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Vatikanas Baido Lietuvą 
Santykių Nutraukimu

Lietuvos Naujienos

United Press pranešimas, 
iš Kauno sako, kad kadangi j 
Lietuvos vyriausybė pro-I 
jektuoja įstatymu įvest Lie
tuvoj civilę metrikaciją, kur j 
civilės vedybos bus lygiai 
teisėtos kaip ir bažnytinės,

tai Vatikano nuncijus Kau
ne, monsinjoras Bartolini, 
gruodžio 23 dieną įspėjęs 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministerį D-rą Zaunių, jo- 
gei dėl to galį būt nutrauk
ti diplomatiniai santykiai 
tarp Vatikano ir Lietuvos.

Maskvoj valdžia ati
daro “viešas krautu-

ves” beteisiams
žmonės, neturi teisės pirktis 

daiktų kooperatyvuose, galės 
jų gauti “viešose” įstaigose

MASKVA, gruod. 29. — So
vietų valdžia ryžosi dabar ga
lutinai “nukonkuruoti” baigian
čius nyk Ii privatinius prekiau
tojus ir pati traukti rublius iš 
kišenių tų beteisių gyventojų, 
kuriems neleista nieko pirktis 
valdžios kooperatinėse krautu
vėse.

Tuo tikslu tiekimo komisa
riatas dabar įsteigė Maskvoje 
dvidešimt penkias ‘‘viešas krau
tuves,” kuriose kiekvienas “pa
riją” galės gauti pirktis rei
kalingų jam daiktų — maisto, 
drabužių ir visa kita, kaip kad 
ir kooperatinėse krautuvėse, ku
riose jam neleista pirktis.

Bet kad beteisis galėtų ką 
nusipirkti “viešose krautuvė
se,” jis turi turėt apsčiai pini
gų, nes kainos prekėms štai 
kokios: sviesto svarui — $5 
(įsidėmėk: penki doleriai, ne 
rubliai); ryžių svarui — $1.25; 
sūrio svarui — $6; rūkytos 
dešros svarui — $6; bulvių sva
rui — 25 centai; kopūstų gal
vai — $1; obuolių svarui — $1; 
rūkytos žuvies svarui — $5, 
ir tt.

1,300 žmonių žuvo per 
Merapi ugniakalnio 

išsiveržimų
BATAV.TJA, Java, gruod. 29 

— Darbininkai, dirbantieji gel
bėjimo darbą srityse, kurios 
buvo užlietos degančios lavos, 
kai prieš dvi savaites įvyko Me
rapi ugniakalnio išsiveržimas, 
žuvusių žmonių skaičių dabar 
paduoda 1,300. Be to, kelių šim
tų dar pasigendama.

Vyskupas pal a i m i n o 
naują karo laivą

LEGHORNAS, Italija, gr. 
29. — Italija nuleido į vande
nį naujai pastatytą karo lai
vą, 10,000 tonų kreiserį Gori- 
zia. Naują karo pabūklą palai
mino vyskupas Piccioni, ir ap
eigose dalyvavo apie 40 tūk
stančių žmonių.

STORAS,,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja: *

Iš viso gražu ir kiek šalčiau; 
vidutiniai ir stipresni žiemių 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 24° ir 32° F.

Šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:27. Mėnuo leidžiasi 
2:05 ryto.

Mirė Ed. David, žymus 
Vokiečiu socialdemo
kratų partijos vadas
BERLYNAS, gruod. 29. — 

Čia mirė vienas žymiausių vo
kiečių socialdemokratų partijos 
vadų, Edvardas David, buvęs 
pirmas prezidentas vokiečių 
steigiamojo susirinkimo, sutai
siusio konstituciją Vokietijos 
respublikai. Jis buvo 67 metų 
amžiaus.

Be savo darbuotės socialde
mokratų partijoje, darbo są
jungose ir reichstage, Ed. Da
vid užsiėmė taip pat mokslo 
darbais politiniais ir ekonomi
niais klausimais. Vienas žy
miausių jo mokslo darbų yra 
knyga “Socializmas ir krašto 
ekonomija,” išversta į daugelį 
kalbu. Savo laiku David, kar
tu su Ed. Bernšteinu, buvo “re- 
vizionistų” lyderis. •

Turkijoj kilo nera
mumų prieš valdžią
Vyriausybe rengias paskelbti 

karo padėtį; 1,000 maištinin
kų areštuota

VIENA, Austrija, gruod. 29. 
— Gautais čia pranešimais, 
Turkijoje kilo rimtų neramumų. 
Daugiau kaip tūkstantis asme
nų, tariamų konspiratorių prieš 
esamą valdžią, esą areštuota, ir 
vyriausybė rengiantis paskelb
ti karo padėtį.

Neramumai, kaip praneša, 
esą religinio pobūdžio, kilę ypa
čiai Smirnos srity, ir dauguma 
areštų esą padaryta Smirnos 
krašte. Smirnos ir. Melisos gu
bernatoriai, sako, esą taipjau 
suimti. Vienas kariuomenės pul
kas, kuriame pasireiškęs neri
mas, tapęs nuginkluotas ir izo
liuotas.

Japonų laivas su 40 
žmonių pavojuje

SEATTLE, Wash., gruod. 29 
— Praneša, kad vandenyne, 
apie 7(M> mylių j vakarus, nuo 
Cape Flattery, atsitiko nelaimė 
japonų garlaiviui Qoin Maru. 
Per smarkią audrą jis neteko 
vairo ir dabar yra vilnių blaš
komas. Laive yra keturiasde
šimt žmonių;

Potvyniai Brazilijoje;
5,000 be pastoges

SAO PAULO, Brazilija, gr. 
29. — Del stiprių liūčių Sao 
Paulo apygardoje kilo rimti po
tvyniai. žemutinėj pačio Sao 
Paulo miesto daly apie 5,000 
žmonių liko be pastogės.

Papa nori nusipirkti du 
helikopteru

VATIKANO MIESTAS, gr. 
29. — Praneša, kad papa Pijus 
XI ketinąs nusipirkti du lėk- 
tuvu-helikopteru, jei pasirody
sią, kad jie yra praktiški.

{Atlantic and Pacific Photo] v

Nelaimė juroj. — Suomių jurininkai, kurių laivas per audrą paskendo ir kurie ant pasidaryto 
iš sudužusios valties sielio plūduriavo juroj, kol kitas laivas juos pastebėjo ir išgelbėjo

ADF gal pakeis nu
sistatymą bedarbių 
apdraudos klausimu
Klausimas bus svarstomas at

einančio) Federacijos egze- 
kutyvo tarybos konferencijoj

WASHINGTONAS, gruod. 29 
— Pasikalbėjime su Forward 
korespondentu, Edvvardas Mc 
Grady, generalinis Amerikos 
Darbo Federacijos organizato
rius, pasakė, kad bedarbių, ap
draudos klausimas busiąs vyk
domosios Darbo Federacijos ta
rybos svarstomas• ateinančioje 
jos konferencijoje, kuri pra
sidės (Miami, Fla., sausio 17 
dieną. Ką vykdomoji taryba nu
tarsianti, niekas dar nežinąs, 
pats jis tačiau manąs, kad lai
kai dabar virtę toki, jogei rei
kalą u te reikalaują, idant Fede
racija senąjį savo nusistatymą 
prieš bedarbių apdraudę pakei
stų.

Nugalabijo 18 pasmerk
tų Kinų komunistų
HANKOVAS, Kinai, gruod.

29. — Pasmerkti mirties baus
mei, čia tapo nužudyti 18 ko
munistų.

Kalno nugriuvimas Al- 
žire užmušė 40 asmenų
. ALŽIRAS, Alžirija, gr. 29. 
— Paskiausiomis žiniomię, įvy
kusiame čia praeitą šeštadienį 
kalno nugriuvime, užbarusiame 
namus, kur tuo tarpu keliamos 
arabų vestuvės, buvo užmušta 
penkiasdešimt asmenų.

Suėmė laivą su $100,000 
vertės gėrimų

NEW L^NDON, Conn., gr. 
29. — Pakraščių sargyba su
ėmė juroj britų .laivą Eleanor 
Joan, gabenusį į Greenportą, 
N. Y.< 2,800 maišų svaigiųjų 
gėrimų, vertės apie $100,000. 
Dešimtu laivo įgulos žmonių 
areštuoti.

8 asmenys žuvo viešbu
čio gaisre

OOCHRANE, Ontario, Kana
da, gruod. 29. — Gaisre, ku
ris anksti šį rytą sunaikino 
seniausią vietos Queen viešbu
tį, žuvo aštuoni asmenys, jų 
tarpe viešbučio savininko sū
nūs, jo žmona ir ketvertas jų 
vaikų.

Du vaikinai užsimušė 
automobiliui susikūlus

EAST ST. LOUIS, III., gr. 
29. — Du vietos jaunuoliai, 
Charles Rochus, 16, ir Henry 
Tucker, 17 metų amžiaus, už
simušė, jų automobiliui išlėkus 
iš kelio ir susikūlus į telefonų 
stulpą. Dvi jaunos mergaitės, 
jų kompanionės, buvo sužeis
tos.

Lenkija savo žydus 
kolonizuos Afrikoj?

Sako lenkai nupirkę Portuga
lų vakarų Afrikos koloniją 
Angolą

VARŠUVA, gruod. 29. — Ar
ti valdžios sferų stovįs, o to
dėl gerai painformuotas Kro
kuvos Illustrovvany Kurjer pra
neša, kad Lenkijos žydų emi
gracijai dabar busią atidary
tos durys j Angolą, Portuga
lų koloniją Afrikoje, kurią ne
seniai Lęnkija nupirkus iš Por
tugalijos.

Pasak laikraščio, Angoloje 
esanti didelė stoka amatininkų 
— siuvėjų, kurpių, stalių, kal
vių et c. — todėl, lenkams tą 
koloniją įsigijus, tūkstančiai 
Lenkijos žydų galėsią ten emi
gruoti.

Suomijos sostinė bus 
užginta vartoti gatvė

se sunkvežimiai I ' .
HELSINKIS, Suomija, gr. 

29. — Miesto taryba priėmė 
įstatymą, kuriuo nuo 1931 me
tų sausio 1 dienos užginama 
vartoti sunkvežimiai, sunkesni 
kaip 6 tonus, kad jie negadin
tų gatvių ir grįstų kelių.

Lakūnas užsimušė ae
roplano nelaimėj

DETROIT, Mich., gruod. 29. 
— Jų aeroplanui vakar čia su
sikūlus, Howell Hooten, avia
cijos studentas, ^užsimušė, o jo 
instruktorius Gi. Francis leng
vai užsigavo.

Bombardavo tekstilės 
streiklaužio namus

DANVILLE, Va., gruod. 29. 
—- Praeitą naktį Schoolfielde 
vieno tekstilės įmonės streik
laužio namų kieme sprogo ne
žinia kieno numesta bomba. 
Sprogimas nepadarė jokios ža
los.

Kapitalistams šįmet 
J. V. iždas sugrąžino 
$126,836,333 taksų

Per pastarus 8 metus Dėdė Še
rnas grąžino |obininkams dau
giau kaip 1,200 milijonų do
leriu v

WASHINGTONAS, gruod. 29 
—- Iždo departamento pateik
tas kongresui oficialus prane
šimas parodo, kad 1930 iždo 
metais, pasibaigusiais birželio 
30 dieną, iždas grąžino turčiams 
ir kapitalistų kompanijoms
$126,836,333 jų tariamai per
mokėtų taksų (mokesčių).

Penkiolikai bizilio firmų, jų 
tarpe keturioms Chicagoje, val
stybės iždas grąžino po dau
giau kaip $1,000,000 taksų. .

Tas pats pranešimas parodo, 
kad nuo 1922 iki' 1930 metų 
iždas sugrąžino kapitalistams 
bendrai $1,201,789,692 taksų.

Vienai tik United States Steel 
Corporation of New York 1930 
metais buvo grąžinta $15,205,- 
313 taksų;’antra didžiausia su
ma, būtent $7,068,924, buvo 
grąžinta Chicagos Swift & Co., 
o trečia — $3,765,901, grąžin
ta Chicagos Libby, McNeill & 
Libby kompanijai.

John D. Rockefeller Sr. ga
vo atgal iš valstybės iždo $448,- 
406, o jo sūnūs — $14,370. 
Henry Ford atgavo $46,060.

Tas pats oficialus iždo de
partamento pranešimas parodo, 
kad Jungtinėse Valstybėse yra 
511 asmenų, kurių matinės pa
jamos siekia po daugiau kaip 
$1,000,000.

Šachmatistas Alechinas 
mažne sudegė lovoj

BERLYNAS, gruod. 29.—Iš 
^Zagrebo praneša, kad ten maž
ne sudegė lovoj garsus šach
matistas Alcchiųas. Viešbuty 
jis užmigo, rūkydamas cigare
tę, ir uždegė lovą.

Žemės drebėjimas
LA POMA, Argientina, gr. 

2Ž. — Vakar čia vėl buvo jau
stas žemės drebėjimas, bet šį 
kartą žalos nepadarė. Per įvy
kusį čia praeitą savaitę drebė
jimą buvo užmušti 39 asmenys.

Apiplėšė banką
ASU GfliOVE, Mo„ gruod. 

29. — Praeitą naktį plėšikai 
išsprogdino vietos Farmers and 
Merchants banko voltą ir išsi
nešė $2,000. Tiek volte pinigų 
tebuvo.

Kaip kunigai savo “du
sių ganymo” parei

gas eina
Vienas “Kūdikio tėvas” skun

džiasi Kauno “Lietuvos Aide”. 
[Girdi, “gruodžio mėn. 5 dieną 
! nuvežėme kūdikį į Karmelitų 
bažnyčią krikštai). Klebonas ne
krikštijo, nors vaikas buvo vi
sai silpnas. Bijodami, kad ne
mirtų, nuvežėme į kitą bažny
čią žaliajame kalne ir tuojau 
buvo pakrikštytas. Reikėtų dva
siškai vyriausybei susirūpinti 
daugiau tokiais klebonais, ir už
drausti jiems savivaliauti ir su 
savo parapijonais taip atkak
liai elgtis. Kun. Milaška man 
paprašius, kad pakrikštytų, ne
turėjo laiko, su svečiais kalbė
jo.”

Vaikų žaislams gamin
ti skelbs konkursą
KAUNAS. — Lietuvoj nu

matoma gaminti vaikams žais
lus. žemės ūkio rūmai skelbs 
žaislams gaminti konkursą. Nu
matyta už projektus autoriams 
mokėti nuo 100 iki 500 litų ir 
už projektų modelius iki 1,000 
litų. Už geriausius projektus 
žemės ūkio rūmai skirs pirmą 
premiją 2,000 litų, antrą pre
miją 1,000 litų.

20 žmonių užmušta 
riaušėse Transvalio 

kasyklose
LONDONAS, gruod. 29. - 

Praneša, kad Transvalio, Pie
tų Afrikoj, aukso kasyklose į- 
vyko kruvinų riaušių tarp dvie
jų afrikiečių giminių narių, ba- 
sutų ir pondų, ir - kad per tas 
riaušes buvo užmušta daugiau 
kaip dvidešimt afrikiečių kasy
klų darbininkų.

