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Sulaikė 300 komuni
stų, atvykusių kasy

klų pikietuoti

i No. 11 lokalo nariai pašalino 
:š unijos 142 savo narius ir 
visus to lokalo viršininkus, dėl 
to, kad pastarieji susidėjo su 
komunistine National Miners 
unija.

Kampanija prieš Ka
lėdų švenčių šventi

mą sovietijoje
Nokomis’e areštuoti 35 

pikietininkai
NOKOMIS, Ilk, gruod. 13. — 

Trys šimtai streikininkų, ko
munistinės National Miners 
unijos nariu, anksti šį rytą at
vykę automobiliais ir motortro
kais į Nokomis pikietuoti Illi- 
nois-lndiana Coal kompanijos 
kasyklą No. 10, buvo deputy 
šerifų sulaikyti. 35 pikietinin
kai tapo suimti ir išgabenti j 
Taylorville.

Keturi pikietininkai buvo su
imti lies kasyklomis No. 10. 
Pas juos rasta šaujamų gink
lų.

Pikietininkai sulaikė 
400 angliakasių

BELLEVILLE, Ilk, gruod. 
13. — National Miners unijos 
pikietininkai sulaikė nuo dar
bo keturis šimtus angliakasių, 
ėjusių šj rytą dirbti į Luma- 
ghi Coal kompanijos kasyklas 
netoli nuo Collinsvillės.

Angliakasiai nuvijo pi- 
kietininkus nuo ka

syklų
SPRINGF1ELD, III., gruod. 

13. — Nenorėdami dirbti su 
tais angliakasiais, kurie daly
vavo pikietavime Panther 
Creek kasyklų, nętoli nuo Au- 
burno, nestreikuojantieji Unit
ed Mine VVorkers unijos na
riai šį rytą suėmė atėjusius į 
kasyklas buvusius pikietinin- 
kus, viso penkiolika vyrų, nu
varė juos tolyn nuo kasyklų 
ir prigrūmojo daugiau nebe
grįžti.

Dar dvidešimt trys pi
kietininkai suimti

TAYLORVILLE, III., gruod. 
13. — šiandie šioj apielinkėj 
buvo suimti dar 23 komunis
tinės angliakasių unijos pikie
tininkai, jų tarpe šešiolika mo
terų ir merginų. Visi kaltina
mi dėl kurstymo riaušių.

Pašalino 142 United 
Mine Workers narius
BENTON, Ilk, gruod. 13. — 

United Mine VVorkers of Ame
rica unijos Old Ben kasyklų

Mongolai rengias pa
siskelbti nepriklau

somi nuo Kinijos
PEIPINGAS (Pekinas), Ki

nai, gruod. 13. — Konsulari- 
niai pranešimai iš Barbino pa
tvirtina pirmesnes telegramas, 
kad jaunų mongolų partija 
įsteigė Bargos distrikte, šiau
rinėj Mandžurijoj, Mongolų re
spubliką su Hailaru kaip re
spublikos sostine. Mongolai, sa
ko, rengiasi pasiskelbti nepri
klausomi nuo Kinijos ir įsteig
ti nuosavią valdžią sovietų 
principais.

Mongolų neiprkilausomybės 
judėjimas yra reikšmingas tuo, 
kad per Bargos kraštą eina 
svarbi Rytų Kinų geležinkelio 
dalis, be to ten yra anglies 
kasyklų, kurios sudaro svarbų 
kuro šaltinį rytų linijai.

Mongolus remia Maskva

Pastaruose sovietų kariuome
nės puolimuose kinų Mandžu- 
rijoje mongolai jiems padėjo, 
dėl to manoma, kad tas mon
golų nepriklausomybės judėji
mas yra Maskvos remiamas.

Įstatymas Britanijos 
anglies pramonei so- 

cializuoti
LONDONAS, gruod. 13. — 

Britų darbiečių vyriausybė pa
siūlė įstatymo projektą anglies 
kasyklų pramonei socializuoti.

Įstatymo projekte numatoma 
sutrumpinti darbo dieną iki 

septynių ir pusės valandų, su
kurti tam tikrą tarybą anglies 
gamybai reguliuoti, koordinuo
ti anglies rinkas, nustatyti kai
nas ir teikti subsidijos anglies 
eksporto prekybai.

Kalėjimu baudžiami tie, kurie 
kirs ir pardavinės eglaites 
Kalėdų šventėms

EYGA, Latvija, gruod. 13.
Praeitais melais tik kai ku

riuose sovietų Rusijos miestuo
se buvo užginta pardavinėti eg
laitės Kalėdoms, šiemet jų par
davinėjimas yra užgintas visoj 
Rusijoj. Tam tikru sovietų iš
leistu dekretu grumojama ka
lėjimu tiems, kurie bus sugau
ti kertą eglaites Kalėdoms, ga
beną jas į miestus arba par
davinėja.

Visoj sovietijoj vedama kam
panija prieš šventimą Kalėdų 
švenčių. Fabrikuose laikomi mi
tingai, kur darbininkai priima 
[žinoma, verčiami priimti!] re
zoliucijas, prisižadėdami Kalė
dų nušvęsti, bet eiti dirbti, ir 
pasmerkdami visas religines 
šventes.

Kad darbininkai neitų į cerk
ves, Maskvoje jiems rengiama I 
per Kalėdų šventes daugybė 
įvairios rųšies pramogų.

Del audrų, Berengaria 
pavėlavo dvi dienas
NEW YORKAS, gruod. 13. 

— Del smarkių audrų, kurios/ 
pastaromis dienomis siautė At
lanto vandenynę, didžiulis Cu- 
nard linijos garlaivis atvyko į 
New Yorką pavėlavęs dvi die
nas. Garlaivis gerokai audros 
ir milžiniškų vilnių apdaužy
tas, bet pasažierių niekas ne
nukentėjo.

Papa išleisiąs naujų 
encikliką

ROMA, gruod. 13. — Iš Va
tikano praneša, kad papa Pi
jus XI Naujų Metų šventę iš- 
leisiąs naują encikliką.

Moteriškė prisipažino 
nunuodijus uošvį

WEST PLAINS, Mo., gruod. 
13. — Mrs. Laura Trimmer, 
45, ir sūnūs Sylvester, 24 me
tų amžiaus, gyveną Pomona, 
Mo., suimti prisipažino, kad jie 
nunuodiję seną E. Trimmerį, 
86 metų amžiaus, Mrs. Trim
mer uošvį.

Abudu suimtieji pasipasako
jo, kad nunuodiję uošvį norė
dami gauti jo pinigus ir kitą 
urtą. 
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Rado farmerį ir jo 

žmoną nužudytus

Margajame Pasauly
MUNCIE, Imi., gruod. 13.

— Netoli nuo čia farmoj rado

Pamylėtas korespondentas 
garbina diktatūrą

“Didžiausiame Madrido vieš
buty vakar vakarą Ispanijos vy
riausybė iškėlė užsienio spau
dos korespondentams bankietą, 
kuriame jiems buvo pranešta, 
kad nuo šio laiko jų siunčia
mos iš Ispanijos žinių telegra
mos nebebus cenzūruojamos, 
lodei štai jau neoenzuruotas 
pranešimas apie bendrą situa
ciją Ispanijoje: — Savo refor
momis gen. Primo de Kivera 
milžiniškai pagerino materiar 
linę Ispanijos padėtį. P r o- 
s p e r i t y namie ir presti
žas užsieniuose — tai yra du 
pasisekimo vainikai ant dikta
toriaus galvos.”

Taip vakar pranešė Chicago 
Daily Ncws korespondentas Is
panų sostinėj, Oliver Fox. Ga
lima tik pridėti, kad diktato
riaus Primo de Riveros iškel
tas užsienio spaudės korespon
dentams bankietas stipriai pa
veikė poną Daily N’evvs repor 
terj.

Sako bolševikų delegatus 
truputį apsimelavus

Britų Darbo partijos laik
raštis Daily Herald rašo:

Gautomis iš Maskvos žinio
mis, rusų kasyklų profsojusų 
atstovai Osipovas ir Skickis, 
kurie neseniai lankėsi Anglijo
je, pranešimuose apie tą savo 
atsilankymą labai apsilenkia 
su tiesa. Jie, pavyzdžiui, pasa
koja, busią britų angliakasių 
vadas Cook, su kuriuo jie bu
vo atsitiktinai susitikę, grūmo
jęs jiems, kad jis prašysiąs vy
riausybę neleisti sovietų dele
gatams lankytis Anglijoje. Tai 
yra melas. Cook visai ką .kitą 
jiems pasakė. Jis, būtent, pa
sakė Osipovui ir Slunkiui, kad 
jie neturi teisės kištis j Ang
lijos angliakasių federacijos 
reikalus. Jie, bolševikai, laiko
si šūksnio “šalin rankas nuo 
sovietų Rusijos,” tad jis, Cook, 

i laikosi kitokio šūksnio: “ša
lin rankas nuo Anglijos.”

mržudytus jų namuose turtin
gą seną farmerį George Hea- 
thą ir jo žmoną. Policija ieš
ko vieno darbininko, kentueky’ 
icčio, kuris pirmiau pas tuos 
f armėnus dirbo.

Ambasadorius Edge at
vyko į Franciją

HAVRAS, Francija, gruod. 
13. — Garlaiviu lle de France 
šiandie atvyko Walter E. Edge, 
naujasis Jungtinių Valstybių 
ambasadorius Franci j ai. Iš ■ 
Havro jis tuojau traukiniu, iš-1 
vyko į Paryžių.

Krakatao ugniakalnis 
smarkiai veikia

H A AG A, Olahdija, gruod. 
13. — Praneša, kad Javos ug
niakalnis Krakatao vėl pradė
jo smarkiai veikti. Vakar per 
dieną Įvyko dvidešimt keturi

[Pacific and Atlantic Photo]

Mergina, kuri šovė 
arkivyskupą, tyloms 

išvežta iš Romos
Kunigas, viešai kaltinęs arki

vyskupą dėl intymių santy
kių su mergina, atšauktas

Lietuvos Naujienos

Londonas. — Sir Hari Singh. 
Kashmiro ir Jammu (Indijos 
valstybių) valdovas', kuris už 
tam tikrą atlyginimą rengiasi 
pavesti tas valstybes Anglijai.

Sovietų ambasado
rius Sokolnikovas 
atvyko įLondoną
LONDONAS, gruod. 13. — 

Naujasis sovietų Rusijos am
basadorius Anglijai, Grigory 
Sokolnikov, jau atvyko į Lon
doną. Jį oficialiai pasitiko už
sienio departamento valdinin
kai.

Krime rado akmens ga
dynės liekanų

SIMFEROPOLIS, Krimas, gr. 
13. — Čunkutos kaime, neto
li nuo Simferopolio, moksline 
prof. Ernesto ekspedicija rado 
kai kurių akmens gadynės lie
kanų. Ekspedicija rado, be to, 
septynių mamutų griaučius, 
kurie esą nemažiau kaip 50 
tūkstančių metų senumo.

PRIMINIMAS
Rytoj Chicago j vieši ponai 

MALŪNININKAS IR KAMI-

ROMA, Italija, gruod. 13. — 
Margareta Ramslad’aitė, jauna 
ir graži mergina, kuri prieš ]>o- 
rą savaičių bandė nušauti ar
ki vyskupą Smithą šv. Petro ba
zilikoje, praeitą naktį tapo 
slapta norvegų konsulato val
dininkų išgabenta iš Romos į 
Norvegiją.

Mergina buvo paimta iš Va
tikano kalėjimo 'nakties tam
sumoj. Jos veidas buvo uždeng
tas sunkiu šyru, kad niekas 
nepažintų. Bet ji buvo pagin
ta.

Oficialis Vatikano praneši
mas, kuris turėjo pasirodyti 
prieš keletą dienų, buvo sulai
kytas iki šiandie, vadinas, iki 
mergina buvo išsiųsta. Prane
šime, kuriuo arkivyskupas 
Smith visai nuplaujamas nuo 
kaltinimų dėl jo memoralinių 
santykių su mergina, sakoma, 
busią Romos proto ligų ligo
ninės gydytojas, ILras Con- 
stantini, suradęs, kad mergina 
esanti pamišėlė.

Iš kitų ištikimų šaltinių gau
ta žinių, kad norvegų kunigas, 
kuris viešai kaltino, kad arki
vyskupas Smith, būdamas Nor
vegijoje, turėjęs artimų santy
kių su Ramstad’aite, tapęs at
šauktas.
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Ryffoj steigiama lietu
viu sąjunga

RYGA, (Elta). — Lapkričio 
17 d. įvyko Rygos lietuvių or
ganizacijų posėdis, kuriam svar
stytas Latvijos lietuvių sujun- 
giančiančio centro steigimo 
klausimas. Posėdy dalyvavo 20 
atstovų nuo visų 9 lietuvių or
ganizacijų. Susirinkusieji prin-i 
cipe nutarė, kad tokios orga
nizacijos įsteigimas lietuviams 
yra būtinas ir jau svarstė spe
cialiuos komisijos, kurią suda
ro “Rygos Balso” redaktorius 
Vronevskis, mokytojas Sužie
dėlis ir Mataitis, parengtą cen
tro sąjungos Įstatų projektą.

Naujos aplinkybes Pet
rulio byloje

KAUNAS. — Kaip tenka pa
tirti prokuratūroje V. Petru
lio byloje iškilusios naujos ap
linkybės, apsunkinančios kaltę, 
<lėl to byla ir užsitęsianti.

Likvidavo reikomą
Šiauliuose

Kaune iškasė archyvą
KAUNAS. — Kasant kanali

zacijos griovius Laisvės ai. 16 
nr. kieme rado, tur bul, Di
džiojo karo metu užkastus ar
chyvus. Dokumentų yra apie 
porą vežimų. Raštai iš 1905— 
8 metų, kiek apipuvę. Tai dau
giausia Telšių apskr. ir Pa
langos muitinės raštai.

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis Šiauliuose likviduotas ko
munistų raikomas. Sulaikyti 3 
asmenys: Pulde, Kapui ir Volpe. 
Policija susekė slaptą susirin
kimą. Rasta visa eilė svarbių 
dokumentų, archyvas, komu
nistinė literatūra, proklamaci
jos ir 1.1.

Plytų gamyba Lietuvoj

Nugina žinias apie Gas- 
parri rezignavimą

VATIKANO MIESTAS, gr. 
13. — Pusiau oficialiai prane
šama, kad girdai ąpie kardi
nolo Gasparri pasitraukimą iš 
papos valstybės sekretoriaus 
vietos ir paskyrimą ton vieton 
mons. Pacelli, esą visai nepa
matuoti.

Pėsti aplink pasaulį
KAUNAS. — šiomis dieno

mis iš Kauno išeina kelionėn 
aplink pasauli trys žydų spor
to organizacijos nariai: Groc- 
kis, Levinas ir Breneras. Jie 
savo autografų knygoj jau ga
vę parašus Ikspublikos' Prezi
dento, Kauno m. burmistro ir 
kitų.

Sugavo banditus pagro
busius banko $10,000

Senatas ir butas išsi
skirstys švenčių

WASHINGTONAS, gruod. 13. 
— Senatas ir atstovų butas nu
tarė savo posėdžius paliauti 
žiemos šventėms nuo gruod- 

I žio 21 iki sausio 6 dienos.

NAKRĖTIS su savo palydovais 
ir palydovėmis. Seniai jie čia 
besilankė, o visų buvo laukia
mi. Parsikvietė juos Birutė ir 
rytoj vakare pristatys visai 
Chicagos lietuvių publikai vi
siems žinomoje C. S. P. S. sa
lėj, 1126 W. 18-toj gatvėj. Be 
linksmų juokų ir dainų, kuriuos 
krės dainuos Malūnininkas ir 
Kaminakrėt’s su savo svita, bus 
giažių Birutės dainų ir gražios 
muzikos. Welcome visi.

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

Debesiuota; gali būt lietaus 
ar sniego; žymiai šalčiau; vi- 
dutiirai žiemių vakarų vejai.

Buvęs Meksikos prezi- 
! dentas grįžta namo ■

NiEW YORKAS, gruod. 13.
— Garlaiviu Bremen j New 
Yorką atvyko iš Europos PIu- 
tarco Elias Calles, buvęs Mek
sikos prezidentas. Jis grįžta 
namo į Meksiką.

Komunistas, nukovęs 
fašistą, suimtas

FAENZA, Italija, gruod. 13.
Ričardo Donati, tariamas 

komunistas, kuris vakar čia 
nušovė fašistą Bruno Silvag- 
nis ir mirtinai pašovė vieną 16 
metų amžiaus vaikiną, Gueri- 
no Rocci, taj>o suimtas.

Audra sugriovė didžiu
lį franeuzų hangarą
VILLACOUBLAY, Francija, 

gruod. 13. Smarki audra 
šiandie sugriovė vietos aero
drome didžiulį hangarą. Aero
dromo administratorius An- 

jtoin? Rouverie buvo užmuštas.
išsiveržimai, kurie meta grau- Vakar )emperaturos buvo 
žus ir pelenus aukštyn 800 ( 39O jr |($0 F
pėdų. z

Kotaradžoj, Sumatroj, įvyko j šiandie saulė teka 7:10, lei - 
žemės drebėjimų, padariusių džiasi 4:19. Mėnuo leidžiasi 
rimtos žalos. 5:00 ryto.

TAMPA, Fla., gruod. 13— 
Anksti šį rytą kilęs miesto ae- 

I rodi’omo hangare gaisras su- 
: naikino tryliką aeroplanų. Nuo
stoliai siekia apie $100,000.

YORK, Pa., grUod. 13.—f:ia 
tapo suimti trys banditai, ku
rie vakar puolė Seven Valleys 
miestely, netoli nuo čia, Na
tional banką ir paspruko su 
$10,090. Pinigai tapo atgauti. 
Suimtieji yra: John Messer- 
smith, Harry Sprague ir Wm. 
Ward.

Žemės drebėjimas
HALIFA'N, (Kanada, gruod. 

13. — Praneša, kad Sherbrooke 
apielinkėj, Guysboro kauntėj, 
šį rytą buvo jaustas žemės dre
bėjimas. Žalos nebuvo pada
ryta.

KAUNAS. — Per paskuti
niuosius metus plytų gamyba 
visame krašte žymiai paūgėjo. 
Bendrai plytines šiemet dirbo 
gerai, jų suvartojimas visame 
krašte žymiai didesnis, nei per
nai.

Šiemet Lietuvoj suvartota 
Įvairiai statybai apie 20 mil. 
plytų, iš šio kiekio Kaunui ten
ka apie 75%. Plytų kainos 
Kaune su pristatymu statybos 
vieton laikėsi 125 lt. už 1,000.

Kai kuriose vietose, kur pri- 
vežimas iš plytinių tolimas, kai
nos siekia 160 lt. — už 1,000.

Linų sėmenys

Linų sėmenys šiemet užde
rėjo labai gerai: švarus ir sau
si ir didelio daugumo nuošim
čių. Kaip patirta prekybinėse 
Įmonėse paklausimas užsieniuo
se linų sėmenų esąs labai di
delis. Dabar mokama už sėme
nys — 40—42 lit. už 50 kilo
gramų.

Sudegė malūnas
Lapkričio m. 10 d. sudegė 

pil. Dauginčio Jono, gyv. Nu
garių k., Plungės vai., vandens 
malimas. Nuostolių padaryta 
40,000 lt. sumai. Malūnas buvo 
apdraustas 27,000 lt.

Panemunės valsčiuj sudegė 
Felikso Bulovo trobesiai. Nuo
stolių padaryti apie 5,000 lit. 
Gaisras Įvyko dėl neatsargaus 
elgesio su ugnimi.

Kalėdų Dovana
per

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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CHICAGOS ŽINIOS
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Kalėdų Išpardavimas!

Musų sankrova bus atdarytaĮspėja apie pavojų:nnrrrmiHiiiinT

Alex Junievicz

Radio

Tel. Boulevard 4705
Tek Frankliii 08002-ras augštasW. Madison St

JOS

rinkimai. Rinkimų re 
paduosiu žemiau trum 
vėliau kas parašys pla

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

Savo sūnų atidavė į 
policijos rankas

Parduodam už pusę kainos

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

CHICAGO. ILL.

