ną” ir Vanagaičio “'fu ir Aš”, 
su ponia Jule širvaite-Gapšiene, 
solisto, ir panelėmis Vera Stra- 
domskaite ir Vanda Micevičiu- 
le, duetu. Perdėm jautėsi ge
ras balsų kontroliavimas, gra
žus, Įvairiai spalvoti, muzika- 
iiški efektai ir švelniausia har
monija. Trumpai, šių, kaip ir 
kitų Birutės numerių pildymas 
parodė turint inteligentišką mu
zikos reikalavimų supratimą ir 
sąžinišką tų reikalavimų pildy
mą.

Gausus aplodismentai reiškė 
publikos malonų atsinešimą, pil
ną simpatijos jaunam vedėjui, 
kuris taip trumpu laiku suge
bėjo sutvarkyti ir turėti savo 
didelį chorą pilniausioj konlro- 

džiaugėsi, turėdami tokį 
žibintuvą, kaip Birutę, 

per visą savo dvidešimt 
metų

dailūs 
kuris 
trejų

galingas

gyvenimą reiškė

ir stebuklingas, 
dvasios žmoga 

neveidmainingas.

“Mcnas
Menas auklėtojas
Neprigulmingas,
Reikšti teisybę daug turi drąsos.

Žavina širdį, balsą jos girdi, 
Apsupa meile, auksiniais tinklais 
Gimdo ramumą, jausmo didumą. 
Viską dabina jaunystės žiedais...’ 

(Iš “Meno Dainos”, 
žodžiai

Marąuette Manor

J. SAVICKO KRAUTUVĘ 
APIPLĖŠĖ

Išnešė prekių už $2,600. Plėši 
kai sakėsi esą “bedarbiai va 
gys”

Pereitą antradienį, gruodžio 
16 d., apie 6 vai. vakaro plė
šikai užpuolė gerai žinomo, lie
tuvio krautuvininko 
ko, 6234 So. Western

J. Savic-
Ave., biz-

šiokiomisUžpuolimas įvyko 
apystovomis. Pats p. Savickas 
skaitė laikraštį. Tuo tarpu j 
krautuvę įėjo du vyrai, abudu 
apie 25 m. amžiaus. Savickas 
pamanė, kad kokie kostiume- 
riai ir atsikėlęs nuėjo pasitik
ti. Momentaliai vienas “kostu- 
meris” išsitraukė iš po skver
no revolverį ir paliepė Savicką 
eiti prie registerio, o antrasis 
tuo tarpu paliepė buvusius 
krautuvėj Savicko seserį ir švof 
gėrį iškelti rankas.

Vienas iškraustė kišenius, 
antrasis paliepė Savickui atida
ryti registerį, ir atidarius iš
siėmė ten rastus pinigus.

Tuo tarpu p. Savicko žmo
na, buvusi virtuvėj, kuri ran
dasi už krautuvės, prie gara
žo, iš yardo įėjo į krautuvę, ir 
pamačjus visus bestovint su pa
keltomis rankomis, leidosi atgal 
Į virtuvę, bet plėšikas ją pa
gavo ir jtraukęs atgal į krau
tuvę, apžiurėjo, ar neturi žie
dų ant rankų. Tuomet visus 
namiškius suvarė j toileto kam
barį ir pareikalavo, kad nė vie
nas nežiūrėtų plėšikams į vei-

A Uždarę toilete, vienas ban
ditas juos saugojo, o kitas vil
ko | yardą overkočius (apsiaus
tus) ir moterų rublis. Yarde 
plėšikai turėjo vežimą, kur ki
ti jų kompanionai jiems padėjo 
plėšinius krauti į Vežimą. Viso 
išnešė 80 vyriškų overkočių ir 
100 moteriškų suknių ir $50.00 
grynais pinigais, 
plėšikai sau ramiai 
Nuostolių p. : 
ryta už $2,600.

Savickas turi gerą policijos 
šunį, bet šuo tuo tarpu buvo 
basemente ir nematė, kas dė
josi krautuvėj. Savickas paste
bėjo nešančiam drabužius plė
šikui, kas perdaug neša, sako 
nieko man nebeliko. Plėšikai 
atsakė, nieko negalįs padaryti, 
girdi “hard times”, ir jie, plė
šikai, esą “bedarbiai”.

žvalgas.

Visą atlikę 
nuvažiavo. 