Pasak pranešimo, riaušės ki
lusios dėl to, kad vienas pon- 
das užmušęs basutę. Neramu
mų vieton pasiųsta policija.

Sako musulmonus iš- 
skerdus Kinuos 
30,000 žmonių

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
29. v— Pranešimai iš Lančavo 
sako, kad besibastančios maištą 
keliančių prieš Kinų valdžią ma- 
hometonių armijos Kaušu pro
vincijos žiemių vakaruose per 
pastarus du mėnesius išsker- 
dusios ne mažiau kaip 30 tūk
stančių gyventojų.

žinios apie skerdynes pasie
kė pasaulį tik vakar, kai pa
bėgęs iš Liang’čavo vienas gy
ventojas atvyko į Lančavą, pro
vincijos sostinę. Jis maldauja, 
kad vyriausybė urnai siųstų ka
riuomenę prieš mahometonis, 
nes kitaip, girdi, visi kinai, gy
venantieji Kansu žiemių vaka
ruose, busią išskersti. Pasak 
jo, keli miestai miesteliai bu
vę tų siaubumų išplėšti ir su
naikinti.

Pasigenda aeroplano su 
keturiais žmonėmis

AGADIRAS, Moroka, gruod. 
29. — Pasigendama pasažie- 
rinio Paryžiau s-Buenos Aires 
linijos aeroplano su keturiais 
pasažieriais, jų tarpe Italijos 
konsulo Feze. Aeroplanas išlė
kė iš Dakaro į Tuluzą, bet ke
lionėj tarp Agadiro ir Juby pra
puolė. Du aeroplanai, kurie bu
vo pasiųsti ieškoti, grįžo nieko 
neradę.

Lietuva gavo raštų iš 
T. Sąjungos dėl kalėji

mų sutvarkymo
KAUNAS. Tautų Sąjun

gos sekretoriatas išsiuntinėjo 
visoms valstybėms Tautų Są
jungos nariams komunikatą, 
kuriame’duoda nurodymų ir pa
tarimų, kaip sutvarkyti- kalėji
mus. ‘ *

Kaip Šv. Luko ligoni
nėj gydo ligonius

Tą labai gražiai aprašo Kau
niškis kunigų “Rytas” 277 n r.:

“Mirties patale guli, vienas 
25 m. amžiaus jaunikaitis — 
valdininkas. Na ir kągi daro se
selės? — Gi vyresnioji seselė, 
ligoniui nematant, padeda jx) 
jo pagalve šv. Panelės Krikš
čionių Globėjos medalikėlj, da
ro už tą nelaimingąjį kuo di
džiausius Dievui pasižadėjimus 
meldžiasi ir gieda. Po kokios 
valandos ‘ligonis lyg iš miego 
pabudęs prašo dar daugiau gie
doti, o po to jau prašo kuni
gą. Po 4 valandų paliko šį pa
saulį”. •

Tokiu “Pikųjų seselių” gy
dymu ‘IRyto” (korespondentas 
labai džiaugiasi.

Kadangi seselės paprastai 
pildo gydytojų skirtą gydymą, 
tai toks gydymas tur būt bus 
moderniškiausias, iki šiol dar 
ligoninėse negirdėtas.

Patartina, todėl susidomėti 
Universiteto • profesūrai, gydy
tojų draugijoms ir studentams...

Siūlo įvesti Lietuvoj 
tabako monopoli

KAUNAS. — į Lietuvą bu
vo atvykęs Prancūzų tabako 
koncerno atstovas su pasiūly
mu gauti Lietuvoje tabako mo
nopolį.

Pabuvęs keletą dienų Kauno 
Prancūzų tabako koncerno at
stovas išvyko į Latviją tuo pa
čiu reikalu.

Vyriausybė minimo koncer
no pasiūlymus svarstysianti ar
timiausiomis dienomis.

Visuomenėje paskutiniu laiku 
monopoliai pasidarė nepopulia
rus. Monopoliniai degtukai 
spragsi; ko gero — monopoli
nis tabakas gali būti be du
rnų...

Bitininkystė Lietuvoje
KAUNAS. — Lietuvos biti

ninkų draugijos žiniomjs, Lie
tuvoj yra 150,000 bičių šeimų. 
Rėminiuose aviliuose yra 96,- 
566 šeimos, kelminiuose — 53,- 
017 ir šiaudiniuose aviliuose yra 
2,417 šeimų. Bitininkų turime 
36,865, iš kurių centrifūga.- 
medui suki i vartoja 4,092 asm., 
dirbtinius korius — 3,553. Me
daus vidutiniškai iš kiekvieno 
avilio gaunama 4 klgr., tokiu 
budu Lietuvoj bitės per metus 
surenka 600,000 klgr. medaus. 
Kasmet iš bičių gaunama 1,- 
421,969 lt. gryno pelno.

Aiškus dalykas, kad šį pelną 
duoda tik rėminiuose aviliuose 
esančios bičių šeimos. Bitinin
kystės klausimą reikiamai su
tvarkius ir vartojant gerus avi
lius bei moderniškas bitininky
stės priemones, iš bičių gauna
mas pelnas žymiai padidėtų ir 
bent 'dalinai galima butų pa
siekti to Lietuvos medaus gar 
so, kurį .jis turėjo senovėje, 
šiuo reikalu turėtų ypatingai 
susirupinli patys bitininkai.
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Detroit, Mich.
(vairios žinutės

Gruodžio 14 d. po piety j vy
ko Lietuvių Pilietinio Kliubo 
priešmetinis susirinkimas. Na
rių dalyvavo daug, nes buvo 
šaukiamas atvirutėmis. Rin
kom naujų valdybą 1931 me
tams. Į valdybą išrinkom dalį 
buvusios 1930 metais ir dalį 
naujai kandidatavusių narių.

Parengimo komisija prane
šė, kad rengiamas balius be
darbių reikalams susitinka su 
daug įvairių kliūčių. Taipgi 
prašė, kad susirinkimas padi
dintų komisijos narių skaitlių. 
Susirinkimas komisijos prašy
mą išpildė. Bet kiek tas ba
lius duos naudos bedarbiams 
ir pačiam kliubui, tai tik atei
tis parodys, nes yra visokių ne
geistinų ginčų.

Keli metai tam atgal komu
nistai įpiršo L.P.K. taip vadi
namą prieš-fašistinį komitetą, 
ir iki šiai dienai tas komitetas 
maišosi Kliubo viduje. Mat, 
P.L.K. turi virš 300 narių ir 
netoli 10,000 dolerių pinigų. 
Gi komunistų tikslas yra su pa- 
gelba prieš-fašistinio komiteto 
nors kiek iš Kliubo išvilioti 
buržujinių dolerių savo reika
lams. Žinoma, varde darbinin
kų reikalų. Tas komunistų 
prieš-fašistinis komitetas L. P. 
Kliubui yra tiek reikalingas, 
kaip sveiko obuolio viduje kir
minas. Todėl mes visi L..F*.K. 
nariai sekamame savo metinia
me susirinkime turime tą ko
munistinį kirminą prašalinti, 
nes jis kliubui jokios naudos 
nedavė ir neduos, o tinkamai 
progai pasitaikius, jis kliubą 
gali gera: apšmugeliuoti.

Neperseniai komunistų repor-> 
teris “Vilny”, norėdamas savo 
draugus apginti ir pateisinti, 
L. P. Kliubo valdybą Įtarė šmu- 
geliavimu, kliubo turto eikvoji
mu ir fašizmu. L.P.K. valdyba 
pinigų niekam nedavė be kliu
bo žinios, ir jokie fašizmo agi
tatoriai šiame kliu be nesiranda, 
išskyrus komunistus, kurių veL 
kimo taktika yra lyginai tokia, 
kaip fašistų.

L.P. Kliubo konstitucijos 
skyriuje VI, paragrape 11 pa
sakyta “L.P.K. nariai per Kliu
bo metinį parengimą (vieną sy
kį i metus), turi pirkti tikie- 
tą be skirtumo, ar jis bus tame 
parengime, ar ne. Paliusuoja- 
ma tik ligoniai laikomi”. Tai 
praeitą susirinkimą vienas na
rys sako “Duodu įnešimą tą 
konstituscijos paragrafą at
šaukti, kur narius verčia po 
nevalia eiti j Kliubo metinį ba
lių ir mokėt 50 centų”. Tačiau 
pirmininkas tą jo Įnešimą at
metė iki metiniam susirinkimui, 
nes be metinio susirinkimo kon
stitucijos negalima taisyti. Gi 
taisant reikia pilnai dviejų 
trečdalių balsų. Jei tas įneši
mas bus svarstomas metiniam 
susirinkime, tai visų Kliubo na
rių būtina pareiga jį atmesti, 
nes tas sumanymas yra tikslin
gai taikomas ignoruoti-sabota- 
žuoti Kliubo metinį parengimą, 
ir tuomi kenkti Kliubo paren
gimams. Todėl kiekvieno nario 
pareiga Kliubo reikalus saugot, 

o o o
Gruodžio 18 d. vakare A. P. 

Kleiva rodė judamus paveiks
lus iš Lietuvos. Paveikslai imti 
praeitij vasarą. Nuimta įvai
rus militariški smetoninių šven
čių paradai, daugiausiai Kau
no mieste, ir Lietuvos įvairios 
bažnyčios, iš kaimiečių gyve
nimo mažai ką terodė. Kurie 
ėjo pažiūrėti kaipo amerikoniš
kų judamųjų paveikslų, tai tie 
nieko nematė, o kurie ėjo pa
žiūrėt, kaip Lietuva ir jos gy
ventojai atrodo, tai irgi nedaug 
ką galėjo matyti, nes paveiks
lai buvo rodomi labai tamsus. 
Matyt, kad žmonės juda, bet 
kaip jų veidai ir apsirengimas

atrodo, tai sunku įžiūrėti. Ko
dėl yra toki tamsus paveikslai, 
tai aš nežinau. Gal tam yra 
kalta rodomoji mašina?

a o »
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mių Marksistų Kliubo Choras 
surengė koncertą. Tai progai 
esant ir aš ten užbėgau pasi
klausyt. Choras mišrus nedi
delis, bet gražus ir geras, tur
tingas puikiomis dainomis ir 
gražiai dainuoja, —yra ko pa
klausyti.

Dainavo ir Lietuvių “Atei
ties” Choras tris daineles po 
vadovyste jauno mokytojaus 
Volterio Gugo. Sudainavo la
bai gerai. Nors Gugas yra jau
nas choro mokytojas, bet turi 
gabumą mokyti.

, » « 8
Gruodžio 21 d. po pietų Dar

bo Pionieriai surengė viešą su
sirinkimą. Kalbėtojas buvo 
Baltrus Šidiškis. Jo kalbos vy
riausias punktas buvo klasių 
kova. Jis pradėjo kalbėt apie 
Cicilijos salos gyvenimą dar 
prieš 500 metų prieš Kristaus 
gimimą, ir daėjo iki šių dienų 
įvykių Rusijoj. Jis savo kal
boje padarė neblogą istorijos 
peržvalgą, žmonų nedaug bu
vo. Turbut rengėjai tinkamai 
neišgarsino.

o o o
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nistų kontroliuojamas “Aido” 
choras pastatė eperetę “Grigu- 
tis”. Lošimas išėjo neblogiau- 
siai. Bet yra. blojęiaii šia,
kad tns komunistų “Aido” cho
ras kiekvieną savo parengimą 
paskandina į tą prakeiktą nuo
dingą munšainą. Juk komunis
tų yra būtina pareiga vesti 
griežtą kovą su visais darbinin
kų išnaudojimo urvais, o ypa
tingu! su girtuoklyste, kuri yra 
visų nelaimių motina. Komu
nistų pareiga šviesti-mokinti 
darbininkus, kaip reikia kovoti 
su kapitalizmu už pagerinimą 
darbininkų būvio. Bet dabar 
kaip tik sykis komunistai daro 
priešingai.

» » a
SLA. 364-352-21-200 kuopos 

f rengs bendrą pa rengimą, kuris 
įvyks sausio 18 dieną Lietuvių 
Benodroves name. Bus geras 
programas, kuris susidės iš 
dainų, muzikos ir kitokių pa- 
marginimų. Programui pasi
baigus bus šokiai prie geros 
muzikos. Todėl visi lietuviai 
SLA. nariai ir nenariai yra pra
šomi Į tą parengimą atsilanky
ti ir visi bendrai pasilinksmin
ti.

“Keleivio” No. 51 F. Lat
vi nskas atsišaukė i šio miesto ♦
lietuvių visuomenę, kviesdamas 
darbininkus suorganizuoti Lie
tuvių Socialistų Sąjungos kuo
pą. Tas drg. F. Lavinsko at
sišaukimas yra remtinas, ir 
vietinių Lietuvių darbininkų 
būtina pareiga atgaivinti LSS. 
kuopą. Juk seniaus šiame 
mieste buvo stipri LSS. kuopa. 
Taigi vyrai ir moterys prie dar
bo, o pasekmės bus geros.

OOO
Kaip jau yra žinoma, gruo

džio 1-5 dienomis šių metų su
kako lygiai 25 metai nuo to lai
ko, kaip Vilniaus mieste įvyko 
visos Lietuvos seimas. Ten bu
vo tartas žodis, kad Lietuva 
turi būt laisva ir nepriguhnin- 
ga. Tai buvo labai svarbus į- 
vykis visos Lietuvos gyvenime. 
Bet musų mieste Lietuviai ne
rengia ir neketina rengti minė
jimo to svarbaus įvykio. Tau
tininkui yra patenkinti, vien 
tuo, kad Lietuva yra neprikk u- 
soma valstybe. O apie Lietu
vos žmonių nepriklausomybę- 
laisvę nė nekalba. Komunistams 
toki atminimai daryti — tai 
grynai buržujinis išmistas. So- 
firlistų yra gerokas būrys, bet 
jie neorganizuoti, išsiskirstę 
kas sau,tai ir negali nieko ge
ro nuveikti. “Apšvietiečiai”, 
turbut, užmiršo, o gal jiems

mm

[Atlantic and Pacific Photo]

Paveikslėlis parodo Malibu Beach, netoli nuo Los Angeles, filmų ‘/žvaigždžių” kolonijos de
gėsius. Siautęs neseniai gaisras sunaikino devynioliką puikių krutamųjų paveikslų aktorių ir 

šiaip turčių rezidencijų, padarydamas apie 800 tūkstančių dolerių nuostolių.

budu vilioja iš darbininkų pini
gus.
—V. Lapienis ir jo draugai.

Imigracija Į Suvie 
nytas Valstijas žy

miai sumažinta

Lietuvos artojų reikalai visai 
nerupi. Mat, priprato garbint 
svetimą valstybę Rusiją ir jos 
šventuosius, tai savo tautos 
reikalais visai nesirūpina ir 
duoda progos Romos trusto 
agentams gerai gyvuoti bei lie
tuvių darbininkus išnaudot tiek 
medžiagiškai, tiek protiškai 
varde visokių šventųjų Vytau
tų ir kitokių buvusiųjų Lietu
vos

lietuviškų

budei i ų.—Vanagns.