Dykai žaislai vaikams 
Atsiveskite vaikus pasimatyti su 
Santa Claus. Jis jiems duos dykai 
žaislų.

RADIO VISAME
JO GERUME

DEPARTMENT STORE 
3410-12 So. Halsted Street

visos prekes pagarsintos dėl 
Panedėlio, bus išparduodamos 
taipjau ir Nedėlioj.

Užmušė moterį, gaus 
$2,004

SUS.

Finansų raštininkas Berta 
sius gavo 191 balsus, o komu 
nislų kandidatas Paulius — Iii

Naudai tų, kurie negali patogiai atlikti Kalėdi 
nių supirkimų paprastomis dienomis

Tąrp Chicagos 
Lietuvių

tik tinkamo di- 
ištobulintas 1930 

nepaprastai Že- 
rankomis trin- 

magnetiniu 
Cash kaina 

$77.25

vai. vakaro.
Šiuos radio programus ruošia

JOS. F. BUDRIK, Ine. Radio Krautuvė

Lietuvių kriaučių tarpe; loka- 
lo tarnautojų rinkimai; ko
munistai skaudžiai supliekti

Turiu pranešti, kad komu 
nistai dabojo balsavimus ir bal-

Deputy šerifas Roy E. Smith, 
kuris, prie Auroros, užmušė 
moteriškę De King laike kra
tos jos namuose 
Taip nubalsavo 
tėtušiai. Smithą 
ries sūnūs, 
tis. Tai minėti

Taigi pasėkos balsavimo to
kios:

Lokalo pirmininkas Račiū
nas gavo 197 balsus, o komu
nistų kandidatas Butvilas — 
tik 67.

Vi ce-pirmi ninkas černauskas 
gavo 216 balsų; kito kandida
to nebuvo.

Prot. rast. Prusis gavo 199 
balsus, o komunistų kandida
tas Berniokai tis — tik 67 bal-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

DYKAI!
Gražus kalendoriai dykai jums
Ateikite ir gaukite kalendorių dy-

A. H. Hali, 45(441/2 Drexel 
boulevard, remiu kolektuoto- 
jas H. O. Stone ir kompani
jai, pats atidavė savo sūnų po
liui jai. Pirm keleto dienų jo 
sūnūs pareiškė, kad jam buvę 
padaryta holdapas ir iš jo at
imta $1,275 pinigais ir $4,000 
čekiais. Sūnūs, klausinėjamas 
tėvo, prisipažino, kad tai bu
vęs sugalvotas holdapas. Tėvas 
tuomet pašaukė policiją.

Ketvirtadienį, gruodžio 12 
dieną, buvo lietuvių kriaučių 
amalgameitų lokalo 269-to tar
nautojų 
zulintus 
imi. Gal

3317 So. Halsted St
CHICAGO

iKriaučiai labiausia susipra- 
tusieji Čikagoje organizuoti lie
tuviai, šiais balsavimais pasa
kė komunistams, ką jie mano 
apie juos. Komunistai gali su
vadžioti kokius neišmanėlius, 
bet ne kriaučius.

Lietuvis Aptiekorius 
naujoj aptiekoj, lietuvių 

kolonijoj
Išpildome visokius receptus ir 

iš visų šalių.
Parduodame įvairias gyduoles; 

specialiai nuo šalčio ir 
reumatizmo.

2028 So. Halsted St. 
Phone Canal 0084

Tikras Kalėdinis
BARGENAS

Rankomis išsiuvinėti naktiniai 
marškiniai! Vertės iki $2.00

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

MOTERŲ ŠALIKAI!
Vertės iki $2.00

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

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

su kiekvienu pirkiniu

LAIKRODĖLIUS, DEIMANTUS, ŽIEDUS, GINTARUS, 
SIDABRINIUS SETUS

gaus $2,004. 
Kane pavieto 
sužeidė mote
metu, bernai- 

pinigai paskin
ta LSmithui kaip atlyginimas li
gos kaštų.

Musų puikiausias kabinetas 
Coimole reto gražumo i 
kainu pilnai su /Kretinus

Suusci modelis su

MODELI* v.

Alcazar

DRESIŲ DEZAENINIMAS
Mes išmokinsime kaip 
liezaiuiuti ir pasisiūti
dreses ir kitus drabu- ZgK t® 
žiu s dėl savęs, arba Įį&į&JSįa] 
kaipo profesiją. Pa- CjM 
mokos dieną ir vaka-
rais. Ateikit ar raŠy- IkW7
kit dėl nemokamos
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augštas
KASNICKA, principalas;

Miesto tarybos finansų ko
misija nutarė rekomenduoti vi
sai tarybai, kad ji sumažintų* 
policininkų skaičių, idant pa
dengti miesto reikalų tvarky
mo deficitą. Policijos komisio- 
nierius Wm. F. Bussell įspėja 
miesto tarybą, kad grūmojąs 
didelis pavojus nuo krimina
listų, jei policininkų skaičius 
butų sumažintas. Rtissell nu
rodo, ikad ir dabar miestas tu
ri per mažai policininkų.

r požymio, 
tūbais ir 

tuncd stage

Rytoj, Ncdelioj, Gruodžio 
nuo 9:30 vai. ryto iki 4 vai. po piet

Maršalka išrinktas Brazys. 
Jis gavo 218 halsų. Antro kan
didato nebuvo.

Korespondentas išrinkta A. 
Vilis, gavęs 192 balsų; o komu
nistų kandidatas šapieja gavo 
tik 67.

Pildančiajan lokalo komite
tai! visi nariai gavo po dau
giau, kaip 209 balsų. Gi komu
nistų kandidatai i pildantį lo
kalo komitetą gavo tik po 60 
balsų su viršum — ir mažu 
“viršum”. •*

Kandidatai į Joiiit Boardą 
išrinkti tie, kurie gavo dau
giau kaip po 200 balsų. O iš 
komunistų kandidatų daugiau 
ką gavo tai vienas, būtent 68 
balsus.

Peržiurinėdami aukščiau pa
duotas skaitlines pastebėsite, 
kad komunistų kandidatai ga
vo vis po 67 balsus. Iš to ga
lite spręsti, kad jie buvo su
muš! ruoti kaip kareiviai. Jie 
turėjo, kartu su tais, kuriems 
prisimeilino,- tik 67 balsus.

Roseland
Nedėlioję, gruodžio 15 d. 

Strumilos svetainėj, 2 vai. po 
pietų, Golden stariečiai los 
basket bol su Chicago Ha'vvks 
jauktais. — N.

MODELIS i.

Macbeth Admiral A-C 
Screen Grid

Stiprus receiveris gražiame ir skirtingame ne- 
dideliame eonsole. Ispaniško motivo išdrožinė
tas dezainas su nuleidžiamu priekiu. Turtingas 
ypatingai lakeruotas riešuto užbaigimas. Pilnai 
su gražiausio balso magnetiniu kalbėtuvu ir 
Ar< turus tūbais, paruoštas operavimui. $135 
vertė. Cash kaina jums . (gori rtO
Tas pats su stipriu dynamie kulbė- yOv»t)v 
luvu $8d.5O.

MODELIS II.

University Admiral A-C 
Screen Grid

Nepaprastai gražus eonsole kaip 
durno dėl jaukių namų. Pilniausiu 
Admiral University modelis parsiduoda 
ma kaina. Natūralaus riešuto spalvos 
to užbaigimo. Pilnut su graitžiausio balso 
kalbėtuvu ir Areturus tūbais. $125 vertė, 
jum* 
Su stipriu dynamie kalbėtuvu $83.95

sų skaitymą. Bet palaukę iki 
pusės skaitymo, ji« liūdnai ap
leido svetaines. Mat, aišku bu
vo, kad prakišo.

Kriaučius.

ALCAZAR MODEI.I> ŠŪ i TIAKP STALE 227 (HASIM.' Puikiausia muziku, 
kokia pinigus gali šiandie pirkti. Pilnai, Pleko daugian nereiklu pirkti, UI 71.35.

Per pastaruosius penkis me
tus mes pardavinėjome ge- 
rinusius radio. Kad save 

Įjįr pristatyti jums, mes pasiu- 
* lomu $35 pasirinkimų — 3 

lempas ir 1 rukimo standų 
DYKAI su kiekvienu par
duotu radio.

pardavinėjame -TIKTAI Už Pi
ntųsi) kainos yra žemesnės ir mes ga- 

sutaupinti jums nuo $50 iki $150 ant ju- 
radio pirkinio. Be to mes duodame visiškai 

tykai lempas ir rukimo standų. Jus norėsite 
jas turėti savo namuose. Arba jus galite duoti 
jas kaipo Kalėdų dovanas. Taigi jus gaunate 
litu ratilo ir 4 Kalėdines dovanas DYKAI. To
kia proga pasitaiko tik vienų kartų. Taupus 
pirkėjai veiks dabar.

Radio setai yra 1930-31 modeliai, vartojan
tis nauius 224 sereen-grid tubus ir naujus 245 
l'ovver tubus. Nėra jokio garso kaip iš bačkos 
žemose gaidose ir nėra braižimosi augštose gal
iose. Tik tyriausias, naturališkiausias muzi

kalia balsas. Mos taip augštai juos vertina
me, kad mes duodame šių garantijų: Jeigu
jus nebusite patenkinti po 15 dienų bandymo, 
jus galite sugrąžinti setų ir mes sugrųžinsinio 
jums pinigus.

Atsineškite šį apgarsinimų su savim, kad 
gauti šias dovanas. Ateikite bile laiku. Mes bū
name atdari seredos vakarais iki 8:30. Silba- 
tomis iki (J ir Nedėliomis nuo 1 iki 3 po plot. 
Po Kalėdų musų valandos būna nuo 8:15 iki 
5:15 kasdien.

Kadangi mes 
MG US 
lilllf

Modelio Fonografo 
Kombinacija. '

N< paprastai gražus kabinetas duodantis jums radio ir rekordus visame jų ge
rume. PILNAI, taip kad jus galite klausytis kada tik norite ir kaip ilgai nori
te jūsų iiii-glamiausiUH rekordus. Arba luojuus permainyti ant radio. Didžiausiu 
vertė už S-’75. Musų kaina pilnai su nereen grid Air eitasis doiulnatoriu. Aretu
rus tūliais, dynamie kalbčtuvu, elektrikiniu fonografo junginiu, elektrikiniu fo
nografo motoru Ir tt.. tik $167.25

MODELIS IV.

Sunset Modelio Screen Grid Oro Valdonas
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Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERiS
Jau Jung. Valstijose

Rytoj “Birutės” 
vakaras

L Lietuvių
Naminis linimentas naudojamas j 

per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausį iš visų senų 
skausmą — Reumatizmą; arba 
Neuraitj, Neuralgiją, Mėšlungį, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip ūmai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite savr svai
ginti sų kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

Birutės Simfonijos 
Orkestras

Naujenybė Lietuvių koncertuose
Apie programo kurinių autorius

Rašo Nor.i

šis' or-

Parodykim 
j artistams, kad mes įvertinam 
jų pųsišver.timą, jų susidomūji- 

: mą savo gimtąją kalba. Rytoj
Dažnai girdisi nusiskundimų,' vakare C. S. P. S. salė turi būt 

kad Amerikoj augęs lietuvių; pilnutėle lietuviškos publikos, 
jaunimas visiškai iši ai i tėjęs' ir j Važiuokim visi i “Birutės 
kartais net gėdisi 
esą lietuviais, v

PEOPLIS
^ENTIST

135 S. State St.
priešais Falr 

dentlstal.
Komp. ADAMS. 3 fl„

Per 35 ip. Chicagos didžiausi

Be skausmo
Suteiksime Twilixht Sleep ar 
skausmo smagenų užmarinima 
<lant| ar j| taisant. Nėra SKAUSMO, NE
SIJAUČIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWORK
Sanitary

Bridg,cwork be 
trinimoB, patogus. 
Svarus ir įtvirti
namas jūsų bur
noje. Valgykite, 
ragaukite ir eko- 
ninkytėe maistu 
tą pačią diena.

Vienos dienos patarnavimas
Mes tikrai malime duoti jums GERES
NIUS DANTIS už ŽEMESNĘ KAINĄ. 10 
metų garantija.

DYKAI X-RAY
Ateikite šiandie. Gaukite musų patari
mą ir kainas prieš taisant jusij dantis. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

coriįimi tumi
Importuoto natūralioj 
rausvumo, pripildo ju-U'^B|^w 
sų eidų. jus išrūdysite '
daug jaunesnis.

Kreditas—6 men. išsimokėjimui 
"Nėra palūkanų—nėra carrying charges."

ATDARA: kasdie iki 9 vai. 
Nedėliomis 9 iki 12 d.

musų be 
traukiant

TAUPYKITE SA
VO PINIGUS 

Pirkdami Kailinius
Kautus Dabar

Padidinus muitus ant įvežamų- 
jų kailių iš užsienio, kainos ant 
kailinių kautų pradėjo kilti augš- 
tyn ir pakils dar gerokai augš- 
čiau. Todėl tuojaus pirkdami kai
linius kautus sutaupysite pinigu dėl savęs. daoff

Svarbus Pranešimas 
Chicagos Moterims 
Nepaprasta Proga Chicagos ir 

apielinkė Lietuvėms moterims įsi
gyti kailinius kautus (Fur Coats) 
nupiginta kaina. Mes turime ry
šius su didele kailinių kautų Ben
drove, kur galima rasti didžiau
sią pasirinkimą Chicagoj. Kada 
didžiuma krautuvių daro didžiau
sius išpardavimus norėdami atsi
kratyti seno stako, pas mus rasi
te didžiausią pasirinkimą naujų, 
šviežių kautij už nužemintą kai
ną. Musų krautuvėj jus nera
site nei vieno seno kauto. Todėl 
kviečiame visas moteris pasinau
doti šiuom musų pasiulyniu.

BURBA CLOAK
SHOP

3214 So. Halsted St 
Tel. Victory 2477

Birutes rengiamam programe 
ši sekmadieni svarbia vieta, už
ims musų jaunuolių orkestras 
iš apie 40 muzikantų, vedamas 
p. K. Steponavičiaus.
kestras yra jaunutis savo gy
vavimo amžium, bet jo nariai 
yra tikrai muziką mylintys as
menys, susiorganizavę rimtai 
mokytis, ir pašvenčia daug lai
ko tam savo darbui, taip kad 
drįsta savo programe duoti to
kius numerius, kaip Raymondo 
overtiura, Thomaso; Brahmso 
Vengrų šokius ir Oberono over- 
tiurą, Weberio.

Raymondo overtiuros kompo
zitorius, Ambroise Thomas, 
franeuzas, gimė 1811, mirė 
1896. Dar neturėdamas 26 me
tu amžiaus, jis parašė kanta
tą. “Messe dėl Reųuiem”, or
kestrui, ir įvairius kurinius 
pianui, smuikui ir orkestrui. Jo 
pirmas’ pasisekimas operoj bu
vo 1837 m. Tarp gerinus žino
mų šio kompozitoriaus kurinių 
yra opera Mignon, pirmą kartą 
statyta 1866; Hamlet, 1868; 
Francoise de Rimini ir daug ki
tų įdomių veikalų.

Trečio programe numerio 
kompozitorius, Johannes Brams, 
gimė 1833, mirė 1897. Tarp vi
sų vėlesnių kompozitorių 
Brahms yra laikomas arčiausiai 
panašiu į Beethoveną, ne tiktai 
muzikos individualumu, stipru
mu ir skaidrumu, bet ir ideališ
ku savo meliodingų kurinių sie
kiu. Jo siužetai labai įvairus. 
Kaip dainų kūrėjas, jisai vė
lesniu laiku neturėjo sau ly
gaus Vokietijoj. Jis parašė ke
letą simfonijų, chorams nume
rių, piano veikalų, koncertų ir 
daugybę dainų, kurie visi su
daro didelį palikimą muzikos 
pasauliui, patenkinti tiems, ku
rie nori studijuoti Brahmsą 
kaip jisai nusipelno. Birutės 
sekmadienio publikai bus su
teikta malonumo išgirsti jo 
Vengrų šokius, numeriai 5 ir 6.

Ketvirtą programe numerį, 
Oberono overtiura, parašė Carl 
Maria von Weber (1786-1826), 
didis Beethoveno ir Schuberto 
bendralaikis. Jisai buvo didis 
kompozitorius, romantikas dva
sia, bet muzikos formomis ne
atsiliko nuo klasiškų modelių. 
Jis' gali būti pavadintas steigė
jų vokiečių romantiškos operos. 
Weberio geriausiai žinomi dra
matiški kuriniai yra Der Frei- 
schuetz (1820); Euryanthe 
(1823) ir Oberon (1826).

Birutes choras antroj 
programo daly

Antra Birutės programo dalis 
susidės iš musų lietuvių kompo
zitoriaus. Miko Petrausko: Ka- 
minkrčtis ir Malūnininkas, ši 
komiška opentė turi rekordą 
kaip viena pirmųjų muzikališkų 
pastatymų lietuvių scenoje 
Amerikoje. Manau, kad bus 
malonu pavartyti muzikos al- 
bomo lapelius ir išgirsti melio- 
dijas, su kuriomis p. Mikas Pet
rauskas, prieš suvirš 20 metų, 
pasėjo lietuvių muzikos kultū
ros grūdelius Amerikoje.

“Muzika, geriausiame supra
time”, sako Goethe, “nereika
lauja naujanybių; ne; juo se
nesnė ji yra, ir juo daugiau mes 
pripratę prie jos, juo 'didesnis 
jos efektas.”

va- 
prisipažint;'karą. Sekmadieni, gruodžio 15 

L, 7:30 v. vakare, C. S. P. S. 
alėje, 1126 W. 18th St.

—Rėmėjas.

Operetes vaidintojų
didžiumoje

dcl ar nėra Kartau musų pa
čių kaltė? Ar mes nekritikuo- 
jam musų jaunimą kartais per
daug?

Jeigu gi mums tikrai svarbu 
lietuvinimas jaunimo, tai štai 
gera proga tą įrodyti. Rytoj, 
t. y. gruodžio 15, “Birutės” 
choras stato scenoje juokingą 
operetę “Kaminkrėtis ir Malū
nininkas”, su pagelba “Birutes” 
orchestros, po vadovyste jauno, 
jau lietuvių muzikos dirvoje 
pasižymėjusio p. K. Steponavi
čiaus. Kaip “Birutės” choras, 
taip ir orkestrą, susideda di
džiumoje iš Amerikoje augusio 
jaunimo,
sąstatas taip pat 
jaunimas.

“Birutė”, organizuodama jau
nimą, savo prievolę link lietu
vystės atlieka girtinai. Mums 
turi būt musų prievolė remti 
“Birutę” visais atžvilgiais.

Chicagoj lietuvių, lankančių 
vakarus, yra gana daug. Lai 
šis “Birutės” vakaras bus pa
sekmingas visapusiškai. Kad 
veikalo dalyviai bus perfect sa- 
vo rolėse, tai nėra abejonės. 
Juos režisuoja K. Jurgelionis. 
Orchestrą ir chorą diriguoja K. 
Steponavičius, žodžiu, birutie- 
čiai mus neapvils. Užtad mes 
turim neapvilt birutiečių.

Phone Virpini a 2054

JOSEPH VILIMAS
TV a m u S t a t y m o 

e KONTRAKTORIUS
4556 Sb. Rockwell StM Chicago, III.

musų jauniems dus, kultūrinį lietuvių kilimą—
jų sunkius darbus, jų linksmins biznio aplinkybių ir 
susirinkimus, jų iškilmes’ ir t.t. tą vielą užėmė Victor Shultz.

P-nas Lukšys savo maršrutą 
pradės Naujų Metu dieną 
Brighton Parke, ir taip visą 
mielą žiemą keliaus 
pa veikalus po visus 
lietuvių kampelius. Sakosi, at-'

(sigabenęs naujausių

rodydamas
Amerikos!

Dain. Babravičius 
Bostone

Musų šaunusis dainininkas, 
Juozas Babravičius, šiuo laiku 
yra Bostone. Jisai rašo, kad 
turėsiąs gruodžio 29 dieną kon
certą, kurį jam rengia kai ku
rie bos ton iečiai, jų tarpe drg. 
Miehelsonai.