Savickams pada-

Tautiška kalė Įkando 
bolševikams Į raudo

nas kinkas

Draugystės Lietuvos Dukterų 
metinis susirinkimas įvyksta 
gruodžio 20 d.. 7 vai. vakare, 
White Parke, prie Halsted ir 2 
vės. Draugės, šis susirinkimas yra 
bai svarbus, todėl turite atsilankyti 
sos laiku ,nes turim daug gerų 
mų, »kuriems užims daug laiko 
bus renkama valdyba 1931 
kurios esate paskirtos lankyt 
drauges, turite būt 
raportu, i 
aplikacijas 
malonėkite 
ma. busite

ant laiko 
• katros pripildėte 
laike baliaus 15 d. 
ateiti į viršminėtą

prieš 
iandie 
Mari

sumam- 
, taipg 

matams, i.* 
sergančiai

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
Automobiles

Bhie Danes veislės ga- 
pirmają ir 

ir sveiką

draugijo. 
lapkričio 
susirinki- 

priimtos be įstojimo mokės- 
Nut. sekr. A. Dudonienė.

Nieko bloga nemanydamas, 
kreipiausi i “Naujienų” repor
terį Seną Petrą, kad parašy
tų Į “Naujienas” apie Įvyku
sią šunų parodą, kur ir mano 
<vZuzė
vp dvi dovanas, — 
specialę už gražumą 
išaugimą.

Rodos, čia nieko bloga ne
buvo, bot bolševikai tuojau su
rado progą rėkli ir savo “Vil
nies” 285 nr,f papliupo nesąmo
nėmis apie mano bizni ir “Nau
jienų“ redaktorius.

Kreipiausi į “Vilnį” ir jos 
bendradarbiu?, kad tas nesą
mones atšauktų per tą pačią 
“Vilnį”. Iš karto buvo žadėję 
atšaukti, bot vėliau pradėjo iš 
mano bizni ir “Naujienas”, 
mano bizni ir “Naujietnas”. 
Vadinas, apšmeižti per spau
dą biznį jiemę yra O.K., nes 
to reikalauja Jų pačių biznis?

Šiuomi pareiškiu per “Nau
jienas”, kad dėl tos korespon
dencijos “Naujienų” redakto
riai nėra nieko kalti. Aš pats 
kreipiausi į “Naujienų” repor-

tarnavo, ir kaip paskui paty
riau, tai redaktoriai buvę nuo
monės to rankraščio visai ne
spausdinti. Bet “Vilnies” K. Va- 
lonis ir šia proga naudojasi 
savo fanatiškam kerštui prieš 
“Naujienų” redaktorius išlieti, 
nes sykiu šmeiždamas mano as
menį ir biznį.

Vilniečiai turėtų atsiminti, 
kad jie iš manės yra kur kas 
daugiau gavę Buržujiškų do
lerių negu “Naujienos”. Nese
niai, Lapkričio 15 d. pas ma
ne patį, mano švogerio Petro 
Janulio ir Marijonos Juknai- 
čiutės vestuvėse buvo renka
mos aukos ifolitiniams kali
niams, kurių ' surinko $16.50. 
Ir pirmiau būdavo tokių įvy
kių, kad “Vilnis” rasdavo pas 
mane progos pasirinkti aukų, o 
šiandien, kada mano kalė iš 
400 šunų lairriljo dvi dovanas 
ir “Naujienos” įdėjo | spaudą 
korespondenciją, tai vilniečiai 
užmiršo viską, ir įkando į tą 
ranką, kuri jierils “sendvičiams” 
davė ir purvina tą laikraštį, 
kurs man skiltis, atvėrė.

Skaitytojai turėtų žinoti, kad 
bolševikų purvas doriems žmo- 
nėmS nelimpa. Jų šmeižtas yra 
jų kasdieninė malimaliepė.

P. Kali n-Kalinauskas, 
1810 So. Halsted Street.

Lietuvių Radio 
Valanda

Nepamirškite atsisukti rytoj 
savo radio ant 970 kyl. ir pa
siklausyti gražaus lietuvių ra
dio programo iš stoties WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų, šiuos 
lietuviškus programus duoda 

Ine. Muzikos 
:erai žinomos

programus
Jos. F. Budrik, 
krautuvė. Apart 
orkestros dalyvauji grupė kon 
testantų.

PRANEŠIMAI

ŠIUOMI PRIMENU

FRANK’S BARBER SHOP 
FRANK DRUKTAINIS, 

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

Nepamirškite

2354. Wr 68 Street
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 « ASHLAND 

HEALT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė Rcpublic 9101

Draugijos Lietuvos Ūkininkas prieš
metinis susirinkimas įvyks gruodžio 
mėn. 21 d., Meldažio svetainėj, 2242

1 vai. po pietų. Bus ren- 
valdyba ateinantiems 1931

W. 23 PI.. 
karna nauja 
metams.

Pasarga: 
kutinę proga 
įstojime? mokesč

Šitas susirinkimas yra pas- 
jauniųiui prisirašyti bt 

minėtą draugiją.