Toronto, Ont
Nominacijos

Gruodžio 21 d. Toronto mies
te buvo Sūnų ir Dukterų pa
šaipiuos draugijos susirinkimas 
tikslu nominuoti valdybos na
rius ateinantiems metams. Pir
mininko vieton nominuota vie
nas komunistų kandidatas ir 
vienas bepartyvių. Parodys at
eitis, ar ir šią draugiją komu
nistams pavyks sugriauti, nes 
jie to siekia. Įdomu ir tas, 
kad tame susirinkime išmesti 
iš K. L. J. Sąjungos apie. 30 
narių komunistų, kurie turi pa
sigrobę K. L. J. S. vedamas 
knygas ir knygyną, norėjo pri
sijungti su visu turtu prie S. 
ir D. p. draugijos, bet už pri
sijungimą balsavo vos apie 30 
S. ir D. p. 
munistų, o 
200 narių, 
tiems iš K.
munistams atėjo galas ir jie tu
rės sustoti iki šiol vedę dema
gogijos ir provokacijos veiki
mą, prieš K. L. J. S. ir atida
vę visą turtą K. L. J. Sąjungai, 
turės pradingti kaip niekas.

—Gynėjas.

pretertees”. Iš pradžių mes jo
kio dėmesio nekreipėme vis dar 
manydami darbą gauti. Bet lai
kas b ego, o pažadėtojo darbo 
mes vis dar negavome. Pradė
jome dažniau pas tą agitatorių 
lankytis. Jis turėjo buveinę 
svetimtaučių komunistų kam
bariuose. Tame pat trobesyj 
randasi ir dviejų
draugijų patalpos, kur yra lai
komi susirinkimai.

Kai mes pradėdavome to agi- 
; tatoriaus teirautis apie darbą, 
; tai jis veidmainiškai pradėdavo 
i musų prašyti, kad mes užsira- 
Į šytume komunistų laikraščius, 
kaip tai; “Eaisvę”, '“Vilnį”, 

“Darbininkų Balsą”, “Raudo- 
nąjį Artojų” ir kt. Be to, jis 
prašydavo musų paaukoti bent 
kiek pinigų bolševikiškų laik
raščių platinimui. Tada mums 
aišku pasidarė, kad tas agitato
rius yra tik Lenino garbinto
jas, o ne darbo teikėjas. Bet 
vis mes dar nežinojome kas jis. 
per vienas, nes savo pavardės 
jis niekam nesakydavo. Vienas

MADOS

musų pažįstamas pradėjo sa
kyti, jog reikia laikraštyj apie 
tą apgaviką parašyti. Tuo pa
žįstamu buvo A. įMorozas, ku
ris “Naujienų” No. 267 para
šė apie bolševikiško šarlatano 
darbus.

Žiūrime “Laisvės” No. 282 
telpa ir agitatoriaus atsakymas 
Morozui. Jis rašo, kad esąs 
koks tai A. Diedson. Girdi, sa
vo pavardės neslepiąs ir pasi
rašąs unijos knygutėj, kurią iš- 
duodąs nariams.

Tai melas. Unijos knygutėj 
jokio parašo nėra. Minimas 
agitatorius pasirašo tik ant pi- 
niįęų priėmimo Kvitelių. ’T'a.čia.u 

ir ten jis pasirašo ne Diedsonu, 
o kokiu tai Dicksonu.

Kadangi “Naujienos” leido 
Morozui viešai pareikšti, kad 
jis nutraukęs ryšius su ta šar
latanų unija, tai manome, kad 
tas pat bus leista ir mums pa
daryti. Mes irgi viešai paskel
biame, kad su bolševikiškais 
šarlatanais nieko bendro neno
rime turėti. Įspėjame Kana
dos lietuvius, kad jie apsisau
gotų to bolševikiško agitato
riaus, kuris tiesiog prigavingu

Vizų statistikos, kurias Vals
tybės Departamentas ką tik iš
davė, parodo, kad aštrus nu
kritimas imigracijos į Suv. 
Valstijas įvyks, kuomet Imigra
cijos Akto iš 1917 m. aprūpi
nimas “gali tapti visuomeniška 
sunkenybe”, taps priimtas.

Amerikos konsulinių valdi
ninkų raportai net iš 21 šalių, 
kurių metines kvotos pasiekia 
148,486, iš visiškos kvotos 153,- 
714, parodo, kad 78 nuošimtis 
vizų neišduota. Tų šalių mė
nesinis dešimtas nuošimtis yra 
14,846. Iš tų, tik 3,300 vizų 
tapo išduota per spalių mėnesį, 
kada pirmą kartą “visuomeniš
kos sukenybės” aprūpinimas 
aštriai pradėta pildyti. Bet tas 
skaičius įėmė 1,686 vizas, išduo
tas ne-parinktiniams ateiviams. 
Neparįnktinės vizos buvo išduo
tos ateiviams spalių mėnesy 
Čekoslovakijoj, Finlandijoj, 
Graikijoj, Vengrijoj, Lietuvoj, 
Portugaijoj ir Lenkijoj.

Per spalių mėn. 37,246 atei
vių įleista į Suv. Vai., mažiaus 
kaip du trečdaliai (13,942) bu
vo klasifikuoti kaipo imigran
tai ir likusieji 28,304, neimi- 
grantai. Imigracija per spalių 
mėn. 1930 m. buvo mažiausia 
nuo 1919 m..

Iš 37,246 ateivių visų klasių, 
įleistų spalių mėn. tik 9,075^ bu
vo priskaityti prie kvotų. Kiti 
ateiviai buvo 14,053 sugrjžtan- 
tieji apsigyvenę ateiviai, 8,752 
laikini svečiai, 2,480 buvo 
gyventojai nekvotinių šalių? ir 
1,9905 vyrai, žmonos ir nevedę 
vaikai Amerikos piliečių.

Sumažėjimas imigracijos iš 
nekvotinių šalių yra praktikuo
jamas todėl, kad konsuliniai 
oficieriai Meksikoj įvedė var- 
žiilgesnius reikalavimus Meksi
koj nuo vasario mėn. 1929 m. 
ir Kanadoj nuo balandžio 1930 
m

mėn. parodo tolesnį sumažėji
mą išduotų vizų tose šalyse. 
Tik 236 meksikiečiai ir tas į- 
ėmė moksleivius, vaikus ir 
žmonas Amerikos piliečių, kaip 
ir profesorius, ministerius ir 
moksleivius, gavo vizas spalių 
mėn.

Iš Kanados 1,622 nekvotines 
vizos išleistos per tą mėn., su
lyginus su 6,127 vizoms spalių 
mėn., 1929 m. FLIS.

Vericose Gyslos 
Išgydomos 

$15
Pašalinimas padidėjusių, negražių 

gyslų kojose be vartojimo peilio yra 
užtikrinus , įčirškimo metodu. Aš 
suradau Šį metodą virš dvyliką metų 
atgal ir nuo to laiko nuolatos ir sėk
mingai jį vartojau. Nėra skausmo, 
nereikia gulėti.

Jums bus smagu matyti kaip šios 
negražios gyslos išnyksta, kad nie
kad daugiau nebesugryšti. palikdamos 
kojas švarias ir švelnias kaip kūdi
kio. Atdaros žaizdos. sutinimai, 
skaudėjimai ir nuovargis išnyksta 
gyslas išgydžius.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

Ruptura Išgydoma

Tai yra mano regulairis $35 gy
dymas. Be peilio, be skausmo, be 
išlikimo iš darbo. Šimtai liudijimų 
išgydytų, patenkintų pacientų ran
dasi mano raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedžly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

IŠMOKIT DEZAININIMA 
fV Dezaininimas ir siuvimą?

dreshj moka didele alga 
Ju* salite išmokti šio ge 
ra* apsimokančio užsiė- 
mimo i trumpa laika. Di- 

Hz.lįM nlomos išduodamos. Ra- 
lykite dėl nemokamos 
Kovgelšs.

JĮBk MASTER COLLEGE 
J<*. F. Kasnicka, 

Erinei palas
190 N. State St„ k. Lake St. 10 fl.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — •

Ir tie raportai dėl spalių nusipirk typewriterj.

draugijos narių ko- 
prieš balsavo apie 
Tokiu bludu išmes
im J. S. nariams ko-

Winnipeg, Canada
Bukite atsargesni su darbinin

kų mulkitUojais

Vasaros darbams provincijoj 
užsibaigus, atvykau aš i Win- 
nipegą. čia prie manęs tuoj 
prisistatė Lumber and Agricul- 
tural Workers’ Industrini Union 
of Canada agitatorius. Pasiro
dė, kad agitatorius turi gana 
miklų liežuvį. .Jis tvirtino, 
kad, kai prisirašys du milionai, 
tai ne tik unijos nariai, ale ir 
visi kiti darbininkai busią ap
rūpinti gerais darbais. Tada 
unija esą turėsianti didelę ga
lią ir priversianti darbdavius 
mokėti aukštas algas.

Visi privalo pasinaudoti pro
ga, aiškinu agitatorius, nes kas 
pirma prie\ unijos prisirašys, 
tas pirmas gaus gerą darbą. 
Tai gana viliojanti? pasiūlymas. 
Mes keli lietuviai tuoj ir nuta
rėme stoti į uniją, tikėdamiesi 
gerus darbus gauti. Išdavė 
mums ir knygutes, kurios rodo, 
jog unija neturi pilnai nei sep
tynių šimtų narių.

Tąsyk mums pasidarė aišku, 
kr d tas agitatorius yra mela
gis ir tiesiog prigavikas: jis 
vilioja pinigus iš darbininkų, 
kaip yra sakoma, “under falše

2860

£869
— Jaunutei panelei mokyklon 

eiti suknele. Galima siūdinti iš bilc 
materijos, nors žiemai tiktų šiltesnė ma
terija. Sukirptos micros 6, 8. 10, 12 
ir 14 metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vien* ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
aduotą blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numerį, pažymėti mierą ir 

riškiai parašyti savo vardą, pavardę 
r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
irba krasos ženkleliais kartu su už- 
nkvmu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 1)1.
X*'----------------------- **--- -----------

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

I ;
siųsti man pavyzdi No---------------
Mieroa ---- ---------- per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

pandos Darbus
r —

e

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės .
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

1739 South Halsted Street, Chicago, III.



Antradienis, gr. 30, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

--------------- z --------------

Netikėtai
Praeitą šeštadienį vakarą 

kažkas mane pašaukė per dra- 
ta ir liepė tuojau traukti j 
Lr.ivjrsal kliubhauzį ant 33 ir 
flalsted gatvių kampo.

žinoma, kaip aš toks esu, 
tai ir einu, kur tik kas pašau
kė. Kam šaukė, kas šaukė, ir 
kodėl šaukė, nė nesakė, nė klau
siau.

Lipu laiptais, įsiverčia j kliu- 
ba, — na gi, žmonių pilna, kaė 
nebėra vietos nė kur apsisuk
ti. Kas čia dar tokio?

Kažka: sako, Pustapėdi, ar 
nori pasirašyti? — No, ne, sa
kau, o kam pasirašyti? — O 
taip sau, sako, ir pakišo kny
gą. žiūriu, jau visa šimtinė 
parašų ir visi mano geri pa

žįstami. Tai, pamaniau, kad 
reikia, ir klausiu, — Ką rei
kia pasirašyti? Vardą, sa
ko. — Kieno vardą? klau.iu. 
— Nagi, savo, sako. Kur pa
sirašyti? -- Parodė su pirštu 
vieta. Pasirašiau. — O pavar
dės neturi? vėl klausia — Ko
dėl? klausiu. — Nagi, pasira
šyti pavardę, sako. — Kieno 
pavardę? klausiu. — Nagi sa
vo, ž..., sako. Tai pasirašiau 
savo pavardę. Vos atlikau pa
rašą, kaip sukomandavo, sėstis 
prie stalų, čia tai kas kita, 
manau. Pradėjo ant stalų krau
ti valgius. Bus neblogai, manau 
sau.

Kai tik pradėjom šakėmis 
vištas j pausius kišti, pradė
jo kalbėti. Dabar jau ir man 
paaiškėjo, kad nebe reikalo ir 
mane pašaukė. Tai buvo tik
ras surprise, manau ne vie
nam.

Pasirodo, ne tik aš nežino
jęs, bet be manęs nežinojęs 
nieko drg. Grigaitis, Tfdtt tai 
jam vakarą surengėm Tai mo
ka tie rengėjai liežuvį už dan
tų laikyti, sakau!

Ačiū žymontui Antanui, kad 
pirmąjį perstatė kalbėti Kl. Jur- 
gelionį, tai tas ir išpasakojo 
visą paslaptį. Tai butą drg. 
Grigaičiui pagerbti 1905 metų 
veikimo jo 25 metų sukaktu
vėms paminėjimas.*

Toliau kai pradėjo kalbėti ki
ti, vieni per ilgai, kiti pertrum- 
pai,. tai ir visą istoriją nupa
sakojo. l)r. Karalius net man 
patiko. Jis sakė, kad yra to
kių muzikos instrumentų, va
dinamų armonikos, kurios lik 
dumples patraukus ir vėjo da
vus, rėkia bite kieno rankose, 
o tai yrą ir tokių kalbėtojų, 
kurie moka prie* bile reikalo 
kalbėti taip, kaip 'klausytojams 
patinka: jie geri visiems.

Dr. Rutkauskas visus susi
statė į kojas ir perskaitė paties 
savo parašytą ilgą poemą, skir
tą drg. Grigaičio veikimui įver
tinti. Man tikrai patiko. Vėl 
susėdom. Gale pats drg. Gri
gaitis perbėgo savo 25 metų 
praeitį. Tuo formalė pusė bai
gėsi-.

Baigus prakalbas, kurie ne
betilpo išėjo namo, o daugu
ma pradėjo šokti. Net Dr. Grai- 
čiunas pasigriebęs kokią tai 
saldžią šešiolikinę pradėjo suk
tis nelyginant tornado. Tai 
sveikų glendsų žmogus!

Galop uždainavo rakalių cho
ras, ir aš paprastai kai jį iš- 
ginHi^L jąu žinau, jog laikas 
namoT®*-

' Pusta pėdis.

AŠMENŲ BRITVĄ 
(Senąjį ir naująjį modelį) 
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami 
j .oo rnc
1 už dešimti ** v už penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION

O* 
AutoS»rop Sofaty Razor Co , Ine, N. Y. G

Garsinkitės “N-nose”

(Atlantic and Pacific Photo]

New Yorko naujas, baigiamas statyti, milžiniškas tiltas per 
Hudson upę.

Vėl apvogė National 
Tea

Praeitą penktadienį apie 6 
vai. vakaro du vyrai įėjo į Na
tional Tea krautuvę ant 69th 
ir Campbell Avė. ir atėmė iš 
kasininkės pinigus. Pinigų ra
do labai nedaug, nes kasinin
kė ką tik buvo pinigus atidė
jusi. Pavogė apie $20.00. *

Pustapėdis.

