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Sovietai areštuoj a 
opozicininkus 

---------------------- J

Hearsto “Meksikos doku
mentai” esą fabrikuoti

New Yorke kuriama organiza
cija ateiviams ginti

Sovietai areštuoja 
opozicininkus

Išmestieji vadai reikalauja, kad 
jų draugai butų paleisti ir 
atsteigti kompartijoj

MASKVA, gruod. 20. — Iš
mesti iš komunistų partijos 
opozicijos vadai, Kamenevas, 
Bakiejevas, Avdiejevas ir Jev-
dokimovas, parašė laiškų par
tijos valymo komiteto pirmi
ninkui, Gregorijui Ordžonikidze, 
kuriuo jie reikalauja, kad bu- 
tif “tuojau paleisti musų drau
gai, kurie buvo areštuoti dėl 
savo darbuotės opozicijos eilė
se.“

Iš to matyt, kad iš tų devy
niasdešimt astuonių opozicinin- 
kų, kurie komunistų partijos 
kongreso dabar buvo visai iš
mesti iš partijos, kai kurie yra 
dagi suimti ir laikomi kalėji
me.

Laiškų pasirašiusieji reika
lauja taipjau, kad areštuotieji 
butu ne tik paleisti, bet ir at
gal priimti j partiją.

Kita išmestų o|X)zicininkų 
grupė laišku. Bakovskio, Bade- 
ko, Smilgos ir Muralovo pasi
rašytu, pareiškia, kad jie nie
kados neatsižadėsią savo komu
nistinių principų ir, nors jie da
bar išmetami iš partijos, jie 
stengsis, kad butų atgal pri
imti, nes jie esą tikri, jogei 
jų pašalinimas iš partijos esąs 
tik laikinis.

Gaudo jauną žmogžudy 
už kurio galvą yra 
paskirta $100,000

LOS ANGELES, Gal., gruo
džio 20. — Visa policija pietų 
(’.alifornijoj sukelta ant kojų 
gaudyti jauną žmogžudą, kurs 
suėmęs nužudė bankininko Par
kerio dvylikos metų dukterį, 
Marianą, ir už gražintą tėvams 
jcj sukapotą kūną paėmė 
$1,500. Del mergaitės nužudy
mo yra įtartas jaunas,' 19 metų 
vaikinas VVilliam Edvvard 
Hickman, iš Kansas City, pir
miau tarnavęsę Parkerio banke. 
Už jo sugavimą yra paskirta 
$100,000 dovanų.

Rado du nužudytu vy
ru, daiktan surištu

GALENA, III., gruod. 20. — 
Miške, netoli nuo čia šį rytą 
rado du užmuštu Vyru, kurių 
kūnai buvo daiktan surišti. A- 
budu amžiaus tarp 30 ir 35 
metų. Jie, matyt, buvo už
mušti naktį. Vieno jų kišenėj 
rasta mašinistų unijos korta, 
išduota Haroldui McGrathui.

Apiplėšė Nebraskos banką
NEBRASKA CITY, Neb., 

gruod. 20. — Du ginkluoti plė- 
'šikai dienos metu puolė čia 
Nebraska City National banką 
ir paspruko su $8,000 pinigais 
ir $30,000 valdžios bonais.

Hearsto dokumentai
— fabrikatas

N. Y. World 
liudija, kad 
sufabrikavęs 
pardavęs

korespondentas
Avila 

ir
pats juos
Hearstu

gruod. 
Murray, 

buvęs Now York World kores-

\VASHINGTONAS,
20. — Robertas II.

pondentas Meksikos Mieste, 
šiandie senato komisijoje liudi
jo, kad Hearsto paskelbti doku
mentai apie Meksikos preziden
to Calleso papirkimą ketinių 
Jungtinių Valstybių senatorių, 
buvę sufabrikuoti.

Murray papasakojo, kad 
tuos “dokumentus”, kuriuos 
Hearstas nupirko iš Miguel 
\vilos, Avila siūlęs pirkti Geor- 
ge’ui Sekles, Chicagos Tribūne 
korespondentui Meksikos Mies
te. Jam pačiam, Murray, Avila 
tuomet prisipažinęs, kad doku
mentai buvę sufabrikuoti,

Murray dar pasakė senato 
komisijai, kad, kiek jis žinąs, 
Amerikos ambasada Meksikos 
Mieste buvus “gausi dokumen
tų pirkėja.” Buvęs tuomet am
basadorius Sheffield buvęs dau
gybę tokių “dokumentų” prisi
pirkęs, pirmiau ne kaip Hears- 
as pirko savuosius.

Pasak Murray, Avila esąs 
‘gum shoe man”, ir tuomet 
arnavęs Amerikos ambasadai. 

Ne kiek senai Avilš buvęs du 
kartu areštuotas Meksikos 
Mieste, ir abudu -kartu Ameri- 
cs ambasada reikalavo jį pa- 

eisti. Amerikos ambasada, sa
kė Murray, pirkdavus viską, 
ką tik Avila jai atnešdavęs.

BANDITAI PASPRUKO SU 
$10,000 BANKO PINIGŲ

ST. LOUIS, Mo., gruod. 20. 
— Penki ginkluoti banditai 
molė automobilį, kuriuo Ho- 
liamont banko kasieriaus asis- 
cntas Hopson ir vyriausias 

buhalteris McCool* gabeno pri- 
intus iš Bank of University 
City pinigus į savo banką. Hop- 

’>on buvo užmuštas, buhalteris 
mirtinai sužeistas. Plėšikai pa
bėgo su daugiau kaip 10,000 
dolerių.

Išgąsdintas bulius sužeidė še
šis asmenis ’

PII1LADELPHIA, Pa., gruod. 
20. “Dauntaune,” kur dabar 
orieš Kalėdas žmonių visados 
orisikimšę, vakar buvo didžiau-* 
do sujudimo ir riksmo, kai iš
trukęs iŠ vežimo dideliausis 
bulius, išsigandęs, ėmė gatvė
mis bėgioti, švaistydamas žmo
nes į visas puses. Policininkų 
šūvio sužeistas, įnirtęs bulius 
pagaliau, išmušęs milžinišką 
krautuves langą, movė vidun, 
bet čia jis buvo penkiais šū
viais užmuštas. šeši asmens 
buvo buliaus sužeisti.

i Atlantic and Paeiti.' Photo J

Sudegęs Quebec’e, ,Kanadoj, katalikų St. Charles našlaitynas, kurio ,ugny gruodžio 14 naktį 
žuvo 50 vaikų. Našlaityno globėjos ir prižiūrėtojos buvo seserys vienuoles.
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Kuria organizaciją 
ateiviams ginti

New Yorko draugijų atstovų 
konferencija protestuoja prieš 
nepalankius ateiviams įstaty
mus

NEW YORKAS, gruod. 20.— 
Irving Plaza salėj. Kast 15th 
Street, praeitą sekmadienį įvy
ko mitingas, kuriame tapo 
įkurta Ncw Yorko Taryba At
eivių Darbininkams Ginti 
(Council for the Protection of 
Forrign Born Workers).

Konferencijoje dalyvavo 170 
lelegatų, atstovavusių įvairioms 
darbininkų, fraternalių ir šiaip 
svetimkalbių organizacijoms. 
Konferencija priėmė protesto 
rezoliucijų prieš neteisingus 
ateiviams įstatymus ir prieš 
deivių darbininkų persekioji

mą.
Buvo dar priimta rezoliucija 

protestui prieš pasmerkimą 
dviejų asmenų, Greco ir Caril- 
lo, kaltinamų dėl užmušimo 
Iviejų fašistų praeitą gegužės 
mėnesį, ir prieš “legalinę žmog
žudy bę”, papildytą Massachu- 
setts valstijoje su Sacco ir Van- 
zetti.

Vienas konferencijos dalyvių, 
kuris sakėsi atstovaująs Iron 
Workers unijos 52 lokalui, pa
klausė, ar Amerikos Darbo Fe
deracija indorsavus šią tarybą, 
ir pareiškė, kad jis nenorįs nie
ko bendra turėti su ja, jei ji ne
santi gavus federacijos pritari
mo. Jis ėmė aštriai atakuoti 
“aidoblistus” ir komunistus, 
’r dėl to kilo mitinge trukš- 
mas. Kitas dalyvių, pakilęs iš 
savo vietos, garsiai pareiškė, 
kad jis pats esąs “aidoblistas,” 
ir mitinga^, aprimęs, tęsėsi 
toliau.

Buvo priimtos rezoliucijos 
protestui prieš įstatymus de
portuoti ateivius darbininkus, 
aktingai veikiančius darbininkų 
judėjime, irK prieš bandymus 
dar stipriau suvaržyti imigra
ciją. Delegatai taip pat pro
testavo prieš politinių pabėgė
lių deportavimą ir prieš pro
jektuojamus įstatymus atei
viams registruoti.

MA RSH AI xLTOWN, Iowa, 
grod. 20. Praeitą naktį gais
ras čia sunaikino Cdoper Manu- 
facturing kompanijos įmonę, 
padarydamas apie $100,000 ža
los.

■>:>:
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Bilius prieš šnipinė
jimą gėrimų

Asmens, šnipinėją gėlimų pri
vačių žmonių tusiuose, butų 
aštriai baudžiami

WAMIINGTONAS, gruod. 
20. Kongresmanas John J. 
Cochran [dem., Mo.] įnešė at
stovų bute bilių, kuriuo, jei jis 
butų priimtas, gazo kompanijų 
darbininkai, šnipinėją gyvento
jų rūsiuose svaigiųjų gėrimų, 
butų baudžiami t pinigais iki 
$5,000 ir kalėjimu iki dvejų 
metų.

Tokį bilių kongresmanas 
Cochran įnešė dėl to, kad 
Bhode Islando Jungtinių Val
stybių distrikto prokuroras 
John S. Murdock kreipėsi į ga
zo ir elektros kompanijų virši
ninkus, prašydamas, idant jie 
išakytų savo tarnautojams, 
siunčiamiems į savo klijentų 
rusius gazometrų žiūrėti, pa
šnipinėti, ar neras ten laikomų 
svaigiųjų gėrimų.

Kongresmanas Cochran pa
reiškė, kad ir Aukščiausias tei
smas pripažinęs, jogei kiekvie
no žmogaus namai yra jo ne
liečiama nuosavybė, ir jei vals
tybes tarnautojai ir valdininkai 
šito sprendimo nenorį pripažin
ti kaip krašto įstatymo, tai 
kongresas turįs tuo pasirūpinti 
ir bausmėmis priversti juos ta
tai pripažinti.

• *
Cook kauntėj automo

biliai užmušė 950 
asmenų

šiemet iki gruodžio 20 die
nos, Chicagoj ir visoje Cook 
kauntėįe automobilių nelaimė
se buvo užmušta viso 950 as
menų.

Chicagai ir apiėlinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniš
kas, daugiausiai vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 17° ir 35° F.

šiandie saulė teka 7:14, lei
džiasi 4:21. Menuo teka 4:46 
ryto.

SSSR, priėmė proto
kolą prieš dujas

Venezuela ir Kinai ratifikavo 
konvenciją dėl ginklu ir amu
nicijos kontrolės

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
20. — Oficialiai praneša, kad 
sovietų Rusija ratifikavus pro
tokolą užginti vartojimą nuo
dingų gazų (dujų) kaip karia
vimo priemonę.

Venezuela ir Kinija taipjau 
pranešė Tautų Sąjungos sekre- 
tariatui, kad jos ratifikavusios 
Genevęs tarptautinę konvenci
ją dėl ginklų ir amunicijos tra- 
fiko kontrolės.

žmogžudą Rėmus pri
pažintas nekaltas

C1NCINNATI, Oliio, gruod, 
20. — Ilga ir skandalinga 
žmogžudos George Remus’o by
la šiandie pasibaigė. Prisaikin- 
tieįi posėdininkai (jury) pri
pažino jį nekaltą, remdamiesi 
pasamdytų ekspertų parody
mais, kad jis esąs nesveiko 
proto. Remuso protas bema
tant pasveiko, kai jis išgirdo 
teismo nuosprendį. Pašokęs 
iš vietos jis, džiaugsmu netver
damas, sušuko: “Aš tikėjau 
Amerikos teismo teisingumu. 
Ačiū jums.”

Rėmus buvo kaltinamas dėl 
užmušimo savo žmonos, kuri 
buvo jį pametus. j

4

Italija vėl paskiria am
basadorių Belgijai

BRIUSELIS, Belgija, gruod. 
20. — Italijos vyriausybė, kuri 
prieš šešis mėnesius buvo at
šaukus savo pasiuntinį iš Briu
selio, dabar vėl kreipėsi į Belgi
ją prašydama, kad ji sutiktų 
priimti naujai paskirtą amba
sadorių, markizą Carlo Duraz- 
zo, dabartinį Italijos ministe- 
rį Bumanijai.

ROMA, Italija, gruod. 20. — 
Girdėt, kad tarp apaštališko 
sosto ir Meksikos vyriausybės 
prasidėjusios netiesioginės per- 
traktacijos taikai daryti.

NEW YORKAS, gruod. 20. 
— Carnegie Korporacija šiais 
fisko metais, pasibaigusiais 
rugsėjo 30 diena, švietimo tik
slams išleido $2,000,000.