— DLK. Vvtauto 
priešmetinį susirrnkimą

Bridgeportas. 
Draugija laiky 
sekmadieny, gruodžio 21 d., šių metų, 
12 vai. dienos, Ch. Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti ir apsvars
tyti draugijos rėikalus, nes, yra svarbus 
susirinkimas, ir randasi svarbių reikalų 
apsvarstyti, taipgi rinkimas valdybos se
kantiems metams.

Linkiu Linksmų Kalėdų P. K.

American Lithuanian Citizen Club 
svarbus priešmetinis susirinkimas .įvyks 
nedėlioj, grudožio 21 iV., pradžia lygiai 
1 vai. po pietų, K. Gramonto svetainėj. 
4535 So. Rockwell St. Visi nariui ir 
kurie nori prisirašyti prie Kliubo 
prašom pribut 
narų 
nes 
šiuos 
sekančių 
peržiūrėti 
ar ne 
bui naudingų 
kiekvienas narys turi pareikšti savo nuo 
monę už ar prieš

Anton J asas, Kliubo rašt.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedysūs. stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigdama 
pradini mokslų i devynis mėnesius; 
augfitesnj mokslų j vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tuks
iančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslų. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietų.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. UA.

AŠ ESU PRIVERSTAS PAAUKO
TI SAVO VĖLIAUSIO MODELIO 
NASH 4 DURŲ SEDANĄ, kurį pir
kau 10 mėnesių atgal ir išvažinėjau tik 

mylių. įbudavotas 
įrengtas. Puikiausias 
net įbrėžimo. Tairai 
Karą reikia pamatyti. 
Aš esu priverstas par- 

i pinigų. Pirmas $275
3837 North Spaulding Avė.,

tai kelis šimtus 
Trunk ir 
užbaigimas 
yra kaip nauji, 
kad jį įvertinti, 
dubti kad sukelt 
paims jį. 
2nd floor,

pilnai 
neturi

po pietų 
Rockvvell St 

nori prisirašyti prie Kliubo esate 
paskirtu laiku. Visų 

atsilankymas būtinai reikalingas, 
tarp * kitų svarbių reikalų turėsim 

klausymus: išrinkti valdybą dėl 
1931 metų, komisiją knygom 
ir moteris priimti į Kliubą 

priimti, be to bus ir daugau Klu- 
apsvarstymų dėl kiirių

Business Service 
_______Biznio Patą raayi maw_______  

PATENTAI, Copyright* — išradi
mai visokios rųšies. 

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

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

Ch. Liet. Choras Pirmyn ir Orkestrą 
rengia draugišką vakarėlį šiandie, 7:30 
vai. vak., M. Meldažio svet., 2242 W. 
23 PI. Visus rėmėjus, pritarėjus ir 
simpatizatorius kviečiame atsilankyti, 
įžanga visiems dykai.

— Choro Valdyba.

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
, NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

Lietuvių Valanda
Iš radio WCHI stoties 

1480 kilocycles

Ned., Gruod. 21 d

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

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

Su visokiais reikalais rašyki
te laiškus po antrašu: Studio 
WCHI, 201 N. Wells Street, 
Chicago; III.

čpoelaitatas gydymo chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą Ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išogzaminavimo—kas jums yra

20 IV. Jackson Blvd., netoli State St 
Kambarys 1.016 
Imkit elevatorių

i CHICAGO, ILLINOIS

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

lioj nuo 10 ryto iki l 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 išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonui. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainote visokį turtų. 
Inšiurinam namus Ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE, 

672 West Madison Street.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

FOR SIGNS pašaukit The LIETUVA 
Sign Painters, Signs of all kinds.

Canal 6790

Financial

SKOLINAM PINIGUS
Neimam komiso nuo $50 iki $300

MORTGAGE BANKERS
6755 So. Western Avenue

* Tel. Grovebill 1038

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuofimtiv mokamas ant neilmokitos 

sumos
Finance Corporation 

of IHinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

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

PARDAVIMUI pigiai nauji štoro 
fikčeriai, tinkami kriauČiui, skrybėlų ar
ba kitokiam bizniui. 3141 S. Halsted 
St. Yard£ 5293.

Miscellaneous for Sale 
Įyairjia Pą^Įaviipąj _ 

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

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

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

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

PARDAVIMUI Kanarkos, geros gies 
mininkės, patelės. Pigiai. 2541 So 
Troy St., 2 augštas, užpakaly.

Radios
CASH PIRKĖJŲ ATIDAI

Visiškai nauji floor sempeliai Majes- 
tie, Zenith, Fada, Stenite ir kitų žy
miausių išdirbysčių už 40% nuolaidos 

2332 W. Madison St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4418 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI ice cream 
garėtų, mokyklos reikmenų 
nų krautuvė arba mainysiu į bile ką 
2640 W. 69 St. Tel. Republic 9047.

cigarų, ei 
smulkme

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
geroj apielinkėj, priešais bažnyčią. Ne 
brangiai. 2658 W. 23 PI.