Rožių Žemė
Tūli juokdariai pasakoja, ko

dėl komisija gamindama Gol- 
den Star Kliubo konstituciją 
neįdėjo, kad bolševikas, norėda
mas kandidatuoti j pirminin
kus, turėtų įmokėti į iždą $25. 
Manau sau, jeigu toks įstaty
mas butų konstitucijoje, ar Pa
kaušis butų kandidatavęs ket
virtą kartą į pirmininkus? Jam 
kandidatūra butų kainavus 
$100. Jo draugai tvirtina, kad 
beabejo, jis butų kandidatavęs. 
Jis nepaiso iškaščių, juk jis 
moka ne savo pinigais, bet par
tijos. Partija daro nuolat 
rinkliavas. Visgi gal nevi- 
siems aišku, kad partija leidžia 
dideles sumas pinigų, kad jų 
žmogus patektų i kliubo pirmi
ninkus. Ten jie galėtų pasišie
nauti. Kodėl komunistai ne- i 
siunčia savus žmones kur nėra 
pinigų. Pavyzdžiui, 'imant ki
tas pašelpines draugijas, kurių 
iždai tušti, ten nerasi nė vie
no bolševiko draugijos valdy
boje.

Jau ir bolševikai pasakoja, 
kad jų pradėtos tverti raudo
nojo susivienijimo kuopos ne
galės egzistuoti, kad nebus ga
lima gauti čarterį. Juk buvo 
permatoma iš anksto, kad ne
bus galima jį palaikyti, tai kam 
reikėjo pradėti tverti ir rinkti 
iš narių mokestis? Dabar po 
laikui gal bus nemalonu bolše
vikams grąžinti nariams mo-

<TAR.DUST (Copyright Michvest Feattue Service^

ciAPf

rt

GAME TO U.S. 
AND 5ETTLED 
IN SPOKANE, 
WASHINGTON

AT THIRTEEN 
PLACED IN ORPHAN 
ASYLUM IN 

CANADA

DRAMATIC DEBUT 
AT FOURTEEN - 

AS IRISH W0N\AN IH 
’A RAIR OF SIKS

SOON 
ATTRACTED 

MUCH 
ATTENTION

SIGNED BY 
R.K.O- 

STUDIOS

kestį. Nekurie nariai nuskriaus
ti yra. Kaip pavyzdžiui, < Mile
riui buvo susižeidę, jų mokes
čiai užmokėti raudonam susi
vienijime, bet kad raudonas 
susivienijimas neturi iždo, pri- 
seis ligoniams negauti pašal
pos. Ar ne žulikiškas bolševi
kų darbas. Ir jie dar nebaigia 
savo purvinai pradėto darbo. 
Laukia kol buržuaziška valdžia 
juos paims už keteros. Tada 
bus dar proga jiems pakeikti 
valdžią ir pasižvejoti aukų. Ta
me amate jie specialistai. Iš

Jus Vargina Pilvas?
Jeigu jus kenčiate nuo nevirškinimo, suru

kusiu viduriu, atsirūgimų. ganų ar išpūtimo 
viduriuose ar pilvo, vėmimo, ar panašiu no- 
smagiu pakrikhnU.1 furt susil&uksito greitos 
ir pageidaujamos pagolbos imdamas Nuga-Tono 
ir gyvenimas įgys nauja ir saldesnę prasmę.

Nuga-Tono užveria savy puikiausias žino
mas gyduoles pagaminimui riebaus, raudono 
kraujo, sutvarkimui ir sustiprinimui nusilpu
siu virškinimo jėgų ir pridavimui spėkų ir 
jčgų neveikliems organams ir nuvargintai 
nervinei sistemai. Nuga-Tono greitai pašalina 
inkstai ar pūslės įdeginta. Jis sureguliuoja 
vidurius, nugali konstlpaciją, pašalina ta 
nuvargto jausmu rytais ir suteikia poilsingu, 
atgaivinanti miegu. Nuga-Tono tai atlieka, 
kadangi jis pašalina iš sistemos ligas gim
dančius, silpninančius nuodus ir sitmuliuoja 
ir sustiprina Visus organus ir funkcijas.

Jus galite gauti Nuga-Tono, kur tik vais
tai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų parda
vėjas neturi jų stako, paprašykit jj užsakyti 
jų dėl jus iš savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE
Marąuette Park 
TUBUČIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1088

Roseland ir Pullman
WAITCHES BROS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

BORN - 
PARIS, 
FRANCE

IQO6
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; to gyvena, tuomi ir speciali
zuojasi. R.

\ 
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Kensington
Gruodžio 20 d. mirė G. Barz- 

dicr.ė. Staiga mirė, buk ar su- u
paraližavo. Daktaras pašauktas 
apžiurėjo ir pasakė, kad vėlai 
pašaukėt, nėra jai jau zpagel- 
bos. Kūnas buvo pašarvotas 
gyvenimo namuose. Gražiai bu- 

Įvo parėdyta, daug gelių buvo 
i nuo giminių, draugų ir pažįs
tamų. Daug‘draugų ir giini- 
i nių aplankė, apgailestavo, kad 
velionė staigu atsiskyrė nuo jų

I ant visados.
Gruodžio 22 d. įvyko laidotu- 

i ves. Daug draugų, pažįstamų 
suvažiavo* atiduoti velionei pas
kutini patarnavimą. Kunigas 

į buvo atvažiavęs, atliko pride
rančias ceremonijas, grabas bu
vo įdėtas j karavoną, mašinos 
susieiliavo ir išvažiavo į Visų 
Šventų parapijos bažnyčią. Čia 
atsibuvo pamaldos už velionę; 
po pamaldų buvo palydėta į šv. | 
Kazimiero kapines. Mašinų bu
vo 40.

Grasilda priklausė prie Kliu- 
bų ir Draugijų Susivienijimo 
ir Brolių ir Seserų draugijos. 
Nesenai buvo prisirašiusi prie 
Susivienijimo, Draugijos davė 
tik sargus prie grabo; grabne- 
šiai buvo vyro paskirti iš jo 
pažįstamų draugų. Vyras pats ir 
rūpinosi laidotuvėmis. Matyt, 
kad gerai sugyveno; vyras ap
gailestavo savo moters, gerai 
rūpinosi ją palaidoti.

Dar gerai, kad pasiturintis, 
jis butų galėjęs ir be draugijos 
pagelbos palaidoti, bet yra to
kių, kaip pas Barzdys išsireiš
kė, kurie gali pasilaidoti iš 
draugijos gaudami pomirtinę. 
Tokiems negerai, kurie nepri
klauso prie draugijos, arba 
priklausydami duodasi / susi-

3856 Archer Avė., 
netoli Rockwell St.

Telefonas Lafayette 6195 
CHICAGO. ILL.
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

MARGUTIS ‘KALĖDŲ DOVANAS’ DUODA
Bus graži dovana jei-

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

KĄ DUODA MARGUTIS?
1. KAS MĖNESĮ SULAUKSITE į savo namus 
nomis, juokais, kvailosofijoms ir visokiais burtais, 
ziškas” muzikos žurnalas. Metams kainuoja $1.50. Red.-leidčjas A. Va
nagaitis.

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

spenduoti. Velionė buvo su
spenduota Brolių ir Seserų
draugijoje, pakaltino raštinin
ką. *- t I

K. ir D. Susivienijimo meti
nis susirinkimas įvyks sausio 9 
d. paprastoje svetainėje. Susi 
rinkimas bus svarbus, jame 
bus raportų, pranešimų ir 
svarstoma nauji reikalai. Visi 
nariai ir nares būtinai turėtų i 
atsilankyti. Nors blogi laikai,' 
yra daug bedarbių, bet visgi 
nariai turėtų nesiduoti suspen
duoti, paskui išsibraukti iš į 
draugijos. Tokiam nariui mi- j 
rus, giminės turi vargo palai-j 
dojimui, kuomet velionis nepa
lieka jokio turto. Kol gyvi ir 
sveiki, visada "turi kikvienas 
savim apsirūpinti.

---- Korespondentas.

TURĖKIT PINIGŲ
Sekamoms Kalėdoms

prisidėdami prie musų KALĖDINIO 
TAUPIMO KLIUBO dabar 

25c
' * f ' ! /

į savaitę padarys jus nariu.
Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

Radio Bargenai
Philco. Vieton R. C. A. Radiola, 

Brunsvvick, Atvvater Kęnt, Howard, 
Majestic, Sparton, Coldmbia, Bosch, 
pačia.

ATMINKIT!
Radio aparatas, tai yra augščiau- 

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

ATMINKIT!
Musų Radio krautuvė yra vienin

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

ATMINKIT!
Pas mus yra teisingos kainos ir 

sanžiningas patarnavimas visuomet. 
Persitikrinkite —- ištirkite

ĮjŽ- .. ..........................

Apdrauda
------  .---- -- 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. Mokės- 
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 j

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

MARGUTĮ” su dai- 
'Margutis” yra “džia-

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

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

GROVEHILL 2242, ar užeikite į ofisą:
2437 W. 69th St., Chicago, III.
Atsineškite arba pasiųskite per laišką tik TRIS DOLERIUS

PASINAUDOKITE TA PROGA NEATIDĖLIODAMI LAIKO, NES LAIKAS GREIT IŠSIBAIGS.

($3>

RAN AWAY - 
LATER SPOKANE 
AND JOBAS 
WAITRESS

REAL NAME- 
INA STUART-PLAYED 
WITH ROO LA 
ROCQUEZ IN 'THE 

DELIGHTFDL ROGVL*
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Netvt 

Published Daily Except Sunday by 
the Liuhuanian News Pub. Co., Ine.

1 739 South Halited Street
Telephone R.oosevtlt 8 5 00

Editor P. GRIGAITIS

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

3c per copy

Entered as Second Class Mattel 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago. III., under ąhe act of March 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek* 
nūdienius. Leidžia “Naujienų” Bendro* 
vė, 17 39 So. Halsted St„ Chicago, III. 
Telefonas Roosevelt 8500.

ILGI VATIKANO NAGAI

lenktynes su spekuliantais

Amerikos telegramų agentūra United Press pra
neša, kad gruodžio 23 d. papos nuncijus Kaune įspėjo 
Lietuvos vyriausybę per užsienių reikalų ministerį Zau
nių, kad Vatikanas nutrauksiąs diplomatinius ryšius su 
Lietuva, jeigu Lietuvoje bus legalizuotos civilinės jung
tuvės (šliubai).

Mums iki šiol nebuvo tekę girdėti, ‘ kad Lietuvos 
valdžia rengiasi išleisti tokį įstatymą. Bet Kauno laik
raščiuose jau valanda laiko, kaip buvo paskelbta, jogei 
ministerių kabinetas įsakė prof. Roemeriui, vadinamos 
“valstybės tarybos’’ pirmininkui, skubiai pagaminti įs
tatymo projektą apie civilinę metrikaciją. Taigi vei
kiausia tame įstatymo projekte yra skyrius ir apie ci
vilinius šliubus.

Papa per savo įgaliotinį, vadinasi, bando Lietuvos 
valdžią grasinimu sulaikyti nuo išleidimo to įstatymo. 
Tai yra impertinencija, kokios nepakęstų jokia save 
gerbianti valdžia. Vien už tokį grasinimą Lietuvos val
džia turėtų Vatikano nuncijui parodyti kelią į Kybar
tus!

Nei Vatikanas, nei kuri kita svetima valdžia netu
ri teisės kišti savo nosį į vidujinius Lietuvos reikalus. 
Jeigu tokią teisę papai suteikė konkordatas, kurį Vol
demaras ir Smetona pasirašė su juo, tai tas konkorda
tas privalo būt sudraskytas ir išmestas į šiukšlyną!

Sovietų valdžia stojo į konkurenciją su privatiniais 
pirkliais ir spekuliantais, kurie valdžios nekontroliuoja
moje rinkoje pardavinėja prekes kelis kartus aukštes
nėmis kainomis, negu kad jos yra parduodamos valsty
binėse krautuvėse. Kaip praneša telegrama iš Maskvos, 
valdžia atidarė sovietų sostinėje 25 krautuves, kuriose 
prekės yra pardavinėjamos spekuliantiškomis kainomis.^ 
Už sviesto svarą tose krautuvėse imama 5 doleriai (10 
rubliu), už svarą ryžių — $1.25 (2.50 rub.), už svarą 
sūrio — $6.00 (12 rub.), už svarą kumpio — $4.50 (9 
rub.), ir t. t.

Šitose “laisvose” valdžios krautuvėse galės pirkti 
maistą ir kitas prekes tie žmonės, kurie yra netekę po
litinių teisių ir todėl negauna iš valdžios kortelių, kaip 
pav. “buožės”, kunigai, buvusieji bajorai ir k. Bet yra 
aiškus dalykas, kad jose pirks ir visi kiti gyventojai, 
kuomet jie negalės reikalaujamų prekių gauti valdiš
kuose kooperatyvuose, — kas atsitinka labai dažnai.

Taigi sovietų valdžia, per ilgą laiką kovojusi su 
spekuliantais ir neįstengusi jų išnaikinti, dabar jau 
pati pradėjo atvirai užsiimti spekuliantiška prekyba. 
Ką tai reiškia?

Tai reiškia, viena, kad valstybinės prekybos apara
tas veikia labai prastai. Valdžia bandė išnaikinti priva
tinius pirklius ir imti visą prekybos biznį į savo ran
kas, bet ji nepajėgia aprūpinti gyventojus prekėmis ir 
todėl šiandie ji pati yra priversta pamėgdžioti,privati
nius pirkliu* imdama už prekes nelegalės rinkos kai
nas. Tai yra panašu į tai, kaip kad Amerikos valdžia, 
neįstengdama įvykinti prohibiciją, pradėtų daryti kon
kurenciją butlegeriams, atidarydama degtinės ir alaus 
krautuves!

Bet kodėl tokios aukštos yra prekių kainos, kurias 
ima spekuliantai ir dabar pradėjo imti aukščiaus pa
minėtose “laisvose” krautuvėse pati valdžia? Argi žmo
nės mokėtų trissyk, keturissyk brangiau už prekes, ne
gu jos yra vertos?

Kainos nelegalėje rinkoje yra tokios aukštos dėlto, 
kad sovietų rublio vertė yra nusmukusi.

Šitą faktą sovietų valdžia iki šiol bandė slėpti, nu
statydama “tvirtas kainas” prekėms kooperatyvuose. 
Gyventojams buvo sakoma, kad tos valdžios nustaty
tos kainos esančios “tikros” kainos, o privatinių pirk
lių imamos kainos tai — “lupikiškos”, “spekuliantiškos” 
kainos. Bet kaip atrodo dalykas dabar, kuomet jau ir 
pati valdžia savo krautuvėse pradėjo imti už prekes to
kias pat kainas, kaip ir jos persekiojamieji privatiniai 
pirkliai? Dabar darosi aišku, kad tos kainos priklauso 
nuo rublio kurso, o ne tik nuo spekuliacijos.