_______

Priėmė bilių grąžint 
Vokiečiams turtus

— . - * ---

WASHINGTONAS, gruod. 
20. Atstovų butas šiandie 
223 balsais prieš 26 priėmė bi
lių grąžinti visus vokiečių 
turtus, kurie karo metais bu
vo Jungtinių Valstybių valdžios 
užgrobti.

Dovido ’ “kara
lius Ben” mirė

BENTON 1IARBOB, Ind., 
gruod. 20. — Pagarsėjęs Dovi
do Namų tikybinės sektos įs
teigėjas, Ben jam in Bumeli, pa
prastai vadinamas “King Ben”, 
(karalius Benjaminas), nebegy
vas. Jis rpįrė praeitą penkta
dienį, tečiau jo sekėjai savo 
vado ir “pranašo” mirtį iki šiol 
slėpė. Jie uoliai tikėjo, kad 
jis trečią dieną prisikal
siąs iš numirusių. Bet jis nebe- 
prisikėlė. Vyriausybė įsakė 
“pranašo” sekėjams jo kūną 
tuojau duoti balzamuot, kaip 
kad to reikalauja įstatymai, ir 
rytoj palaidoti.

I

J. V. matrosai šaudo 
nikaragiečius

■ -------------- —
I

MANAGUA, Nikaragua, gruo
džio 20. — Jungtinių Valstybių 

į laivyno matrosai vakar vėl 
puolė nikaragieČių maištininkų 
kuopelę ir vieną jų nukovė, ke- 

I turis kitus sužeidė. Susikirti
mas įvvko lies Mosante.

‘ -------- -

9 darbininkai žuvo 
kasykloms igriuvus 

i "
VIENA, Austrija, gruod. 20.

Iš Garzo praneša, kad devy
ni ar daugiau darbininkų žuvo 
Kruševo kasytose, netoli nuo 
Dalmato. Kasyklų viršui įgriu- 
vus, buvo užberti penkiolika 

’ darbininkų, ir devyni jų buvo 
; atkasti negyvi. •

Nepaprasti šalčiai Eu
ropoje; daug žmo

nių mirė
LONDONAS, gruod. 20. 

Europoje užėjo nepaprastai di
deli šalčiai, per kuriuos jau ke- 

1 lies dešimtys žmonių žuvo.
Jugoslavijoje sušalo 32 žmo

nės; penkiolika žuvo kasyklose, 
kurios dėl šalčio įgriuvo, ir 

| septyniolika kareivių sušalo 
1 Gevgeli-Demikapu geležinkelio 
| linijoje, kurią jie buvo pastaty
ti sergėti.

Anglijoje dėl šalčio mirė de
šimt asmenų; Paryžiuje septy
ni.

Dideli šalčiai siaučia taipjau 
Vokietijoje, Lenkijoje ir kito
se Europos dalyse.

Daugiau katalikų vys
kupų Amerikai

' „ -------
BOMA, Italija, gruod. 20.

Papa. Pijus XI paskyrė ketu
ris naujus vyskupus Jungti
nėse Valstybėse: kun. O’Reilly, 
Scrantono vyskupu; kun. Kelly 
—Boise, Idaho; kun. O’Hanes 
— I^eavenvvorthe, ir kun. Mc- 
Namara — Baltimorėj.

MAŠINISTAS SUSTABDĖ 
TRAUKINĮ IR MIRĖ

EAU CLA1BE, Wis., gruod. 
20. — Suskubęs sustabdyti 
atvykusį stotin savo traukinį, 
mašinistas Emmons Roe, 58 
metų amžiaus, krito negyvas. 
Jis mirė širdies liga.

No. 299

Bolševikai kraustosi 
iš Šanchajaus

17 rusų šeimų iš sovietų kon
sulato Šanchajuje kraustosi 
laivan

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
20. — Sovietų konsulato per
sonalo septyniolika rusų šeimų 
šiandie su visu bagažu susi
kraustė Rusijos garlaiviu Zos- 
ma, stovinčiame Huangpu upė
je, ir išplauks tiesiai į Vla
divostoką.

Iš Hankovo šiandie atvyko 
dar dvi partijos rusų, vyrų, 
moterų ir vaikų. Tremiamieji 
buvo pasitikti policijos ir pri
statyti į sovietų konsulatą, iš 
kur jie tur būt bus'susodinti 
rusų laivan trečiadienį [šian
die.]

Sovietų Rusijos valdiniams, 
nesurištiems su konsulatu, įsa
kyta bnti pasirengusiems ap
leisti Kinus tuojau, kaip bus 
išleistas tam tikras įsakymas.

Sovietų generalinis konsulas 
Kozlovskis apleis Šanchajų ry
toj [šiandie.]

Hankove sušaudyta 
dvidešimt komu- 

nistų
HANKOVAS, Kinai, gruod. 

20. — Paskutinėmis praeitos 
savaitės dienomis Hankove bu- 

; vo sušaudyta daugiau kaip dvi
dešimt kiniečių komunistų, dau
giausiai studentų, jų tarpe ke
ti! rioš' mergaitės.

Sušaudytieji buvo suimti per 
padarytas praeitą penktadienį 
kratas. Policijos pranešimu ta 
dieną buvę suimta daugiau 
kaip 700 komunistų. Septynio
lika rasų komunistų dar tebe
su karo vyriausybes rankose, 
ir jie veikiausiai busią taipjau 
sušaudyti.

Hankovo įgulos vadas pasiun
tė laiškus svetimų valstybių 
konsulams, prašydamas, kad 
jų vyriausybės taipjau talkau- 
tų išvyti komunistams iš Vuha- 
no miestų — iš Hankovo, Vu- 
eango ir Hanjango.

Rumanija gausiai atly
gina sužeistam ame

rikiečiui* .
VIENA, Austrija, gruod. 20. 

— Iš Bucharesto praneša, kad 
Rumunijos vyriausybė pasky
ras 50 tūkstančių dolerių su
mokėti AVilfredui Kellerui, A- 
merikos pilečiui, kurs buvo su
žeistas per pastaruosius Ruma- 
lijos studentų pogromus prieš 
jydus Nagy Va radę.

Sprogimo laive 1 už
muštas 7 sužeisti

SAN DIEGO, Cal., gruod. 20. 
— Jungtinių Valstybių laivyno 
aeroplanų gabenamajame laive 
Langley šiandie įvyko sprogi
mas, kurio vyriausias mašinis
tas S. D. Thornton buvo už
muštas, septyni kiti įgulos žmo
nės sužeisti, keturi jų pavo
jingai.

UŽMIRŠO PINIGUS PASIDĖ
TUS BANKE PRIEŠ 20 METŲ

NASHUA, J4. H., gruod. 20. 
— Mrs. Emily Barnes prieš 
dvidešimt metų paisdėjo Bristol 
County Savings banke sumą 
pinigų ir visai apie juos už
miršo. Dabar bankas paskelbė 
apie tai viešai, kaip to reika
lauja įstatymai, ir į banką pini
gų atsiimti atvyko Mrs. Bar
nes duktė, nes motina jau mi
rus. Su užaugusiais nuošim
čiais ji gavo $2,303.

7 ‘1 ‘ ’ '■ ’• * b1; • /‘.iv ’ į'
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Baltasis Auksas
(Istorine apysakaitė)

I. jc tačiau vistiek ten jam
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RADIO PROGRAM | REA)^EI<SJ1EN0S j
CHICAGO~Šf A I IONS TODAY

3:05—Gertrude Ix)gan, piano.
3:20—Laura Staska, lytie soprano.
3:40--Mrs. Julia Glasgovv, Topica 

o f Interest.
8:55—Normun Allen, baritone.
4:10—Lydia Mason, piano.
4:20—E. Sheffleld Marsh, tenor.
4:40—Mjchel Engerman, piano.
5:00—Tea Music Hour.

SUTIK KALĖDAS SU MUZIKA

Centurijomis Lavinijus Ak- 
vila, vienas ištikimiausių tarnų 
Romos cezariaus-mizantropo Ti
berijaus, Kipro salėje anksti 
rytą tikrino cezariaus rūmų 
sargybas, dabodamas sargybi
nių budrumą.

Baigdamas patikrinimą, pri
siartinęs prie sargybinio, sau
gojančio šiaurės įėjimą į rumus 
ir stovintį beveik prie paties 
krašto aukštos, stačios uolos, 
kur apačioje vilniavo jura, cen- 
turijonas šuktelėjo kareiviui:

Na, kas naujo, Marke Stu- 
fo?

Plaukia karo laivas iš Nea
polio ! •

—Burinis ?—paklausė centu
rijomis, žiūrėdamas į lengvučiu 
ruku apvilktą tolumą.

—Vėjo nepakaks net ir plun
ksnai pavaryti. Plaukia irk
luodamas. Smagiai varosi!

—Kur tu matai? Parodyk?
Kareivis ištiesė ranką pirmyn 

į tą pusę, kur permatomame 
rūkė akys įspėdavo Neapolio 
krantą.

Ten žiūrėk,' centurijone! 
Matai!

statydavo brangiojo vyno, 
riaušių valgymų ir gėrimų. Jis 
paprašė kitarą stygų instru
mentą,—ir jam davė ją; kalė
jime pasklido stygų skambėji
mo garsai. Kartais Lukanusas 
dainuodavo linksmas romiečių 
daineles, ir niekas nedrausda
vo jam linksmintis dainomis.

Ypatingų susidomėjimą su
kėlė visuose, Lukanuso atvež
tas krovinys: tai buvo didelė 
medinė dėžė, stebėtinai lengva, 
rodos, butų tuščia. Kartą Lu
kanusas prasitarė, jog toje dė- 8-10—Čolunibla Chain program. 
w ' .. . . i 10-1—Popular program;žėje esančios neįkainuojamos1 songs. 
brangenybės. Ant dėžės buvo 
Romos prefekto Lėjano ant- 
spauda ir kiekvieną sykį, kai 
mainėsi sargybos, saugojan
tiems Lukanusą kareiviams

ge- 620k-—WCFL—484in.
10 a. m.—Municipal program.
12—Organ concert,
I— Best hour program.
5— Organ concert.
6— Talku; news; music. ......................
7— PonUlar program; talka; songs.
8— 12—Popular program; songs.

670k—WMAQ—WQJ—448m.
6:80 a. m.—Exercises.
7:30—Morning tvorship.
9:05—Public school program.
9:45—Overture hour; trio; talk.
II— Home economics hour; music.
12—Melodies; farm talks; associa- 

tion of comerce luncheon.
1:45—Musical potpourri.
3— Pianist; poetry; orchestra.
4— Mothers in council.
5— Topsy, Turvy time.
6— Organ reeital; orchestra.

am; orchestra;

8:30—WEAF (610), New York— 
Orchestra and ųuartet.

8:30—WHK ‘ ‘ " *
Ducts.

8:30—WJAY
Vocal,

8:45—WLW
Organ.

9—CFCA (840), Toronto—Organ. ..Aj
9—KOA (920), Denver—Orchestra. Į (|*jau 
9—WJR (680), Detroit—Soprano.
9—W0R (710), Newark—Columbįa 

network.
9—WRHM (1150), Minneapolis— 

Classical.
9- WPG (1100), Atlantic City— 

Vocal. »
9—WTMJ (1020), Mihvaukee— 

Program.
9:15—-KOA (920), Denver—Third 

Martha”.
(730),

(550),

(740),

(810),

(1130), Cleveland—«

(1320), Cleveland

(700), Cincinnati—

act opera 
9:30—C N RM 

sic Shop. 
9:30—KFUO

Music.
9:30—WCC0 

Musical.
9:30—WDAB 

Cavaliors,
9:30—VVEAF (610), 

Grand opera.
9:30-WPG (1100), 

Orchestra.
9:3(h—WTAM (750),

Montreal—Mu-

Ar Jaučiatės Silpnas 
ir Nuvargęs?

Tavo tiesa, kariška trire
ma !♦)—pusbalsiai kalbėjo cen- 
turijonas, žiūrėdamas į ūkano
tą tolį.—Tur būt, vėža iš .Ro
mos kokių nors naujienų.

Kas gi galėtų būti? Susek
tas naujas patricijų sąmokslas 
prieš cezarių? Ar tamsios mi
nios sukilo ar kokia nelaimė iš
tiko? O gali būti galingasis 
cezariaus numilėtinis Romos 
prefektas Sėjanas sumanė grįž^ 
ti pas savo valdovą?

Už valandos trirema bus 
prieplaukoje! pertrauke jo 
mintis senas kareivis.

Palikęs kareivį sargyboje. 
Lavinijus nusiskubino j rumus 
ir pranešė pasitikusiam jį myli
majam cezariaus vergui, grai
kui Agezelajui, apie atplaukian
čia trirema. Šis pranešė Ti
berijui.

Nusiųsti būrį rinktinių žmo
nių į prieplauką!—paliepė ce
zarius. Priimti nuo galeros į- 
gulos, triremoje atvežtą romie
tį Lukanusą Arvedą, pasivadi
nusį puodžiumi ir pristatyti jį 
į rumus. Sekti, kad pašalyje 
Lukanusas nekalbėtų nė su 
kuo iš salos gyventojų ir nesu
sižinotų slaptais ženklais. Elgtis 
su Lukanusu padoria’. Netru
kus karininkas vedė savo būrį 
staigiais, nelygiais kalnų ta
kais žemyn prie juros į Kipro 
salos prieplauką, kur uolų prie
dangoje. vilnyse siūbavo būrys 
sargybinių laivų.