Gal būt ii’ amerikiečiai p. 
Babravičiaus draugai surengs 
jam koncertą.

Vėliau p. Babravičius mano 
važiuoti Lietuvon. Laiškus 
sti p. Babravičiui galima 
adresu: 253 Broachvay, 
Boston, Mass.

ir gražiau-, 
šių paveikslų—tikisi, kad šitais 
paveikslais Amerikos lietuviai 
bus pilnai patenkinti—juose pa
matys daug naujanybių iš s'avo 
tėvynės Lietuvos.

Dar primintina, kad p. Luk
šys įvairiais biznio reikalais at
važiuoja aštuonioliktu sykiu; 
Chicagon, —reiškia, kasmetinis i 
chicagiečių svečias.

—Muxtm Lupus.

Pranešimas

sių-r 
šiuo

P-nas C. G. Lukšys 
vėl Chicagoje

P-nas C. G. Lukšys, gerai pa- 
žistamas' Chicagos ir visos Ame
rikos lietuviams, mes kas metai 
atvyksta iš Lietuvos Amerikon 
lietuviams gražių Lietuvos 
vaizdų parodyti. P-nas Luk
šys sykį i metus apvažiuoja vi
sas stambesnes' lietuvių koloni
jas aprodydamas Lietuvos vaįz-

r i rrrarrrt m o s 111 r* mm
; Kalėdų Dovanosi

Lietuvių Tau tiškus Kapines 
žinomi praneša visuomenei, kad 
kapinių užveizda K. čuras li
kosi prašalintas iš vietos lap-

krivio 27 dieną dėl tam tikrų l.a.i 
viršmine- reikalais kreiptųsi prie 

kapinių užveizdos.
'taigi pastaba visuomenei, John Žala

visais , kapinių 
naujo

f (■< •

Ieškodami bargenų vyrų pereduose dėl 
Kalėdinių pirkiniu eikite i

Ramova Men’s Stora
SAM, MARK, savininkas

3510 So. Halsted St.
(Ramova te iro name).

Mes turime pili a pasirinkimą—vyrų parėdus, skrybėles ir čeve- 
rykus už labai žemas kaina.".. Mes taipjau turime pilną pasirinki
mą vyrų darbinių drabužių ir darbinių ceverykų.

Mes kalbame lietuviškai
Visi lietuviai yra kviečiami užeiti j musų sankrovą, kur jie 

gaus geriausi patarnavimą ir mes susikalbėsime su jais jųjų kalba. 
Visiems atėjusiems i musų sankrovą prieš Kalėdas kostumeriams 
mes duosime naudingą DOVANĄ DYKAI.

Atsiminkite adresą — 3510 S. Halsted St., Ramova teatro name.
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KRAUTUVES
W1

kinįj

Bus Atviros Nedelioje
Nuo 10 vai. ryto iki 4 valandai po pietų

Atsilankykite pamatyti naujus Atwater Kent Screen Grid radios 
arba kitokius radios, kurių čia yra didžiausis pasirinkimas visų 

Standard išdirbisčių,

Kurie dabar yra siulijami už labai numažintą kainą

PEOPLES KRAUTUVĖSE

F. A. ANDRIUS
iT^į

Pirmiau negu eisite kitur, ateikite 
džiausią krautuvė šioje apielinkėje, kurioje pirkdami busite pilnai 
užganėdinti.

_____ , bETTEK 
žVerythING ForThe homes

L •
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SPECIALIAS KAINOS ANT 
DEIMANTŲ

Didžiaušfs pasirinkimas žie
dų, laikrodėlių, visokiu iš- 
dirbisčių, karolių, gintarų, la- 
valierių ir visokių reikme
nų Įjokių yra reikalinga Ka
lėdų dovanoms.

pas F. A. Andrius, nes di-

3146 So. Halsted St., Chicago, III
Victory 0765

f*/ <* * H A ftbuUf

tumioi 0-0ri t f 11f rorti

Didžiausia ir Puikiausia
Lietuvių Rakandų ir Muzi
kos Sankrova Bridgeporte

Geriausia vieta visokios rūšies Kalė
dų dovanoms: Radio, Rakandų, 

Kaurų, Pečių, Žaislų.

Viskas, kas reikalinga prie namų, 
už žemiausią kainą ir lengviausiais 

išmokėjimais.

CENTRAI OISTRICT
FURNITURE CO
3621-23-25 So. Halsted St.

Naujas Atvvater Kent Screen grid 
radio, Mados 55. Pilnai įrengtas dai
liame kabinete. Kaina be tūbų

$109.00
Naujas 9 tūbų Atwater Kent Screen- 
Grid radio, Mados 60. Pilnai įreng
tas, kaip parodyta, be įtubų

$133.50
Plačiausis pasirinkimas Atwater 
dabar parsiduoda labai pigiai — 

rytoj Peoples

Kent naujų dailiausių kabinetų, 
Matykite juos šiandieną ar 
Krautuvėse!

Įmokėkite kiek galite, o liekančius apmokėsite po $2.00 j savaitę 
be palukų.

Krautuvės atviros vakarais ir nedėlioję nuo 10 v. ryto iki 4 v. p. p.

Didžiausios Lietuvių Radio Krautuvės Chicagoie

į; 4177-83 Archer Avenue
P1 COR. RICHMOND St.
* Tel. Lafayette 3171

2536-40 West 63rd Street
and Maplewood Avė.

Tel. Hemlock 8400
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Fui). Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 8500

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ___ ____________ -. $8.0(
Pusei metų......-...................... 4.0(
Trims menesiams _________  2.0(
Dviem mtaesiam _________  1.50

ėjo ranka už rankos su cenzoriais ir kitokiais spaudos 
laisvės slopintojais. Kai jie dar sėdėjo valdžioje kartu 
su tautininkais, tai jų oficialis organas nesiliaudavo 
siundęs Voldemaro šunis ant socialistų laikraščių.

Edi to r P. GRIGAITIS

Vienam mėnesiui _______ .75
Chicagoj per išnešiotojui:

Viena kopija 3c
Savaitei ___________________ 18c

Dabar patys federantai gauna paragauti savo vais
tų. Į sveikatą!

Subscription Kates:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago

8c per copy

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. įleidžia ^Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, Iii, Telefonas Roosevelt 8500.

Mėnesiui_____ _______ ___ « 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštai

Metams_____________— 87.00
Pusei metų____________ —. 3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ...............  88.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams ...»___ ____  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakysiu.

TAI BUVO PROVOKACIJA!

Skaitytojai jau žino, kad Lietuvos Socialdemokra
tų Partija prieš keletą dienų atgavo teisę legaliai gy
vuoti. Nors smulkesnių žinių apie tai dar nėra, bet ga
lima spėti, jogei tą teisę partijai gražino Kauno Apy
gardos teismas, nes gruodžio 3 d. turėjo būt nagrinėja
ma Socialdemokratų Partijos byla prieš valdžią dėl ne
pamatuoto partijos uždarymo.

Šitą musų nuomonę patvirtina da ir kitas faktas, 
kurį praneša “L. Žinios”. Tenai skaitome:

“23.XI. Kauno 1 nuov. Taikos Teisėjas nagri
nėjo socialdemokratų bylą su policija. Pavasarį, 
kai buvo krata ‘Socialdemokrato’ redakcijoj ir So- 
cialdem. komitete ir areštuotas Galinis ir k., ‘So
cialdemokratas’ parašęs, kad rastoji literatūra 
‘Pirmyn’ — atsiradusi kaž kokiu budu prieškam
bary. Policija rado čia šmeižtą ir patraukė social
demokratus tieson. Policijai atstovauja žinomas 
studentas Anclrėjunas, — gynė prof. Stankevičius 
ir Požėla. Byla, kaip nepamatuotai iškelta, — nu
traukta.”
Kitaip sakant, taikos teisėjas pripažino, kad poli

cijos skundas prieš socialdemokratus yra nepamatuo
tas, ir bylą išmetė.

Tai yra labai įdomus dalykas. Vadinasi, “Socialde
mokrato” pareiškimas, kad policija melavo, skelbdama, 
jogei “Socialdemokrato” ir partijos centro kambariuose 
rasta uždrausta literatūra, buvo teisingas. Vadinasi, bu
vo teisingas ir tas “Socialdemokrato” išreikštas spėji
mas, kad gal būt pati policija kratos laiku atnešė ir pa
metė uždraustą literatūrą socialdemokratų partijos 
kambariuose!

Atmesdamas policijos skundą, teismas tuo budu 
pripažino, kad Kauno policija iš tiesų vartojo provoka
ciją prieš socialdemokratų partiją tikslu surasti prie
kabę ją uždrausti.

Ir juk tikrai, po tos provokatoriškos kratos vidaus 
reikalų ministeris Musteikis uždarė Socialdemokratų 
Partiją ir jos organą “Socialdemokratą”.

Kai lapkričio 23 d. ši policijos provokacija buvo iš
kelta aikštėn teisme, tai suprantama, kad Socialdemo
kratų Partija turėjo laimėti bylą, gruodžio m. 3 d., ir 
Apygardos teisme.

Tai šitokiu budu Lietuvos socialdemokratai atgavo 
teisę gyvuoti, kaipo legalė organizacija.

Šios dvi bylos — pas Taikos teisėją lapkričio m. 23 
d. ir Apygardos teisme gruodžio m. 3 d. — numaskavo 
Voldemaro-Musteikio politiką. Pasirodo, kad tuodu 
“tautos vadai” kovojo su socialistais tokiomis pat šlykš
čiomis priemonėmis, kaip kitąsyk kad vartodavo kovoje 
su žmonėmis supuvusio Rusijos carizmo činauninkai: 
sudarant melagingus skundus, pakišant uždraustą lite
ratūrą kaltinamam ir remiantis provokatorių parody
mais !

Tur-but dėl to, kad šitos valdžios šunybės dabar iš
ėjo aikštėn, tai ir p. Musteikiui pasidarė karšta vidaus

Apžvalga

DEL LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATŲ LEGALIZAVIMO

R.-katalikų “Garsas”, rašyda
mas apie socialdemokratų par
tijos legalizavimą Lietuvoje, 
sako: “Socialistams—laisvės', fa
šistams—išgrauš”, ir tęsia:

‘‘United Press pranešimu. 
Lietuvoje vidaus gyvenimo 

politikoje pasireiškia slinki
mas kairėn.—j socialistų pusę.

“Gruodžio 8 d. vyriaus'ybč 
uždarė fašistų laikraštį ‘Tau
tos Kelią’ o jo redaktorių A. 
Sliesoraitį areštavo.

“Socialdemokratų partijai 
sugrąžinta teisės viešai dar
buotis.”
Iš to, kad socialdemokratų 

partija laimėjo bylą teisme (pa
ti valdžia buvo viešai prisipaži
nus, kad partijos uždarymui 
nebuvo jokio teisėto pamato),— 
daryt iš šito fakto išvadą, kad 
Lietuvos vidaus' politika slenka 
j socialistų pusę, yra perdaug.

Bet “Garsas” visgi stengiasi 
laikytis faktų ribose. O pažiūrė
kite, kaip burnoja bolševikų 
“Laisvė”.

Bolševikiški plūdimai
Del socialdemokratų laimėji

mo Kauno apygardos teisme 
brooklyniškis “revoliucionierių” 
organas drožia:

“Social-demokratai padary
ti legališkais todėl, kad jie 
•naudingi fašistams. Jie pade
da pastariemsiems kovoti 
prieš komunistus ir kitus re
voliucinius darbininkus.” 
O štai ir “įrodymas”, kad iš 

tiesų taip esą:
“Kurie nianytų, jog mes 

perdedam, sakydami, kad s’o- 
cial-demokratai eina su fašis
tais iš vien prieš revoliucinius 
darbininkus, tai lai jie pasi
žiūri i Amerikos socialistus, 
Kauno social-demokratų bro
liukus. Ką mes matom? Ogi 
fašistą Gegužį, Vitaitį, social- 
fašistą Grigaitį dirbant drau
ge S. L. A. prieš kairiuosius 
darbininkus.”
Vieni—“fašistai”, kiti “social- 

faŠistai”, todėl... Lietuvos so
cialdemokratai yra “naudingi” 
fašistams! šitas proto ligonių 
haliucinacijos neverta nė kriti
kuoti.

Bet Įdomus dalykas, kad mu
sų maskvinės davatkėlės taip 
pyksta ir koliojas'i, kuomet so
cialdemokratams Lietuvoje pa
vyko iškovoti sau daugiau tei
sių. Vadinasi, jos nori, kad te
nai tęstųsi akyplėšiškas Volde
maro režimas, prie kurio social
demokratų partija buvo už
drausta ir kuone kas savaitę 
socialdemokratai buvo būriais

amerikoniškų lašinių, apgaudi
nėdami valstybę.

Dabar lauksime, kada tas 
laikraštis įrodys, jog ir pralotas 
Olšauskas “visai nekaltai” pa
smaugė našlę Ustjanauskienę.

Beje, netrukus tur-but ateis 
žinios ir apie Rokiškio Ūkininkų 
Sąjungos banko bylą, kurioje 
figūruoja pralotas Labanaus
kas ir kiti “visai nekalti” kri
kščionių Ivderiai. Marijonų 
“moralistai” turės, žinoma, ir 
jų “dorą” apjęinti.

Taip lapsniškai susidarys vi- 

sa “nekaltų avinėlių” litanija.

MUSTEIKIS IŠ MINISTERIJOS
Į BANKĄ

Vidaus reikalų ministeris 
Musteikis apleidžia ministerio 
vietą ir eina direktoriaut į Lie
tuvos banką.

Banko akcininkų (šerininkų) 
susirinkime, kuriame dalyvavo 
50 žmonių ir pirmininkavo p. 
Tūbelis (ministeris pirminin
kas' ir finansų ministeris), bu
vo išrinkti du nauji direktoriai: 
J. Masiulis, banko revizijos ko
misijos narys, ir J. Musteikis, 
vidaus reikalų ministeris. Kan
didatavo taip pat du krikščionių 
žmonės, Starkus ir Kaupas, bet 
negavo pakankamai balsų.

Nauju vid. reikalų ministeriu 
numatomas Alytaus’ apskrities 
viršininkas Aravičius.

Vargiai gali būt abejonės, 
kad Musteikis tapo iš vidaus 
reikalų ministerio vietos paša
lintas, tik su tam tikra kom
pensacija, duodant jam šiltą 
vietelę banke. Musteikis mi- 
nisteriavo bene nuo pat per
versmo laiko ir “pasižymėjo”, 
kaipo žiaurus' ir atžagareiviškas 
biurokratas. Jo pasitraukimo iš 
valdžios niekas neapgailestaus.

paimta bitės akis'. Kaip žinia, 
bitės akis yra sudėta iš dauge
lio prizmų, kurios suskirsto 
baltos šviesos spindulį į laumės 
juostos spalvas. Reiškia, bitė 
mato margą, spalvotą pas’aulį, 
ir jį nufotografuoti butų labai 
įdomu.

Taip pat dabar yra mėgina
ma fotografuoti molekulos ir 
atomai. Kadangi molekulos yra 
tiek mažos, kad jas paskandina 
šviesos banga, tai jos žmogaus 
akiai paliks amžinai nemato
mos. Todėl fotografuoti mole
kulėms reikia tokių spindulių, 
kurių bangos butų daug trum
pesnės už molekulių ilgumą. 
Šiuo atžvilgiu Rentgeno spindu
liai pasirodė labai tinkami, nes 
jų banga yra kelis šimtus kar
tų trumpesnė už šviesos ban
gas. Leipcigo profesorius Dbye 

Rentgeno spinduliais nufotogra- 
favo chloro dujas ir betyrinė
damas gautų atvaizdą nustatė, 
kad dujų molekulos yra nutolę 
viena nuo kitos tris kartus ma
žiau, kaip viena milionine mili
metro dalis.

Apie molekulų mažumą gali
ma gauti supratimą iš tokio pa
lyginimo-. žmogus yra tiek kar
tų didesnis už molekulą, kiek 
kartų saulė yra didesnė už žmo
gų. Austrų fizikas Loschmidt 
apskaičiavo, kad vienam kubi
niam centimetre dujų yra 27 
trilionai molekulų (27,000,000,- 
000,000,000,000,000). Šis' skai
čius yr^a tiek didelis, kad rei-

ketų 500 miliardų metų skai
tyti kas minutė po 100 moleku
lų, kad tokį skaičių suskaitytu- 

, me. Jei norėtume pamatyti ato
mą, tai reikėtų padidinti milio- 
ną kartų, nes mažiausias pap
rasta akim dar įžiūrimas daik
telis turi turėti dešimtą mili
metro dalį. Prie tokio padidini-

mo užkrečiamųjų ligų bakteri
jos išaugtų milžiniško didumo 
ir atrodytų panašios į Įimtus, 
tigrus ir kitus plėšriuosius žvė
ris. “T-tas”.

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

ANGLYS
Jums reiks užtektinai

jų laike švenčių

, neužmirškite 
mums savo užsakymą

šilto, smagaus namo su

MARES’ NUO KOSULIO 
BALSAM AS

Sustabdys bile kokį neužsisenėjusj 
kosulį. Pagydys bile kokį blogą, 

įsisenėjusi šaltį. 
Nors geriausia ir 
saugiausia yra jj 
pradėti vartoti 
tik šalčiui prasi
dėjus. Jis turėtų 
būti visada po 
ranka, taip kad 
reikalui atėjus 
bilę minutę ga
lėtumei jj sura
sti. Parduodamas 
visose vaistiny-

čiose 35c. ir 60 centų už butelį.
f

LAIKE Kalėdinio prisiruošimo ir su
pirkimų paskubos 

patelefonuoti 
ant anglių.
Jus norėsite
užtektinai anglių beismente laike šven- v •cių.
Jus negalite suklysti kada jus užsisa
kote Consumers Garantuotas Anglis 
ar Koksus — “kiekvienas tonas turi 
patenkinti, arba mes atsiimsime ir su
grąžinsime jums pinigus.”

TAKE 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM.

Garsinkitės Naujienose

PIRKIT SAU ANGLIS ĮSITIKINIMUI

rs (bmpany
COAL-COKE-ICE
BUILD1NG MATERIAL

reikalų ministerio kedėje ir jam teko ieškotis kito “džia- 
bo”.

Bet tos provokacijos dėka, kurią Musteikio žvalgy
bininkai pavartojo prieš Liet. Socialdemokratų Parti
jos centrą, tapo karo lauko “teismo” pasmerktas kalėti 
ligi gyvos galvos jaunas socialdemokratų darbuotojas, 
drg. Vincas Galinis. Jisai nekaltai sėdi kalėjime. Ar p. 
Tūbelis atitaisys šitą nežmonišką Musteikio judošystę? 
Ar jisai pasirūpins, kad Vincui Galiniui butų sugražin
ta laisvė?

FEDERANTŲ REDAKTORIUS NUBAUSTAS

Kauno laikraščiai praneša, kad
“Kauno Karo komendantas už nesilaikymą 

spaudos taisyklių nubaudė 1,000 litų arba vienu mė
nesiu kalėjimo darbo federacijos organo ‘Musų 
Darbininko’ redaktorių, prof. Praną Dovydaitį. 
Dovydaitis eisiąs atkalėti bausmę”.
Matyt, Lietuvos federantai “broke”, kad nebegali 

užmokėti vieną tūkstantį litų už savo redaktorių.
Del tokio karo komendanto nuosprendžio prieš 

laikraščio redaktorių reikėtų ne juoktis, bet reikšti 
užuojautą nukentėjusiems. Bet Lietuvos federantai nie
kuomet negynė spaudos laisvės; priešingai, jie visuomet

traukiarhi į karo lauko “teis
mą”.

Tai ne pripuolamas reiškinys. 
Voldemaro teroristinei politi
kai, atkreiptai daugiausia prieš 
socialdemokratus, Maskva šir
dies gilumoje simpatizavo, ir 
kai Voldemaras buvo nuverstas, 
tai sovietų spauda negalėjo pa
slėpti savo nusivylimo. Mask
vai neramu, jogei Lietuvoje, 
kad kokios, karininkų viešpata
vimas gali būti likviduotas ir 
gali būt atsteigta demokratija.