Juo labiau rublio vertė puls, tuo augštesnės bus 
prekės naujai atidarytose Maskvos krautuvėse, taip

Užsisakymo kaina t
Chicago je — paltu:

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

Chicago j per išnešioto  jus:
Viena kopija ......................   3C
Savaitei ......................... .. 18c
Mėnesiui -------------------------------------- ? 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
( paltu:

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 kartu su užsakymu.

kad visi žmonės dabar matys, kaip progresuoja sovietų 
valiutos infliacija.

žodžiu, tų 25 krautuvių atidarymas yra sovietų 
prekybos ir finansų suirimo pasėkos. Stalino “piatiliet- 
kos” vaisiai darosi vis aiškesni ir aiškesni.

Apžvalga
KOMUNISTIŠKA LOGIKA

Rubsiuvių organe “Darbe” 
korespondentas iš Baltimorės 
rašo apie dviejų komunistiškų 
“misionierių” prakalbas tame 
mieste, Mizaros ir Bimbos. Pa
starasis kalbėjęs tema “Kur 
Amalgameitų unija nuėjo”, iš
reikšdamas tokias mintis:

“.Jis pasmerkė Amalgamei
tų uniją, kam ji dalina dar
bą tarp narių lygiai,” rašo 
korespondentas. “Tai tau, 
manau sau, bent komunistiš
kai nukalbėjoj kad dalint 
darbą tarp narių lygiai, tąi 
sulig Bimbos protavimo, yra 
nuodėmė. Reiškia, jeigu dirb
tuvėje darbo mažai, tai pa
likti tik tiek darbininkų, kiek 
ištektų darbo pilnai, o kitus 
išvaryt j gatvę, lai jie dva
sia šventa gyvena. Kur čia 
logika?”
Logika čia yra, tik savotiš

ka — komunistiška. O komu
nistiška logika, • tai, mat, yra 
toks dalykas, kad reikia būti
nai smerkti viską, ką daro ne 
komunistų partijos žmones.

TUR-BUT, NAUJŲ METŲ 
REZOLIUCIJA

Brooklyno “Vienybė” iki šiol 
visaip niekindavo rinkimus ir 
seimus, bet dabar jau ji pra
dėjo kitokią giesmę traukti. 
Sako:

“Tautininkų Sąjungos sky
rių metinis suvažiavimas 
Kaune spalių 18 d. priėmė 
daug rezoliucijų, tarp kurių 

• verta pažymėti „šita:
“1) prašyti vyriausybę su

sirūpinti prezidento ir seimo 
rinkimų įstatymo paruoši
mu...

“Toms rezoliucijoms tega
lime pritarti.”
Amerikoje yra tam tikra re

zoliucijų rųšis, kuri labai ap
sčiai puošia spaudos špaltas 
aplink senųjų metų pabaigą, 
būtent “Naujų Metų rezoliuci
jos”. Bet jų paprastas likimas 
yra tas, kad jų autoriai jas la
bai gfeitai užmiršta.

“MES BE VILNIAUS 
NENURIMSIM”

“Laisvėje” vienas redaktorių 
šaukia “susipratusius darbi
ninkus”, vardan keturių nužu
dytųjų Lietuvoje komunistų, 
kovoti ir neišsižadėtų Vilniaus, 
kurį Kauno fašistai rengiasi 
parduoti Varšuvai.

“O kur link veda dabar 
Lietuvą smetonimaj fašis
tai ?” rašo tas patriotiškas 
komunistas. “Jie daro žinks- 
nius užmegsti santykius su 
Lenkijos fašistais. Reiškia, 
daro žinksnius ne tik išsiža
dėti Vilnių (Vilniaus. —“N.” 
Red.), bet ir visą Lietuvą 
pavesti imperialistinei Lenki
jai, idant ji butų galingesnė 
vedimui' karo prieš Sovietų 
Sąjungą.

“Minėdami keturių metų 
sukaktuves nuo sušaudymo 
keturių Lietuvos darbininkų 
vadų, mes matome Lietuvos 
darbo žmones paskendusius 
dar didesniam varge, dar la
biau išnaudotojų pavergtus, 
prislėgtas. Matome fašistų 
daromus žinksniusZx pardavi
mui Lietuvos Lenkijos impe
rialistams.

“Musų, Amerikos lietuvių 
darbininkų, užduotis, nuro
dyti tuos faktus tamsiems 
lietuviams darbininkams...” 
Bravo, draugužiai! Pasidarė

te toki kaišti patriotai, kad už 
Lietuvą ir Vilnių esate pasiry
žę galvas guldyti — arba aukų 
paprašyti iš publikos!

Ypatingai pagirtina, kad jus 
dabar pripažįstate “tamsiais” 
tuos lietuvius darbininkus, ku
rie nesupranta reikalo ginti 
Lietuvą ir Vilnių nuo lenkiško 
imperializmo.

Bet kas tą tamsybę daugiau-

Stebuklingas vaistas 
nedarbui panaikinti

I --------------------

Vėliausias bolševikų genijaus 
išradimas. —- Ypatingas dek
retas. —Ar iš tiesų Rusijoj 
trūksta darbininkų? — Sa
votiška baudžiava. — Opozi
cija prieš Staliną didėja.

Tapo surastas stebuklingas 
vaistas nedarbui pašalinti. Ir 
tai labai paprastas. Reikia, 
rašo vienas Maskvos pilietis, 
paliauti bedarbiams pašalpas 
duoti ir, tokiu budu, visiėms 
pasidaro aišku, kad sovietų re
žimui viešpataujant bedarbių 
nėra ir būti negali. Tokia es
mėj yra paskutiniojo dekreto 
^prasmė, —to dekreto, kurį iš
leido bolševikų valdžia.

Anekdoto-dekreto motyvas 
yra maždaug toks: einant penk
mečio planu darbininkų skai
čius, kurie privalo dirbti įvai
riose įstaigose ir įmonėse, yra 
neįmanomai didelis. Faktinėj 
penkmetis numato, jog dabarti
niu laiku turi pasireikšti dar
bininkų trukumas. O iš to la
bai lengva padaryti išvadą: jei
gu darbo biržose registruojasi 
bedarbiai, tai tie žmonės tie
siog nenori dirbti, — jie val
katos, dezertyrai ir kontr-revo- 
liuconieriai. Kad paveikti juos, 
tai pirm visko peikia iš jų at
imti pašalpą, kurią jie gauna 
kaipo debadrbiai, ir paskelbti, 
kad jiems bus taikomos repre
sijos.

Pasakyta — padaryta. Tuoj 
pradėta tikrinti bedarbių sąra
šai. Pavyzdžiui, Maskvoj tapo 
palikta tik 170 bedarbių, ku
riems pripažinta pašalpa. Tai 
sergantys žmonės, kurie, jokio 
darbo negali dirbti. Tokia jau 
“revizija” tapo padaryta ir ki
tuose stambesniuose pramonės 
centruose. Visas tas tragiškas 
anekdotas, kuris paliętė šimtus 
tūkstančių nelaimingų žmonių, 
labai jau atsiduoda baudžiava. 
Ir vis tai daroma dėl įvykinimo 
utopiško penkmečio.

Kadangi penkmetis į ra per 
visas siūles (jis jokiu budu ir 
negali būti įvykdytas), tai da
bar ieškoma priežasties, kad 
pateisinus nepasisekimą. Iš 
kitos pusės, daroma tiesiog he- 
roiškos pastangos, kad tą pla
ną kokiu nors budu sulaikyti 
nuo galutino susmukimo. Darbi
ninkams yra mokama tiesiog 
ubagiškas atlyginimas, o tuo 
tarpu maisto produktai mies
tuose yra labai brangus. Štai 
kodėl darbininkai perdaug ne
siveržia į fabrikus. Jie linkę 
yra keliauti iš vienos vietos į 
kitą, kur geriau gyventi. Mat, 
kaip yra sakoma, žuvis ieško, 
kur giliau, o žmogus, kur ge
riau. Dėliai to kai kuriose į- 
monese pasireiškia darbininkų 
trukumas. Kaip skęstantais 
griebiasi už šiaudo, taip ir bol
ševikų vadai stvėrėsi ūž to 
reiškinio. Visas reikalas susi
veda prie darbo jėgos planavi
mo: tąsyk viskas eis, kaip per 
sviesti. O kaip planuoti? Tai 
labai paprastas dalykas, —rei
kia patvarkyti taip, kad darbi- 
ninki negalėtų liųosu noru ap
leisti vieną fabriką ir eiti į 
kitą: jie privalo dirbti ten, kur 
jiems bus įsakytu. Na, o per 
tuos penkis metus specialistai 
turi būti tiesiog baudžiaunin- 

sia skleidė? Patys komunistai, 
su “Laisvės” redaktoriais prie
šakyje!

Anąmet, kai Želigovskis už
ėmė Vilnių ir Amerikos lietu
viai dęlei to rengė masines 
.protesto demonstracijas, tai 
“Laisvė” iš jų tyčiojosi, vadin
dama juos “valkatomis” ir ki
tokiais gražiais žodeliais. Va
dinasi, dešimtį metų “Laisvei” 
ėmė, iki ji suprato, kad taip 
elgėsi per savo tamsumą.

kais. Pašalinimas dekreto ke
liu nedarbo — tai tik vienas 
nesąmoningos kovos už penk
metį epizodų. Dekreto auto
riai neatkreipė dėmesio į vieną 
smulkmeną. Būtent į tą, kad 
trukumas darbininkų vienoj 
kurioj nors pramonės šakoj 
dar visai nereiškia, kad tokio 
trukumo negali pasireikšti ki
toj šakoj. Juk negali per vie
ną dieną juodo darbo darbinin
kas pasidaryti šaltkalviu, jei 
trūksta tos rųšies darbininkų. 
Negali knygvedys be niekur 
nieko tapti mūrininkų, jei pa
sireiškia didelis mūrininkų tru
kumas. O tuo tarpu visi bol
ševikų išdidus pareiškimai apie 
nedarbo pašalininją kkaip tik ir 
yra paremta tuo, kad kiekvie,- 
nas sovietų respublikos pilietis 
gali dirbti tokį darbą, koks jam 
bus paduotas. Palieps — jis ir 
akušeru pasidarys, šiuo mo
mentu tas aforizmas kaip tik ir 
sudaro pagrindą bolševikiškai 
politikai.

Prie ko prives tas naujas 
eksperimentas, tas stebuklin
gas būdas nedarbui pašalinti,— 
nesunku pasakyti.

Įvedimas savotiškos baudžia
vos tarp darbininkų sukels tik 
nepasitenkinimą ir chaosą, o 
penkmečio plane pasireiškusių 
spragų jokiu budu neužtaisys. 
Greičiausiai atsitiks tai, kad 
darbininkai tiesiog mirs iš ba
do arba prevarta jie bus veža- 
mi į miškus bei statomi prie 
kitokių katorgiškų darbų. Ašt
rus nepasitenkinimas, kuris 
tarp darbininkų pasireiškia ir 
dabartiniu laiku, ateityj, rei
kia manyti, dar labiau padidės. 
Tąsyk valdžiai teks stvertis te
roristinių aktų, kad įrodyti, jog 
nepasitenkinimą kelia visokie 
“sabatažninkai” ir “kontr-revo- 
liucionieriai”.

Partijos rateliuose į naują 
stebuklingą būdą nedarbui pa
šalinti, žinoma, atsineša, kaipo 
į Stalino sugalvotą nesąmonę. 
Tačiau niekas nedrįsta kritikuo
ti, nors visi žino, kad tai yra 
tuščias dalykas. Patylomis 
juokiasi iš didžiojo reformato
riaus—naujo darbo komisaro 
Cichino ,kuris turėjo “vyrišku
mo” paimti ant savęs atsako
mybę už išleidimą to idiotiško 
dekreto. Tvirtinama, kad se
nasis darbo komisaras tapo pa
šalintas už tai, kad jis atsisa
kė pasirašyti dekretą, kuris 
darbo komisariatą butų galuti
nai nupuldęs darbininkų aky
se.

Dekretas apie nedarbo panai
kinimą ir grįžimas prie kolek
tyvizacijos sukėlė nepasitenki
nimą ne$ tyriausio vandens ko
munistų eilėse. Opozicija prieš 
Staliną ir jo pakalikus vėl pra
deda stiprėti, 'peša, dabar tai 
daroma ne atvirai. Kiekvienas 
stengiasi įrodyti savo ištikimy
bę generališkai linijai, bet tuo 
pačiu laiku eina požeminė ko-i 
vr, kuti vyriausiai yra atkreip
ta prieš Staliną. Bet ir Stali
no klapčiukai nesnaudžia. Jų 
vadovaujama čeką greit suuo
džia visokius nukrypimus ir 
sąmokslininkus ir juos tempia 
tardyti. Valymai partijoj nc- 
pasiliauja. Stalincai budriai 
žiuri, kad opozicininkai kaip ga
lima greičiau butų iššluoti. O 
pastaruoju laiku čekistams tapo 
įsakyta, kad jie įrodytų, jog 
tarp visokių kontr-rcvoliucio-

! Vladas Mingelevičius ’’ Y

JIS SUGRĮŽO
• * (APYSAKOS FRAGMENTAI) *

(Tęsinys)
Jakubėnas vėl išėjo iš par

ko ir iki vidurnakčio klajojo 
vienas gatvėmis.

—Justai, kodėl gi paskuti
nėmis dienomis pasidarei 
toks užsisvajojęs lyg užsida
ręs savy, neatviras, man at
rodo, kad ką tai slepi nuo 
manęs?... Pasakyk tiesą myli
masis.—Ji tokiu meiliu ir ma
loniu sielą net veriančiu žvil
gsniu pažvelgė į jį... — Gal 
brangusis nebemiela tau su 
manim? — Paklausė jį Ėle. /

—Ak, nei Su tavim jau
čiuosi tik laimingu ir vien tik 
čia aš randu šviesos, tiesiog 
apauginančios laimužės...

Ir juodu vėl glaudėsi vienas 
į kitą... vėl abu ėmė statyti 
milžiniškus svajų rumus... Bet 
iš tikrųjų nelengva Jakubėnui 
buvo pergyventi prašvilpusią 
ir jj užkliudžiusią audrą.

“Kas gi per bėda, vieną 
brangenybę pakeičiau kita, o 
man toji brangesnė, kuri ar
čiau manęs!”—raminosi.

Vėliai kvepinosi taip nese
nai pražydusiais meilės žie
dais,

—Ak, brangusai, žinai kas 
man atėjo mintini? — Lyg su
sijaudinusi tarė filė.

—Sakyk meilutė.
—Amžius amžinai man no

rėtųsi pinti su tavim meilės 
ir tik meile žėrintį vainiką!

—Taip, brangioji! Meilė — 
visa,* o visa kas iš meilės — 
amžina!

Malonus sekmadienio vaka
ras.*

Kviesti svečiai ruošėsi į po
nių balių.

Gatvėje, besileidžiančios 
saulės paskutinieji spinduliai, 
glamonėjo vaikščiojančius.

Jakubėnas šiandie nupirko 
gražių gėlių pluoštą ir nune
šė mylimajai... Pro jos kam
bario atidarytą langą plaukė 
oro bangos, o iš tenai gi skri
do tylus piano tonų virpėji
mai... Praeiviai valandėlei 
sustodavo paklausyti.