O balta, lyg gulbė, greitoji 
trirema jau artinosi prie kran
to. Jos priešakinio stiebo vir
šūnėje pasikeisdamos plevėsa
vo vėliavos, kuriomis įgula sig
nalizavo apie savo atvykimą 
uostau. Aiškiai matėsi, kaip 
viršutinėje laivo palubėje vai
kščiojo gerai apsiginklavę žmo
nės ir koks tai senis senato
riaus toga, apsivilkęs stovėjo 
prie atramščių. tirinėjančiu 
žvilgsniu žiūrėdamas į ceza
riaus rumus, puošiančius didin
gas uolas.

720k—WGN-WLIB—416m.
9 a. m.—News digest.
10— Home management; shut-in 

program.
11— Organ; good health; time 

signals.
12— Children’s story period: concert.

buvo griežtai įsakoma saugoti | 2:80—Beeitai; woman’s club;
dezę, uoliau uz savo akį, ir ne- , 4—Orchestra; piano reeital. 
leisti niekam, net pačiam Lu-,.5—-Organ reeital; talk; time 
kanusui, ją ir paliesti. | ą—Marketįs; Punch and Judy;

, 1 concert. t
Ir štai, pagaliau atėjo diena, 7--Almanuc; New York reeital. 

kurią paslaptis buvo žadėta iš
aiškinti. Cezarius pareikalavo 
atvesti Lukanusą; pasikalbėji
me dalyvauti leido tik sosto 
įpėdiniui Kaligiilai, centurijonui 
Lavinijui Akvilai ir filozofui 
graikui Agezelajui.

Vėlai
Lukanusą į cezariaus rumus ir v—whk (1130), Cleveland—Choir.

j s—W.JZ (660), New York—Musical.
>,— WJR (680), Detroit—Dance hour.
s—WLW (700), Cincinnati—Trio.

Hipvin- —W0R (710), Newark—Columbia 
. network.

Lukanu- S—WOS (880), Jefferson City—• 
liarm school.

8—WSAI (880), Cincinnati— 
Acordionisb»

<—WSOE (1110), Milwaukee— 
Popular music.

S—WTMJ (1020), Milwaukee— 
Concert.

8:15—KPRC (1020), Houston— 
Concert.

:3o—CNRM (730), Montreal—Ope
ra, “Prince of Pilsen’’.

8:80—KTHS (780), Hot Springs— 
Organ.

8—New York orchestra and soloists 
8:30- -New York program.
10— Featurc; Sam 'n’ Henry; 

music box.
11- 12:30—Hoodlum.s; dance program

STATIONS OUTgIDE CHICAGO 
Evening Programa

S—S.\'RM (730), Montreal— 
Carillon reeital.

i naktį kareiviai atvedei S““WF*.AP. Now York—’ . i I roubadors.

St. Lotus—

St. Paul—

Kansas City—

New York—

Atlantic City—

Cleveland—
Program.

9:30—WWJ (850), Detroit—Organ.
l'riday, December 23

245.8 M—VVEVD (Dehs) — New 
City—1220—KC

1:00—Specht Hour,
2:00—Joe Zimme^mayi, piano.
2:30—Ann Weil, ■ soprano.
2:50—Jean Allen, cellist.

Tikro apie jį nie- 
nežinojo, tik visaip 

Vieni sake, kad tai 
naujas astrologas ar 

cezariams parga- 
goroskopus,

Tris dienas rūmuose daug 
kalbėjo apie atvežtą iš Romos 
Lukanusą. 
kas nieko 
spėliojo, 
koks nors
burtininkas, 
bentas sustatyti 
kiti tvirtino, kad tai vienas iš 
daugelio cezariaus šnipų, atve
žęs jam ilgą sąrašą jo priešų, 
su pasikėsinimu prieš “dievin
tojo” gyvybę įrodymais, ir t. p.

Ši.' Į) ar taip,—su atvežtuoju 
kaip su ceza- 

kaip su suim- 
Tiesa, jį pa- 

požemio rūsy-

c’gėsi greičiau 
riaus svečiu, ne 
tu prasikaltėliu, 
talpino viename

♦) THreina—senovėje vartotus 
nedidelis gražus karinis laivas, va
romas irklais.

sykiu neštuvais atnešė jo pa- Į 
slaptingąją dėžę.

Buk pasveikinta? 
gasai cezariai!!—tarė 
sas nusilenkęs Tiberijui.

—Kalbėlę!— linktelėjo galva 
Tiberijus.

—Man pasisekė didelis atra- 
■ dimas dievingasis! — atsiliepė 

ramiu įsitikinusiu balsu Luka
nusas—Aš atradau...

—Sėjanas rašo, kad tu atra
dai kokį tai “baltąjį auksą”? į

—Tarp teikėsi Romos pre-' 
fektas pavadinti mano atrastą 
metalą. Bet dievingasai, neuž- 
sirustink už mano drąsą: tas 
metalas—brangesnis už auksą! 
Auksas gražus žaislelis, o tąsi 
metalas, kurį aš atradau, rei-, 
kalingas visai žmonijai. Ateis 
laikas kada žmogus naudosis, 
“baltuoju auksu”, kaip dabar 
naudojasi geležimi, • medžiais, 
akmenimis. Ir tada niekas ne
panorės ir žiūrėti į auksą...

Tikrasis auksas nustos sa
vo vertės?— apsiniaukė ceza
rius, prisiminęs, kad Kipro sa
los urvuose yra krūvos aukso, 
surinktos paskutiniųjų trijų 
metų bėgyje, jam įsakius.

Taip, nieks nenorės į gelto-1 
nąji auksą ir pažiūrėti,— iškil
mingai patvirtino Lukanusas,— 
nes kam-gi tinka jis?...

-Tu radai* sluogsnius, ar 
gyslas šito tavojo... baltojo au
kso? Kur? Nejaugi Romos Į 
apylinkėse?—užklausė, kiek pa
tylėjęs cezarius.

—Taip dievingasai! Bet ma
no metalas išsklaidytas po visą 
pasaulį. Visur, kur teka upės, 
visur, kur jų vilnys pripjovė 
molio krūvas—yra jo.

—Molio?— nusistebėjo ceza
rius.

—Taip, paprasto molio!—tę
sė įkvėptas Lukanusas.

Aš puodžius. Mano tėvas, 
mano senelis, ir visi mano pro
tėviai nuo pat Romos įkūrimo, 
išdirbdavo iš molio am foras ir 
parduodavo jas 
Paskutiniaisiais 
reikalai stovėjo 
tiek praturtėjo, 
perkasi molinius indus. Patri
cijai, pirkliai, net ir kareiviai, 
Įsigyja indus iš sidabro ir auk
so; susirenka net ištisas jų krū
vas.

Iš Grakijos atveža pagra
žintas, dailiai Išdirbtas prekes. 
Neberupi musų senobinės ro- 
mietiškos amforos, musų išdir
biniai. Ir man, o cezariau, grę- 
sė didelio vargo ir skurdo pa
vojus. Bet aš nenusiminiau.; 
Aš jaunas, stiprus, sveikas ir 
gabus. Mano tėvas paveldėjo 
receptus visokių žinių nuo pro-

► (Tąsa ant 5-to pusi.)

romiečiams.
laikais mano 

blogai: Romu 
jog tik vergai

“Ai buvau labai nllpnaa, kol ai nepra- 
i vartoti Nuga-Tonc”, hhRo Mr. H. 

BŪffnor, Dillon, Kaunas. “Aš išvartojau ke
letą butelių Nuga-Tone ir Jos padarė iš ma
nęs skirtingą žmogų.“

Aukščiau minėtas raportas yra papras
tas dėl tų, kurie vartoja Nuga_Tone. Jos 
yra sutekusios virš miliono vyrų ir mote
rų geresnės sveikatos, daugiau stiprumo ir 
energijos. Nuga-Toru> patašo apetitą, pra
šalina galvos skaudėjimą, svaigu^, prašali
na pūslės ir inkstų nesmagumus, sustipri
na nervų sistemą, padaugina svarumą men
kiems ir silpniems. Pabandykit Nuga-Tone. 
Jos sutelks Jums daugiau stiprumo ir ener
gijos ir sutelks jums jėgos dėl viaų kūno 
organų. Jus galit gauti Nuga-Tone pas sa
vo vaistininką ir Jeigu pasekmės nebus už
ganėdinančios, jūsų pinigai bus grąžinami 
be argumentų.

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMŲ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.
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Perkant Kalėdoms dovanas, vietoj sidabrinių galit gauti auksines. 
Auksinius setus: peilius, šaukštus ir t. t. Beveiki už tų pačių kai
nų, garantuojama ant visados. Ateikit apžiūrėti išdirbinius iš to 
stebuklingo metalo. Taipgi turiu visokių auksinių daiktų, vėliausios 
mados; laikrodėlių, žiedų ir t. t. Kam važiuoti kitur, ateikit pas 
savo kaimynų, o aš visus užganėdinsiu.

F. A. BUKAUSKAS
10831 So. Michigan Avė., Roseland, III.

.TelefonasConimondore 0990WxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxM
T"

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS

Pirkit Dabar Del Švenčiu
Gražus Grojiklis 

Pianas

Atvažiuokit Jo pasiklausyti

Dabar išėjo nauji Lietuviški Rekordai labai aiškus 
ir garsus, indainuoti musų geriausių artistų, kaip 
tai: Vanagaičio, Babravičiaus, Petrausko, Butėno 
ir kitų. Kainos Rekordų po 75c ant abiejų pusių. | 
Siunčiame į kitus miestus. Perkant sykiu 6 Rekor
dus męs užmokame persiuntimo lėšas.

Komiški Rekordai A. Vanagaičio:
16071F Karvute ir Doleris
16072F Sharkey Daina ir Munšainukas.
16073F Reikia Topt, Dalis I ir Reikia Tept, Dalis II.
E4237 Jonas šmikis Keliauna Namon ir Maušiaus Kelionė.
E4475 Girtuokliaus Mėtavonė ir Pasakos ir Stebuklai.
E4535 Jaunavedžio Pasiskundimas ir Pas Tardytoją.
E4646 Naujas Kareivis ir Dainininkas pas Profesorių.
E4716 Laiškas Nuo Barbutės ir Derybos
E4916 Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos.
E7092 Jonas Mokina Kariauti ir Pas Fotografų.
E7395 Dykai Nieks Neveža ir Kas Bus Be Degtinės.
E7616 Sibyro Nelaisvėje ir Lokacija Iš Biblijos.
E7868 Iš Virbaliaus j Kauną ir Kelionė.
E7869 Lakūnai ir šokikai.

16004F Futbolas ir Dzihidzi-Drimdzi.
16006F Esu Ant šio Svieto ir Gėriau Dieną, Gėriau Naktį.

Liaudies Dainos
Juozas Babravičius, Tenoras

61002F Karvelėli ir Plaukia Sau Laivelis.
16034F Aguonėlės ir Kur Bakūžė SamJfriota.
16035F Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla. 
16036F Bemuželi Nes’voliok ir Ne Margi Sakalėliai. 
1G045F Gale Sodo Rymavo ir švinta Aušrelė.

Liuda Sipavičiūte, Kontralto ir 
Kamila Jozevskaitė, Soprano

16058F Meile Tėvynės Nemari ir Oi, Oi, Oi. 
16060F Prapuoliau Matuše ir Liepė Tėvelis.

Jonas Butėnas, Baritonas
E4273 Padainuosiu Gražią Dainą ir Našlys.
E4362 Kur Upelįs Teka ir Viltis.
E7025 Noriu Miėgo ir Plaukė Žąselė.

16009F Oi Mergelę ir Stasys.
16010F Aš Mergytė ir Ncsigriaudink Mergužėle.
16012F Kur Bakūžė Samanota ir Vilniaus Kalneliai.
16016F Leiskit | Tėvynę ir Litai (Lietuvos pinigai). 
1G023F Aš Išėjau I Girelę ir Vai Varge, Varge. 
16037F Kada Noriu Verkiu ir Ant Ežerėlio.
16038F lakštingalėlė ir Aguonėlė.
16040F O Kai Aš Pas Močiutę Buvau ir Fina Geras Nuo Rv.hežiaus 
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim ir Giitueklio Daina.
16044F Kalinio Daina ir Mano Gimtinė.
16048F Išgėriau Septynias ir Lopšinė.

Turime 60 Fonografų dėl pasirin
kimo. Išsirinkit sau vieną KA

LĖDOMS. Kainos nuo

$15 $250
Atsilankykit šj vakarą arba 

kada nors

Ką Darysit Su savo Čekiu Iš Kalėdinio 
Taupymo Kliubo?

Daliai* čekiai yra išsiuntinėjami per bankus. Suvartokit jo dalį nupirki
mui tikros šventėms dovanos — Piano, (irojiklio arba Fonografo.

Atsineškit savo čekį mes jį jums išmainysim.

Reichardt Piano Co.
1311 Milwaukee Avė.

Atdara vakarais
MUSU KRAUTUVĖ HAMMOND, IND., 
State Theatre Bldg, 256 E. State St.