Štai dėl ko ir visi tie “revo
liucionieriai”, ką laka iš Mask
vos lovio, labai nervuojasi, ma
tydami, kad po Voldemaro nu
vertimo fašizmui Lietuvoje pra
dedama laužyti ragai.

' Į

NEKALTI AVINĖLIAI

Marijonų organas per keletą 
numerių dėjo straipsnį apie “la
šinių bylos paslaptis” ir galų 
gale “įrodė”, kad klerikalinės 
Ūkininkų Sąjungos šulai “visai 
nekaltai” skuto štempelius nuo

ĮVAIRENYBĖS
Fotografija moksle

Anglų mokslininkas Raleigh 
pasiūlė padaryti toki bandymą 
patikrinti, kaip kiti gyvi pada
rai, sakysim, vabzdžiai rtiato ap
linkinį pasaulį. Tam tikslui rei
kią tik išplauti gyvio akies<stik
lelis, arba lęšis, ir jį įstatyti į 
fotografijos aparatą vietoj ob
jektyvo. Fotografuojant tada 
butų gaunamas tikras vaizdas, 
kaip gyvis mato aplinkumą. Ta
čiau tokį mėginimą prieš kelis 
metus' jau yra padaręs zoolo
gas Edringham, kurs išpiove 
vieno vabalo akį, įdėjo ją foto-' 
grafijos aparatan ir nufotogra
favo savo dukterį. Bet didelės 
sensacijos nesulaukė: pasirodė, 
kad vaizdas pro vabalo akj išė
jo toks pat, kaip ir žiūrint pro 
žmogaus akį. Rezultatas butų 
išėjęs kitoks, jei butų buvusi

RAMOVA
THEATRE

35ih and Halsted Streets

Nedėlioj ir Panedėly, 
Gruodžio 15 ir 16

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

“Great Divide”
dalyvaujant 

Dorothy Mackail
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

Šiandie gražus tolimosios 
šiaurės paveikslas 
“Frozen Justice”
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Bridgeportas
Persikėlė į Ramovos trobesį

Sam Mark, seniau turėjo 
l)ry Goods ir General Merchan- 
dise krautuvę adresu 3106 So. 
Halsted Street, persikėle vėl i 
Bridgeportą ir atidarė krautu
vę Ramova teatro trobesyje, 

ilsted street. 
autuvėje p. 

visus reik
ta rpe, skry- 
P-nas Mark 

pažįstamus
atlankyti jo krautuvę. Atsilan
kiusiems jisai žada duoti kiek
vienam naudingų ir gražių do
vaną veltui.

Šitoje krautuvėje galima su
sikalbėti lietuviškai ir visi lie
tuviai atsilankiusieji i krautu
vę jausis kaip namie. Atmin
kite: krautuvės adresas yra 
3510 So. Halsted street.

Qanal Street; iždo globėjai: J. 
Zaliieraitis — 1706 So. Union 
avenue; ir S. Vidginnis — 903 
West 35tli street; maršalka B. 
\Vilhert, 2017 So. Union avė.

20 Wardos Lietuvių Politi
kos ir Pašaipos Kliubo susirin
kimai atsibūva kiekvieno mė
nesio pirmą trečiadienį A. Bag
dono svetainėje, 1750 S*. Union 
avenue, 8 valandą vakare.

A. Zalagėnas.

Kliube, be to, treniruosis 
daug kitų porų. Bus ir sun
kiųjų vogų kilnotojai.

— N.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

SPORTAS
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

adresu JolO So. H: 
šioje naujoje kr 
Mark pardavinėja 
menis vyrams, jų 
belos ir debatus, 
kviečia senuosius

J. Šimkus treniruosis 
Health Atletic 

Kliube

Lietuvių programai 
per stoti W. H. F. C.

Pereito ketvergo vakarą, nuo 
7 iki 8 valandai, Joseph Bud
niko radio krautuvė (3117 So. 
Halsted st.) vėl davė radię pro
gramą. Labai gerai pasirodė 
Čikagos veselijų orkestrą ir 
stygų kvartetas. Griežė puikiai 
lietuviškus šokius.

.Jonas Zuronas sudainavo 
keletą solo, su pritarimu stygų 
kvarteto.

Buvo keletą dialogų.
Panašus koncertai bus duo

dami kas ketvergas iš tos pa
čios stoties minėtu aukščiau 
laiku. Be to, kas sekmadienis, 
iš kitos stoties, būtent, W. ('. 
F. L., bus duodami koncertai 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

Xx.

Iš kliubo susirin
kimo

20 \Vardos Lietuvių Politi
kos ir Pašalpos kliubas laikė 
priešmetinį susirinkimą gruod
žio 14 dieną Bagdono svetai- 

! nėję, 1750 So. Union avenue.
Pirmininkas W. Buišas ati

darė susirinkimą. Raštininkas 
perskaitė nutarimus. Paaiškė
jo liūdna žinia: kliubo narys, 
A. Stnikis, mirė. Kliubas nu
pirko vainiką ir išmokėjo po
mirtinę $123.

Iš raporto paaiškėjo, kad iš 
įvykusio kliubo baliaus paliko 
pelno $91.50. širdingai ačiū 
kliubo rėmėjams.

Turtu ir nariais kliubas ‘spar
čiai auga. Šiame susirinkime 
tapo išrinkta valdyba. Ji yra 

ką buvo. Valdybą są
nariai:

W. Buishas, 4138 So. 
avenue; vice-pirm. F.

Sutkus, 811 West 19th street; 
protokolų rašt. A. Zellon, 1951 
Canalport avenue; turto rašt. 
(L Klimavičius, 5217 So. Union 
avenue; kontrolės rast. C. Žėg
lis, 2005 Canalport avenue; iž
dininkas A. Pečkailis, 1701 So.

Rytoj, 3 vai. po pietų, Health 
atletikos kliube (814 W. 33rd 
st.) bus nemažai sujudimo. 
Treniruosis žinomas cbieagie- 
čiams ristikas J. Šimkus, ku
ris buvo laimėjęs vidutinio svo
rio pasaulio čempionatą. Da
bar jis pasidarė sunkesnis ir 
mano savo svoryj užkariauti 
čempionatą. Beje, Šimkus bu
vo nuvykęs į Lietuvą ir ten 
laimėjo čempiono vardą. Chi
cago j jis bus tik porą savai
čių. Po švenčių trauks į pie
tines valstijas.

i
Lietuves Akušerės

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai

ta pati, 
daro šie

Pirm.
VVestern

— yra tinkama 
kaina mokėti 

už gerą 
dantų 

mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

Atydai Roselando ir 
Apielinkės Lietuviams 

<5X,7 Norėdami pirkti auk-
esinių daiktų, deimantų, 

laikrodėlių ir visokių 
graznų, kreipkitės pas 
mane, o busit visada 

užganėdinti, per auksorių ir lai
krodininką

F. A. BUKAUSKĄ 
10831 So. Michigan Avė. 

Tel. Commodore 0990

Dr. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

SMAGIŲ NERVIŠKO NUOVAR
GIO SIMPTOMŲ. Kodėl neati
dengti jūsų nesmagumus specialis
tui, kuriam jus galite pasitikėti, ir 
leisti jam surasti priežastį ir ją 
pašalinti. Per 20 metų aš varto
jau savo patyrimą, Įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams, 
(beitas pasveikimas yra pasek
mes. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI
, Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 8794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

PASAKYT TAI SU GĖLĖMIS

URBA FL0WER 
SHOPPE

Gėlės dėl tų, kuriuos 
mylime

3324 S. Auburn Avė

PADĖKAVONfi

nuo 10 ryto iki 1 po piet ir 
nuo 3 iki 4:30 po piet. 

Nedėlioj
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

Vienas blokas i vakarus nuo 
Halsted

Tel. Boulevard 2035

JURGIS STANKUS

Moteris Bouguse, Vaikai 
Charles, Bronisė ir sesuo 

Adelė Kaukienė.

nuo tos nelaimingos 
kaip mirtis pakirto

JOSEPHINE GARALAITE 
kuri mirė lapkričio 16 dieną, 
1929 ir palaidota tapo lapkričio 
20, o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilus ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją i tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda- 
dami jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui, Kun. 
Linkui, kurs atlaikė Įspūdin
gas pamaldas už jos sielą; dė- 
kavojanie graboriui Eudeikiui, 
kurs savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ia i amžinasti, o mums pa
lengvino perkąsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame gėlių 
aukautojams, gėlių nešėjoms, 
grabnešiams, tai pat dėkavoja
me draugams, pažįstamiems ir 
kaimynams, kurie lankė ligonę 
namuose ir pagalios dėkavoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau musų 
mylima dukrele sakome: ilsė
kis šaltoj žemės ir lauk musų 
ateinant pas savę.

Nuliudus šeimyna Garalaičių.

METINĖS SUKAKTUVĖS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 14 d., 1928 m., su
laukęs 34 metų amžiaus. Tapo 
palaidotas šv. Kazimiero ka
pinėse. Nors jau metai laiko 
praėjo 
dienos 
gyvastj, mes negalime užmirš
ti tos nelaimingos valandos.

Atminimui metų sukaktuvių 
bus atlaikytos šventos mišios 
už jo sielą ant Kedzie ir 55 
gt., airių bažnyčioj utarninke 
7 vai. iš ryto, gruodžio 17, 
1929. Ilsėkis ramiai, musų my
limas vyre ir tėveli.,

.. Visi a. a. Jurgio Stankąus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti pamaldose.

Nubudę liekame

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvemš, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

;______ Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street ’
Canal 3161

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įveirųs gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III. 
-------- o--------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
- 2314 W. 23rd PI.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516 —o--------

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų 
-------- o--------

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMĖTRIST

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

Phone Kenvvood 1752
——O—

St

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį 
-------- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAŠ

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

GHTCAGO. ILL.—» o- ---- -

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Rezidencijos Tel. Midvvay 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Vidandos: Panedėliais ir Ketvergais
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

Pčtnyčiom^ 1 iki 6 v. v.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1Ū

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP "
• i

Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKATHS
Examinuoju akis ir prirenku akinius 

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

1646 W. 46th St.
• <

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar 

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Chas
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Akiųęydyį)jai 
Tel. Victory 6279 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS’ AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 0:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

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

-------- o---- r—

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Te). Kemvood 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 
(Corn. Leavitt St.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
34G1 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.
.......— 'O———

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną' 

vakarą, išskyrus ketvergą
, Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avc.
Tel. Boulevard 7589

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidėj 
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St.

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

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

įvairus Gydytojai
TIK SUGRJŽŲS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clark StM, 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
DR. HERZMAN

— Iš RUSĖTOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6806

(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas į
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4G31 South Ashland Avenue 

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

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

Advokatas
134 North LaSalle Street 

CHICAGO. ILL.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Lotai Office: 1900 So. Union Avė, 
Tel. Roosevelt 8710

Vai. nuo 6 iki 0 vai. vak. ju
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CHICAG<?S Vienu vienas apiplėšė 
didelę valgyklą

Bndgeportas
MM II.iMinai* IIIM, |_. ... m.-

CLASSIFIED ADVERT1SEMENTS
.     "I—— — I-F-...JIIIM ■ ■—Į K_JI_1_1 I II - ' .-T- ~ ŪMI Mini r I ■ IM ■ M Į m —1 C ' ~ ~ IM ■■ ■ IBI I - - . .

ąsos Vienų vienas banditas api
plėšė Thoni;>s;.no va’gyklą, 955 
M?(iir.c)n si. Paėmė $1011, išbė
go laukan ir dingo minioje.

PRANEŠIMAS Educational
Mokyklos

Furniture & Fixtures
Kakandai-Įtaisai

Personai
Asmenų Ieško

Exchange—Mainai

Čivic Opera
pietų> vai. po 

pirmadienį, 
vakare — 
antradienį,

Sekmadienį
— lanuhaeiiser; 
gruodžio 16, 8 va 
Der Rosenkavalier 
8 vai. vak. — I he
čiadiviij, 8 vai. vak. — U Tra- 
vatore; ketvirtadienį, 8 vai. vak.
— Lohengrin; šeštadienį, 2 
vai. po pietų — Iris, ir La Tra
viata vakare 8 vai.

Nuo 1 iki 20 metij kalė 
jimas buvusiam poli

cininkui
Michael O’Shea, buvęs seniau 
»ulh parko distrikto polici- 

kaltas plyšimu.
20

niūkūs 
Nuleistas kalėti nuo 1 
melų.

Merginai $15,000

Kibei Halvorsen, 18 metų 
mergina (6939 VVellington avė.) 
gaus $15,000. šeši melai atgal 
ją sužeidė automobilius, šiomis 
dienomis išnešta galutinas nuo
sprendis.

Gaisras padarė $25,000 
nuostolių

Gaisras kilo General Furni
ture kompanijos krautuvėje, 
2708-1 1 West Norlh avė. Nuo
stoliu gaisras padarė apie $25,- 
<MM>. ' • ' .

Gaisras vidurmiesty
Kiilo gaisras Clock trobesy, 

13-15 West Randolph st. Dau
giau, kaip 200 jis išvijo gat
vėn. Sakoma, kad pora ypatų 
nespėjusios išbėgti kartu su ki
tais.

Del KALĖDŲ
MUZIKOS,

Lankykite

Peoples
Furniture Co

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St

HEMLOCK 8400

4177-83 Archer Avė
LAFAYETTE 3171

Pilnas rinkinys Kalėdinių Lietu
viškų ir kitatautiškų rekordų, 
volalių dėl pianų.

ir

žmonių, o ir prie kasieriaus sto-

Labai skanus lašinėti, dešros 
palingvicai iš Lietuvos

ir

vėjo

Laukite šalčių
Orui spėti biuras praneša, 

kad čikagiečiai luri laukti ban 
gos šaltesnio oro.

Geriausios rūšies Birutės' sal
dainiai ir didelis pasirinkimas 
Gintaro karolių, špilkų, brasle- 
tii, auskarų ir kitokių dalykė
liu. c

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair, 
Moųuette, Jacųuurd, ttc. $3b iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

-o-----

v
PAIEŠKAU Zosės Zurbienčs po tė

vais Kudukiutė, Juozapo ir Elzbietos 
Rudukui duktęs iš Kvietkų miestelio, 
Rokiškio apskričio, Lietuvoje. Ame
rikon atvažiavo 1909 m., iki 1923 
metų gyveno Chicagoj, III. Atsiliep
kite arba praneškite, Valerija Zablec- 
kienū, 3336 So. Lowe Avė., Chica
go, 11).

NAMAS 4 flatų, medinis po 4 
kambarius išsimąinys ant biznio lo
tų, fanuos arba į namų, 
tyti nedėlioj visų dienų, 
tik apie 8 vai. vakare.

6011 So. Peoria
------ O-------

Galima ma- 
kitas dienas

St.

Banditai apiplėšė priva 
čius namus

Banditai 
II. Wiedel 
mac avė. 
brangnienų 
iria Wiedel 
ras buvo

asesorių tarybos.

apiplėšė p-nios P. 
namus, 3210 Poto- 
Pasiėmė pinigų ir 
sumoj $5,100. P- 
yra našlė. Jos vy- 
v.vriausias klerkas

$113,500,000 reikia 
miestui

Kad vesti miesto biznį 
busimo rugpjūčio mėnesio,

Taipgi užlaikau saldaus me
daus, labai gardžių grybų ir 
strimelių—žuvelių.

Krautuve atdara ikį 9 vai. 
vakaro.

Nedaliomis iki 4 po pietų.

Visus kviečiu atsilankyti.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street ' 

Chicago, III.
Tel. Victory 6122

(Apg.)

busHiess Service
Biznio Patarnavtma* DIDŽIAUSI BARBENAI UŽ CASH

iki 
Či

kagai reikalinga $113,500,000. 
Taip apskaičiuojama dabar.

PRANEŠIMAI
l)r-jos “Lietuvos Ūkininko” prieš

inei inis susirinkimas įvyks sekma
dieny, gruodžio 15 d., M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23rd PI., 1 vai. po 
pietų punktuališkai. Visi nariai ir 
narės prašomi būtinai atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui, 
nauja

Taipgi bus renkama 
valdyba kitiems metams.

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

raštinėj, 1443 N. Paulina St. Nariai 
ir knygų peržiūrėjimo komisija pra
šomi pribūti laiku. —Raštininkas.

12 Wardo American Lithuanian 
Citizens Club priešmetinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, gruodžio 15 
d., 1:36 vai. po pietų, Gramonto 
svet., 4535 So. Rockvvell St. Visi na
riai turi dalyvauti šiame svarbiame 
kliubo susirinkimė, nes turėsime 
išrinkti valdybą dėl 1930 metų ir ki
tų

LSS 
k ima s 
14 d.,

10

svarbių dalykų svarstyti.
Jos. Eringis, rašt.

ATYDAI
PUIKIŲ DOVANŲ DEL IŠDALI
NIMO HART TIME DANCE 

rengia
DRAUBYSTĖ LIETUVOS 

DUKTERŲ
SUBATOS VAKARE, 

GRUODŽIO 28 d., 1929 m.
LIETUVIŲ AUDITORIJOS 

Mažojoj svetainėj, ant pirmų lubų 
3133 So. Halsted St.

Pradžia lygiai 6 vai. vakare.
Įžanga liuosa, svečiams 50c.

Kviečiame visus lietuvius atsilan
kyti į šį nepaprastą balių, viskas bus 
kuogeriausia prirengta dėl priėmimo 
svečių. Bus duodamos geriausios do
vanos ypatoms už atsižymėjimų, taip
gi bus priėmimas naujų narių veltui, 
— tik tų dienų, tad naudokitės pro
ga. Visus kviečiame be skirtumo

— Komitetas.

TAXOS
Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na

mo ar loto Taxos už 1928 metų 
kreipkitės pas 

A. OLSZEWSKI 
3241 So. Halsted St. 

2nd floor 
gausite pilnų informaciją.Čia

G. D. L. K. Vytauto ant

Specialistas trydyme chroniškų Ir naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, ateilan 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir Jei aš apgi
linsiu jus gydyti, sveikata juras sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 19 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvtn Iri 1 no nietų.

20

Universal
ųs, 

sveiki lietu
viški vai- 
5iai ir man 
agus p a- 

tarnavimas.
Norkus, 

sav.
750 West 31st St.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Gruodžio 15 ir 16

Visas kalbantis paveikslas

“The Sophomore”
Iš kolegijos gyvenimo

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs . vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų 
setas $39.

5 šmotų 
$17.50.

5 • šmotų 
fitas — lova, 
springsai, matrasas — $63.

Kaurai 9><12 $23.50.
Taipgi tin ime 8 grojiklius pianus, 

ką lik gautus iš sandelio, už $75 ir 
augs. 1'arp jų yra Kimball, Schultz, 
Gulbransen, Stark. Visi kuogeriau- 
siame stovyje, taip kaip nauji. Mes 
duosime ir išmokėjimais, jei bus 
reikalas.

Atsįšaukit kasdien iki 10 vai. 
va k.

Nedėliomis iki 5 vai. po piet. 
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

4809 W. Lake St.
Tel. ColumUus 0467

riešuto valgomojo kamb.

ųžuolinis Dinette setas

miegamojo kamb. aul- 
dreseris, skrynia,

Automobile*

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.

NEPAPRASTA PROGA
STUDEBAKER vėliausio modelio 

4 durų Sedanas. Aš esu priverstas 
paaukoti. Karas yra absoliučiai 
kuogeriausias — neturi net įbrėžimo 
ir veik negalima atskirti nuo naujo. 
Jus turite pamatyti, kad karų įver
tinti. Aš paaukosiu jį tik už $300. 
Kainavo $1,850 tik trumpa laikų at
gal. Aš esu namie visų dienų nedė
lioj. 2116 N. Spaulding Avė., 1 Apt.