Skambino Elė.
Jakubėnas priėjo ir aistrin

gai nusiteikęs apkabino ją, 
veidu pribukęs prie jos veido, 
degančiom lupom keleriopai 
ir ilgai bučiavo jos lupas... 
Muzikos tonai nutruko, bet jie 
rado atgarsį berybej platybėj 
ir tartum, atrodė jam, šitip 
dievinu melodijų klausėsi 
angelai, gerosios dvasios... ir 
žemės paukštelė —* lakštutė ir 
toji klausėsi, užsisvajojo; ant 
galo nulindo, kad ji negalės 
taip jaudinančiai dainuoti...

—Ėliute, mane užbarei iki 
mirties! — ir vėl apglėbęs ją 
bučiavo, mylavo, glamonėjo...

nierių profesorių ir opozicijos 
buvo palaikomi ryšiai.

Charakteringa ir tai, kad re
zoliucijose, kurios yra išneša
mos pagal čekos patvarkymą, 
nuolat kartojama ir Bucharino 
vardas. Matomai, su juo nu
tarta suvesti galutinos sąskai
tos. Suprantamas daiktas, kad 
tuo .pačiu laikų nebus glostomi 
ir Bucharino šalininkai, nors 
jie pastaruoju laiku yra tyles
ni už vandeni ir žemesnį už 
žolę.

Tačiau visa tai tik smulkme
nos, palyginus su derliaus re
zultatais ir sekamų metų sėja. 
Reikia pasakyti, kad niekas 
tiksliai negali pasakyti, kiek 
bolševikų Rusija turi grudų. 
Oficiale statistika jokiu budu 
negalima pasitikėti. Priegtam 
ir ji nėra perdaug optimistiška. 
Išleista įsakymas vėl gyvento
jus varyti i kolchozus ir viso
kiais budais persekioti “kulo- 
kus”. Iš to galima spręsti, jog 
bolševikų reikalai su penkme
čiu nekaip stovi.—K. A.

—Kaip gali tai daryti karštai 
įsimylėję jaunuoliai’.

—Ak, metas, metas į poky
lį!—ir skubiai pašokusi, šyp- 
sodaipasi, išsisuko iš jo glė
bio. Kokietingai pagrūmojo 
savo gražučiu, manikiuruotu 
piršteliu ir ėmė skubiai taisyti 
sudraikytus plaukus.

-—Aš, nežinau kodėl, bet 
taip norėčiau čia su tavim lik
ti, net ir į pokylį, lig kaž ką 
blogą, širdis nujausdama ne- 
vylioja... kati tu sutiktume!— 
neičiau...

—Brangusis! Man atrodo, 
kad kadais taip karštą; ir di
dingai liepsnojusi tavo širdy 
meilė, nūn jau užgeso, arba 
ji vos ne vos riusena, nes ne
drįstum drumsti man šiandie
ninę gerą nuotaiką, be to, ne
norėtumei atimti iš manęs tą 
didelį malonumą, kurį aš jau
čiu pokyliuose... Jei myli dar 
mane, tai turi būti ir pas ta
ve noras eiti į pokylį...

—Ėliute, kas su tavimi da
rosi?! Kodėl tavo žodžiuose 
tiek daug ironijos, pašiepimo, 
nepasitikėjimo manim.... Aš 
šią mintį iškėliau tik todėl, 
kad myliu tave!... Bijau nu
stoti tavęs... Vieną galiu pa
sakyti, jei tu neužgesysi 
mano krūtinėj liepsnojančios, 
karštos ir idealės meilės, tai ji 
degs iki plaks mano krūtinėj 
širdis, pakdl smagenys drauge 
su širdžių pajėgs valdyti ma
no kulią... Prašau tavęs, nie
kados nesakyti — šiandien iš
reikšto — man taip skaudu iš 
tavęs tai girdint...

(ii ji skubėjo, tik skubėjo, 
net maža ką girdėjo jam be
kalbant. Galutinai baigusi sa
vo tualetą taisyti, pasisukinė
jo prieš veidrodį ir savim pa
tenkinta nusišypsojo.

Išėjo gatvėn.
Prieš įeisiant ’Safėn pasitiko 

juodu Untulis su keletu drau
gų. Smagus suėjo vidun. Ba
lius jau buvo prasidėjęs, švel
nus simfonijos orkestro gar
sai jau skrido pro atvirus lan
gus tolybėm.. Pirmieji svečiai 
jau sukosi blizgančiame par- 
kiete.

Jakubend akys nejuscia su
sitiko su kieno tai, pažįstamo
mis ' akimis...—Trinkūnas ... 
Nejauki jausmo banga perbė
go Jakubeno kūną ir supurtė 
jį-

Valsas.
Jakubėnas pakvietė Ėlę šo

kių ir linksmas pasileido val
so sukuryn.

Trinkūnas, savo kolegų ra
te, žaibuojančiomis akimis se
ka ką tik išėjusius vaisau...

—Skriskiva brangioji! — 
kuždėjo entuziazmo pagautas 
Jakubėnas mylimosios ausin.

—Skriskiva... ir ji „dar la
biau glaudėsi į jį...

Valsas liovėsi. Šokėjai grįžo 
į vietas. Jakubėnas dar drą
siau aprė]>ė didžiulę šokių sa
lę-

Trinkūno akys vis tebežai- 
bavo į jį...

—Vyličios pro šalį — pama
nė.

Dar valandėlė, suskambėjo 
kito šokio tonai... Salė včl su
judėjo... Vėl šokėjai ėmė čiuo
žti slidžiu parketu.

Vienas iš Trinkūno draugų 
atsiskyrė ir priėjęs, pakvietė 
Elę . Ji atsigręžė į Jakubėną. 
šis nejuscia linktejo galva lyg 
prieš savo norą ir p-lė Mačer- 
nytė išėjo šok i n su nauju šo
kėju...

(Bus daugiau)

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

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

MO KOMITETAS
Ofiso naujas adresas: 

BRIDGĘPORT FURNITURE 
COMPANY

3224 South Halsted Street 
Tel. Victory 1657

Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 
tiktai

Panedėlis, gruodžio 29, 1930
Duota bedarbiams rūbų

Joe Simas (overcoat), Petro- 
vicz, John, Ed. Stellas (pants 
and coat), Milaškevičius, Ber- 
nice (trousers), Stugis, Stella 
(dress and scarf), Lankus, St. 
(3 dresses and slip), Kubilius, 
Vilnus, Vaivodas, P. (dress, 
btouse and sweater), Tamašau
skas (trousers and svveater), 
Petravičius, Barbora (shoes 
and dress), Milaškevičius, He- 
len (shoes, coat, hat and sweat- 
er), Yuctus, Stella (sweatc(r 
and 3 dresses), Yuctus, Mik. 
(various clothing), Strogis 
(dress).

Duota bedarbiams maisto
Paulikas Sam, Petras But

kus, Jos. Bagdonas, Jos. Dan- 
ta, Ant. VVaitkevičius, Wm. Po
navus, Wm. Kazlauskas, Ant. 
Kasiunas, Jos. Sabaitis, Leo | 
Žilevičius, Kaz. Gečas, Kaz. Ūse
lis, Dom. Jokubauskas, Jos.1 
Chesnavičia, Ant. Kavalis, Kaz. 
Satkus, Konstantas Andrilius, 
Kaz. Buika, Frank Augustin, 
Vaivoda, Petras, Lenskiene M., 
Mrs. Juscius, šalperis, Hart- 
man, Tamušauskienė A., Jod- 
kaviene, Zaviščiutė Ona, Miš- 
čiulienė, Strugienė, Knizikienė, 
Kubilius, Ziczkus, Veronika, 
Duonauskiene, Petronėle, Matu
levičienė, J. Baublis, Ą. Andru
lis, A. Kratulis, J. Dapkus, An
drijauskienė, Bukauskis, V. 
Petrauskas ir J. Stencel.

' i t f

Paklausiau p. A. žymonto, 
ar Komitetas turi šiušių. At
sakė, kad vyriškų šiušių yra 
didelis trukumas, nes vyrų di
desnis skaitlius reikalauja, ne
gu moterų. Maisto buvo nu
pirkta iš Bedarbių Fondo ir 
duodama alkanoms, šeimynoms 
ir pavieniams, be skirtumo pa- 
žvalgų ir tikybos. Kitas asmuo 
dalino maistą ir užrašinėjo var
dus ir kur gyvena, nes kitiems 
reikėjo nuvežti į namus. **

Mrs. Gugienė, Jurgelionienė, 
Žymontienė, Gelžinienė, ir dar 
dvi, kurių nebepamenu pavard
žių buvo užimtos pagalbos tie
kimu. Tverijonas vežiojo mai
stą šeimynoms. Pats žymontas 
mane paprašė Į pagalbą, saky
damas “Padėk maistą nuvežti, 
nes trokštame darbininkų”. 
Tai paėnpęs basketus užjodavau 
p. Gelžinienę ant vežimo su 
maistu ir leidomės pas nelai
minguosius.

Aš laikiau antrašus. Kur nu
vežėm maistą, ten visur rado
me labai biednus šeimynas su 
mažais vaikais, be pieno, ne
turint sau maisto. Tų biednų 
žmonių namuose ant sienų pri
kabinėta šventųjų paveikslų ir 
Kristaus kryželių, bet neapsa
komas neturtas viduj. Visi tie 
žmonės viduramžiai.*Maisto bu
vo nuo biznierių, groserių ir 
mėsos. Labai pagirtina, kad 
musų biznieriai neužmiršta sa
vo tautiečių.

Išvažiojome “Naujienų” do
vanų beskes, pritaisytas su mai
stu, kur buvo po ciela višta. 
Daug šeimynų tapo kad ir lai
kinai pamaitinta. Bet po Ka
lėdų ir vėl šelpimo Fondas iš
tuštėjo, o bedarbių skaitlius 
kasdien tebedidėja. Nežinia,, 
kas bus toliau. Tegul aukau
tojų rankos nepavargsta.

J. B. Artojas.

mėnesius, kad suorganizavus 
bedarbių šelpimo skyrių. Vė- 
lesniai, labdarybei stojo į pa- 
gelbą: Šv. Kryžiaus Dr-ja, šv. 
Juozapo Dr-ja, ir A. Liet. R. 
K. Susivienijimo Kuopa. Tuo
met, minėtų Dr-jų atstovai pa
prašė klebono, kad per pamok
slą, Kalėdų rytą, užsakytų mė
nesinį susirinkimą, parapijos 
svetainėj, dėl šelpimo bedar
bių; be skirtumo lyties ir sro
vių.

Susirinkimas įvyko nedėlioj, 
gruodžio-Dec. 28, 1930, parapi
jos svetainėj, antrą valandą 
po pietų, žmonių prisirinko ko
ne pilna svetainė. Išrinkta val
dyba: pirm. Z. Kūkalis, rašt. 
P. Mikolaitis, iždininkas Z. Ma
lakauskas. Apžvalgos ir.kolek- 
tų komisija: ponios Mateišienė, 
šliužienė, Lapienė ir Vilkienė; 
ponai K. Kitas, Galdikas, Petu
kas, ir A. Juri jonas.
Užsiregistravimo pašelpos rei

kalaujant ir .priėmimo aukų bei 
avalynių drapanų ir t. t. sekre
torium išrinktas p. J. Andriuš- 
ka; tad gi, visi reikalingi pa
šalpos, kreipkitės pas p. J. An- 
driušką, 12311 S. Emerald Av.

Pašalpa bus teikiama be skir
tumo srovių; reiškia, kaip baž
nytiniams taip ir laisvama
niams. Kurie siųsite aukas, be
darbiams gelbėti, taipgi siųs
kite pas p. J. Andriušką, 12311 
So. Emerald Avė., West Pull
man, III.

Baigiant susirinkimą, pada-z 
ryta kolekta. Susirinkusieji su
dėjo vienioliką doierlų su cen
tais. Tai pradžia bedarbiams 
šelpti. •

Korespondentas.

Santa Claus

dvasia lyg kad tie senovės ait
varai, kurie pasirodydavo musų 
— tėvų tėvams, o gal ir — se
nelių seneliams, o tas galėjo 
būti Vytauto Didžiojo laikais, 
o gal ir dar seniau. Tada dar 
Santa Claus nebuvo, taigi ait
varas užėmė , jo vietą ir musų 
proseniai jį susitikdavo įvai
riame pavidale, kaip tai ožiu, 
asilu ir net žmogumi.

Taigi Santa Claus yra užsi
likęs senovės liekana, kuris dar 
ir šiandien mufns pasirodo mu
sų draugų asmenyse.

Rautas.

Lietuvės Akušerės įvairus Gydytojai

West Pullman
Bedarbių Pagelba

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
103 S. Halsted St.

Telefonas
Victory 1115

Valandos: 
įuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki
9 vai. vakare

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

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy B Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

(Jauta daug keksų ir duonos
P-nia U. Bersiu, 2616 W. 

69th St. prikrovė musų atsto
vui daug keksų ir duonos. Kaip 
parvežė tuos valgius, tai be
darbių net ir akys atšvito. Vi
si valgė ir dėkavojo Mrs. Ber
siu, kad ji turi tokią gerą šir
dį link bedarbių.

Keikia pažymėti, kad Mrs. 
Bersin jau kelintu sykiu sutei
kė bedarbiams duonos ir kek
sų. Mes patartumėm MarųuetU 
Park apielinkės lietuviams rem
ti tokius gerus biznierius. Nes 
jje yra tikrai verti paramos.

Chicagos Liet. Labdarybės 
10-ta Kuopa, darbavosi per du

Negalima netikėti kada akis 
mato. Paimkime kad ir tą pa
tį Kalėdų dėduką’(Santa Claus). 
Ar daug rasime tokių, kurie ti
ki jo buvimui? žinoma, kad 
nedaug, ir tie patys penkių me
tų ir dar jaunesni piliečiai, bet 
šiais bedarbės laikais pasitaiko 
ir netikėtinų įvykių. Paimkime 
kad ir šį įvykį: Kaului pasirodė 
Santa Claus (M. Kavaliausko 
asmenyje) ir, paliko “pakadžį”, 
kurį sakė atidaryti po “krist- 
mų”. Nėra abejonės, kad to
kių įvykių ir daugiau būva. 
Matote, Santa Claus yra tokia

Mrs. J. žymontienė jau pa
sveiko ir dabar kasdie darbuo
jasi Bedarbių Šelpimo Komi
teto ofise.

Bedarbių skaičius nesimaŽi- 
na. Daugeliui jų kasdie reika
linga parama. Prašome prisi
dėti ir šelpti nelaimingus ir j 
alkanus bedarbius.

Bedarbių Šelpimas
Man atsiminė, kaip mus ma

žus motina verpdama prie kal
varato mokino mylėt savo ar
timą kaip pats save, sušelpt 
neturtingą, pupenėt alkaną, pri
imt pavargėlį į savo namus. 
Tai gi žinodamas, kad yra į- 
steigtas Bedarbių šelpimo Ko
mitetas iš geros valios žmo
nių, kurie pasišventę tą darbą 
dirba be jokio atlyginimo ir

Andrejus Genevičius
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 27 dieną, 9 valandą iš ryto, 

19)0 m., sulaukęs 45 metų amžiaus, gimęs Žiežmarių parapijoj, Bijau- 
tonių kaime. Vilniaus rėdyboj, Trakų apsk.