PARDAVIMUI grosernė - parduo 
siu visą atba pusę. Vienai persunku biz 
nyje. 3417 So. Uni6n Avė.

NAŠLĖ YRA PRIVERSTA PAU- 
KOTI SAVO VĖLIAUSIO MODELIO 
STUDEBAKER 4 DURŲ SEDANĄ 
Mano išvažiuotas tik 6.000 mylių ir 
buvo storadžiuje beveik metus laiko. 
Pastebėtiniausias karas kokį aš turėjau 
ir yra beveik kaip naujas. Tairai, mo 
toras i 
ėjus iš 
aukoti kad sukelti kiek pinjgų. 
kainavo man $2,000 tik trumpą 
atgal. Priimsiu $300, jei‘pirksite 
jaus. 2538 North California Avė. 
floor.

6.000 
beveik i 

karas kokį
Tairai, 

užbaigimas yra kaip dieną 
dirbtuvės. Aš esu priversta pa 

Kara 
taik; 
tuo

PACKARD SEDANAS. Vėliausio 
modelio ir gražiausias karas gatvėje. Fi
nansinės (aplinkybės priverčia mane pa
aukoti savo karą, kuris yra pilnai 
įrengtas su daug extras. Karas mano 
išvažiuotas yra tik 6,500 mylių labai 
atsargiai nedėliomis ir šventadieniais. 
Kainavo man $2,500.00 tik keletą mė
nesių atgal ir yra tikrai kaip naujas. 
Reikia pinigų. Priimsiu $400. 223 1
North Kedzie Blvd., Apt. 1.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas arba pu
sininke į Light Lunch biznį. Norintis 
galėsiu pirkti ir visą. Esu našlė, šei
mynos neturiu. Persunku vienai biz
nis laikyti. 9320 S. Cottage Grove 
Avė.

For Rent
RENDON bungalovv, x 6 kambarių, 

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

PASIRENDUOJA smagus 3 kamba 
rių flatas, garu apšildomas.’ $40 į mė 
nesį. Kreipkitės Peter Yuska, 683 7 S 
Maplewood Avė.

PASIRENDUOJA ’ 4-rių ruimų fla 
tas už $10.00 — Town of Lake. Gra 
žus. flatas. Tel. Lafayette 5247.

Furnished Rooms
KAMBARYS ir valgis $8.00 dėl 

merginos. Namie gaminti valgiai. Pri 
vatiška šeimina. Garo apšildymas 
5828 So. V/hipple St. Republic 4898

PASIRENDUOJA frontinis kamba 
rys prie mažos šeimynos. pigiai, si 
valgiu ar be, 3čios lubos. 3113 So 
Halsted St.

RENDON apšildytas kambarys vy 
rams arba vedusiai, porai su ar be vai 
gio. 852 W. 33 St. 1 lubos front.

RENDON kambarys, apšildomas 
Vaikinui ar merginoms, ar vedusiai po 
rai, 405 3 So. Artesian Avė., 1 fl.

RENDON 2 kambariai. apšildomi 
dėl vaikinų ar ženetos poros, Marųuette 
Park. 2553 W. 69 St.

RENDON garu apšildomas kambarys, 
vaikinui arba vedusiems. be vaikų, su 
valgiu arba be valgio. 4 3 53 South 
Maplewood Avė.

RENDAI ruimai -dėl 2 ar 4 vyrų 
steam heat, su valgiu arba be valgio. 
628 W. 69 St. Wentworth 7382.

Farms For Sale
UMai s Pąrdinai __
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 ii 
garažas. Prie mokyklos ir gero kelio 
Del platesnių informacijų kreipkitės — 

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

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO 2-jų flatų medin 

mas po 4 ir 5 kambarius 
į lotą ar priimsiu kaipo pirmą įmokė- 
jimą bučernę, restaurantą arba nedidelę

mainysiu

bizniavas namas 
mainysiu į biznia-

Išsimaino kampinis 
2 storai, 6 flatai — 
vus lotus arba didelę farmą.

Išsimaino bizniavas namas — 
ir 4 flatai. Namo kaina $5,500 
nysiu į bučernę, farmą arba : 
bilių.

Išsimaino 40 akerių farmą 
nuo didelio miesto - 
delį namą.

Kas pirmas laimės
F. G.’ LUCAS 

4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

storas 
mai- 

automo-

mylios 
mainysiu į nedi-

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui_____

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS » INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavctte 04 55

i