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

ir

1647 W. 47th St.
Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
į vien^, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

UNTERNAtlIONAL, 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. l^afavette 6738-6716

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

S. OSGOOD 
2231 West Division St 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Miscellaneous
įvairus

»800
$275
$500
$250
$400
$400
$550

'28 Bulck 5 pas. sedan--------------------
'20 Faige Sėdau 6 ratai-------------------------I
29 Ebhok Sodan---------------------------------- I
1027 Nash Coach epecinl--------------- - I
'29 Ford coupe ;
'29 Ford Hoadster------------------------------ !
'28 Auburn Roadster ----------------------- I

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 S. Halsted St.. Trinti g lo 9330------o-----

NASH VĖLIAUSIO MODELIO 
SEDANAS

Aš esu priverstas parduoti savo 
praktiškai nauja Nash Sedanų, nes 
man reikia pinigų. Karas yra taip 
kaip dienų išėjęs iš dirbtuvės. Ori- 
ginalis gražus . pilnai geras užbaigi
mas, 5 visiškai nauji balloon tairai, 
4 ratų brėkiai. Priimsiu tik $275. 
Būtinai ji pamatykit, nes mano ka
ras yra tiek pat geras, kaip naujas. 
Atsišaukite tiktai nedėlioj, 2231 N. 
Kedzie Avė., Ist flat.

-----,------Q-----------

PROGA
* Našle yra priversta paaukoti savo 
Hudson vėliausio modelio sedanų. 
Karas stovėjo sandely per devynius 
mėnesius ir nebuvo vartojamas. .Jis 
yra absoliučiai kaip naujas. Aš pati 
negaliu karų dravinti ir paaukosiu 
jį tik už $225. 2538 N. California 
Avė., Ist flat.

PAIEŠKAU brolio Frankio Kniuk
štos, keli metai atgal gyvend Racine, 
Wis., Dabar teko girdėti, kad gyve- 

Chicagoje. Labai norėčia susi- 
Atsiliepkite arba praneš-

GERIAUSI MAINAI BR1GHTON 
PARKE

cementinio
5, ar 2 po

nąs 
tikti 
kitę

LEONAS METRIKIS, 
3253 So. Halsted St. 

-O------

PAIEŠKAU Leonardo Rimanto, 
girdėjau gyvena Cicero, III. Turiu 
svarbų "reikalų. Meldžiu atvažiuoti, 
ar patelefonuoti 
ton A. Norkus, 
raut, 750 W. 31,

Victory 5371. An- 
Universal Best au
st.

I Partners Wanted
Pusininkų Reikia

IEŠKAU progos įeiti į kokį nors 
švarų biznį kaipo partnerka. Pra
šau rašyti šiuo antrašu: Mrs. K. J., 
3310 Wabansia Avė. 2nd floor.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ir numanu* vyrai <al> 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 

naujus 6 cil indelių

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

Priimti aplikantai bus trumpų lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas diena nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts. ---- O----

ii

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gclbininkas, ne jaunesnis kaip 40 
metų, kuris nevartoja munšaino. 
Valgis, guolis ir mokestis. 1447 So. 
Hamlin Avė., užpakaly.

Help Wanted—Female
Darbininkią Reikia

cementinio

2 augštų medinis ant 
pamato. Mainys į 2«po 
6 kambarius, mūrinį.

2 augštų medinis ant
pamato prie 45 ir S. California Avė., 
mainymui ant 40 akrų farmos.

5 kambarių mūrinė bungalow, mai
nys ant cottage, ar 2 augštų medi
nio namo, ar 
kėjimą.

B. R.
2608

parduos už $500 įmo-

PIETKIEWICZ 
West 47th St. 
----O-------

REIKALINGA lotų, namų arba 
farmų mainyti ant antrų užtikrin
tų morgičių. C. P. Suromskis, 3352 
S. Halsted SI. Tel. Yards 6751

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

KURIE NORITE BARGENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt namų, 
lotus, farmų ar kokį bizni ar auto
mobilį, mes išmainysim. Tik paduo
kite savo adresų.

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted St..

Tel. Victory 4898
-------- O--------

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

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

Tel. Radcliffe 4300
Arba prisiųskite sekamą kuponą:

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

Užtektinai kaimynų. 
$100 įmokėti, likusius 

mėnesį, 
leiskite

Atvažiuokite 
mums nuvežti
& co.

Adresas
Telefonas

Leb. . ... ______ __
Iridgeporto priešmetinis ir labai 
svarbus susirinkimas įvyks sekma
dieny, gruodžio 15 d., 12 vai. dieną, 
’h. Liet. Aįiditorijoj, 3133 South 
lalsted St. Visi draugai teiksitės 
aiku pribūti, nes randas daug svar- 
>ių reikalų apsvarstymui. Bus ren
kama valdyba 1930 metams ir daug 
eitų reikalų. —V. Kacevičius, rašt.

dalyvaujant
Eddie Quillan, Sally O’Neil 

Jeanette Loff

Dr-stė Dr. Vinco Kudirkos laikys 
priešmetinį susirinkimą šeštadieny, 
gruodžio 14 d., M. Meldažio svet., 
2242 W. 23rd Place, 7:30 vai. va- 
care. Visi nariai ir narės būtinai 
lūkite šiame susirinkime, nes bus 
rinkimas valdybos dėl 1930 metų ir 
aipgi yra kitų svarbių reikalų ap

tarti. —A. Kaulakis, rašt.

Bronislavos Poškaitės
MUZIKOS STUDIJA

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios. *

Šiandie graži tolimųjų rytų 
drama “Shanghai Lady”

[CLASSIFIEO APS.
Educational

Mokyklos

Taipgi
Reprezentuojame visą eilę

R. C. A. RADIOLŲ, 
ATVVATER KENT, 

MAJESTIC,
ZENITH, 
VICTOR, 
F ADA,

KIMBALL RADIOS ir 
KIMBALL PIANŲ.

ir išlygos, 
mandagus

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

šokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
phone, Klernetų, Kometą, Trombone, 
Armonikos, Man- /
dolinos. Gitaros, M — f 
balalaikos, ir visų

kitu styginių _ in- K - 
strumentu. lavina- H 
ma dai n a v i m o, 
\aipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Jei platesnių in- 
ormaciįu kreipki

mės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

vakar* ir

Garsinkites Naujienose

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslų i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tuks
iančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
sirašyti šiandien ir jums padėsime 

įsigyti abelną mokslų. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokvtoias
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

ir

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
Čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam suli£ užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 8486

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

NORIU mainyti savo 6 tūbų elek- 
trikinį radio ir moterišką deiman
tinį žiedą ant nedidelio automobi
lio. Atsišaukite tarpe 7—9 vakare. 
Tel. Virginia 1068.

Miscellaneous for Sale
 Įvairus Pardavimai

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

JEI MANAI Kalėdoms dovanų 
pirkti, tai pirk, kad visa šeimyna 
butų didžiausiai užganėdinta. Geras 
gi šuo visados namams reikalingas, 
3 mėnesių Police Dog, Champion 
Stock, full Breed, $10.

4065 So. Campbell Avė.
2 lubos

Tel. Lafayette 6041

For Rent
JšSIRENDUOJA 4 kambarių fla- 

tas arti bažnyčios ir mokyklos, ren
da labai prieinama. 4.532 S. Wash- 
tenavv Avė. —- ■ ■ O 1 - -

BUNGALOW ant rendos. 4741 S. 
Maplevvood Avė., Chicago. Savinin
kas gyvena 5031 W. 12 St., Cicero. 
TeJ. Cicero 3506.

PASIRENDUOJA flatas 6% kam
barių, pečium šildomas, 1-mos lu
bos, moderniškas, su visais patogu
mais. 2038 Wabansia Avė.

PASIRENDUOJA 4 ruimai, elekt
ra ir maudynė, arti prie mokyklos 
ir bažnyčios. 3329 Auburn Avc. Tel. 
Prospect 3938.

ISSIRENDUOJA 3 kambariai, šil
tu vandeniu apšildomi, arti mokyk
los ir bažnyčios, renda nebrangi. 
1445 S. 50tb Avė. Cicero 3677-J.

Furnished Rooms
IŠSIRENDUOJA kambarys dėl 

vaikino arba vedusios poros. Ap
šildomas ir kitais parankamais, 1 
lubos. 3208 W. 65th Place.

RENDON kambarys prie ramios 
šeimynos, su visais patogumais, dėl 
vieno ar dviejų vyrų, su valgiu ar 
be. 2621 Crystal St., 3 lubos.

JAUNAM vaikinui reikalingas 
fornišiuotas kambarys privačioj šei
mynoj, tarpe 31st ir 35tli St., aplink 
Halsted St. Saukite Victory 5371. 
Mr. Miller.

RENDON frontinis kambarys vy
rui arba ženotiems be šeimynos. 
1803 — 49th Ct., Cicero, III.

PASIRENDUOJA šviesus ruimas 
vaikinui—pavieniui. Galima ir vir
tuvę naudoti. 827 W. 34 Place, 1 
(tibos užpakaly.

RENDON kambarys: .švarus, ga
ru apšildomas, prie mažos šeimy
nos. 3437 So. Emerald Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

RENDON gražus fornišiuotas, švie
sus, apšildomas kambarys, be val
gio. 6968 S. Maplesvood Avė.'1-mos 
lubos/

$1,200 Grojiklis parsiduoda už 
priklausantį balansų $85, cash ar 
išmokėjimais. J, Korlak, 6136 So. 
Halsted St. yette 5083.

PASIRENDUOJA kambarys be

REIKIA patyrusių waste popieros 
sortuotojų. S. Gordon, 45 West 
Cullerton St.

PARDAVIMUI 5234 So. Car- 
penter St., 2 flatų medinis na
mas, 6 ir 6 kambarių; elektriką 
ir maudyne, 2 karų garažas, lo
tas 33x125, cementuota alč. Par
duosiu už mažą į mokėjimą, arba 
mainysiu ant loto. Kaina $5,500.

Telefonuokite Normai 1902,

Business Chances
Pardavimui Bizniui

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

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

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

PARDAVIMUI garažas, taipgi re- 
pairing ir pentavimo garažius, talpi
nusi 70 karų, leasas 4 metams, ren
da nebrangi, biznis geras — priežas
tis biznio pardavimo nesantaika 
partnerių.

LEO GARAGE, 
2719-23 N. California Avė.

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

GAL PIRMA kartų jūsų gyveni
me tokia gera proga nusipirkti bu- 
černę, viena iš geriausių šioj apie
linkėj. Kas ieškote gero biznio, tai 
čionais jums vieta. Galite 
nedėlioj iki 3 po piet.

Klauskite adreso 
Box 1159

• Naujienose

matyti

BARGENAS
Tai yra vienas iš geriausių pirki

nių 3 flatai, štoras ir 2-jų karų ga
radžius, parsiduoda visai pigiai, cash 
tik reikia $1,500, arba $1,0*00, arba 
mainysiu ant bile ko. Tamsta nepra
leisk tos progos. Tik pamatykit.

5613 So. Racine Avė.

BUČERNĖ, Įrengta su. ledo maši
na ir dviem šaldančiais kaunteriais, 
pardavimui, daranti gera cash biznį 
gyvoj apielinkėj. Svarbi priežastis 
pardavimui. Atsakomingam žmogui 
duosiu išbandymui ir išmokėjimui. 
Hartman’s Market, 1950 W. 69 St. 
Phone Prospect 2077.

PARSIDUODA anglių biznis (Coal 
Yard) su žeme ir trokais, už la
bai nužemintų kainų, 
dirbtas virš 50 metų, 
duosime, arba mainysime į apart- 
mentini namų. Del sužinojimo kreip
kitės telefonu Hemlock 5599, arba 
6953 So. Western Avė.

Biznis iš-
Viska par-

PARDAVIMUI restoranas geroje 
vietoje, ties kampu dviejų karų li
nijų; yra 6 kambariai pagyveni
mui, pigi renda. Pardavimo prie
žastis patirsite vietoje. Kreipkitės: 
Knygynas “Lietuva”, 3210 South 
Halsted St. Box 51.

PARDAVIMUI kendžių štoras ir 
pool tablo. 2051 Coulter St.

PARDAVIMUI saldainių ir mo
kyklos reikmenų sankrova skersai 
gatvę nuo mokyklos. Labai pigiai. 
4438 So. Whipple St.

PARSIDUODA grosernS arba pri
imsiu pusininką, nes vienas nega
liu apsidirbti. 3347 So. Morgan St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI rooming house ir
.valgio, karštu vandeniu apšildomas, restaurantas už labai prieinamą kai-.
1 4310 So. California Avė. TeJ. I.afa- ną. Vieta išdirbta per daugelį metų. I

2113 So. Halstęd St.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
SEKANČIAS PRAPERTES

Vienas — bizniavas namas, štoras 
su bučernės ir grosernės bizniu, 3 
flatai po 5 kambarius ir 2 mašinų 
muro garadžius, randasi 
kioį vietoj.

Antras — 2 Storai, 5 
mašinų garadžius.

Trečias — 6 kambarių 
galow, 2 mašinų garadžius. Parduo
siu tiktai už cash. Randasi Mar- 
ųuette Parko apielinkėj, kaina 
$8,900.00.

Atsikreipkite prie
JOHN PAKEL

General Building Contractor 
2621 W. 71st St.

Hemlock 0367 arba Grovehill 1680

labai

flatai
muro

pui-

ir 2
bun-

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

NAMELIS, 6 kambarių, $2,300. Iš
mokėjimais. Savininkas 371,4 So. 
53rd GI., Cicero, tel. Cicero 2771 M
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Feljetonas

“Kitur ir Pas Mus”
Traukinys važiavo nuo Vo

kietijos sienos, žmonių kimšte 
prisikimšo vagonan, visi tarp
duriai ir laipteliai apstoti, pilna 
jų viršutinėse lentynose, kloze
tuos ir kitur. Langai išdaužyti, 
durys neužsidaro, 
lių užpakaly
viai kaklus ištiesdami* stengias 
per kitų galvas pažvelgti i va-! 
geno vidurį.

- Tu ko vis stumdai,? — pik-, 
tai atsigięžęs tarė 
kryžmai persirišęs bašliku, vie
nam užgulusiam ji iš užpakalio 
žmogystai, stovėjusiam be ke
purės.

Ar negalima čia i vagoną 
praeiki, be kepurės va kaip šal
ta, — atsakė šis.

—O kur gi kepurė liko?
—Pavogė. Vos sieną pervažia

vau, tuoj ir paglemžė. Atsipra
šau, praleiskite *mane vagonan.

—Kur gi tu eisi?., manai va
gone bus geriau? — tarė suer
zintas kareivis.

—Ten vis netoks vėjas.
—Netoks! — atsiliepė Ironin

gai apisenis keleivis, juoda no
simi ir juodu veidu, nes veido 
raukšlėse pilna buvo pritūpę 
suodžių, tur būt krosniakuris,— 
čia gi švilpia bjauriau, kaip lau
ke.

—Mato, kad vagonas, tai ir 
grudžias, — tarė sėdintis mai
šeli amt laiptų po savim pasi
dėjęs barzduotas ir sermėgėtas 
kaimietis, — o kaip smagu ta
me vagone — nepaiso. — Ir 
sermėgon susupęs’ vieną veido 
pusę atsilošė prie vagono sie
nelės, kaip daro, važiuodami 
šlajomis pusniai pustant.

—Na tai dar nesvietiškai, jau 
kepurę nuo galvos nutraukia. 
Kaip galvažudžiai,.

—Važiuoti baugu ir tiek, — 
tarė senutė kaimietė, stovėjusi 
tarpdury su ryšuliuku.

Kišenių laikyk s'ugniaužęs, 
nuo ryšulėlio nesitrauk. Dabar 
traukinys vos valandėlę stoty 
stabtelėjo, o jau du žmones ap
čiupinėjo.

—Na, čia vyrai apsukrus.
—Kas žiopso, nuo to ir vagia, 

— tarė nepažįstamas niūrūs 
žmogus nuo lentynos. Reikia 
aplink save apsižiūrėti, ir... O 
‘tai tik žmones į pagundą veda
te.

—Aplink save žiūrėti... ale 
koks tamsta akylus, — piktai 
atsiliepė kareivis nuo kitos 
aukštutinės lentynos: aš tarna
vau 
nių 
rėk 
per žiemą išnešiojo ir ką tu 
jiems padarysi. Dar kitas pri- 
sprogs, prilaks ir paspruks ne
užsimokėjęs — nepagausi.

----- Kad ir dešimt buvot 

gai matyt žiūrėjot.,,
Jis vėl savo... lengva pasa

kyt — nežiurėjot, kad tai tikri 
žulikai butų, juos tuoj pažin
tum, bet čia visi žmonės vagys.

Tai ir teisybė, kur visą 
svietą sužiūrėsi, — tarė kaimie
tė. — Juk kaip labai jau žiuri. 
Aš andai stoty valgiau, tai iš 
kalno užsimokėti turėjau ir vi
są laiką žmogus stovėjo užpa
kaly, kol lėkštę ir šaukštą at
gal atidaviau. Kai paprašiau ar
batoj stiklo, tai trisdešimt rub
lių užstato paėmė.

—Prieini prie bufeto, 
stalo, tai tave ir daboja, 
kokį vagį, — kalbėjo vėl 
su avikailiu kaimietis: 
piktis tave paima.

—Ko čia pykti, juk jis ant 
tavęs nešaukia, o žiūrėti — lai, 
tesižinai, tegu sau žiuri.

Pykti, žinoma, nėra ko — 
tarė keletas balsų: —. kad tave 
vieną dabotų, o dabar visus ly
giai prižiūri.

—Žiūrėk kiek

rodamas j lubas. — Jei susigrūs 
trys šimtai žmonių, tai reikės 
trijų šimtų tarnautojų, kad už 
kiekvieno nugaros po vieną pa
stačius.

O ir tiems tarnautojams
Nuo laipte- dar po žmogų duok, - tarė vie- 

stovintieji karei- nas linksmas darbininkas.
—Kad kontroliuotų...
—O kaip gi.
—Kitaip negalima.
—Iš kur jie, tur būt per, ka-

kareivis,, ra, taip vogti išmoko?
—Kas juos supaisys.

\ —O aš štai važiuoju iš Vo
kietijos, — tarė bekepuris, šiaip 
taip prasispriaudęs vagonan 
tai kol ligi sienos važiavau vis- f
kas gerai, bet vos sieną perva
žiavau — tuojau kepurę ir vai-, 
gių ryšulį kažin kas ir paglem- 

| žė.
Visi pažvelgė į jo galvą.
—Pasveikino su laimingu per- 

keliavimu, — tarė linksmas dar
bininkas.

I • v •—Užsižiops’ojot gal, tai ir 
grybštelėjo, tarė niūrusis 
žmogus.

- Atpratau, 
muose buvau, 
cuzų fronte ir 
sius vokiečių 
vau.

—Per 
prasti!... 
kepurės, 
žiuosi...

—O svetur 
pasiteiravo balsas nuo aukšto
sios lentynos.

—Niekuomet! Ten tokie, vel
niai teisingi, kad net...

Visi pakreipė galvas į karei
vį. Tiktai piktasis balsas nuo 
lentynos, žiūrėdamas' pro langą, 
tarė:

—Akimis pašaliais nežiopli- 
nėja, tai ir nevagia.

—Ne, jie lyg kokie kvailu
čiai.

—Tenais, būdavo, išlipi sto
ty, pats pasiimi, kas patinka, o 
paskui užsimoki.

—Viešpatie! — sušuko kai
mietė: — tai tur būt prisiva
gia...

—Ir net nedaboja, kiek tu su
valgai, jiems tai lyg ir nedrą
su.

—Ir tamstos nedabojo?
—... Iš pradžių ne, — kiek 

palūkėjęs atsakė belaisvis.
—Tai, velniai, kokie poniški.
—Ten poniškai, čia pas mus 

už stiklą užstatą ima, ir dar 
vis tave daboja, o ten būdavo 
suvalgai už trirublį, o pasakai 
už pusrublį. Ir nieko, gerai iš
eidavo.

—Kvailučiai ir tiek. Tai 
lengva monyti žmones!..

Gyventi iš pradžių buvo 
rai. Bet paskui vienas mūsiškių 
nagus Įkišo ----- šakutę grybšte-

lejo — tada pasidarė blogiau.
—Lauk jus ėmė varyti? — 

paklausė darbininkas.
—Varyti nevarė, bet pamatę 

rusą užgindavo ką nors ranko
mis liesti. O elgdavos taip, kad 
visur tamsta ir viskas’, kap rei
kia.