Paliko dideliame nuliudime moterį Teklę po tėvais Ambroziutė, sūnų 
Vincentu 18 metų, dukterį Stanislavą lt metų, seserį Astrauskienę ir švo- 
gerį, 2 pusseseres — Greckienę ir Žičkienę, o Lietuvoj seserį Oną Mar- 
čakienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi Radžiaus koplyčioj, 668 W. 18th St.
Laidotuvės įvyks Seredoj, Gruodžio 31 dienų, 8 vai. iš ryto iŠ kop

lyčios į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėliopio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Andriejaus Genevičiaus giminės, draugai ir pažįstami es?t 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, SŪNŪS, DUKTĖ, SESUO IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius F. J. Radžius, Tel. Canal 6174.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

žinodamas, kad ateina links-1 
mos Kalėdos bet tik ne dėl be-1 
darbių, pildydamas motinos; 
mokslo žodžius, Kūčių dieną 
nuvykau į Lietuvių Bedarbiui 
šelpimo Komiteto raštinę, čtal 
atradau daug alkanų bėdarbiųTp 
vyru, moterų su Kūdikiais, "iš-į, 
hly.skustais veidais belaukiant,; 
maisto, drabužių, prašant pa
galbos. Jie kalbėjo, ''kad nebe-l 
turi maisto, nė kuo apsirengti, 
Juciai nuplyšę; kojos lendu

Daktaras r į WISSIG,
Kapitonu PuauUntanM kare

Specialistas iš Seno Krajaus
, GYDO TISAS LIGAS VYRU TR MOTKRU

NEŽIŲIŲNT KAIP IIŽSISENRJI1S1OS Ir N EI AGYIX >MOS JOS YRA 
SpecialiiSkai jrydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčn, utnuodijiroą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, ikaus- 
mus nugaroje, kosėjimą, prerklėa skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį mėty ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliotais nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 SU kampas Keeler Ava., Tel. Crawford 5578

Graboriai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAV1CH
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.
Tek Cicero 5927

—<O---------

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.,

P. B. Hadlcy 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 So. 49th Ct.

Telefonas

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

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS • 

JS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystŽs.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Victory 4088

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netiC blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
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. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomus be 

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

Phone Boulevard 75 89
O

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas' ir Akinių Dirbtuvė f

756 West 35th St. <
kampas Halsted St.

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

Jei abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Gross Aut. 
Tel. Yards 4317

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

J. F. Eudeikis Komp.
GRABORIŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4GO5-O7 S. Herinitage Avė. 

Tel. Yards 174 1 ir 174 2 
SKYRIUS

4447 So. Fairfietd Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 491 h Ct., Cicero

I cl. Cicero 1 794 
SKYRIUS .

3201 Aubutn Avė. Icl. blvd. 3201

Lietuviaiį

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

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

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

Tel. Kcnvvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

* Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

»Rez. 6600 South Artesian -Avenue 
Phone Prospect 6659 

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 1O iki 12 A. M.

A. MONTVID, M. D.
15 79 Miltvaukee Avenue. ' Ko o m 209

Kampas Nortb Avė. ir Damcn Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Brunsivick 4983
Namų telefonas BrunsuJiik 059/

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Ofiso telefonas Virpinta 0036 
Rez. Tel. Van Burun 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namų ofisas Nortb Side
3413 Franklin Blvd. 

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

GYDO
t

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir mote

rų, senas žaizdas, ligas 
rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pi^t

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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.

------O-----
A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

Advokatai

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098
---------O------ —

K. GUGIS
ADVOKATAS 

. MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

O------

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Saite 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 

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

............
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

.Gęrai 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. 18tft St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110’ 
Rezidencijos telefonai

South Shorc 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiu ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midway 55 12 ir 
Wilmette 195

Ralph C. CupIer,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Icl. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketverges

3 iki 8 s.il vj|... Ui «iiiiiiI.,hs h i 
Pelnyčiu mis 1 iki 4 v. v.

Iki 3 vak kortuose — nuo 3 iki 9 
Sukatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St. 
kampas Michigan Avė 

Tek Pullman 5950—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St 
Kctvergais ofisai uždaryti.

< John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
Arti Leavitt St. - 

Telefonas Caflal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

TaIlakTs-
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Mashington St. 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek Hyde Park 3395

JOHN MORDEf 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais 2151 VV. 22nd St. Vuo 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tek 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: 44 12

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Are.
Tek Boulevard ’800

_• i - | . .S<» h... r .!> St-

icl. Rcpubln 972J
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Antradienis, gr. 30, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos lietuvių 
Choras Pirmyn

Persikėlęs laikyti pamokas j 
Mcldažio svetainę, kaip j miesto 
vidurį, kur visiems netolimas ir 
patogus privažiavimas, C. L. 
Choras Pirmyn vėl pasidarė pir
maeilis. šis choras buvo sutver
tas Northsidėj ir nežiūrint, kad 
vėliau atsirado ir daugiau chorų

Ka. ierius p. Jokubauskas
Raštininkė p-lė Z. Kundrotai

tė . <
Finansų rąąt. p-lė. Kairiutė
Buvo išduoti raportai, valdy

bos bei komisijų. Svarbiausias 
buvo raportas Choro vedėjo p. 

i Steponavičiaus, kurs pranešė 
ap. iūmęs atlikti programus Chi- 

* cagos Lietuvių Draugijai S. P.; 
i “Naujienoms”, Chicagos Lietu- 
' vių Auditorijai, kur bus persta
tyta “Paulina” operetė; taip gi 

'po Naujų Metų bus rengiamasi 
prie kito veikalo.

Malonu buvo matvti, kad i 
Choro susirinkimą apsilankė ir 
draugas Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius. Drg. Grigaitis pa

ikas1 nepaprasta, o kai R. R. 
įKliubui tai nieko nėra nauja. 
Suseina, suplaukia galybes jau
nimo neatsilieka nė augusie- 
ji, ir visa minia susidaro.

Didelis skirtumas tarpe se
niau rengtųjų ir dabar rengia
mųjų vakarų. Pirma prohibi- 
cijos laikų parengimai būdavo 

i nepalyginamai švaresni, rames
ni, ypatingai jaunuomenės tar
pe, o dabar kas kita. Suaugę 

! žiuri ir stebisi, kad darosi tar- 
1pe jaunuolių, net šiurpu, kad 
<ir mergaitės nuo vaikinų no 
■ beatsilieka, ir kiekvienas iš au
gesniųjų statosi klausimą, — 

jkas bus toliau? Jei dar keletą 
metų toji prohibicija pabus.

gavau pakvietimą pas muzi
kantą Juozą Palaką, 1432 50th 
Ct. Jis turi naują didelį radio: 
balsas eina tyras, gražus, su
prantamas, nė nejimtam kaip 
prabėga viena Budriko valan
da. Fš kontesto dainininkų No 
12 ir duetas iš Gary, Ind. mums 
geriausia patiko.

Antras programas buvo tai 
musų pačių piliečio p. Lipskio 
radio krautuvės savininko, 4916 
\V. 14th St. Patartina p. Lip- 
skiui, kad tą savo programa 
pusvalandį paįvairintų nors su
sidėjęs su kitais biznieriais, o 
už vis svarbiausia tai geros 
lietuviškos kalbos stoka.

“N.” Rašė jas.

Daktarams žinotina
Priešmetiniame susirinkime 

An^er. Lietuvių Daktaru Dr- 
jos, kuris atsibuvo gruodžio 
26 d. 1930 m. tarp daugel pa
duotų ant stalo išsprendimui 
klausimų, kurie didumoje ir iš
spręsta, iš eilės, prieita ir prie 
rinkimų 1931 metams naujos 
valdybos.

Išrinkta slaptu balsavimu:

Bridgeportas
Knygynas ir Naujienų Skyrius 

persikėlė i naują vietą

1. Dr. M. T. Strikulis, M. D.
prezidentas

2. Dr. G. 1. Bložis, D. D. S.
vice-prezidentas

3. Dr. C. K. Kliauga, D. D. S.

Knygynas ir Naujienų Sky
rius iš 3210 So. Halsted St. per
sikėlė j savo namą po No. 3653 
So. Halsted St. Pardavinėjimas 
“Naujienų” ir priėmimas vie
tinių garsinimų bus naujoj vie
toj. Kam reikalas bus paduo
ti smulkius skelbimus, tai ga
lėsite priduoti tanais. Perkrau- 
stymas Knygyno daug užėmė 
darbo, bet i trumpą laiką bus 
viskas sutvarkyta. G.

Redakcijos Atsa
kymai

Koresp. iš So. Chicagos: 
Tamstos korespondencijos ne
buvo galima išskaityti. Gal ma
lonėtumėte parašyti kiek aiš
kiau. Be to rašant, prašoma 
redakcijos žiniai prisiųsti savo 
vardą, pavardę ir pilną antrašą.

CLASSIFIEDADS.

Chicagoj, bet nortsidiškis Pir
myn choras visą laiką atlaikė 
<a\o svarbią vietą, padėdamas 
platinti laisva kultuvą.. Chicagos 
progresyviškos visuomenės tar
pe. Savo gyvavimo istorijoj Pir
myn chorui tekdavo labai daug 
veikti, kariais net po du prog- 
ra/mis per vieną vakarą atlikti, 
tj^p gi tekdavo dalyvauti ir 
svetimtaučių parengimuose. Lik 
šiuos pastaruosius kelis metus 
Choras silpniau veikė, dėl to, 
kad Northsidės lietuvių koloni
ja žymiai sumažėjo ir nebebuvo 
galima sudaryti skaitlingo cho
ro. Tačiau choras pajėgė išsi
laikyti ir dar surengdavo nors 
nedidelius dailės parengimus. 
Taip gi niekados neatsisakydavo 
dalyvauti visuose darbininkiš
kuose parengimuose.

Nuolatinių rėmėjų choras ne
turėjo, dėlto, kad choras susi
dėjo vien tik iš darbininkų žmo
nių ir nebuvo taip vadinamų 
ponų, tai nebuvo nė kam ješ- 
koti, bet choro tikri rėmėjai bu
vo plati Chicagos lietuvių visuo
menė, kurią choras sykiu su ki
tais darbuotojais išauklėjo.

Dabar kada Choras pradėjo 
vėl plačiau veikti ir geresniam 
pasisekimui išplėsti kultūrišką 
veikimą kooperuoja su Liet. 
Simfonijos Orkestrą, ir tuo bil
du išlaidos žymiai padidėjo, be 
to dar prasti laikai užėjo, Cho
rui prisėjo kreiptis į rėmėjus. 
Gal tai bus tik laikinas apsireiš
kimas, tačiau štai gražus skai
čius lietuvių darbuotojų ir biz
nierių jau pasisakė būti rėmė
jais. žinoma, pradžia visuomet 
nelengva.

Gruodžio 18 d. Choras turėjo 
susirinkimą narių ir rėmėjų. 
Šiame susirinkime tapo padidin
ta valdyba, kuri dabar suside
da iš šių narių:

Pirmininkas, A. Villis
Vice- pirmininkas, J. Kemėšis

tiekė Chorui gerų linkėjimų ir 
patarimų. Nežiūrint, kad drg, 
Grigaitis buvo jau choro rėmė
jas nuo senų laikų, bet šiuo sy
kiu jis patiekė Chorui dar de
šimtinę, kas Chorui ir nariams 
prisidėjo prie ūpo pakėlimo ir 
daugiau energijos. Tikimės, kad 
Chicagos lietuviai darbuotojai 
ir visuomenė atmins Choro nu
veiktus darbus ir paseks drg. 
Grigaičio pavyzdį.

Choro vakarėlis
Chicagos Lietuvių Choras Pir

myn ir Orkestrą buvo surengę 
draugišką vakarėlį su tikslu 
daugiau susidraugauti. Svečių 
susirinko daugiau kaip šimtas. 
Buvo tie ką dalyvauja prie Cho
ro ir Orkestros ir jų draugai. 
Įžanga buvo visiems veltui, taip" 
gi ir užkandžiai.

P. Jakavičiui vadovaujant bu
vo žaidžiami lietuviški žaislai, 
kaip tai aguonėlė, darželis, dėdė 
atvažiavo ir kt. Tai buvo gražus 
jaunimo suėjimas. Manau, kad 
dar mažai tokių skaitlingų su
ėjimų buvo, kur čia augęs jau
nimas žaidė ir linksminosi kaip 
vienos lietuviškos šeimynos na
riai. Todėl patartina tėvams, 
kad savo vaikams pritartų būti 
nariais Chicagos Lietuvių Choro 
Pirmyn ir kas gali Chicagos 
Lietuvių Simfonijos Orkestros.

X.

Cicero
Nepaprasti Kalėdų šokiai

Kaip jau buvo rašyta ir pra
nešta apie rengimą Raudono
sios Rožės Kliubo Kalėdoms 
parės, tai nė patys rengėjai 
nesitikėjo, kad tokios skaitlin
gos publikos susilauks kaip be
darbės metu, žinoma, jei ki
tiems taip atsitiktų, tai butų

SULAUKITE NAUJUS METUS LINKSMAI! ATEIKITE Į 
LIETUVIŲ AUDITORIJĄ, KURIOJ BUS LINKSMUS

ŠOKIAI IR RALIUS
Rengia 

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS KLIUBAS 

Trečiadieny, Gruodžio-Dec. 31-mą d., 1930 m. 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S. HALSTED ST.

Pradžia 7:00 vai. vakare
Kviečiame visus atsilankyti į šį linksmą Balių ir sulaukti Naujus 

Metus linksmai, prie geros muzikos pasišokti ir susipažinti su kliubiečiais 
ir panelėms. < Kviečia KOMITETAS.

Šiame Baliui nauji nariai bus priimami į kliubą be įstojimo mokes
čio. Šita yra didelė proga norintiems įstoti į Kliubą.

Prie tokių aplinkybių atsitin
ka visokių įvykių, šiandiena 
nebe naujiena užmušystės, va
gystėj ir vis tarpe jaunuolių. 
Ir po šio susirinkimo vienas 
jaunuolis • tapo uždarytas klėt- 
kon. Nuožiūra, — “gražus dar
bai” iš praeities. Gaila jauno
sios kartos.
Lietuvos Kareivių Draugystės 

priešmetinis susirinkimas

Nieko nebuvo nauja. Daug 
trinimosi. Iš valdybos pati gal
va, tai yra prezidentas Kuz
mickas atsisakė, pareikšdamas 
nebegalįs toliau suvaldyti, 
neklausote, sako, tai ir negai
šinsiu savo brangaus laiko, iš
sirinkite kitą patinkantį. Susi
rinkimas buvo priverstas jėš- 
kotj kito. Iš trijų kandidatų 
daugiausia balsų gavo Felix 
Strelčiunas, senas senas drau
gijos narys. Matysime, kaip 
jam seksis draugiją vėsti ir 
kaili nariai jo klausys.