Aido Choras
I < • • • Vi •

16068F Neverkit Pas Kapą ir Tykus Buvo Vakarėlis.
1G067F Važiavau Dieną—sirpsta Noksta Avietėlės ir Vakarinė daina

, ■ • « • J *

Brooklyn’o Kvartetas
E2225 Einu Per Dvarelį ir Gaila Tėvynės.
E2226 Per Girią, Girialę ir Linksminkimės.
E7394 Du Broliukai Kunigai ir Per Tamsių Naktelę.

Dainos Kitų Artistų
E3188 Pasisėjau Žalių Rūtų ir Ant Kalno Karklai Siūbavo. 
E3191 Saulutė Tekėjo ir Ant Marių Krantelio, J. čižauskas. 

16075F Bemuželi, Nevesk Pačios ir Naktis Svajonėms Papuošta, 
Kastancija Menkeiuniutė, Sopiano.

E7603 Ką Močiute Padarei? ir Kaipgi Gražus, Gražus,
S. Staniuliutė ir O. Rudauskaitė. 

16000F JBeržyną Eina Ona ir Atvažiavo Sveteliai, K. Sabonis 
16029F Oi, Motule Ma ir Atneša Diedas Kukulių Viedra, 

šuidlauskas.
1G031F Kur Josi? ir Žalioj Lankoj.’
16032F Ne Del Tavęs Aš, Mergelė ir Vai Vočiute Mano, 

Kastancija Menkeliuniutė.
16046F ' Muzika, Muzika ir Dainuok Sesutė Lepunėlę.

O. Biežienė ir S. čermnė. 
16054F Dzingeliukai ir “Dul Dul Dūdelė” Kudirka.
16056F Kai Aš Buvau Neženotas ir Kad Galėčiau.
16074F Voveraitė ir Anksti Rytų Kėliau. Kudirka.

Kalėdų Giesmės
I • . ■

E7256 Gul šiandiena ir Sveikas Jėzau Mažiausias
16024F Kūtelė ir Gloria.. Kun. S. J. Struckus.
16025F O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis ir ,

Ateikite čia Jus Ištikimieji.
16026F šventoji Iškilmingoji Naktis ir O Ištikimoji Pušis.
16050F EI, Kalėdos ir Kalėdų Pasveikinimas.

O. Bežienė ir S. čerienė. 
1G051F Kai Jau Kristus Gema ir Šventa Naktis, z Butėnas.

t

Miko ir Kipro Petrauskų
]>Ž392 Sveiki Broiai Dainininkai ir Ko Liūdit Sveteliai.
E3849 Kur Tas šaltinėlis ir

Prirodino Seni žmonės Man Jaunam Mergelę.
E2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka.
E2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
E3796 Eisiu, Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nes’voliok.
E3840 šia Naktelę Per Naktelę ir Ant Kalno Karklai Siūbavo.
26028 Dul dul dūdelė ir Bernužėli Nesvoliok.
26049 Sveikas Ligonis ir Naujas Ziuponas.
26046 Laimė ir nelaimė ir Bevaikis.
26043 Scrantų melagis ir Šv. Rokas.
2G026 Danties išrovimas ir šmikis dainininkas.
2G027 Sunaus logika ir Bevaikis pas daktaių.

Tas pačius dainas galima gauti ant Volelių dėl Pianų.
Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė Chicagoje, užlaikome didelį 

pdsirinkimą, Gramofonų, Pianų ir Radio.

Tas pačias dainas galima gauti ant Volelių dėl Pia
nų. Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė Chica- 
goj. Užlaikome didelį pasirinkimą, Gramafonų, Pia
nų ir Radio.

Jos. F. Sudrik <’-■•)
3417-21 South Halsted Street

Chicago, III. Tel. Boulevard 4705
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[KORESPONDENCIJOS
Grand Rapids, Mich

Nemalonus |vykis lietuvių 
šeimynoj

Antradieny, gruodžio 13 d., 
V. Marcinkevičių namuose, ad
resu 1013 Quarry Avė.. Įvyly) 
nemalonus įvykis tarpi ženotos 
poros. Pasak vietos anglų spau
dos, p. p. Marcinkevičiai parė
jo iš kaimynų ir nežinia už ką 
pradėjo bartis ir tiek smarkiai 
susibarė, kad p-ia Zuzė Mar
cinkevičienė pasiėmė revolverį 
ir šovė Į savo vyrą, bet nepa
taikė. Vyras griebė revolverį 
atimti, moteris paleido dar vie
na šūvi ir vyras krito sunkiai 
sužeistas. Tuosyk Zuzė nubė
go pas kitus žmones ir pasi
sakė, kad savo vyrų Valterį nu
šovė. Kaimynai • pašaukė poli
ciją, vyrą nuvežė j ligoninę, o 
moterį Į policijos nuovadą dėl 
iškvotimo. Bet policijos nuova
doj ir moteris nualpo, taip kad 
ir ją turėjo nugabenti i ligo
ninę. Dabar abudu randasi li
goninėj ir kiek teko nuo kitų 
girdėti, tai Marcinkevičius esąs 
kritingoj padėty. Iš kokios prie
žasties ta tragedija Įvyko, gal 
teks tik vėliau sužinoti. Bet 
reikia pažymėti, kad Marcinke
vičiai nebuvo girtuokliai ir 
abudu dar jauni žmonės — vos 
apie 30 metų amžiaus.

— Gulbiniškis.

špokai varinėti, tai viena kū
mute su pašlemeka sumanė ei
ti Į rengėjos miegamąjį kam
barį. Bet atsitiko nelaimė: at- 
sibaladojo garnys ir ėmė taip 
••aršiai belsti j duris, kad su
varė net visus parės dalyvius 

tą kambarį. 
Dabar visos 

dievų, kam j
kūmutės keikia

užtraukė ant

Onytė.

Los Angeles, Cal. j
Iš chicagiečio laiško

oras, sveikatos 
man atrodo daug 

už Chicagos. Tiktai 
yra, kad čia vasa- 
o žiema nešalta ir

Sveikinu su žiemos švento
mis iš saulėtosios Californijos, 
gėlių ir vaisių žemės.

Californijos 
žvilgsniu, 
prastesnis 
tiek gerai 
ra nei i ja,
ašara naktys yra gana vėsios 

labai gerai miegoti. Manau 
pagyventi čia kelioliką mene
sių, nes yra daug Įvairybių ir 
noriu viską pamatyti kaip at
rodo žiemą ir vasarų.

Nesenai Įstojau Į Wunder- 
lusters Club, arba kaip vieti
niai gyventojai vadina: Bunch 
<l‘ Nuts. šio kliubo tikslas yra 
kas nedėldienis išvažiuoti iš 
miesto kokias 30-50 mylių ir 
laipioti po kalnus. Kliubo ve
dėju yra Prof. Braggs.

Vieną nedėldienj buvome iš-

So. Omaha, Nehr
Kūmų riksmas ir kūmučių 

z darbai ir akmenuoto tako.

Gimnastikos pratimai vakariniame kliube Chicagos Y.M.C.A. 
salėse, kur jaunuoliai visgi naudingiau laiką praleidžia, negu 

i gatvėse, kur jie galėtų tik išdikauti ir praeivius užkabinėti ir 
' paliaus Į prasižengimų bedugnę nugrimsti.

Balsavime galės dalyvauti tik 
ūkininkai, turintys virš 2 hek
tarų žemės ir po vieną žino-1 
gų iš ūkės.

Oras gražus, pradėjo po 
k Į šalti.

šienui derlius laukuose
labai prastas. Gyvuliai la- 
pigųs. Javai butų brangus, 
nėra ko parduoti. Taip jiie- 
ir negirdėsi Lietuvoj, kaip

vienos-

\ O

ai e

bis-'

bu-

tik būdos.

Lietuvoj gerai gyven- 
vaklininkams. Tie yra 
aprūpinti. Algos yra at-

3

Saviškiai Namie Pasi
tiki Žinios Prieš 

Kalėdas

Detroit, Mich
Komp. M. Petrausko 

darbuotė

Prieš šešius mėnesius

Musų kolionijoje randasi to
kių žmonių, kurie pyksta ant 
Naujienų žinių padavėjo, kam 
jis paduoda į Naujienų dien
raštį tai, kas buvo tilpę jau ir 
kitataučių laikraščiuose. Ar tai 
ne keisti žmonės? Kitataučių 
laikraščiai rašo ir jie visi tyli, 
o kai pamato Naujienose, tai 
gatavi už ausų pasitvėrę bėg
ti gatve rėkdami. Bet visi jų 
riksmai laikraščių žinių pada
vėjų nesulaikys ir neišgąsdins, 
ba jų yra pritvinęs visas pa
saulis. Kas kur nors svarbes
nio nutiko, --- žiūrėk, jau laik
raščiai ir rašo. Tik tas žmo
gus nežino kas pasauly dedas, 
kuris laikraščių neskaito, ir to
ki* gaivalas dar drįsta sakyti 
arba žvairuoti į žinių padavė
ją. Žinių padavėjai yra tokis 
mūras, kad jo niekas o nie
kas nepajėgs suskaldyti tol, 
kol musų bėdną žemelę saule
lė su savo kaitriais spinduliais 
šildys.

ir lipom į Wilson kalną. Iš 
klonio iki pat viršaus kalno 
yra septynios mylios labai ran-

Iš
ID dalyvavusių lipime tik šeši 
pasiekėm kalno viršūnę — pen
ki vyrai ir viena moteris 
m. amžiaus. Tą visą 
i viršų ir atgal atlikom 
landas, 
Bet ir

50 
kelionę 
j 5 va- 
mylių. 
supra-

padarydami 14 
buvome sušilę,

kaip kad turkiškoje

labai 
ligo- 
baž- 
bgo-

gy-

al
su-

Pas mus, musų ponios, tei
singiau, kūmutės, yra įpratu
sios rengti visokios rūšies pa- 
res. Tos parės, žinoma, neap- 
seina be svaiginančių gėrimų. 
Kada susirenka senos ir jau
nos kūmutės, jos tuojaus pra
deda visokios rųšies degtinėlę 
traukti. Kada senos kūmutės 
geria, tai dar ne taip baisu, 
nes jos jau pripratusio*. Bet 
kad geria jaunos ponios, tai 
net baisu žiūrėti, — kad, susi
raukia tarsi kas jai butų da
vęs į antausį. Kada jau išsi- 
geria daugiau, lai tuojaus pas 
jas prasideda nešvarios 
Viena kalba gerai, kita 
riau. Pas tas kūmutes 
ir nėra buvę, kad jos
kusios kalbėtų apie vaikų au
ginimą ir kitais rimtesniais 
klausimais. Tas joms nerupi. 
Jos težino tik prisipirkti mun- 
šaino, prisigerti, o parėjus na
mo vyrui antausius daužyti ir 
visus kūdikius prikelti iš 
go vidurnaktį.

Vasaros laike kūmutės 
rengia pares, tai viskas
gerai, ba joms su senberniais 
ir įvairiais pašlemėkais gerai po 
patamsius kavotis. Bet dabar 
užėjo šalta, tai dabar nebėra 
tų patogumų, štai nesenai pas 
vieną kumutę buvo sureng
ta pare. Ant oro nebeparanku

kalbos, 
dar ge- 
nebuvo 
susirin-

Los Angeles miestas 
pasižymi bažnyčiomis ir 
ninėmis. čia labai daug 
nyčių, l>et visokios rųšies
linių dar daugiau. O daktarų, 
tai turbūt pusė gyventojų ir 
vis su įvairiais titulais: M. 1)., 
chiropraktai, alopatai, homeo
patai, osteopatai, naturapatai, 
laprapatai, hydropatai ir kito
kie “patai”. Aš manau, kad jie 
;isi tiek pagelbsti ligoniams 
pasveikti, kiek kunigai pagelb
sti nusidėjėliui įeiti j dangaus 
karalystę. Ir vieni, ir kiti iš 
savo užsiėmimo daro gerą 
venimą ir tuo pasitenkina.

Beveik visi žmonės čia 
rodo ligoniais: susitraukę,
krypę*, pajuodę, lig kad butų 
nevalgę kokias tris savaites, 
vos gatvėmis pasivelka. Čia 
storų, kiauliškai nutukusių žmo
nių mažai yra.

šiame mieste išgyvenau jau 
daugiau trijų mėnesių ir dar 
nė vieno karto, išėjus pasi
vaikščioti gatvėmis, neteko su- 
gryšti nemačius policistą ap
dovanojant automobilistą su 
korta, kas kituose miestuose 
labai retai tenka matyti. Net 
ir pėstiesiems neleidžia perei
ti skersai gatvę iki nepasirodo 
Žalios (“go”) šviesos, arba iki 
policistas neduoda ženklo.