—Sakykit, kokie širdingi 
žmonės. O kalbėjo čia — pago
nys, žvėrys. Jie gal ir už mus 
geresni.

—Gerumo kad ir ne geresni, 
bet blogo negalima pasakyti. 
Vieną kartą vėl buvo, kad mū
siškis šaukštą nušlavė..*

—Ko gi jie tuos šaukštus 
taip graibšte, ar taip jie bran
gus buvo? — nekantraudama 
paklausė kaimietė.

—Sako, labai blizgėjęs. Taip... 
tai nei jį mušė, nei ką, o tik 
dvejetas priėję tarė: tamsta per 
apsirikimą musų šaukštą paė
mei... žinoma, saviška kalba pa
sakė.

—Duot jam reikėjo ir balso 
nori, vis tiek pasiklausyti, — tarė • niūrusis 

nė velnio nepadės, — tarė iš žmogus nuo lentynos. — Vok, 
aukštutinės lentynos kareivis, bet žiūrėk, kad nepagautų. Viš- 
apsivertęs aukštienikas ir žiu- tos protas, o lenda prie vogimo.

labai 
du metus 
aštuonius 
belaisvėje

senai na- 
pran- 

mėne- 
išbu-

du metus nesunku at- 
čia

o ir
namo ne tik be 
be kelnių parva-

ar nevagia? —

stoty, būdavo dešimt žino- 
akis išpūtę dabojam, o žiu- 
visas stiklines’ ir šakutes

L>lo-

prie 
kaip 
koks 
— ir

kur

ge-

Chicago, III., šeštadienis, Gruodžio-December44d., 1929

Chicago. — Cook pavieto kalinės valgo “Padėkavonės Dienos” pietus. Po kairei sėdi Genevieve 
O’Brien. kuri kartu su Samuel H. Dorr yra kaltinama savo vyro nužudymu -

visų tų 
tai ir va-

privažia- 
darbinin-

nuo

—Dabar visi lygus ponai.
—Kaipgi, ar čia kur pirmiau 

pirma klasė buvo? — paklausė 
apsidairydamas buvusis belais
vis.

—Taip. Tas klases dabar 
jiems prišvarino.

Tai staltieses ir gėles tur 
būt išnešė, a?

—Kitką išnešė, o kitką nesu
skubo — išvogė.

—Navatna, — tarė kareivis, 
vėl apsidairydamas. (

—Taip tau rodos, kol tu ne
pratęs. o pavažiuosi toliau ir 
pats apsiprasi.

—Ana šaukštai bufetan su
krauti, — tarė darbininkas.

—Piliečiai, pasitraukit toliau 
nuo bufeto, — šaukė storas bu- 
fetininkas, pasirodęs’ iš už sa- 
mavoro.

—Ei. nešukauk, kol už ran
kos neniutvėrei, o jei nori tai 
antausių pridėsim.

Iš rusų vertė V. I.

aną 
da-

be-
ne-

Kaimietė atsiduso ir pačiupi
nėjo savo ryšuliuką. Paskui, pa
žvelgusi j savo kaimyną, ryšu
liuką pasitraukė arčiau prie sa
vęs.

—Kaip prisiklausai 
kalbų... — tarė ji, — 
žiuoji vis su baime...

Traukinys’ sustojo, 
vęs stoti. Belaisvis su
ku peržengė . kaimietės ryšuli, 
prasispraudė prie durų stotin 
eiti.

Kaimietė, ilgai trypinėjusi 
vietoje, pagaliau tarė:

—Bepigu, kas neturi su sa
vim daiktų, o tai norėtum išei
ti, bet bijai ir tiek.

—Greit tave, jei nori, 
daiktų palengvins...

— Ach, Viešpatie tu mano! 
Jau aš negaliu. Tamstyte, gera
sis, padabok mano ryšuliuką, 
aš tuoj sugrįšiu, — tarė ji niū
riajam žmogui.

—Gerai...
Kaimietė išėjo, bet jau nuo 

tarpdurio atsigręžė į ryšulį ir 
tarė kareiviui su bašliku:

—Tamstyte, padabok
žmogų, kurs mano daiktus 
boja...

Stoties salėje, kur įėjo 
laisvis ir darbininkas, prie
užtiestų tuščių staliukų, sėdėjo 
keleiviai ir šakaliais maišė stik
luose be lėkštelių arbatą. Kiti 
ant aplaistyto, trupinių ir plut- 
krasčių priterštų stalų valgė iš 
molinių puodų ir mediniais 
šaukštais srėbė sriubą.

Ant kitų stalų sėdėjo karei
viai su maišeliais, moters su 
rėksniais vaikais ant rankų.

O valgančių keleivių užpakaly 
stovėjo keletas padavėjų, kurie, 
kaip dvaro akamonai per rugia- 
piutę, akylai dabojo į visas pu
ses.

—Gana, gana laižyti, duokš 
lėkštę ir keliauk sveikus, šau- 

kė senas skustas kelneris, pa
brukęs nešvarią, kaip mazgotę, 
servetėlę pažastūn apšepusiam 
kareiviukui, kurs apkabinęs 
abiem rankom lėkštę atsidėjęs 
ją laižė.

—Ko čia rėki, labai man ta
vo lėkštės reikia.

—Vietą reikia kitam užleisti, 
matai... Laižo, laižo — bumbė
jo padavėjas, piktai valydamas 
kareiviuko stalą ir lydėdamas j| 
akimis, — o nusisuk — tai lėkš
tę kaip matai po skvernu nulai
žys.

—-Kur ’ tempi stiklinę, užsi
mokėk pirmiau 30 rublių užsta
to, — šaukė iš už bufeto vie
nam su pajuostu avikailiu ir 
vailokais piliečiui.

—Prašyčiau mandagiau, ar 
nematai — inteligentas.

—Vis tiek pat mokėk užsta
tą. Inteligentas... nelabas jus 
supaisys, visi apdriskę, kaip 
katorgininkai, o dar nori, kad 
su jais inteligentiškai, murm
telėjo bufetininkas, padėjęs už
statą stalčiun.

—Ponų taip pat ne labai pai
so? — paklausė belaisvis.

JONO EKSPERI
MENTAS

Jonas pamėgo pesimistų raš
tus. Skaitė, skaitė ir surado 
du dalyku: gyvenimas —• nulis, 
moteris—veidmainė. Viskas tuš
tybių tuštybė—šalin didieji, lai 
gyvuoja nulis' (niekas). Kipšas 
privedė prie Jievutės. Jonas 
tuoj, kaip sakoma, įsimylėjo ir 
apsivedė. Visi jo draugai pa
vydėjo—kur čia nepavydės! to
kios gražuolės, tokios lipšnios 
geltonplaukės...

Jaunavedžiams gyvenimas 
tikrai gerai sekėsi. Jievutė gera 
gaspadinė, švariai namus užlai
ko, kas rytas Joną pabučiuoja 
į darbą, išleisdama. Viskas 
tvarkoj, bet Joną kankina vie
nas dalykas: gal Jievutė, kaip 
moteris, tikrai veidmaine... liet 

kur čia jinai veidmainiaus, ji
nai juk tikrai jį myli. Taip, tai 
taip, bet ot kad čia pabandžius 
persitikrinti kaip ištikrųjų yra. 
Jievutė nusipirko didelį grojiklį 
pianą. Nuobodu vienai— jinai 
turėsianti kuomi nuobodulį iš
vaikyti. Pastatė pianą į kam
pą ir Jonui vakarais kad skam
bina, tai skambina. Jonas tyli 
ir džiaugiasi, bet jam galvą 
graužia vis tas prakeiktas no
ras surasti ar Jievutė tikrai 
jam ištikima...

Vieną subatos vakarą Jievute 
verda vakarienę, o Jonas sėdi 
netoli piano ir rūkydamas skai
to Tolstojaus, “Kreutzerio So
natą”. Staiga jisai atsikelia, 
pažiūri į pianą—už piano, bro
lau, gali visą dieną pasislėpęs 
gulėt. Jisai paima nuo sofos 
pagalvę užmeta už piano ir nu-l 
taria: Panedėly po pietų aš čiaĮ 
tupėsiu. Jei 
man pirksiu 
viskas nulis, 
tai tiesa, bet

Nedėldieny 
dar lipšnesnė,
bet viskas tuštybių tuštybė, nu

lis, ir Jonas laikysis savo nus’i- 
tarimo. Vakare jisai jau buvo 
pradėjęs svyruoti—viskas nulis, 
tai kam dar krimstis ir gal vel
tui už piano tupėt. Bet vis-gi 
reikėtų pačiam įsitikrinti. Pas
kui jisai galės Jevutei viską 
pasakyt, atsiprašyt ir jiedu dar 
geriau gyvens.

Panedėlio rytą Jievutė išvirė 
kavą, sutaisė Jonui pietus, gra
žiai suvyniojo, nubučiavo ir iš
leido į darbą. Jonas į dirbtuvę 
nevažiavo. Bet kaip čia už pia
no užlindus. Laukia Jonas ta
bako krautuvėj, laukia progos. 
Štai mato Jievutč eina į groser- 
nę—dabar, vadinasi, proga. Jo
nas |eina j vidų, užlenŽka už 
piano ir laukia, laukia... Gana 
kieta sėdynė, bet ką-gi darysi 
—dabar jau reikia kentėt.

Štai ir iJevutė. Jinai dabar 
dar gražesnė, išsipudravus, 
plaukus susiraičius. Jonas žiuri 
iš už piano ir jau nori išlyst 
ir atsiprašyt, bet reikia dar pa
laukti, nors kieta sėdynė...

Suskamba skambutis. Jonas 
krūptelėja—čia kas nors Įeis, 
žiuri: atsidaro durys, įeina jo 
geras draugas Kazys. Jievutė 
pribėga apsikabina ir jiedu bu
čiuojasi, bučiuojasi... Jonas py-

ksta; Kr.zys Jievuię kad spau
džia, Ui spaudžia—jai nė atsi
kvepi progos tas bestija ne
duoda. Jonas, rodos, šok^ ir 
duos tam latrui į snukį, bet 
jisai nejuda. Pradėjus reikia 
užbaigti.

Jievutė šiaip taip pasiliuosuo- 
ja, pasodina Kazį ant sofos, 
ant tos pačios' sofos vietos, ku
rioje vakar vakare Jonas sė
dėjo, pati išbėga į virtuvę ir 
atsineša vyno.

—Sveikas, Kazeli brangus!
—Į sveikatą, Jievute.
—Vėl bučkis—ilgas ir karš- 

i tas. Jievutė jau sėdi ant Ka
zio kelių.

—Jievute brangi, kas butų, 
jei meilė išnyktų? Meilė viskas 
—be meiles nėra gyvenimo, nė
ra laimės.

Vėl geria. Vėl bučkiai. Jonas 
žiuri, kenčia ir laukia.

—O vis-gi, Jievute, man 
bangu čionais su tavim... Jei
gu Jonas pareitų...

—Matai, mano mielas, aš nu
pirkau šitą pianą; už jo galė
tum pasislėpti, ar supranti?

Jonas surebpjo. Bet reikia 
palaukti galo. Dar tik antra 
valanda —nejaugi jam reikės 
ištupėt iki šeštos. Jo laimei 
Kazys atsikelia, pabučiuoja ir 
Jievutei duoda šitokią propozi
ciją :

- Važiuojava, širduk. čionais

man baugu. Pasibučiavo ir iš
ėjo.

Vakare Jievutė pasitiko Joną 
ir norėjo pabučiuot, bet jisai 
pažiurėjo į ją ir paaiškino: tu
riu šaltj, nebučiuok, dar tau ga
li prilipti. Kiek vėliaus atėjo 
Kazys.

—Sveikas gyvas, Jonai, atne
šiau vyno— brolau trijų metų 
senumo, poniute, duok stiklus.

Jonas pažiurėjo j Kazį ir į 
Jievutę, išgėrė stiklą vyno, atsi 
kėlė, nuėjo i priekinį kambarį, 
ištraukė iš kišeniaus dėžutę 
trumpų karpeto vinučių ir pa
bėrė už piano.

Paskui dar kelis stiklus' vyno 
išgėrė.

Jonas vis tylėjo, “šalin ga
lingieji ir didieji, lai gyvuoja 
nulis”—ištaręs 'tuos žodžius iš
ėjo cigaretų pasipirkti ir su 
draugais pasikalbėti.—A. iš B.

Geras skutikas

Tūlas žmogus atėjo pas barz
daskutį, pas kurį kelios dienos 
atgal skutosi ir atsisėdęs klau
sia:

—Ar su ta pačia britva sku- 
si, ką ir aną syk?

—Taip.
—Ęavadink artimiausią dak

tarą, kad mane užmigdytų, nes 
abejoju, ar gyvas’ išliksiu iš tos 
operacijos.

Patogiausia ir Geriausia
Vieta Pirkti Kalė 

dines Dovanas

Pirmiau n e r u eisi kur kitur už
eik pas JOS. A. RIZGEN pamatyt 
jo kainas ant deimantų, EL’CTN laikrodėlių ir kitų Auksinių daiktų.

J. A. RIZGEN užlaiko geriausios rūšies deimantus ir laikrodėlius.
4 GREITAS IR GERAS PATARNAVIMAS.

JOS. A. RIZGEN
DIAMONDS, JEWELRY, EXPERT WATCH MAKER

3313 So. Halsted St. Chicago, III.
PHONE BOULEVARD 6561

BIRUTE m
M ALUNINK AS ir KAMINKRETIS'

Nerišlioj, Gniorižio-Dec. 15 d., 1929
C. S. P. S. SALtJE

1126 West 18th Street

Pradžia 7:30 vai. vak.

Antra dalis programo—“Birutės” orkest
ras po vadovyste K. Steponavičiaus.

Jievutė ištikima 
dovaną, jei ne... 
tuštybių tuštybė, ' 
reikia patirti, 
lyg tyčia Jievutė 

dar malonesnė,

II

K. STEPONAVIČIUS, 
“Birutės” choro ir orkestro 

vedėjas.

Operetė “Malūnininkas ir Kaminkrėtis” 
bus išpildyta su naujomis “Birutės” spė
komis; pats veikalas gana linksmas, su 
gražiomis dainomis. Vąkaras bus Įvairus. 
Po programo šokis.

Kviečia visus “BIRUTE”.

- - --------------------------------------- -
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Jokūbas Dagys.
PALYDINT JAUNYSTĘ

Jaunystė,—-viešnia mylimoji, 
Nepasibeldusi durisna atėjai 
h atnešei man gražią buitį 
Tuščiais ir žydinčiais žiedais išpuoštą.

Tik kam, lyg pavydėdama kitokio džiaugsmo, 
Mylėti liepei jaunai širdžiai?!
Ar tam, kad ieškočiau nežinomos pasaulyje širdies 
Ir josios paslaptis suprast turėčiau?

Jaunyste.—mano viešnia,— 
širdies kerėtoja esi,— 
Kam laimę man parodei už varinių vartų, 
O raktų nedavei atskleisti jiems?

(Gal gi todėl užudegei žibintus tolimus, 
Kad tau ant visados sudie pasakęs 
Dar laužčiau užrakintus vario vartus 
Ir netikėčiau mirusia jaunatve.

BEBRŲ GYDYTOJO MAIMONIDESO 
KASDIENINE MALDA

O dabartės, kai dėl savo pašaukimo;
O, Viešpatie, buk su manim šioje tikrai 
svarbioje darbuotėje!
Suteik man pasisekimo, Nes— 
Be Tavo malonaus patarimo 
ir paramos 
žmogus nieko nuveikti nebegali. 
Įkvėpk man tikros meilės, 
kad mylėčiau savo meną 
Ir tavo padarinius.
O, sutėik!—
Idant nė noras pelno, nė garbės, 
nė tuščios ambicijos 
Nekliudytų mano darbuotės. 
Nes tai yra, žinau, priešai 
Teisybės ir Meilės’ žmonių, 
Ir gali sūklupdyti profesijoj
Ir platinime gerbūvio Tavo padariniuose.
0, stiprink marle!—
Duok energijos kunui ir dvasiai, 
Kad visuomet bučiau pasirengęs 
Palengvinti nelaimes, 
Palaikyti ir gelbėti
Turtingus ir vargšus, gerus ir blogus, 
priešui. įr draugus.
Lai ketičiančiuose ir nelaiminguose ašai matau 
Tiktai žmones!

Sulietuvino Dr. A. J. Karalius.

Jokūbas Dagys.
VIENYBES KELIAS

Kai paklysta vaikas,—
Į pagalbą šaukia motinėlę savo, 
Kai žmogus dievotas neįveikia vargo,— 
Sau pirmos pagalbos meldžiasi iš dievo; 
O kai turtingąjam kas blogai nutinka,— 
Jis už dydžius turtus pasisamdo žmones, 
Kurie jam padaro, ko tiktai prireikia.

Tiktai mums’ varguoliams nėr’ ko prisišaukti,— 
Musų motinėlės užauginę vargui 
Pačios’ nebegryžo elgetaut išėję;
O švenčiausios maldos mus apgaudinėja 
Liepdamas prie durų uždarytų belsties.

Mus žmonių bedalių nieks negloboja,— 
Nei teisingi žodžiai, nei valstybės teisė,— 
Mes teturim vieną sau paguodą tikrą, 
Tai vienybės kelias į geresnę buitį, 
Kur keliaujant drąsiai darbininkų kuopoms 
Ir žiauriausi priešai negalės užguiti.

JIS MANE ČIULPE
(Sulietuvinta iš W. H. Davies eilių rinkinėlio) 

Ji mane čiulpė, kaip bitė
Savo silpną žiedelį,

Tvirtos jos rankos man’ spaudė,
Galvą padėjau ant kelių.

Gudriais žodeliais aš tuojaus
Ją rankose turėjau:
“Marint, kas bitutė dabar,
Ir kas čiulpti prade joj’

Ji manė, kad aš musele,
, Ji—tikrai didis voras—

Suko tinklą kiek galėjo,
O aš dar buvau doras.

‘Gudriais žodeliais aš tuojaus
Juoktis ėmiau atvirai: 
“Mariute, kas dabar musė, 
O kas voras, ar žinai!”

Kai dienelė baigias, 
Temsta vakarėlis,— 
Man gi nemalonus * 
Minkštas patalėlis.

Nors naktelę tamsią 
Dangus žaibu žėri,— 
Miegelio nemigęs 
Sau balnoju bėrį.

Norisi nujoti
Per žaibuotą žemę, 
Norisi įs'peti, 
Ką likimas lemia.

Bet gi gilumčlis, — 
Platus vandenėlis y 
Man pastoja kelią. 
Negi jį perbristi, 
Nei žirgu perplaukti, 
Argi mylimąją 
Nors kada sulaukti?!

Jis gali palaukti

Nuteistą mirti kalinį už
klausta, ar dar ko nereikalauja.

—Norėčiau truputį šviežių

uogų.
—Dabar žiema, uogų nėra.

—Tai niekis, aš galiu palauk
ti vasaros.

“STAR” NAUJAUSIOS KONCERTINOS
Rankų darbo balsai, alumino liežuvukaft su 
stipriu koncertiniu tonu. Parduodame ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Priimam se
nas armonikas mainais. Katalogus siunčia

me dovanai.
INTERNATIONAL ACCORD1ON AND 

CONCERTINA MFG. CO.,
1509 Girard Street, Chicago, Illinois

LIAUDIES DAINŲ 
ATSKIRI KUP

LETAI

MES MOKAME CASH

S65.00
,Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai į Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., ' Chicago, III.

Jokūbai Dagys.

KOVOS PALAIMA
Per amžius liejosi už laisvę kraujas, 

Per amžius nuskriaustieji už teisybę grūmės, 
Nors budeliai kvatojo kruvinomis rankoms 
Kankintinhj išplėšę širdis.

Teisybė sau apaštalus atranda
Ir siunčia skelbti vardą jos;
Nors persekiojami jie būdavo ir bus, 
Bet savo kryžiaus nešti nenustos!

Kiekvienas, kurs už tiesą miršta, 
Kuris už nuskriaustus kovoja,— 
Sau amžiną palaimą susilaukia, 
Nes savo gyvastį kitų gyvenimui aukoja!