P. Kuzmickas būdamas pir
mininku įnešė draugijon daug 
gyvumo, įstojo daug naujų na
rių, tikiu kad jis ir ateityje 
neapleis draugijos ir patieks 
naujų sumanymų, o svarbiau
sia padės gauti naujų geni na
rių. Tik bėda, dabar p. Kuz
mickas dabifr dirba U. S. Ap- 
draudos Kompanijoj, tai ten ir 
žmones įrašinės.

Vaikų Draugijėlę “Aušrelė”
Draugija iš po savo globos 

paleido, visą laiką buvo prieš, 
tai dabar pilnai patenkinti Ry
mo ir Maskvos davatkos. Jei 
ne po jų globa, tai viskas ne
gerai.

Aušrelės įkūrėjas J. Kuzmic
kas kadaise yra pareiškęs “Auš
relei žlugti neduosiu”. Dabar p. 
Kuzmickui proga savo prieža
dus išpildyti.

Viskas butų galima. Yra ge
rų norų ir gražių galingų1 pa
jėgų, jei tik butų geresni lai
kai, visi turėtų darbus, butų 
smagus, rastųsi kišeniuose do
lerių, butų daug padėjėjų ir 
visi butų geri. O dabar visi 
nusiminę, neapykanta, ir tas 
trukumas prie visko priveda 
ir daug gražių idėjų su
naikina.

18-tos apielinkės
Jonas Gužas, 1615 S. Union 

Avė., tapo sužeistas automobi
lio ne prie Canalport Avė., 20 
ir Halsted gatvių, kaip buvo 
rašyta „vakar, bet prie 33 ir 
Halsted gatvių, Bridgeporle.

--------------- — »

Roseland
Sekmadienį Gruodžio' 21 d. 

buvusiam G. S. Klubrumy 
Roselando bedarbius šelpti Ko
mitetas turėjo susirinkimą.

Apart komiteto, buvo keletas 
pašalinių žmonių.

A. Drangelis, minimo komite
to pirmininkas, išdavė raportą 
kiek jie nuveikė šelpimo reikale 
per vieną sąvaitę.

Surasta pastovi šelpimo bu- 
vainė būtent J. čiutros Krautu- 
vi, 10715 S. Michigan Ave.kur 
bus registruojama pašelpos atsi
šaukiantieji ir norintieji sušelp
ti, • bedarbius prašomi pranešti 
komitetui.

Visais šelpimo reikalais gali
ma atsisaukt į J. Čiutros Krau
tuvę dieną ir vakare.

M. G. Valaskas atspausdinęs 
veltui kortų dėl registravimo 
bedarbiams. Keletas suvargusių 
bedarbių buvo jau atsišaukę. 
Nekuria esą latyąi kritiškame 
padėjime, reikalingi skubios pa- 
gelbos.

Esą pasižadėjusių aukauti 
drabužių, šelpimo darbas tvar
kosi nors sunkiai iš syk, bet ti
kimasi ,kad greitai susitvarkys.

Pakaušis užsipuola ant Wait- 
chienės. (Advakato Waitchiaus 
moteries) nahališkai, su pašai
pa, kam ji esanti išrinkta į ko
mitetą, nes ji nebuvus pereitam 
susirinkime, kaip ją galėję iš
rinkt į komitetą iš užpečkio. 
P. Waitchiene atsdko Pakaušiui, 
kad ji jau senei darbuajas šel
pimo darbe. Pakaušis matyt 
nori kenkti šelpimo darbui. Juk 
pereitam susirinkime Pakaušis 
girdėjo kai A. Drangelis, laiki
noji komiteto priminikas, pers
tatė ponią Waitchienę, sakyda
mas, kad p. Waitchienės nesi
randa šiame susirinkime, bet ji 
išrinkta laikinojo komiteto, ir ji

iždininkas <
'4. Dr. A L Graičunas, M. D. 

sekretorius.
Pabaigoje sausio mėnesio 

1931 m. atsibus inauguracija 
naujos valdybos ir vakariene; 
vėliaus bus skaitomi referatai:'

1. Dr. A. L. Davidonis.
2. Dr. G. 1. Bložis
3. Dr. M. T. Strikolis
4. Dr. B. J. Rooth
5. Dr. P. Z. Zalatoris
6. Dr. V. S. Naryauskas?
Diskusantai kiekvienam refe

ratui bus savo ląiku paskirti ir 
paskelbti, —taip lyginai ir re
feratų temos.

—Dr. A. L. Graičunas, sekr.

PRANEŠIMAI
ŠAUKITE REPUBLIC 9101 

ir garkite pJgelbą 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

Broadkestinant su Lu-

Naujus Metus pasitikti Valdytos ren
kasi pietuose. Didis Perkūnas suteikė 
ženklą Valdytoms ir jų draugams. Kry-' 
žiokų neįleidžiama.

Jaunasis Vaidyla.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos, įvyks metinis koncertas 
sausio 4tą dieną 1931, Wicker Park 
salėje. 2040 W. North Avė. Pradžia 5 
vai. po pietų. Šiame koncerte daly
vaus geriausios spėkos Chicagos Pirmyn 
Choras, Bijūnėlis ir kt. Kviečiami vi
si atsilankyti ir smagiai praleisti laiką.

Kviečia Rengėjau

Educational
i ypkykloB "

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų Sauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street-

Business Servįce
Biznio Patarnavimas 

PATENTAI, copyrigbta — išradi
mai visokios rųšies.

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

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

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

Pereitą sekmadienį po pietų 
turėjau laiko, tai klausiau ra
dio programos, o prie progos

apsiima veikti ir toliau. Susi
rinkimas Draugelio pasiūlymą 
priėmė labai nuoširdžiai. O Pa
kaušis mėgina kalbėti apie ko-

• Nauju Metu Sulauktuviu
Pramoga ir šokiai

Coliseum’e
Wabash Avė. prie 15-tos Gatvės 
Šokiai nuo 9 vai. vak. iki aušrai

Daug smagumo. ' Pilna juokų
Vidurmiesčio Vodevilis. Radio žvaigždės

“Phil” Walters ir jo ritmo karaliai
Gėrimai — Kiek jus galite išgerti — Malonumai — Suvenirai 
Triubos — Baliunai — Sirenos — Konfetti — Serpentinas

Viskas už ekonomišką kainą 
$1.00 asmeniui

kius tai užpečkius. O pirminin
kas nepadarė pastabos Pakau
šiui.

Susirinkinjas. nutarė rengt 
bedarbių naudai vakarą.

Komitetas išrinktas surengi
mui vakaro: Maziliauskas, Dran
gelis, čiutro, Lapinskas, Petro
nis. Vakaras manoma surengti 
apie 4 d. Sausio mėnesio.

—Bedarbis.

Naujų Metų Sulauk- 
tuvių Vakaras

■/
Sulaukimui Naujų Metų, tre

čiadieny, gruodžio 31 d., įvyks 
didžiausia pramoga Coliseum’e, 
prie Wabash ir 15-tos gatvės, 
kokios dar nebuvo Chicagoj. 
Scenos ir radio žvaigždės da
lyvaus asmeniškai ir jus gra
žiai palinksmins, šokiams mu
ziką patieks garsusis “Phil” 
Walters ir jo orkestras. Jus 
privalėtumėt, savo paties sma
gumui, dalyvauti šioj didžiau
sioj Naujų Metų sulauktuviu 
pramogoj, kokios Chicago dar 
nėra mačiusi. Įžangą $1. Būti-

cky Strike Šokių 
Orkestru
l--- ;-- . . i

Ar jus matėt kaip didelis orkestras 
rengiasi prie radio^koncerto? Jeigu ma
tėt, tai jums prisimena grupė prakaituo
jančių žmonių, . kurių tūli šalti, kiti 
karščiuojasi ir šokinėja platformoje, žiū
rint kokis kieno temperamentas.

Bet jeigu jus dalyvautumėt Lucky 
Strike Šokių Orkestro repeticijose, jus 
išsineštumėt visai kitokį įspūdį. «Tai 
yra ne tik didžiausias šokių radio or
kestras, bet jis beveik visas susideda iš 
solistų. Vien tik smuikų sekcijose, 
yra septyni daugiau ar mažiau garsus 
orkestrų vedėjai.

Štai platfonnon išeina dirigento pa- 
gelbininkas. Muzikantai skubiai išsiima 
savo blizgančius sidabru ir auksu in
strumentus ir susitvarko. Durys atsi
daro ir platformon ramiai, l?et skubiai 
išeina dirigentas, valandėlę lukteri iki 
viskas nutils, keliais žodžias nurodo kas 
bus grojam." ir -į—r iškelia batoną. Ba
toną tečiaus greitai padeda ant stalelio, 
nes p. B. A. Rolfe diriguoja nykščiu 
ir to jo veiklaus nykščio sutartinai 
klauso 45 geriausi muzikantai.

Pasigirsta “Happy Days Are Here 
Again”. Lucky Strike radio. valandos 
įžanga, užsibaigianti dainavimu. Po 
to pasigirsta skaistus ir garsus anaun- 
cerio Ed. Thorgenson balsas: “Labą 
vakarą, mano draugai. Ir taip pra
sideda ši valanda šokių muzikos, teikia
ma jūsų smagumui išdirbėjų Lucky 
Strike cigaretų — padarytų iš geriau
sio tabako. — Kiekvienas žino, kad 
karštis valo ir todėl “spraginimas” pa
šlama kenksmingus erzintojus, kurie 
erzina gerklę ir iššaukia kosėjimą. — 
Luckies yra visuomet švelnus jūsų ger- 
<lei”.

Muzikantai atsistoja kada jie graji- 
na. Įvairus muzikantai pakviečiami į 
priekį po keletą “barų” groti tiesiai į 
mikrofoną. Muzikantai kareivių tvarka 
išeina į priekį, sugroja, apsigryšta ir nu
eina savo vieton.

Ne pripuolamai Lucky Strike orkest
ras geriau už visus kitus sugroja pei 
radio. Vienuolika žmonių nuolatos 
dirba prie suderinimo ir pertvarkymo 
muzikos. American Tobacco Co. pre
zidentas George W. Hill dalyvauja kiek
vienoje repeticijoje. O ir muzikantai 
su atsidavimo klauso savo dirigento. Jis 
nieko nepraleidžia, kiekvieną lygiai pa
giria ir džiaugiasi pasitaikius gerai or- 
kestracijai. Pasibaigus grojimui, diri
gentas B. A. Rolfe pedekuoja. muzikan
tams ir per dvigubas duris ramiai iš
nyksta koridoriuje. Jeigu Lucky Strike 
Orkestras yra vienatinis tokis radio or
kestras, tai visgi nėra be priez.asties, 
Sunkus darbas, bendra atida, didelis ta- 
entas ir pilnas kooperavimas, štai kas 
ir padaro gerą orkestrą.

Susivienijimas Lietuviškų Draugijų 
ir Kliubų Bęidgepprte turės savo mėne
sinį susirinkimą utarninke 30-tą dieną 
gruodžio 1930 m., 8-tą valandą vaka
re. Chicagos Lietuvių Auditorijos salėje, 
3133 So. Halsted St.

Visi atstovai ir draugijų viršininkai 
malonėkite pribūti, nes labai daug da
lykų turime dėl apsvarstymo, taipgi bus 
naujų dalykų dėl labo susivienijimo it 
draugijų. Martynas Kadziauskas, sekr.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
rengia metinį šokį ir balių, trečiadieny, 
gruodžio 31-mą, 1930, Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pra
džia 7:00 vai. vakare, visi kliubiečiai 
ir svečiai kviečiami atsilankyt į šį balių 
ir sulaukti Naujus Metus smagiai prie 
geros muzikos pasišokti.

Kviečia Komitetas.

------- O-------
Boulevard 8520 Rea. Yarda 4401

NORKUS & CO.
Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto 1 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
všokios tošies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausj darbą mieste. Kedzie 8463.

na i dalyvaukite.

PRAKALBOS 
teitoje 

“KOKIAME LAIKE MES GY
VENAME IR KO NEUŽIL

GO SULAUKSIME”

Ketvirt., Sausio 1 d.
Lietuvių Liuosybės 

Svetainėj 
14f/i St. ir 49 Ct., 

Cicero, III.
Kalbės

S. J. DONECKAS 
nuo 3 vai. po pietų 

Rengia ir kviečia
T. B. T. S.

Įžanga liuosa. Nėra kolektų.

Her Way of Love 
(“Jos būdas mylėti”) 

su ANNA ZESSARSKAYA, žvaigž
dė iš “The Village of Sin” 

Pagaminta Sovinko su Maskvos 
Dailės Valdytomis

C I N E M A
Chicago Avė., 

į rytus nuo Michigan Avė. 
Matinee kasdie 50c 

Vakarais, Sub. ir Ned. 75c.
....... ......... s.V

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalSjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išogz.aminavi- 
inas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryž. Ei. 
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino įsegzaminavlmo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

Financial
.Finansai - Paskolcm________

SKOLINAM PINIGUS 
Neimant komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra

J. NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovebill 1038

• ; PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuoiimtiu mokamas ant neiimokitos 

sumos
Finance Corporation 

of IHinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA pirmi morgičiai 
$1 1,000 ir $7,500, 6 nuoš. Tų 
morgičių propertės turi vertės daugiau 
kaip tris kartus; Už 18 mėnesių užsi
baigs. Taipgi pardavėjas nuo savęs 
garantuoja išmokėjim^ tų morgičių ka
da pasibaigs. Tai geras investmentas da
bartiniu laiku Joseph Rushinski, 5713 
S. Ashland Avė. Republic 2782.

r...........
Pasaldyk Gyvenimų 

su Europos Sal- 
dainėmis

Tik dabar aplaikėme daugybę sal
dainių iš Lietuvos ir iš Rusijos. Ka
dangi mes perkame tiesiog iš dirb
tuvių, tai mes galime parduoti daug 

pigiau, negu kitur.

Kviečiame visus atsilankyti.

MILDA ICE CREAMPARLOR
WHOLESALE — RETAIL 

P. SIRBIKE, Prop.

3150 S. Halsted St.,
• Phone Victory 3313 

CHICAGO, ILL.

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.
IMS.........................I.,-.............. . ....................... ....

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai________

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT
MEGZTŲ VILNONIŲ 

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

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

Personai

PAIEŠKAU savo draugų Petro ir Ka
zimiero Januškų, paeina iš Žvirblaičių 
kaimo, Alsėdžių parapijos, Telšių ap. 
Keletą metų atgal gyveno Ledford. III. 
Turiu svarbų reikalą. Prašau jų pačių 
arba kas apie juos žino pranešti, busiu 
dėkinga. Liudvika Silinaitė-Venckus, 
10744 So. Michigan Avė., Chicago, 
Illinois.

KAMBARYS ir valgis; dykai skal
bimas ir telefonas. Vokiška virtuvė. 
Galiu priimti 5 žmones. $7.50 į savai
tę. 4039 Maypok Avė. Tel. Nevada 
8315.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

totus, farinas, biznius visokios rųŠits. 
Nėra skirtumo apielinkes ir ki<r yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavette 0455