šiuo baigiu, nes reikia sku
bėti į valgyklą, kol ji nėra už- 
laryta, o ji randasi už 15 blo
kų nuo’ namų. — A. Ž.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

mie-

kad 
eina

čia 
pradėjo plėšti meno dirvonus 
komp. M. Petrauskas. Laukas 
didelis, darbo daug, — tik dirbk ; 
ir prakaitą brauk, tikėdamas, 
jog vaisius derės. Su “Birutės 
pastatymu Detroito 
visuomenė persitikrino, kad tas ■ 
meno laukas jau pusėtinai 
įdirbtas. Iš pradžių kaip su 
kiekvienu darbu, taip ir su 
šiuo, ima daug laiko tinkamam 
prisirengimui. Bet su pradžia j 
sekančių metų kompozitoriaus 
darbuotė bus produktyviškes- 

Naujų melų šventėse, sau- 
2 d., Lietuvių Svetainėje, 

bus koncertas. Gana didelis, 
choras dabar laiko repeticijas 
po du syk savaitėje,'— moki
nasi naujiems metams pritai
kintų dienų, o solistai, smui
kininkai ir pianistai, tai diena 
iš dienos komp. Petrausko 
“muštravojami”. Mat pirmas 
koncertas ir vienas už kitą no
ri geriau pasirodyti, šis kon
certas, taip sakant, bus naujų 
talentų pasirodymas. Tuo pa
čiu laiku jau mokinamąsi 3-jų 
aktų operetę “Užburtas Kuni
gaikštis”, kuris bus pastatytas 
prieš užgavėnes. Taipjau solis
tai yra ruošiami dėl sekamų Į 
operečių: “Prieglauda”, “lietu
viškas Milijonierius” ir “Ginų 
Karalius”. Jeigu ne komp. Pet-1 
rauskas, ar butų Detroito lie- į 
tuviai kada 
muzikališkus 
kad

nė

ne.

labiau musų tautiečiams. Mat 
čia ne žemdirbystės kraštas; 
ūkių jokių nėra, išskiriant ma
žas paimu lapų budeles, kurio
se musų žmonėms jokiu bildu 
gyventi negalima. Todėl euro
piečiai jei ir yra kur laikinai“ 
prisiglaudę, tai tik miestuos^, 
miesteliuose ir cukernėse, kur 
maždaug galima apsiginti nuo 
visokių vabalų, moskitų ir ki- 

. .. tokių parazitų. Miestuose ir cu-
ap. v c oji kerngse iaįpjau ne visudmel 

galima gauti darbą, nes į čia 
privažiuoja daugybe ispanų, 
kurie greičiaus gauna darbą ir 
nemokantys ispanų kalbos mu
sų tautiečiai negali su jais 
konkuruoti, čia apsigyvena tik 
lie, kurie yra gabesni ir grei
čiau prisitaiko prie aplinky
bių. — J. Simonaitis.

Kam 
ti, tai 
viskuo 
alinkamos, apart algų gauna 
ant švenčių, Velykų, Kalėdų, 
pusę algos pasismaginimui. Ant 
vaikų irgi yra skiriamos algos. 
Atostogų gauna kasmet po vie
nų mėnesį su pilna alga. O dir
ba tik nuo 8 vai. ryto iki 2 
vai. po piet. O jei kur išva
žiuoja iš savo kabineto su val
diškais reikalais, gauna dar 
dienpinigius, pagal algos didu
mo.

Tiems vyrams tad yra “Lie
tuva, tėvynė musų”. O tu, ūki
ninke arba darbininke, dirbk 
nuo tamsos iki tamsos ir skur
džiai gyvenk.

IR jie Rutl Kauti nuo Juis Žinią ir pinigu* i 
laiką per Pontal Telegraph.

Septyni Postui Telegraph Per-Atlntjkę kabe
liai skubiai persiunčia • Jūsų Kalėdoms pinigus 
j namus saviškių užsieny]. Postai Telegraph 
skyriai ir agentūros Senoj Tėvynėj pristato 
juos greitai ir tikrai kaip tik jie pasiekia ana
pus. Nežiūrint kur Jūsų giminės gyvena — di
deliam mieste ar tolymiausiam kaime — įga
liotas pasiuntinys luoH pasieks ir pristatys Jū
sų pinigus ar kabelį greitai ir laimingai. Jų 
šventės bus Šviesesnės kuomet Jūsų telegramas 
pasieks juos per Postai Telegraph-Cable kom
panijų.

f

, Atneškit pinigus ir žinių į artymiausį Postai 
Telegraph ofisų, ar pašauk pasiuntinį. Visados 
gausite prielankų ir greitų patarnavimų. Ofi
sai yra visuose miestuose ir miesteliuose Su
vienytose Valstijose.

Specialiai pigios kainos dėl Kalėdoms sveikinimų.

Lietuvos Valdininkai
(Iš .laiško iš Lietuvos)

Simonui Rakauskui, 6400 S. 
Maryland Avė., Chicago, rašo 
o draugas iš Viekšnių, Mažei

kių apskr.:
Dabar rengiamąsi prie bal

savimo j Žemės IJkio Rūmus. 
------- ——.——.................. . ................... .........

nors matę tokius 
veikalus? žinoma,

— Vaidely tė.

Iš Kubos
Kuboje lietuvių kaip 

ra. Kiek man žinoma, 
Kubos saloje gyvena

ir nė- 
visoje 

nedau
giau kaip 70 dūšių lietuvių, ku
rie yra išsiskirstę po visus Ku
bos kampus ir kampelius. Rei
kia manyti, kad gal dabar ir 
t:ek lietuvių nebėra, nes j Ku
bą lietuviai nebeatvažiyoja, 
kaip kad buvo imigruojama 
1924-25 m., bet atpeni, vienas 
po kito tai šen tai ten dar iš
važiuoja.

Kubos gyvenimas europie
čiams nelabai patinka, o tuo

Neleiskit Kūdikiui 
KOSĖTI

Neaple nkite kosulio ~ svarbiausia ku_ 
etikių. Sulaikykit koRUlj greitai bu Se- 

vera'a 
sam. Jom
Kerklčs kutenimą ir 
ikvalo

plegmą. 
lonios 
Kinmoa 
per 48 metUH.

Nunipirkit savo vais
tinėj ilandio.. Dvie
jų didumų, 26c. ir 
60c.
W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rnplda. Iowa 
Nuo krutinės ir Kal
vos slogų vartokite 
Severa'a Cold Tablets

Couirh Bnl- 
praAalina 

dubinančią 
Saugios, ne

vartoti. Mė- 
motinų Jau

SEVERĄ's
COUGH BALSAM

TAUPYKI? PINIGUS IR SVEIKATA
Daleidžiant mums

208 N. Wabash Avenue CENtral

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimų.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Lakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
r javų auginimas užtikrina pasise

kimą. Idaho, Washjngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtu progų,, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ. .IEŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ T1KIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul, Minn.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai • 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paollna St, CHcago. UI.

Postai Telegraph-Cable Company

n T ■
Mt Didžiai Apvertintas 

NEUŽMIRŠTANCIAS KALĖDŲ 
DOVANAS

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

CHICAGO, ILK

KALĖDŲ DOVANOS
Pirkit pas Alex Junievicz

3317 South Halsted St., Chicago, III.
SS Tel. Boulevard 2183

DIAMONDS
Wiist svatehes, žiedai, kolonikų, lenciūgų, špilkų auksinių, 
perlų, šaukštų setų, rašomų plunksnų, sieninių laikrodžių, 
dėl vyno bačkučių. Parduodam pigiausia kaina Clucagoje.

ALEX R. JUNIEVICZ

............ .......................

Geriausia vieta dėl pirkimo Kalėdoms
Dovanų 

čia yra didelis pasirinkimas 
Kalėdoms Dovanų, kaip tai, dei- 
mantų, auksinių laikrodėlių ir 
visokiij muzikos instrumentų. 
Ateikite ir- persitikrinkite mu
su teisingų pasiūlymų.

Savininkas Chat*. Gurin.

BRIGHTON MUSIC AND JEWELRY 
4216 Archer Avė.

GERIAUSIA VIETA PIRKT DEIMANTUS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Pas J. A. Kass (Kazakauskas)
2045 W. 35th St., Chicago, III.

Parduodam deimantus ir kitokius auksi
nius daiktus, su dideliu nuošimčiu 'pigiau 
negu kitur. Taisom laikrodžius visokių iš
dirbinių; darbas garantuotas arba pinigus

RASITE PEOPLES FURNITURE CO 
KRAUTUVĖSE

Dvi erdvios krautuvės užpildytos su didžiausiu prekių pasirin
kimu tinkančiu dėl Kalėdų dovanų, “DEL NAMŲ”; Naujausios ma- 
dos pritaikinimui kiekvienos ypatos skonio ir pageidavimo, įsigyti 
šiose krautuvėse už žemiausią kainą, lengvesniomis išlygomis, su 
pilnutėliu patenkinimu.

šių Krautuvių Muzikos Skyrius yra Didžiausis ir 
puikiausiai įrengtas ir pripildytas su Amerikos 

parinkčiausiais Muzikaliais Daiktais

KIMBALL PIANAS
neužmirštanti dovana dei 
pačių, dėl Ju.sų vaikų ir

Bus Jūsų 
dėl Jūsų vaikų vaikų. ’ Kodėl 
jiems nesuteikti vieną kaipo 
šių Kalėdų dovaną ir padaryti 
tarpe jų tą neužmiršstantj 
jspudj ?

Peoples Krautuvėse visuomet 
rasite Kimball Pianų kokių ius 
norite ir už tokią kainą, kokia 
norite mokėti. Ateikite šian
dieną Į musų Krautuves. Pas
tebėkite musų ŽEMAS KAI
NAS ANT KIMBALL GRO- 
.T1KLIŲ PIANŲ, kurių turi
me didelį pasirinkimą dėl 
prieškalėdinio išpardavimo po

$395, $475, $650, $695, $850,
Lengvus Išmokėjimai, Suolelis ir Voleliai Veltui

R. C. A. Radiolas 
arba Atwater 
Kent Radios

irKaipo geriausi aparatai sviete 
jei jau turite pianą, tai bus tinka
miausi Kalėdų dovana dėl jūsų 
milinčiųjų. Pas Peoples jus rasite 
šių setų skaitlingą rinkinį, madų ir 
apkainavimą. Pilnai įrengtų R. C. 
A. arba Atwater Kent Radio setų PdjVKadiolct dėl vartojimo elektros jėgos po

Lengvus Išmokėjimai, {rengimas Vaitui

REKORDAI IR GROJIKLIAMS VOLELIAI
šiose Krautuvėse visuomet rasite pilną rinkinį rekordų ir volelių 
kaip kalėdinių taip ir vėliausių leidimo numerių, Lietuvių ir kita

taučių kalboje. — Ateikite pasirinkti.
Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų Krautuvės 

Chicagoje ir Amerikoje

PVO LARGE s™“:

ĮKi

§4177-83 Archer A v., 1922-32 S. Halsted
M. KEŽAS, Vedėjas. J. NAKROŠIS, Vedėjas. įft’

MUZIKALIŲ DAIKTŲ SKYRIAI

S8 M
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muituos
l’be IJthaunlau Daily Nava

Pvbllahad Daily BKcapt Ounday 
U tha Ktfiaantaa Ra'ly Na*»a Fab. 
C-* In*

CdltoT P. GRIGAITIS 

1789 Rootb Halated Straai 
Chicagn. III. 

Telephone Rdoaeaelt tfiM

SubacrtptioD Ratas i
S R •(* per yaar in Canada
17.00 per year outaide of Chlcago.
18.00 per yaar in Chtcago.

Re per eopy.
Entersd ai Seeond Clasi Matter 

M a re h 7th. 1914. ut the Post Office 
of Chicago, III., undar tha net of 
M are h «rd 1879.

Naujienom aini irnadien. (•akiriaat 
Mkmadieniua. I^idtia Vaujiena Ben
dro**. 1789 So. Halatad St., Chicago, 
III — Telefonas: Rooaa^alt R5M.

NENORI BŪT BUDELIAIS

Senatorius William E. Borah, senato užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas, kuris buk gavęs iš Meksikos pinigų. Taip 
bent trodę Meksikos “dokumentai”. Tečiaus senato komisija, 
tyrinėjusi tuos dokumentus ir visą tą “papirkimo” dalyką, ra
do, kad Borah ir kiti kaltinamieji senatoriai yra nekalti, jie 
jokių pinigų iš Meksikos negavo ir kad jiems nė nebuvo su
lyta r kad Hearsto laikraščių paskelbtieji dokumentai veikliau
sia yra suklastuoti. ,

Lenkijos militaristai yra pridarę daug šunybių, ir! 
niekas neturi tiek pamato jais hiaurėtis, kaip lietuviai. 
Bet tenka pažymėti, kad ir pas tuos smurto didvyrius į 
kai kada pasireiškia padorumo jausmas . •

Nesenai Lenkijos karo m misteris įteikė vyriausy
bei protestą prieš kareivių vartojimą mirties nuospren
džiams vykinti. Del to protesto ministerių kabinetas 
nutarė pagaminti patvarkymą, kuriuo einant nusikal
tėlių galabijimu pavedama rūpintis teismam^. Teismai 
veikiausia samdys šitam “amatui” tam tikrus specia
listus, budelius.

Daug paprastesnis ir žmoniškesnis dalykas, tečiaus, 
butų mirties bausmę visai panaikinti. .