Neverki, motina, jei sūnų prikalė prie kry
žiaus.

Jei tau vidudieni naktis sutemo,
Nors jis neatsikels ir neateis tavęs paguosti, 
Nors nebebus gyvenimo tau ramo.

Neverk! Jei už teisybę žuvo jis,— 
Palaimins tūkstančiai jo mirtį.
Garbingi tie. kurie žmonijos labui 
Gyvenimą ir jėgas paaukoti skinti!

1 Jokūbas Dagys;

DAINA
Nemanyk, mergyte, kad jau busi mano,— 

Nei tau žiedi duoti, nei saldžiai bučiuoti 
Dar aš nedumojau.

Man tėtušis senas žirgo neaugino, 
Motinėle žodžių meiNty nemokino 
Kaip tau pakalbėti.

Dar dalužė mano neartuos laukeliuos, 
O meilužė —vargas per visas dieneles 
Lig vėlos naktelės.

Nei gegute raiba ankstais pusrtytėliais, 
Nei lakštutė pilka vėlais vakarėliais 
Linksmai nelakštavo.

Tik dalgele verkė plakama lankoje, 
Tik galvelė sviro ir liūdnai durnojo,— 
Kaip daug reikia kęsti.

Tai dalužė mano, mylima mergyte, 
Skurdi ir nemiela, kaip žiedai suvytę, v 
Nuo pat jaunystės.

Jokūbai Dagys
M

M M

Man aimanavo žmones
I

Ir skundėsi dažnai,
Kad jiems gyventi sunku, 
Kad spaudžia juos vargai.

Aš juos paguost norėjau. 
Nelaimėje pade L 
Bet vis tylėt tUtėjau,— 
Uždrausta man kalbėt.

Aš nežinau, kam reikia 
žmonėms mintis varžyt, 
Kai jie teisybę nori 
Aiškiai visiems sakyt.

Kaip neteisingai būna, 
Kai žmogus žmogų ėda, 
Kai už idėją šventą 
Turi kentėti gėdą.

Man aimanuoja žmonės 
Ir skundžiasi dažnai, 
Kad jiems gyventi sunku, 
Kad spaudžia juos valgai.

ne brolelis,

Jokūbas Dagys.

JAU GATAVI
DEL JŪSŲ

jus esate nariu musų Kalė- 
Taupymo Kliubo, o jei ne, 
prisidėkite dabar. Jus ma-

(Iš mano dainų rinkinio, 
J. Krukonis)

vietų galite lengvai pagauti.

BeTubu

DIDELIS BANKAS
ant kampo

Ateikite dieną ar vakare ir pasiklausykite 
jo skambaus balso.

PATI
(Iš arabų dainų)

Kas naktį aš vaitoju 
šalę kreivųjų kojų 
Savo kvailosios pačios. 
O laidotuvių dieną 
(Tai vestuvės kiekvieno) 
Neturėjau aš drąsos 
Jai nuodų stiklą paduot, 
Savo kailį išvaduot 
Iš nagų kvailos pačios.

Jokūbas Dagys.

NAŠLAIČIO DAINA
Nei močiutės, nei pirkelės, 

Nėr kur prisiglausti, 
Vargą vargstu patsai, vienas, 
Nėra kam užtarti.

žmonės pyksta ir kolioja, 
Tinginiu vadina, 
Neišgirstu mielo žodžio, 
Nieks nenuramina.

Vis taip sunku našlaitėliui,— 
Liūdesys kamuoja, 
Jis, kaip palaužta šakele, 
Verkdamas svyruoja.

Patvoryje dilginėle 
Laimingesne esti, 
Negu vargšas’ našlaitėlis 
Turįs vargą kęsti.

Vai kodelgi toks likimas, 
Vai kodėl taip būna, 
Kai vieni gražiai bujoja, 
Kam kiti pražūna?!

še, jau traukiami varpai, 
Pasiliauti tur darbai: 
šventas vakaras atėjo. 

*
Visi mane: “marts, marts, 
Ar aš be vardelio?
Pareis mano bernužėlis 
Pavadins vardeliu.

Anytėlė bare, 
Iš namelių varė. 
Dieverėlis
Dureles atdarė. 

*
Pabusk, pabusk, .
Miegot jau gana: 
Veik’ saulė tekės, 
Jau aušta diena.

*

Sėdi diedas ant klojimo, 
Pina vyžas ir dabina. 
O kur eisi dieduk mano? 
Į veseilę, bobut mano. 
O ką šoksi dieduk mano? 
Atbulinį bobut mano, 

ne
sunkiai sergu — pirmagaliu: 
Mušė mane motinėle virvagaliu. 
Oi negaliu!... pasturgaliu:
Mušė mane motinėlė su pagaliu. •

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

Watchmaker and Jeweler
2045 VVest 35th Street 

CHICAGO, ILL.
Geriausia vieta pirki
mui Kalėdinių dova
nų ; didelis pasirinki
mas deimantų ir au
ksinių laikrodėlių.

Kainos yra žemes
nes, negu kur kitur.
PRIRENKAM AKINUS 
K. NURKAITIS, O. 1). 
Registruotas Optomet- 

ristas

Gilus gilumčlis,
* Platus vandenėlis, 

Nei man jį perbristi, 
Negi jį perplaukti, 
Taipgi mylimosios 
Niekad nesulaukti.

Per dienelę visą 
Sunkiai procevoju, 
Bet apie mergelę 
Visados durnoj u.

kalėdiniai čekiai

dio 
tai 
ioniai nusistebėsit, kaip lengvai 
jus galit įsigyti pinigų sekamų 
metų Kalėdoms.
Ponai: Sedemka, Jagminas, 
Rymkiewicz, Zabella, Mickie- 
wicz visuomet pasirengę patar
nauti jums bankoje. • 
Atsilankykit dabar.

Peoples .Nailonai Bank 
and ^rust Company 

op Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

COLON A
PAGRAŽINS IR

PALINKSMINS
JUSU NAMUS

Tai yra vienas iš geriausių radio aparatų, grynai elektrikinis, 
kuriam savo vertybe ne vienas kitas lygintis negali. Turi jbudavo- 
tą dynamic kalbetuvą, kuris teikia didelį ir gražų balsą. Jis taip 
jautrus-yra, kad juo beveik kiekvieną stotį, ne tik Chicagoje, bet ir 
iš tolimiausių

Kaina

•»

$175'°°

Šventėms Pasiūlome
Musų didžiausi pasirinkimą rakandų vė
liausių dezainų ir geriausio darbo, gasi- 
nius pečius ir kombinaciją su anglimis, 
žemos kainos.

Lengvi Išmokėjimai

Z. BiSMl
Savininkas

it

1701-1703 West 471h Street
Kampas Paulina St. Tel. Boulevard 1751

Atdara Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.
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KORESPONDENCIJOS
Maikis paaiškino, kad vienas 

pilietis jam davęs šešis doleriui, 
vietoj penkių. Klausė tad mu
sų, ką reikia su tuo 
daryti.

Rockdale, III
Darbai.—Dr. Vinco Kudirkos 

Draugija

kos draugija jau seniai gyvuo
ja. Ji tapo sukurta kovo 
1909 m.—A. Kunickas.

d.

Darbai, kaip ir visur, eina ga
na silpnai, 
dirbama

Westville, III
Plieno išdirbystėj 

po tris, 
dienas

Komisarų nepasisekimai 
smutkai

ir
keturias ir 

per savaitę. 
American Can Co. šiuo tarpu 
dirba vidutiniai; tik bėda ta- mus laimėjo tiek, kaip Zabloc

kis ant muilo. Praleido apie po
rą savaičių ir rengė ketverias 
prakalbas, tačiau nei kartą ne
kalbėjo. Tik savo šlamšte “Vil
ny j” pripliurpė visokių nebūtų 
dalykų ir pranyko.

Pirmos prakalbos turėjo įvyk
ti Union svetainėj, kuri seniai 
tapo sugriauta. Kalbėtojas’ at
vyko, bet svetainės jokiu budu 
negalėjo surasti. Del tos prie
žasties, žinoma, negalėjo nei 
prakalbų įvykti.

Pasiuntinys permainė garsi
nimo lapelius ir pasiryžo su
rengti antras prakalbas. Išgir
do, mat. apie suirutę tarp mai- 
nierių, sumanė tad vandenį 
drumsti. Atvyko kalbėtojai, bet 
svetainės nesurado. Tad ir šį 

ia | kartą viskas niekais nuėjo.
Trečią kartą sumanyta kartu 

juos irgi nekaip ^težiūri. Jaunų 1 surengti prakalbas * ir koncertą, 
lietuvaičių merginų yra gražus .Atvyko iš -Chicagos Kanklių 
būrelis. Tačiau jos ieško sau į clloras» prakalbininkai_ ir visas 
ir jaunų bernelių, kurių visur Vilnies štabas. Ir vėl nesura- 
yra užtektinai. . Jeigu kuris j^° sve^jn5S.Jr nu^u^ ^u- 
senbernis užkalbina einančią r^J° grįžti iš kur atvykę, 
gatve merginą, tai toji mauda- Kelioms dienoms praėjus pa
gini atsako į klausimą, bet kiek ; si rodė vėl lapeliai, ši kattą kal- 
paejusi sako savo draugei: betojų vardai nebebuvo pažy- 
*‘žiu rėk, ir tas senas kerėpla (mėti. Pasakyta tik, kad kalbės 
dar prie merginų taikosi.” | S LA. organizatorius. Kalbėsiąs 

! apie Susivienijimo reikalus.
Lapkričio 16 d. Dr. Vinco Ku- Nustebo žmones. Pas mus 

dirkos Draugija turėjo balių yra keturios Susivienijimo kuo- 
Kareivienės svetainėj. Susirinko pos ir visos gerai gyvuoja. Nei 
gražuš lietuvių būrelis. Priejviena jų bent tuo laiku jokių 
gražios muzikos visi smagiai prakalbų nemanė rengti. O čia 
linksminosi ir šoko iki antros Į lapeliai kalba, jog rengiama 
valandos po pusiaunakčio. Drau-I prakalbos Susivienijimo reika- 
gijai liko ir neblogo pelno; ro
dosi, apie 69 doleriai. Visiems 
atsilankiusiems draugija taria 
širdingą ačiū.

Grdž. 1 d. Dr. Kudirkos D-ja 
Kareivienės svetainėj laikė sa
vo priešmetinį susirinkimą. Su
sirinkimą atidarė Petras Run-1 
gailis, draugijos pirmininkas, i

me, kad ten uždarbiai visai 
menki. Vieni uždirba kiek dau
giau, o kiti tai visai mažai. Ten 
naujai priimtam darbininkui, 
kad ir suaguslam, moka ne 
daugiau kaip tris dešimtis pen
kis' centus per valandą. Toj 
dirbtuvėj išdirba iš popieriaus 
visokius baksus ir keliukus. To
dėl ten dirba labai daug jau
nų merginų ir vaikinų, kuriems 
mažiau tereikia mokėti.

Plytų dirbtuvėj darbai eina 
neblogai, bet joj yra, taip sa
kant, įsigalėję meksikiečiai ir | 
juodukai.

❖ 4

Rockdale yra 
viškų šeimynų,
savęs gražiai gyvena, 
ir apie tuzinas senbernių. Bet 
jie vaikščioja nuliūdę, nes čia, 
nėra senmergių, o našliukus i

♦ 
apie 
Visi

ti) lietu

Randasi

Bolševikų pasiuntinys pas

doleriu 
Juozas, musų komisa- 

. ras, tuoj šoko ant kojų ir dide
liu balsu pareiškė, kad tas do
leris turįs būti jo kišenėj. Mai
kis gi sako: mes tau užmokėjo
me už gėrimu^, tai’kurių galų 
dar nori? žodis po žodžio ir 
Maikis su komisaru susikibo. 
Mes irgi sujudome: vieni šoko
me skirti, o kiti pasišaukti 
buržuaziškos policijos. Į resto
raną nebuvo galima įsigauti, tai 
nubėgome į garažą.

Atpyškėjo ir patrolvagonas. 
Subėgo į vidų dėdės ir klausia 
kas’ čia pasidarė. Mes rodome 
į Maikį ir sakome, kad tai kal
tininkas. Dėdės pasiėmė jį ir 
nusivežė, žinoma, mes jam pri
grasinome, kad nieko nesakytų, 
nes kitaip žadėjome deportuoti 
į Rusiją.

Maikis musų reikalavimą iš
pildė. O kada jis tylėjo, tai 
teisėjas kalbėjo: Pasakė: trys 
doleriai ir kaštai. 'Reikia pasa
kyti, kad Maikis murfis gerai 
apšablino šonkaulius. Bet ir mes 
jam skoloj nepasilikome, —ge
rokai apdraskėme jma veidą. 
Kai Maikio kas paklausdavo, 
kas atsitiko su veidu, tai jis 
skubiai atsakydavo: turėjau 
aksidentą.

Mes visi savo balsais nutarė
me surašyti didelį * protokolą 
Maikiui ir pasiųsti jį “Vilnies” 
komisarams. Tegul jie ten 
sprendžia, ar aMikis tebėra sta- 
lincas, ar gal jau pasidarė troc- 
kistas.

Prieš šešetą savaičių mes bu
vome parsikvietę vyskupą, Bim
bą. Manėme: pakolektuosim 
aukų, o gal dar vieną kitą para- 
pijoną pasigausime. Bet į mi
sijas atvyko tik aštuoniolika 
parapijom] ir nei vieno pašalinio 
žmogaus. Vyskupas, pamatęs 
vien tik savo parapijomis, bai
siai užsirūstino ir pradėjo mums
kailį pliekti. Sako, jus šiokie kurie norite mus remti, tai pir

ir toitie, kodėl taip mažai aukų 
teduodate. Nugraužtų kaulų, 
šako, mes negalime pasitenkinti. 
Musų “Vilnis” skursta. Jeigu aš 
nepanešiu jai vaistų dolerių 
pavidale, tai ji gali, ko gera, net 
kojas pakratyti. Kas tada bus 
su mumis visais? Ar jus ma
note, kad aš noriu turėti tą šiltą 
vietą? Jus žinote, kad aš esu 
mokytas vyras,, tai man vietos 
visur bus.

Mačiulis stato klausimą. Ne
suprantu, sako, kame čia daly
kas. Socialistų ir sandariečių 
laikraščiai pasilaiko, o mūsiš
kiams kaip aukų, taip aukų. 
Dar jis norėjo patirti, kodėl vy
riausieji komisarai neišduoda 
atskaitų. Esą visiems juk butų 
įdomu patirti, kur ir kaip su
renkamos aukos yra išleidžia
mos.

Vyskupas atsako, kad viskas 
tvarkoj: nei liko, nei reik. Nei 
pinigų yra, nei skolų pasidarė. 
O kol kas mes baduolių auko
mis pasilaikome.

Klausimas dar, kada įvyks re
voliucija. Vyskupas užtikrina, 
kad juo daugiau bus aukų, tuo 
greičiau kils ir revoliucija. Tad 
prenumeruokite “Vilnį” savo pi
nigais. Tuo budu revoliucionie
rių skaičius padidės.

Po misijų pas Užusienį turė
jome pasikalbėjimą. Bolševikų 
vyskupas vis šaukė, kad reikia 
pinigų ir pinigų. Girdi, tavorš- 
čiai ir tavorškos, stokite į Su
sivienijimą. Per ateinantį Sei
mą mes turime jį pasigrobti j 
savo rankas. O kada Susivieni
jimas pateks į musų nagus, tą
syk nebereikės aul^ų rinkti. Su 
vienu milionu dolerių juk daug 
ką galima padaryti.

Mes visi pasižadėjome ščyrai 
dirbti, kad ateinančią vasarą
pasigrobti milioną dolerių Sta- , 
lino ir juodukų garbei ir nau- , 
dai.

Mieli tavorščiai! Mūšio valan- , 
da artėja. Mes laimėsime. Lai- ; 
mesime, jeigu tinkamai prisi- j 
rengsime. Kenoshos lietuviai, j

kitę Lenino paveikslus pas vie
tinį komisarą. Jis užlaiko viso
kius bolševikiškus “abrozus”.

—Svečias.

JUOKAI
Abudu ne prasti 
vieną ūkininką sustojoPas 

kareivis nakvynėn. Susėdus prie 
vakarienės, kareivis rugojo, kad 
davė blogą vakarienę ir kad pa
rodytų piktumą, ištraukė iš 
makšties kardą ir padėjo ant 
stalo. Ūkininkas išėjo ramiai 
laukan ir po valandos sugrįžo 
su šake, kurią (tylėdamas padė
jo greta kardo.

—Ką tai reiškia ?—užklausė 
kareivis.
—Nieko, prie didelio peilio 
reikia didelių šakučių,—atsakė 
ūkininkas.

Jis panašus į motiną

—Del ko Tamsta nenešioji 
ųsų. žiūrėk, kaip jie pritinka 
itavo tėvui.

—Tai, kad aš panašus į mo
tiną.

Lietuvių Valanda
KAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties W. C. F. L. 
(1280 kilocyclės) 

nuo 1 iki 2 po piet.

KAS KETVERGĄ
Iš Stoties W: H. F. C. 

(1420 kilocyclės) 
nuo 7 iki 8 vakare.

PASIKLAUSYKIT. ŠIUOS PROGRAMUS RENGIA

M F. Budrik, Ino
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
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Pianu Išpardavimas
REICHARDT PIANO CO. SANKROVOJ
Didžiausias pasirinkimas Pianų, G rodiklių Pianų ir Grand Pianų 
yra išparduodamas prieš Kalėdas. Ateikite anksti ir pasirinkite, 
kuris jums geriausia patiks, nes šie pastebėtini bargenai turi būti 
ir bus parduoti dar prieš Kalėda s. Čia paduodame tik dali to, kas 
šiame išpardavime už šias negirdėtai žemas kainas yra.

SS

SS

lais. Kas 
dalykas ?

Vieni kitų pradėjo teirautis. 
Atsirado ir tas skelbiamas or
ganizatorius. Užklausta jo, ar 
jis tikrai yra Centro organiza
torius. Atsako, kad taip. Klau- 

1 siama, kokiai kuopai jis’ priklau- 
F.xu.*uu.n«a.i Atsako, kad tai esąs jo biz- 

Skaityta ir priimta protokolas. . . . , . ,
Paskui 
narių priėmimas. Įstojo į drau-l 
giją du jauni vyrukai. Tai 
Justas Levickas, 16 metų am
žiaus. ir Baras 
metų. Priduota 
giau aplikacijų.

čia pasidarė? Kame

. ,* . ms. Vienok vėliau pasisako, kadbuvo svarstoma naujų .. . , . .vT . .jis esąs atvykęs is St. Lotus ir 
! jo pavardė esanti Aimanavi- 
čius.

Vėl misterija. Niekas negir
dėjo, kad Aimanavičių Centras 
kada nors butų paskyręs orga
nizatorium. Jam 
koma, kad Centro 
rius yra Antanas 
jis. Ąimanavičius

Rungaitis, 17 
buvo ir dau-

Sekė valdybos rinkimai atei
nantiems metams. Išrinkta 
pirmininku Petras Rungaitis, 
pirm, padėjėju Jurgis Mačiokas, 
nutarimų raštininkas Augustas 
Šimbaras finansų 
Antanas Kunickas 
Stasys Oleknavičius

raštininku 
iždininku 

ir maršal
ka Domas Ramanauskas. Visi
jie, išėmus Ramanauską, įėjo ir 
į senąją valdybą. Prie ameri
koniškos vėliavos paskirta Pra
nas Judžentis ir Augustas šim
baras (jaunasis), o prie lietu
viškos St. Oleknavičius.

Dr. V. Kudirkos draugijos su
sirinkimai yra laikomi Kareivie- 
nės svetainėj kiekvieno mene
sio pirmą sekmadieni, pusę po 
pirmos. Banke draugija turi 
pasidėjusi $1622.81. Be to, dar 
turi Lietuvos boną, $50 vertės. 
O visos draugijos turtas išneša 
$1869.11. Narių draugija turi 
73. Duoklių mokama po 25 
centus per mėnesį. Kiekvienas 
narys dar į metus užsimoka 25 
centus knygyno užlaikymui. 
Sergantis narys iš draugijos 
gauna $5 per savaitę. Pomirti
nės išmokama $50 ir dar nuo 
kiekvieno nario iškolektuojama 
po vieną doleri. Nario mote
riai mirus, iš draugijos iždo iš
mokama $25 ir iš narių iško
lektuojama po 50 centų.