HYMANSO PROJEKTAS DAR NEPALAIDOTAS į

Prieš susirinksiant tautų sąjungos tarybai, Gene- 
voje buvo gauta daug visokių sumanymų, kaip išspręs
ti Lietuvos ginčą su Lenkija. Daugurųa tų sumanymų, 
kaip praneša Londono “Daily News”, siūlė atgaivinti 
1921 m. Briuselio konferencijoje svarstytą Hymanso

* I 

projektą. - !
Sulig tuo projektu numatoma Lietuvos ir Lenkijos. 

sutaikymas šitokiu budu: 1) Lenkija ištraukia iš Vil
niaus savo kariuomenę ir grąžina Vilnių Lietuvai; 2)! 
abi valstybės pripažįsta viena antros nepriklausomybę;! 
3) abi valstybės skiria nuolatines delegacijas, kurios, 
bendrai aptaria užsienių politikos klausimus; 4) gene-’ 
raliai abiejų valstybių armijos štabai dirba bendrai ka- ‘ 
ro metu.

Labai galimas daiktas, kad šitą planą Francijos ir, 
Anglijos diplomatai mėgins dar Lietuvai įpiršti, kuo
met ateis laikas derėtis su lenkais. Jo priėmimas reikš
tų Lenkijos Lietuvos unijos įsteigimą.

Anąmet Lietuva Hymanso projektą atmetė, bet da
bar, kai valdo kraštą diktatoriai, kurie su visuomenės! 
nuomone nesiskaito, gali būti visaip. -

“DRAUGAS” NOSOVITSKY

Senato komisija, betyrinėdama Hearsto; laikraš
čiuose paskelbtus “dokumentus”, kurie buk parodą, kad 
Meksikos valdžia mėginusi papirkti keturis Jungtinių 
Valstijų senatorius, — pašaukė tarp kitų liudininkų ir 
vieną šnipą — Nosovitskį. Šis “džentelmonas” prisipa
žino senato komisijai sufabrikavęs du “Meksikos doku
mentus”, bet kiti Hearsto paskelbti popieriai esą, pa
sak jo, taip gremėzdiškai sufalsifikuoti, kad jam, No- 
sovitskiui, kaipo “ekspertui”, butų, girdi, gėda, jeigu jie 
butų jo rankų darbas.

Juo savo paliudijimu šnipas uždavė didelį smūgį 
visai Hearsto kampanijai prieš Meksiką.

Bet Nosovitskio pasirodymas senato komisijos ty
rinėjime yra įdomus da ir kitu atžvilgiu. Tas dokumen
tų fabrikavimo ekspertas kitąsyk buvo didelis Ameri
kos komunistų veikėjas. /

Komunistų partija buvo išrinkusi jį, kartu su kitu 
“garsenybe” — Fraina, delegatu j komunistų interna
cionalo suvažiavimą. Be to, jisai ilgoką laiką veikė, kai
po specialis Amerikos komunistų karjeras, kuris važio
jo svarbius laiškus iš Amerikos į Europą ir iš Europos 
į Ameriką.

Per tą visą laiką Nosovitsky tarnavo ir kaipo šni
pas. Kiekvieną laišką, kurį jam įteikdavo Maskvos 
agentai Europoje arba komunistų lyderiai Amerikoje, 
jisai nukopijuodavo ir kopijas atiduodavo Anglijos šni
pų agentūrai, Scotland Yards, ir tam tikriems savo 
darbdaviams New Yorke.

Tuo gi tarpu komunistai manė,Jęad apie jų planus 
ir susirašinėjimus su Maskva niekas pasaulyje nežino!

Jie nieko nenusimanė ir apie “draugo” Frainos iš
davystę, kol šis nepasiglemžė didelės sumos partijos pi
nigų ir neišnyko (girdėt, kad jisai dabar turįs "didelį 
ūkį Brazilijoje).

Taip šnipai ir provokatoriai vadžiojo Amerikos ko
munistus už nosies. O jiems sapnavosi, kad jie “vado
vauja” Amerikos proletariatui!
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Tame yra daug tiesos. Ne
žmoniškas Kinijos nacionalistų 
dūkimas, iš tiesų, pareina dau
giausia nuo jų baimės prieš 

; “proletarinę revoliuciją”. Bet 
ar nesistengė tie elementai, ku
rie norėjo iššaukti Kinijoje 
“proletarinę revoliuciją,” nu
gąsdinti Kinijos buržuaziją?

“Laisvė” gerai žino, kad 
taip. Ji žino, kad Maskvos 
agentai Kinijoje ir pati Mask- 

Iva visą laiką kiek šaukė, kad 
i Kinijoje turinti 'būt įsteigta 
sovietų valdžia; visą laiką nie- 

Ikino buržujus, grasino jiems ir 
kur tik galėdami bandė įsteig
ti “proletariato diktatūrą”. Ko 
gi tad dabar stebėtis, kad Kini* 
jos buržuazija, pagaliau, persi
gando ir pradėjo elgtis, kaip 

, elgiasi kiekvienas baimės apim
tas gyvulys

Antra vertus, jeigu Kinijos 
buržuazija galėjo dabar taip 
lengvai sutrempti komunistinį 

j judėjimą, tai kuo remdamiesi 
I komunistai skelbė “proletarinę 
! revoliuciją’’ Kinijoje?

Pernai metais, kaip mus vi- 
i si atsimename, Maskva ir jos 
'davatkos buvo tiesiog apsvai
gusios bolševikų pasisekimais 
Kinijoje. Ir lietuviškuose tų 

i davatkų laikraščiuose buvo rei
škiama didžiausio pasitenkini
mo tuo, kad Kinijos proletaria
tas, girdi, esąs pilnas “tyros” 
revoliucines dvasios, nes “gel
tonieji socialistai” nesugadinę 
jo savo nuodais. Ar “Laisvė” 
jau dabar supranta, kaip kvaį- 
las buvo tas džiaugsmas? Ar 
jai dabar jau aišku, kad Kini
jos revoliucija niekuomet ne
buvo proletariška, o buvo ir te
bėra biiįžnaziška?
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■ .
į KADA PRAREGĖJO.

Chicagos “Draugui” rašo vic- 
jnas Biblistas iš Lietuvos:

“Ljetuvas padėtį užsieny
je sunkina pirmiausia tai, kad 
viduje valdžia po gruodžio 17 
d. yra nelegali ir kad jai'dau
guma gyventojų nepritaria.”
Reikėjo ištisų metų laiko, kol 

klerikalai pripažino, kad susi
dariusi po gruodžio perversmo 
valdžia yra nelegalė! Pirma jie 
šita fakta mėgindavo užginčy

ki.I
---------- . - — . - - ■

JAU PRADEDA SUPRAST?

[Atlantic and Pacific Photo]
Pietinės Kinijos valdžia, kaip 

žinoma, pastaruoju laiku ėmė 
griežtai kovot prieš komunis
tus. Kantono mieste, kur ko
munistai buvo įvykinę “pučą” 
ir įsteigę “darbininkų ir valstie
čių sovietus”, tai valdžia su
rengė nei baisių, tiesiog žvėriš
ką, skerdynę komunistams.

Dar tik kelios dienos atgal 
Brooklyno “Laisvė” džiaugėsi, 
kad komunizmas vėl pradėjęs 
Kinijoje atgyti. Bet po pasi
baisėtino sukilėlių išžudymo 
Kantone ir ji yra priversta pri
pažinti, kad padėtis Kinijoje 
bloga, ir ji rašo: .

I . > I

*'NTe tik stambiems Chinų 
kapitalistams, bet ir viduri
niams ir smulkiems buržu
jams su jų militaristais pra
dėjo drebėti kailis, idant ne
imtų viršų proletarinė revo
liucija, idant nesusikurtų 
Sovietų valdžia visoj Chini- 
joj.

“Akivaizdoje to viso, ‘tė
vynainių chinų spėkos Pie
tuose ir Rytuose atvirai su
sivienijo su Anglijos, Ameri
kos ir Japonijos imperialis
tais, parsidavė' tiems impe
rialistams itujau be mažiau
sios atodairos skerdžia, ypa
tingai Kantono, Sovietų Są
jungos atstovus, chiniečius 
komunistus, visus nužiūri
mus kairesnius darbininkus; 
nėra pasigailėjimo net Kan
tam) Darbininkų Liognbueio 
ligoniams, kuriuos tautinin- 
-kų atsiųsti budeliai lovose 
gulinčius ant vietos desėt- 
kais pasmaugia.”

ŠLIUPAS VĖL “ATSI
VERTĖ“. /

Dr. J. šliupas, kuris buvo 
vienas iš pirmutinių Lietuvos 
inteligentų, pakėlusių balsą 
prieš fašistinę diktatūrą, da- 

• bar jau atsidūrė .pral. Danį- 
Ibrausko, kan. Tumo ir kitų at
žagareivių kompanijoje. Jisai 
kartu su jais pasirašė po tam 
tikrais težiais, kuriuose skel
biama :

Devynioliktojo Amžiaus Kultūra
(R. Eisler).

Valstybė ir visuomenė.

Po prancūzų revoliucijos au
dros siautė reakcija. Daug lai
ko praslinko, kol neišvengiami 
jos laimėjimai buvo visų pripa
žinti ir už“, Prancūzijos ribų; 
bet plačių visuomenės sluoks
nių dalyvavo idėja valstybės 

. reikaluose turėjo vis dėlto nu
galėti absoliutizmą. Ar tai ne
ramumų (1830, 1848, m. revo
liucijos), ar tai pačių valdžių 
protingo nusileidimo dėka, bu
vo padarytas policinei valsty
bei ir jos globos sistemai ga
las. Susidarė dabartinė teisės 
valstybė, aprėpianti bendrais į- 
statymais visus valdančiųjų ir 
valdomųjų luomus ir sluoksnius 
ir išraunanti iš pamatų kiekvie
ną monarcho ir jo valdininkų 
savivalę. Beveik visur pirmau
ja konstitucionalizmas ir, par
lamentarizmas monarchijos ar
ba respublikos, demokratijos 

j arba tifnokratijos forma. Iš il
gos kovos dėl konstitucinės 
tvarkos, sudariusios politinę is
toriją XIX amž., vadovaujan
čiu luomu išėjo buržuazija pa
keitusi praeitų amžių aristo
kratijos galybę. Paskum, pa
reinamai nuo to, ar buvo ten
dencijos progresuoti arba su
tvirtinti pasiektus socialinius 
politinius santykius, o taipgi 
nusistojusių įvairių tautybių, 
tikėjimų, ūkio ir profesijų rei
kalų dirvoj įsikūrė visa eilė par- 

į tijų, kurios, stodapios opozici- 
jon prieš viena kitą arba prieš 
valdžią, dažnai “obstrukcijos” 
keliu sukausto leidžiamųjų įsta
tymų įstaigos veiklumą. Tuo ir 
aiškinami ne kartą jau kilę bal
sai, laiką parlamentarizmą at
gyvenusių savo amžių. Bet ka
dangi tuo tarpu nėra nieko ge
resnio, kuo butų galima jį pa- 
pakeisti, tai jis ir pasiliks arti
miausioj ateity,—gal būti kryps 
į praeitį, luomų principą, bet 
pasireikš atitinkama nauja for
ma.

.. l r ./tpM :
Beplėsdama savo veiklumo a- 

kiratj, XIX amžiaus valstybe 
virsta “kultūringa valstybe”. Ji 
nori ne tik iš vidaus ir iš oro 
apsaugoti visus piliečius, bet ir 
pagerinti jų gyvenimą ir ne

“Tvirta valdžia šiuo metu 
musų kraštui reikalinga.

“Valdžią keisti šiuo mo
mentu pavojinga...” 
Ir taip toliaus.
Girdėt, 'kad Šliupas susipyko 

su “Kultūros“ b-ve (kurią Sme
tonos valdžia uždarė). Gal būt 
dėlto jisai ir persimetė į fa
šistų pusę. Tvirtų principų ji
sai niekuomet neturėjo.

siaurinti asmens ii’ korporacijų 
iniciatyvą. Be to, valstybė pa
sireiškia ne kaip kieno nors or
ganas, bet kaip bendra .piliečių 
organizacija, su darančia “ap
šviestam despotizmui” priešin
gumą. Santykiuodama su ben
drovėmis, ji išplečia susisieki
mą (gelžkeliai, paštas, telegra
fas, telefonas, plentai, perka
sai), tvarko socialę higieną (li
goninės, psichiatrijos, dezinfek
cija ir t.t.), rūpinasi mokslu ir 
apskritai švietimu (mokyklos, 
bibliotekos, muzejai). Visuome
nės gerovei arba gyventojų 
sluoksniams apsaugoti, kurie 
lengvai būna kitų išnaudojami 
(darbininkų, vaikų apsauga ir 
t.t.), valstybė varžo atskiro as
mens* veikimo laisvę.

Valstybės ir visuomenės plė
tojimasis matyti, eina individu
alizmo ir kolektivizmo derini- 
mosi kryptimi. Be to,, tur bū
ti, reikės nuveikti du kraštuti- 
nuimi, siekiančiu prisitaikinti 
gyvenime. Vienas kraštutinu
mas anarchizmas priešingas 
valstybei, nusveriąs individuali
nį pradą ir iš principo neigiąs 
kiekvieną prievartą ar revoliu
cine (agitacijos veikimu) ar 
evoliucinė forma (taurasis anar
chizmas). Kitas kraštutinu
mas — socialdemokratai, ku
rie turi savo pirmtaku praeity 
įvairiose socialinėse sistemose, 
pradedant nuo Platono. Socia
lizmas skelbiamas nuo XVI am
žiaus valstybės pobūdžio roma
nuose: T. Moruso “Utopija”, 
Kampanelos “Valstybė — sau
lė”, toliau Mabilio Morelio ir 
kitų veikaluose, XIX amžiuje 
pasiima ginti darbo luomą, o 
paskum ir visus kapitalizmo iš
naudojamus apskritai ir siekia 
visuomeninti ir nacionalizuoti, iš 
dalies ar visai, visą gamybą, ar
ba stengiasi prisitaikinti dabar
tinei visuomenės tvarkai (vals
tybinis socializmas), arba pa
keisti visą socialistinę struktū
rą.

Sen-Simono, Fūrije, Lui-Bla- 
no, Prudono ir kitų veikaluose 
socializmas įgauna iš dalies fan
tastiškas formas. Praktiškesne 
pasirodo Lasalio programa, ša
lininko visuotinio, lygaus ir tie

sioginio 'balsavimo ir veiklių są 
jungų, kuriamų valstybės kre 
dilo pagalba ir įkūrėjo “Ben 
droš vokiečių darbininkų sąjun
gos” (1863). Bet socialdemo
kratai laiko savo įkvėpėju Karu
lį Marksą, nurodžiusį kapitalis
tinės gamybos tapimą kolekty
vine socialistine, “ekspropriato- 
rių ekspropriacija” kaipo neiš
vengiamą, būtiną reikalą. Mu
sų laikais “marksizme” jaučia
mos dvi kryptys: radi kalinė re
voliucinė, kurios vadas yra Bo
belis, ir vidutine “revizinė”, ku
rios pranokėjas buvo Bernštei- 
nas. Partijos programa būvu 
išdirbta suvažiavime, Gotoje 
1875 m. Laukdami “ateitie.1 
valstybės”, socialdemokratai 
tuo tarpu stengiasi, darbo luo
mu pasiremdami, kiek galint la
biau politikoje įsigalėti. Jode] 
darbininkai, savo nuosaikios ii 
sąmoningos organizacijos dėka, 
pasireiškiančios, tarp kitko, su
keliant streikus ir t.t.,v jųu ne
maža laimėjo ir veikliai dalyva
vo visuomenės sąžinės auklėji
me.

Paskutiniais XIXa mžiaus de
šimtmečiais draugijų principas 
vėl ima stiprėti, daugiausia eko
nominiais tikslais. Kuriasi var
totojų ir gamintojų bendrovės, 
įvairios profesinės sąjungos; su
sidaro, ypač Amerikoj, trustų, 
sindikatų, kurių gan pavojinga 
veikla jau atkreipia valstybės 
dėmešį.

Musų laikai, palyginti su 
XVIII amžium, pasižymi tai) 
pat tautinės idėjos kilimu. Kiek 
šlykštus jos šulas - - šoviniz
mas, tiek ši idėja sudaro nepa
prastai aukštą kultūrinę verty
bę, jei ją lyginsim su persmar- 
kiai plintančiu kosmopolitizmu. 
Ne taip ryškiai, rodosi, reiškia
si šių dienų rasių kova, 'nu
kreipta XIX amžiuje prieš žy
dus; antisemitinė reakcija su
kėlė pastarais laikais žydų na
cionalizmą, sionizmo pavidalu.

žmoniškumo idėja, pripa
žįstanti žmogaus asmenybes 
vertę, negalėjo sutikti su tuo. 
kad su ta asmenybe elgtųsi kaip 
su kokiu daiktu, ir jai skati
nant, ūkio reikalų įtakoj, buvo 
panaikinta baudžiava. Valstie
čių išvadavimas Prancūzijoj ii 
Austrijoj įvyko jau XVIII 
amžiuje, Prusnose 1809 me
tais, likusioj Vokietijoj 
tarp 1818 ir 1832 m., Bu- 
sijoj 1863 m., išmokėjus žemės 
mokesnius, buvo panaikinti pas
kutiniai likučiai buvusio pri- 
plausomumo. Vergovės panai
kinimas krikščionių valstybėse 
ir jų kolonijose, vėliausia (1880) 
Kubos saloj, buvo taip pat XIX 
amžiaus nuopelnas.

Su amžiaus individualinėmis 
ir socialistinėmis tendencijomis 
susijęs moterų klausimas ir mo
terų judėjimas vis labiau ir 
labiau aštrėja nuo XVIII am
žiaus pabaigos. Šitas sąjūdis 
nukreiptas politinei ir ekonomi
nei moterų lygybei pasiekti, ap
skritai didesniam savarankiš
kumui visuomenėje ir įstaty
muose. Per spaudą ir organi- 
zuatai moterims veikiant (mo
terų draugijas), jau iškovoti 
šiokie tokie palankus rezultatai. 
Tačiau nereikia slėpti, kad ne
paprasta “emancipacija,” neno
rint'paboti moters prigimties 
ypatybių, susiduria su atkakliu 
pasipriešinimu net pačių mote
rį) eilėse.

Teismo srity, dėl pakitėjusių 
socialinių santykių prisitaikini- 
mų, teisėjų savarankiškumo ir 
bylų sprendimo su^rastinimo, 
pastebima aiški pažanga. Svar
bu prisiekusiųjų teismo įsteigi
mas, atnaujinančio tik senovės 
germanų įstatymus. Jautų tei
sės vos pastebimos, bet jų plė
tojimas XIX amžiuje ėjo visai 
tikslingai, padarius, pavyzdžiui, 
Genevos sutartį, kurioj pasiža
dama saugoti sužeistuosius ka
re. (1864; Briuksclio kongresas 
1874).

XIX amžius atnaujino dauge
ly valstybių ankščiau vartotą 
tautinę kariuomenę (bendra ka
rine pareiga). Nepaprastai išsi
plėtojusi karo technika, “gink
luotam pasauliui” išlaikyti, už
gulu visoms tautoms didžiausia 
našta; du! to jau Vili amž. (S.

?iero ir Kanto) skiepijama “am
žinos taikos’’ idėja musų lai
bais vėl palankiai sutinkama 
(taikos sąjunga). Jei mums 
igi visuotinio “nusiginklavimo“ 
dar toli, tai atsikartojąs kreipi
masis į trečiųjų teismą tautų 
ginčams išspręsti liudija, kad 
mes bent artėjame prie taikos 
idėjos įvykdymo.

Nežiūrint visų valstybei nu
sileidimų (“kultūrinė kova” Vo
kietijoj) ir ]>opiežiaus pasauli
nės valdžios praradimo (baž
nytines srities nustojimas), ka
talikų bažnyčia išlaikė savo‘gn
ybę XIX amžiuje. Tačiau ko
va prieš ultramontanystę įvai
riuose kraštuose eina vaisingai 
ypač Prancūzijoj. Paskelbus 
popiežiaus neklaidingumo dog
mą (1870), protestu prieš tą 
aktą padarinys buvo senasis 
katalicizmas. Pastebima ten
dencija reformuoti katalicizmą 
(l)elinger, šel’is, Elgard), bet 
tuo tarpu be vaisių. Laimin
giau sekėsi laisvai krypčiai pro
testantizme (Garnak ir kiti). 
Tikybinės sektos XIX amžiuje 
davė naujų daigų (mormonai; 
išgelbėjimo armija). Beliginis 
jausmas labai gyvas pirmame 
XIX amžiaus trečdaly (roman
tizmas), vėliau silpnėja, dau
giausia materializmo įtakoj, o 
dabar vėl stiprėja, nes pastebi
mas “neo-romantizmo“ kilimas.

Dorovės srity siekiama eti
nės individualizacijos, daugiau 
asmens laisvės savo gyvenime, 
“visų vertybių įvertinimo“ 
(Stirner, Nitšč, Ibsen ir kiti), 
be to patiriamas linkimas prie 
“socialės etikos,” pranešančios 
luomų dorovės vienpusiškumus, 
iš vienos pusės, ir etinį skepti
cizmą — iš antros. Praktikoje 
dorovė smarkiau nukrypo nuo 
gyvenimo dideliuose miestuose, 
dėl žiaurios konkurencijos, gob
šumo ir tt.

(Bus daugiau-

Ar moteris yra taip 
sena kaip ji atrodo?

Kad daugelis moteių atrodo daug 
senesnėms negu jos ištikto yra, tai 
nereik ne abejoti. Vytui ar inote- 
rei dažnai persidirbant, neima ilgai 
kaip pradeda senti.-

Silpnos, žlibos, ar pavargusios 
akys padaro daugiau nuovargio ne
gu sunkus darbas. Jei nori ne tik 
atrodyti jaunu, bet ir jaustis jaunu, 
tai apsaugok savo akis nuo nuovar
gio gerai pi įtaikintais akiniais. Tin
kamai pritaikinti akiniai žymiai su
mažina nuovargi , sustabdo galvos 
skaudėjimą ir įdegimą akių. Nešio
jimas akinių kuomet jie yra reika
lingi, parodo išmintingumą. Dr. G. 
Serner.
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BALTASIS AUKSAS
(Tąsa nuo 2-ro pu&l.)

tėvių ir perdavė juos man.
Tas turi bendra su... magi

ja? apsiniaukė Tiberijus.
O ne, didis cezariai!! Ar-gi 

tas magas ir burtininkas, kas 
iš molio ir smėlio dirba plytas, j 
arba kas padengia paliava pa
prastą molinę puodynę? tokie 
tai mano visi receptai. Bet su 
vienu iš jų atsitiko kas tai ne-1 
paprasta. Aš ieškojau budo| 
dengti apdegintus molinius in-1 
dus kokia nors nauja paliava. | 
Mėginau maišyti įvairias speei- ( 
jas, norėdamas ištirti, kas 'š to 
išeis. Ir štai, netikėtai aš ga
vau iš paprasto, musų kalnų 
geltonojo molio—baltąjį auksą. | 
Pažvelk, štai šalmas kariui. Aš 
padirbau jį iš manojo baltojo

| Mlantlc and Pacific Photo 1

Lenkų kunigas Juozas Szuchy iš Perth Amboy, N. J., 51 
metų, kuris po 15 metų triūso liuosu nuo kunigo pareigų laiku, 
išrado prietaisą kontroliuoti ir signalizuoti traukiniams.

aukso. Lukanusas išėmė iš 
stovėjusios pasienyje dėžės 
blizgantį metalinį daiktą ir pa
davė jį cezariui. Tiberijus ne
nusivokdamas paėmė šalmą ir 
tuoj išmetė jį nusigandęs.

—Tai burtai!—sušuko jis. — 
Šis šalmas lengvas, lyg plunks
na! Ką tas reiškia? Atsakyk!

Lukanusas.— Aš išlaikiau, aš 
atvežiau ją prie tavo kojų, val
dove...

Valandą patylėjęs, cezarius, 
kurčiai, nieko gero nelemiančių 
balsu, ištarė:

Išeik! Ir lauk... dovanos.'
—Tai reiškia, kad aš radau 

patį lengviausią metalą pasau
lyje!— ramiai, numanydamas 
savo vertę, atsakė Lukanusas 
ir su nuoširdumu tęsė:

—Tai buvo prieš tris metus. 
Tiesa, tuomet aš pats išsigan
dau, kai pirmą kartą prieš ma
ne gulėjo plakštelė baltojo au
kso, tokia lengva, tokia bliz
ganti, graži, —tik gimusi 
ugnyje. Aš galvojau: “Kas 
panorės statyti laivus iš greitai 
pūvančio medžio, jeigu juos ga
lima padirbti iš baltojo aukso? 
Kam mums reikalingos akmens 
skaldyklos, kuomet iš vienos 1 
molio kalvos galima prirengti 
bet kokio storumo pluoštus bal- • 
tojo aukso, iš kurio galima sta
tyti rūmų sienas, kolonas, ar- i 
kas? Kas panorės dirbti stik-, 
lo ir sidabro indus, jeigu juos 1 
galima padaryti iš baltojo auk- • 
so?“ Ir mano svajonės skraidė Į 
aukštai beribėje. Aš galiu sau 
pasidirbti sparnus iš baltojo 
aukso,—jie bus lengvesni už

ulbės sparnus. Ir man negrę-1 
šia pavojus, kuris pražudė Ika
rą: mano sparnai nebijo sau
lės spinduliu. Jie bus stiprus, 
\aip plienas— aš ieškau būdą 
sulieti baltąjį auksą su kitais 1 
metalais, kad suteikti jam plie-1 
no kietumą, neatimant nuo jo 
gulbės plunksnos lengvumo.

įsisvajojęs Lukanusas kalbė-1 
jo apie savo “naująjį auksą“, ( 
apie aliuminijų, kuris buvo at
rastas tik 1800 metų praslin
kus; kalbėjo kaip kalba įsimy-. 
Įėjęs apie mylimą moterį. Jis i 
lietingai vaizdavo jo ypatybes! 
ir ranka glostė paviršių bliž-j 
gančio, pakelto nuo žemės, šal-, 
mo.

Bet juo toliau jis vystė savo 
svajones, tuo tamsesnis ir niu- 1 
rus darosi cezariaus veidas.

—Nutilk! — pagalios ištarė 
nekantriai Tiberijus, keldama
sis.—Pašalink ir lauk...