Draugija užlaiko nedidelį I ka kontestantų gavo vieną nau- 
knygyną, iš kurio nariai gali ją skaitytoją. Penki gi skai- 
gauti dykai knygų pasiskaityti. | tytojai atnaujino savo prenume- 
Paminėsiu dar, kad Dr. Kudir- ratą.

tad ir pasa- 
organizato- 

žukas’, o ne 
atkerta, kad

Žukas esąs buržujų organizato
rius, o jis—darbininkų.

Toliau, daugiau. Klausiama, 
kas apmoka jo kelionės išlai
das ir priegtam moka dar jam 
algą. Atsako, kad “nevermai”. 
Girdi, yra kam apmokėti. •

Tačiau to humbugieriaus mi
sija nepasisekė. Kalbėti ir jam 
neteko. Westvilliečiai ir jam 
pasakė kraustytis savo keliais. 
O kad jis humbugierius, tai dėl 
to čia dviejų nuomonių 
Vieniems jis sakėsi esąs 
kęs iš Chicagos, kitiems 
rytinių valstijų. Tiesiog
su tokiais žmonėmis bet kokį 
reikalą turėti. —Westvillietis.

nėra, 
atvy- 
— iš 
koktu

Kenosha, Wis
Kontestantų mušis. — Bolševi

kiškos misijos. — Aukų ir 
dar kartą aukų.

Mes “Vilnies” kontestantai 
turėjome savo milžinišką susi
bėgimą. Atsitiko tatai kalaku
tų dienoj pas pilietį Juozą M. 
Pirmiausiai išdavėme raportus, 
—kas kiek užprenumeravo “Vil
nies”. Pasirodė, kad keturioli-

SS

SS

Lietuvos 
gražiausiose dėžutėse tinkamose teikimui 
kalėdiniu dovanų bei šiaip pasipirkimui.

SS

Gintaro špilkos

SS

Gintaro Plunksnakočiai

$295
Gintaro Cigarnyčia Cigaretams

Didžiausias Pasirinkimas
Kalėdinių Prezentų

GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, KALENDORIAIS,
FOUNTAIN PENS

Iš gitarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne
MOTERIMS:

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

ir ne gintarinių.
saldainius-kendes galite gauti

• ...........

BISKĮ VARTOTAS
S|Chultz Grojiklis

$195
WEAVER

Grojiklis Pianas
$365 .....

VARTOTAS
Kimball Grojiklis

$125
Ąžuolinis Grojiklis 

$95 
__________________ >

Specialiai 
KALĖDOMS

galima gauti šiuos:
VYRAMS:

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

10. Rėmai Paveikslams

Gintaro Kallonikai

Pilnai su roleliais, suoleliu ir uždangalu

ss 
Sši

i
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Gįntaro Karoliai, Gintaro 
Branzalietai, Gintaro

Aukskarai
Kalėdinių atviručių su pasvei

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

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

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

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

Gyvenantiems toliau nuo Chi- 
cagos siunčiam gintarų ir kny
gų katalogų kalėdinių prezentų 
pasirinkimui. Gyvenantieji Chi- 
cagoje ir artimose Chicagos 
apielin^ėse nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti asmeniškai tiks
lesniam pasirinkimui įvairiau
sių kalėdinių prekių. Lauksime.

Musų sankrova atidara iki 
Kalėdų kasdie nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, Nedėldieniais 

. nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.

KNYGYNAS

Gintaro Cigarnyčia

Sši
SŠ?

Sii

SS

Gintaro Pypkės

“LIETUVA”,
3210 SO. KALSTEI) ST., CHICAGO, ILL., TEL. VICfORY 126«

Specialiai Kalėdoms
• Lengvi Išmokėjimai

REICHARDT PIANO CC.
1311 Milwaukee Avė. '

Atdara vakarais Tel. Armitage 0200

SS

.V “
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Raudonsnukiai
_

Pinionzų ministeris organizavo 
ja diėnežną prichcdą

FILOSOFIJA

Amžina taika
Pasakykit, šitą laikų 
kas taikos nebepalaiko. 
Suvažiuoja diplomatai, 
taikai sąlygas nustato^ 
pasirašo puikų paktą, 
kits kitam neduot j kaktų. 
Iš to popierio atrodo, 
kad pasaulis bus kaip sodas, 
kur ir vilkas ir avelė, 
keršto jausmo nusivalę, 
ant vienos ganysis pievos, 
kaip prisakė Viešpats Dievas.
Vokietys gražiai byloja, 
Kad išauš taikos rytojus, 
lieja šias mintis ant rašto, 
bet jam gaila Reino krašto 
ir dėl šito krašto Reino, 
taikai jau nebespakaina. 
Ima kreiserį statyti, 
karui ruošiasi, matyti. 
O ant lupų visa laika 
gražus žodžiais pasilaiko: 
“Už taikos mes stovim paktą 
ir neskaldom niekam kaktų”.
Sau galvon taikos idėją 
ir franeuzai įsidėjo 
ir su žodžiais visą laiką, 
žmones džiugina, kaip vaikas. 
‘‘Matot kraujo kiek pralieta... 
Nuginkluokim visą svietą... 
O labiausiai tai germaną... 
Lai jis moka žemei mano 
skolas karo padarytas. 
O kitaip—jis liks prarytas... 
O kitaip—mes ant greitųjų 
dėl germano leisim dujų”.
Net ir lenkai visą laiką 
mintį gražiųjų palaiko. 
“Busim žmonės, busim bro

liai...
Nuginkluokit tik maskolj, 
nugikhiokite jus rusą, 
Buš visa Ukraina musų, 
Ginklą mesk ir tu, lietuvi, 
nes’ kitaip—liksi pražuvęs. 
Nes kitaip—sutrinsim miltais, 
legijonus siųsim tiltais. 
Nes kitaip—taikos’ pavojus, 
griūva Lenkijos rytojus”.
Rusija, tarybų kraštas, 
kalba žodžiais ir ant rašto, 
kad kanuolė—į muziejų, , 
bausti tuos, kas kraują lieja, 
kas palaiko žiaurų karą. 
Bet... naujas kanuoles daro. 
Sako, eis ji gint skriaustųjų; 
tvarką ves vis raudonųjų 
ir, aišku ,tik komisarų... 
Ir todėl, nors ji prieš karų, 
bet ir jai gražiai išeina 
pakariant kai kils kur vaina.

Ir žodžiu, ant margo svieto 
daugel rašalo išlieta 
dėl taikos, skaisčios gražuolės, 
ir pridirbta daug kanuolių... 
Kiekvienam taika ant lupų 
ir kiekvienas turi ūpo 
viešumoj saldžiai bučiuotis, 
o slapčia sparčiai ginkluojąs. 
Nerasi pasauly vaiko, 
kurs taikoj nebepalaiko, 
kur nenor rašytis pakto 
ir slapčiom užduot per kaktą.

“L. U.”

Savo laiku, laikraščiuose bu
vo pranešta, kad Chicagoje su
imta ir pasodinta kalėjiman ke
letas komunistų’, kurių tarpe ir 
“draugas” “Vilnies” redakto
rius. Ar tas teisybė — man 
negalvoj.

Reikšdamas jam užuojautą 
pašvenčiu šias eiles:

Vargšas bimbokėliS, 
Didis, proletariėlis.
Neranda sau vietos 
Niekur — nabagėlis, 
Tik Chicagoj pasodino, 
šiltom kruopom pavaišino, 
Kas gal išrokuoti, 
Kaip prasta meluoti. J.

Gudrus Dzūkas
Dėde!... paskolink pinigų.
Kų sakai širdela?
Paskolink pinigų. \
Širdela, kad aš kurcas, negir

džiu kaip sako “duok”. Ot 
kaip sako “te” tuomet užgirstu. 
Tokia jau mat liga.

— Giraitės žentas.

Visi esate girdėję apie juod- 
rankius, todėl bus lengva išvi- 
rožyti, kas yra raudonsnukiai. 

i Skirtumas’ tik tame, kad juod- 
rankiai yra netoli išimtinai ita- 

| lionai, o raudonsnukiai netoli 
išimtinai lietuviai, nors ir ki
toms tautoms vartai atdari.

Raudonsnukių gengė vadinsis 
i partija ir bus tarptautinio in
ternacionalo sekcija. Partijos 
viršininkai ir musų gazietų re
daktoriais galės būti tik ne- 

, mokšos, amžini tinginiai, kei- 
i kūnai, pletkininkai, pasižymėję 
šmeižikai, melagiai ir šiaip pa
razitiško palinkimo žmonės. Ei
liniais' nariais galės’ būti kiek- 
venas durnelis, bile tik jis 
nemoka sveikai protauti.

Musų partijos tikslai— pasi
pinigauti ir sunaikinti visas ki
tas partijas, vadinasi, padaryt 
taip, kad opozicijos nebūtų. Opo
zicija iškelia aikštėn musų že
mus’ tikslus, žema protavimą ir 
nachališką taktika. Opozicija 
galima užsmaugti ginklu, kaip 
daroma raudosnukių gosudarst- 
voj ir kaip daro paprasti plėši
kai, bet buržuaziškose šalyse ja 
galima nutildyti melu, šmeižtu, 
pletkais, boikotu ir kitokiom 
priemonėm. Todėl mums reikia 
leisti savo gazietos, rengti pra
kalbos, skleisti lapeliai.

Pirmas dalykas, mes matome 
gabių žmonių, kurie moka ge
rai rašyti, kalbėti, organizuoti, 
vienok jie yra priešingi raudon- 
snukiams’. Tuos žmones reikia 
kritikuoti, šmeižti, purvinti, 
pletkus apie juos skleisti. Silp
nesnieji neatsilaikys, nes jiems 
nusibos musų biaurios atakos, 
ir ateis pas mus darbuotis. Tū
li jau taip padarė. Kiti ims 
mums pataikauti: užtars mus, 
balsuos už mus, eis į musų pa
rengimus, duos mums aukų, 
pirks iš musų tikietų, kad tik jų 
nekliudytume, žiūrėkite, Cice- 
roj vienas biznierius atsisakė 
duoti mums pinigų ir vos tik 
pradėjome jį šmeižti savo ga- 
zietoj, tuoj atsiliepė, kad kitą 
sykį jau duos, jei tik jo nekliu
dysime.

Mes pasiunčiame savo agen
tus per biznierius su ultimatu
mu kad duotų mėsos, duonos, 
sviesto, kopūstų, agurkų, deš
rų, pinigų ir kitko, jeigu jie 
nenori, kad pradėtume purvinas 
atakas prieš juos. Nė bombų, 
nė revolverių nereikia: biznie- 
rėlių net kinkos dreba iš bai
mės ir jie duoda nemažiau rau- 
donsnukiams, kaip duotų juod- 
rankiams. Duoda iš baimės 
prieš musų šmeižikus ir pletki- 
ninkus, nes tokių čempionų nė 
viena organizacija neturi. Mes 
juokais paskelbiame, kad tai 
progresyvių biznierių vakarienė 
ar piknikas raudosnukių naudai 
ir visi aukavusieji biznieriai tu
ri dalyvauti ir da po kelis do
lerius už tikietą užsimokėti, kad 
tik mes jų nepurvintume. Ypač 
baimės pilni yra visokie šule- 
riai, sukčiai, apgavikai, todėl jie 
gausiai aukauja ir šventai pa
taikauja raudosnukių partijai, 
nes*mes apie jų blogus darbus 
nutylime ir da pagarsiname, kad 
tai progresyviai biznieriai ir 
profesionalai ir kad darbinin
kas drąsiai atiduotų jiems savo 
pinigus, nes mes žinome, kad 
šitokie biznieriai ir profesiona
lai pasidalins pinigais su rau- 
donsnukiais. Profesionalus ir 
biznierius, kurie musų neremia, 
kurie apie musų šuleryStes ne
nori tylėti, kurie musų biaurų 
darbų darbą smerkia, mes pur
vais drabstėme ir drabstysime, 
mes visus prieš juos siundysi
me, boikotuosime, kenksime 
kiek galėdami.

Visus darbininkus, kurie: 
mums nepritaria, mums pinigų! 
neduoda, mumis kritikuoja, va
diname buržujais, kapitalistų 
tarnais, prie kiekvienos progos 
šmežiame ir kandžiojame, ken
kiame jiems. Atsiranda bailių, 
kurie ima mums aukauti ir pa
taikauti.

Vadinasi, mes dirbame toki 
pat darbą kaip ir juodrankiai, 
tik patobulintu keliu.

Todėl ir tamsta esi kviečia
mas i raudosnukių partija, jei
gu neturi gėdos žmones šmeiž
ti, terorzuoti ir nori, kad laimė
tume karą, su čainais.

Senbernių konfe
rencija

—Dabar konferencijų gady
ne, kaip žinote. Konferuoja vi
si ir visos, tai kodėl jau sen
berniai turėtų šiuo žvilgsniu at
silikti? — šitaip man pasakė 
vienas serbernis. Jisai vyras 
svieto matęs, ilgai senbernia- 
vęs ir šiame amate turi negin
čijamų patyrimų. Paprašiau, 
kad plačiau paaiškintų, ką jisai 
sutiko padaryti.

—Tiktai prašau niekam ne
sakyt ir pavardžių neišduot. 
Pirmiausia apie pačius senber
nius. Jų yra dvejopų: vieni in

teligentiški, kiti ot taip sau pa
prasti žmonės, bet visų musų 
reikalai labai bendri, už tai daž
nai vieni kitiems ir siunčiame 
savo delegatus.

—Mes visuomet laikome sa
vo konferencijas kokios nors 
gyvanašlės auzoj, kur yra nami- 
nėlės, silkių ir kitokių senber
niam reikalingų daiktų. Visuo
met ir visuomet musų konfe
rencijas lanko kūmučių delega
tės, ypatingai jaunesnės, kurių 
vyrai kiek, ilgiau dirba arba 
patys mėgsta truputį palatraut. 
Dažnai atsilanko ir tokių mo
terų, kurios privačiame gyveni
me skaitosi, kaip čia tau pa
sakius, nesuteptos arba doros. 
Musų konferencijos’ dorybės 
klausimo nekelia - tai privatinis 
kiekvieno senbernio biznis...

O ką jus ten svarstote? 
paklausiau.

—Musų reikalai ypatingi ir 
paprastiems piliečiams’ keisti 
bei nesuprantami, kartais’ biau- 
rųs. Pasakysiu mažą dalelę: 
svarstome ir diskusuojame dau
giausia apie kitų pačių reika
lus—kieno moteris mėgsta mu- 
ves ir aiskrymų, kieno pačiukė 
mėgsta Aaminę, kieno — į pre- 
zentus įsitikinusi. Apsvarsto- 
me ir vyrų būdą: kas mėgsta 
naminę, kas turi revolverį, kas

dienomis ir kas naktimis dirba, i tome. 
Ir taip tolinus...

—Ir pasakysiu 
bartiniu laiku
konferencijas itin skaitlingai 
lanko ir jomis domisi. Jei pa
vardes pradėčiau pasakoti, tai iš 
krėslo išvirstom.

—Tai jums gera proga apsi
vesi—prikišau savo dvylekį.

—O kam mums vesti? Mes 
šitokių kvailybių Visai nevars-

Alės, supranti, pažįsta
me moterų būda—vedusiu V V

atvirai: da- nevedusių. Jei vienas kitas 
moterys musų! musų draugų išeina iš proto ir

apsiveda, tai tas dar nereiškia, 
kad mes visi žiopli. Pirmiaus 
musų gyvenimas’ buvo kiek 
sunkesnis, bet dabar viskas kai 
ant sviesto... Bet lik sveikas. ŠĮ 
vakar kontestas: rinksime gra
žiausių gyvanašlę—turiu sku
bintis.—Putpela.

Iškilmingas
n v

Patarnavimas Laidotuvėse
Didžiausioje gyvenime nuliudimo valandoje, kuo
met nuo jusy atsiskiria mylimiausi ypata, pirmiau
siai jys kreipiatės j graboriaus įstaigų. Kyla 
klausimas: kur kreiptis? Jys visuomet gausite 
tinkamiausj, mandagiausi ir geriausi patarnavimą, 

jei kreipsitės pas Eudeikj.

Eudeikio graborių įstaiga jau tarnauja lietuviams 
daugelį mėty. Mes turime didžiausi patyrimą. 
Musy graboriai yra tikri žinovai laidotuvėse. Jūsų 
mylimos ypatos laidotuvės bus suruoštos iškilmin
giausiai ir gražiausiai, jei jys atsikreipsite i 

Eudeikio graboriy įstaigą.

J.F.Eudeikis&Co
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741-1742

MALT T0N1C — EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

OOO COMVAI****10
MFUCSHINO 

OOOD FOR VKl HOM»

Del žindamų motk 
nų. Nei vienas ne- y 
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekojnen- 
duojamas per

Dr.B.McNichoIas <
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St, Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Padaužų Menas
Dabar jau tokia mada, kad 

visi nori savo mena arba dailę 
turėti — tai kodėl padaužos ne
gali prisidėti prie bendrų troš-

; iš dalies jau ir 
padaužmenas jau

kimu ir norų.

Vadinasi, a 
pasivėlinau: 
senai gyvuoja, ir gerai gyvuoja.
Jisai gimė sykiu su padaužoms 
labai senai ir labai iškilmingai. 
Tų jus patys galite susirasti, jei 
tik ieškosite gerose vietose.

Prolctariški tavorščiai turi; 
savo raudoną menų, fašistai 
juosvą meną, buržujai maišytą 

j meną, o padaužų menas šviesus, 
i kaip saulė, ir linksmas, kaip 
drugys. Paskutiniais laikais 
atsirado visokių samozvancų ir 
fušerių, kurie, pasigriebę pa
daužų meno trupinius, bando 
sukurti savo rūšies šiupinį. Jie, 
žinoma, silpni ir pasigailėjimo 
verti peckeliai. Musų kurinių 
prisiskaitę jie bando savotiškai 
juos supeizoti savo neišlavinta 
plunksna...

Mes užtai ir sakome visiems: 
ii’ apsisaugokite netikrų, apaštalų, 

vienas kitas1 Nepirkite jokių kurinių be pa- 
’ (laužų antspaudos, ir pažiūrėki

te. ar kartais kas nors neiš- 
skuto musų antspaudų, o pri
dėjo savųjų... Mes jau surado
me tokių šiuleryščių.

Atminkite, kad tiktai padau
žos gali jums duoti tikrai pa
daužiškų produktų. Visi musų 
geri raštai telpa šiame skyriuje 
ir niekur kitur. Jei kas pava
gia ir kitur patalpina, tai ne 
musų biznis, 
mu

Mes vagių gaudy- 
kol kas neužsiimame.

— P. Menininkai.

Didelio čia daikto
—Stebėtinas dalykas, kaip 

tie mokyti žmonės viską žino. 
Net saulės ir mėnulio užtemimą 
atspėja.

—Didelio čia daikto. Aš irgi 
tų pat galiu padaryti paėmęs 
bet koki kalendorių.

PRIEŠ KALĖDAS

KAINOS SUMAŽINTOS
Ant Visų Radio ir Pianų

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

Crosley Dynamic Radio, _vertės 
$150, 
už ..................................

Atwater Kent, modelis 
dynamic speakeriu, 
už .... .................................

$64
40, su

$59

Gražus, naujas grojiklis pianas, 
vertės $150, $175

Hamilton Radio, 9 tuby, screen 
grid dynamic speakeris, Victrola 
ir radio sykiu, vertės CldO 
$295, už ..................... I

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

Majestic, modelis 72, 8 tuby, su 
dynamic speakeriu, kaina CQQ 
su tūbomis ......................

Bosch Radio, 29 B, 8 tūbų, dyna
mic, kaina su tūbomis C1OC1 
ir viskuo ...................... 4* i

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

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

vai. vakaro.
Šiuos radio programus ruošia

JOS. F. BUDRIK, Ine. Radio Krautuvė

Jos.F.Budrik,lnc
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705