Lukanusas pabūgęs) nutilo. 
Lavinijus Akvila uždėjo jam 
ant peties savo sunkią ranką ir 
pastūmėjo jį prie išėjimo. Bet,! 
kai puodžius stovėjo jau prie; 
durų, Tiberijus jį pašaukė:

Sakyk, ar žino dar kas ■ 
nors kitas apie tavo atradimą?

III.
Buvo vidurnaktis. Dievas 

! saulė, Apolonas, dar keliavo 
, |>ožemių šešėlių viešpatijoje, ir 
dar ryškiai spindėjo atogrąžų 
žvaigždės, kvapios ir duslios

I liepos nakties.
Bemiegiu kankinamas ceza

rius klaidžiojo, lyg vaiduoklis, 
per terasas ir kabančius sod
nus savo rūmų.

Laikas nuo laiko jis girdėjo 
už sienų ramius ir sunkius sar
gybinių žingsnius.

Tyliai žvangėjo ginklai.
Lavinijau! Lavinijau Ak

vila! staiga nuaidėjo tamsu
moje Tiberijaus balsas.

—Aš esu, valdove! — atsi
liepė, pasirodydamas iš už ko
lonų šešėlių, centurijonas.

—Tu girdėjai, ką kalbėjo ši
tas... mužikas?—užklausė cen
turijom), cezarius.

Girdėjau, didis!
Tu girdėjau? Niekas nenorės 

ir žiūrėti j tikrąjį auksą! Gali
ma padirbti galeras ir trire- 
mas iš baltojo aukso, lengvas 
kaip gulbės. Galima pasidirbti 
sparnus, ir skraidyti oru, kaip 
skraido paukščiai. Tu girdėjau 
šita ?

—Girdėjau Valdove!
Ir koks nors patricijas, koks 

prasikaltęs tarnas, ar pabėgęs 
gladijatorius gali tamsią naktį 
su raguotine ir kardu rankose 
skrajoti virš šių rūmų, virš 
sodnų, tykodamas progos, kuo
met aš išeisiu, beginklis, be 
apsaugos. Jis svies raguotinę, 
ar vyličią į mano krutinę, La
vini jau. Jis perdurs mane iš
davikišku kardo kirčiu. Visi 
mano priešai pasidirbins tokius 
sparnus... Nieks neapsaugos 
mano gyvybės nuo jų pasikėsi
nimų. Todėl, kad juos siunti
nės Sejanas... Tu girdėjau La- 
vinijau?

Centurijonas sunkiai atsidu
so, tupčįodamas vietoje.

Ir tu girdėjai: kol kas tiktai 
vienas, vienintelis visame pa
saulyje žino paslaptį, kaip ga
minti šitą prakeiktą baltąjį au
ksą iš molio. Kaip tu manai, 
Lavinijau? Jeigu jis numirs, 
visai netikėtai numirs, padė-

Suprantu, cezariai!'. — atsa
kė Lavinijus.

IV.
Ketvirčiai valandos praslin

kus, prikeltas iš saldaus miego, 
pilno šviesių regėjimų apie 
žmonijos ateitį, Lukanusas 
stovėjo prieš cezarių nedidelė
je, kabančios ties jura uolos, 
aikštelėje.

—Ir taip tu sakai, kad at
radai baltąjį auksą?— užklau
sė Lukanusą, nuovargiu skam
bančiu balsų, Tiberijus.

—Tu žinai, o dievingasis!— 
atsakė Lukanusas.

—Aš jau viską pasakiau!
Ir tu lauki, kad aš apdovano

čiau tave?
—Pas mane šeimyna, ceza

riai!! — atsakė Lukanusas.
Žmona, motina, trejetas vai
kučių... Dabar dėl musų tokie 
sunkus laikai. Tavo jei butų 
malonė, aš norėčiau sklypelį 
žemės gauti, kur-nors Romos 
apylinkėje...

Gal būti dovanoti tau ku
riuos nors rumus, nubausto 
mirtimi patricijaus? pašie
piančiai ištarė cezarius.

Rumus? Kam man rūmai? 
Aš paprastas darbininkas, —at
siliepė jis.

—Lavinijau! Lavinijau — su
šuko cezarius. Lukanusas krūp
telėjo: centurijonas, lyg iš po
žemių išdygo, per du žingsniu 
nuo jo. Ir stovėjo kaip šmėk
la, tylus, baisus, visas į gele
žį apkaustytas.

—Lavinijau!—kalbėjo, sėdė
damas marmuriniame suole, Ti
berijus. —Pasirūpink, Lavini
jau, kad šis didis mekanikas 
tuojaus gautų priderančią jam 
dovaną. Girdi?

—Girdžiu, vadove!—atsiliept 
centurijonas Lavinijus. Ir tą 
patį akimirksnį Lukanusas pa
juto, kad geležinė centurijom) 
ranka sugriebė jį ir iškėlė oran.

Kas tai? Gelbėkit?..
Centurijonas, greitu rankų 

judėsiu, stūmė. nelaimingąjį 
nuo uolos į niurfą bedugnę. 
Tamsi masė švisteįėjo ore ir iš
nyko, krisdama bedugnėn.

Cezarius pakilo nuo /suolo, 
pribėgo prie krašto, sužiuro 
Žemyn. Jo akys blizgėjo, ran
kos virpėjo.

- Jis nulėkė Lavinijau! Cha- 
cha-cha! Mesk gi. Meski ir jo 
užburtą auksą. Greičiau, grei
čiau....

Lavinijus atvilko uolos kraš-

tan c gulėjo paga
minti LukanuGii, daiktai iš aliu- 
minijaus, ir kojos paspyrimu 
sviedė ją į bedugnę. Kelioms 
sekundėms praslinkus, bedifgnė 
atsiliepė atgarsiu krintančio į 
vandenį sunkaus kūno.... Ce
zarius stovėjo pasilenkęs prieš 
bedugnę, žiurėjo į jurą žiban
čiomis akimis ir ką tai pusbal
siai šnabždėjo. Vėliau perėjo j 
kitą uolos pusę. Ten, stovėda
mas terasoje, jis pažvelgė į 
Neapolio pusę. Ir Lavinijus, 
sekantis jo žvilgsnį, pamatė to
li juroje, pačiame horizonte, 
greitai tolstančią burėmis, ka
rišką triremą.

Tu žinai, Lavinijau, ką ve
ža anoji trirema? — juokdama
sis, užklausė centurijono, Tibe
rijus.

- Ne dievingasis! — atsilie
pė nustebęs centurijonas.

—Mirtį mano priešams. Dau
geliui, daugeliui.... Ir pačiam
svarbiausiajam, pačiam baisiau
siajam iš jų. Nežinai tu, kaip 
jį vadina? Cha-cha-cha! Bet aš 
žinau! Jis vadinasi “cezariaus 
draugu“. Jis vadinasi “ceza
riaus numylėtiniu“. Jį vadina 
“cezariaus dešine ranka“...  Ir
dar: prefektu išdidžios Romos, 
Sejanu...

TEN IR 18

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

šnt musu trijų Sriubų laivą 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIhL 

RESOLUTE. RELIANCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai, 
Clereland, tVestphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

SOAiVS NEW YOR- /|I<ko IKI KAU- 
LUUno ir atgal

Plūs ¥. S. Revenue taksai
t

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agente
177 N. Michigan Avė, 

Chicago, III.

Trirema vežanti budelį—už
mušė j į, greitai palaukė mėly
noje juroje, skirdama gulbės 
grakštumu, vilnis.

O cezarius stovėjo nejudėda
mas ir žiurėjo ir tyliai paten
kintas juokėsi.

Iš rusų kalbos vertė
B. Buiša.

SKILVYS

Bior.?R° wc frifrst ION 427 W, EHUS »*• 
“Kam Sirgti?”

Nobnkli SKILVIU SEKTAN
ČIŲ I PratoHnkit n <'vl»lkkinn v* 
Ir uUkieUJima.
biznyje ir loįįine. Ju« STRlit 
padaryti nu RioFood Korrector.

BiopooD 
korrector

GINTARAI E LIETUVOS
Gražiausios ir geriausios Kalėdom dėl ponių ir 

panelių dovanos yra gintaro karoliai, brasletai, 
spilkutės, auskarai ir daugybe kitokių gražių daly
kėlių. '

Del vyrų turime dailių cigarams ir cigaretams 
cigarnyčių gryno gintaro, ką tik iš Lietuvos atvež
tų.

Taipgi gardžių Birutės saldainių, atgabentų iš 
Lietuvos.

Istoriškų daiktų mylėtojams turime naujų Lie
tuvos pinigų kompletus, varinių ir sidabrinių, ir 
pirmojo Lietuvos Prezidento A. Smetonos medalių. 
Krautuvė iki Kalėdų atdara iki 10 vai. vakaro.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street, Chicago, III.

Tel. Victory 6122

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

žinoma, kad ne!—pasidid
žiuojančiai atsiliepė Lukanusas. 

—Ar užrašei paslaptį tavo 
gaminių, jų propoziciją, darbų 
tvarką?

Ne, o ne!—atsakė Luka
nusas.—Paslaptis, įtikėta stiliui 
ir lentelei su vašku, jau nebe- 
paslaptis. Cezariai!... Aš sau
gojau ją. Aš tik bendruose 
bruožuose nupasakojau, prasme 
mano didelio atradimo, malo- 
ningąjam Romos prefektui. Sė- 
j anų i.>

Sėjanui?— prašnabždėjo ce
zarius, ir jo Veidu praslinko ne
ramumo šešėlis. —Sėjanui?

—Bet jis be mano pagel- 
bos, negalės išgauti nei krisle
lio baltojo aukso, o dievingasis, 
—su pasitenkinimu užbaigė

kini, nukris nuo uolos į jurą, ir 
ten pat nukris jojo padirbti iš 
baltojo aukso daiktai, jo pa
slaptis bus amžinai dingusi, La
vinijau?...

Suprantu cezariai!! —atsi
liepė centurijonas.

Lukterėk, centurijonai, ne
skubėk. žinai ką? Tu prikelsi 
šitą... pavojingąjį suokalbinin
ką, ir atvesi jį šičia. Ir atne
ši visą jo velnišką darbą, visą 
tą baltąjį auksą, pagamintą su 
pagelba piktųjų“'dvasių, iš pa
prasto molio. Tu girdėsi musų 
pašnekesį su juomi. Ir kuomet 
aš pašauksiu tave...

NAUDINGAS PATARIMAS PUBLIKAI
Visi sako ir žino, kad su pirkimu, pardavimu, pinigų skolinimu, 
notarialiŠkų raštų padarymu, pinigų ir laivakorčių siuntimu VI
SADOS yra patartina kreiptis pas

CHICAOO M K Al. CBTATC BOAItO
COOK COUNTV R«AL CBTATE BOARO
CHIOAOO BOARO or U N O K R WR lY K RB

• Telephones: Blvd. 0611 arba 0774
Čia gausit gęrų patarnavimų atsakančių žmonių ir žinovų savo 
srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus bu 
šia įstaiga

Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.
TIK TURĖK LOTĄ, O JIE PABUDAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 

x DAMOKĖJIMO. NAUDOKITĖS PROGA!
s,., r. —■ ......... ...................... .......... .... ........ ....i '

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

GERIAUSI MUZIKOS INSTRUMENTAI IR RADIOS
Brunswick 

Freshman Crosley

Stork Grojiklis Pianas
H. C. Bay Grojiklis Pianas ~ $550 .....
Kimball Grojiklis Pianas — Vertės $700 
Kimball upright Pianas už :......’............
Bernard Reproducer Pianas už...... ......
Jessie French Grojiklis už ...................

Gulbransen Pianai gerai tinka Kalėdų Dovanoms 
Kainos nuo $295, $450 ir $600

DIDŽIOS VERTĖS KALĖDŲ DOVANAS RASITE PAS 
JOS. F. BUDRIKĮ KRAUTUVĖJE 

Kainos sumažintos 25 iki 45 procentų

Šitą gražų Freshman
Electric Į /f *7
Setą už <

Auksiniai žiedai, Laikrodėliai, 
Deimantai, didelis pasirinki
mas, kainos sumažintos iki 50 

’ procentų.
Parduodame ir ant išmokėjimo. 
Kiekvienam atsilankiusiam Ka

lendorius dykai

Vertės $600 ...... už $225
už $190 
už $290

šitas yra Atwater 
Kent setas, su vis- 
kuo už $129

Howard — Senora — Cokimbia 
parsiduoda už žemiausią kainą Chicagoje

INC.
3417-21 So. Halsted St., Chicago, Illinois

Telefonas Boulevard 4705
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Įgyk Taupymo įprotį. Kalėdų taupymo kliubas suteiks jums gerų 
pradžią — dėl namo, automobilio, kelionės ar rūbų — be rūpesčio ir be 
susiaurinimo savo kasdieninių patogumų. Prisiartins kiti metai, kitos 
Kalėdos ir jus gausite savo čekį — nedaro skirtumo ar jus turtingas 
ar vargdienis — jus jausite didelį malonumą.

TAI PRADEK DABAR, nes pradžia yra sunkiausioji dalis. Paklausk 
musų patarimo, kuris planas yra jums geresnis. Vienas iš bankų telpan
čių žemiau maloniai patarnaus jums. Nueik šiandie į vieną, kuris jums 
arčiau ir patogiau.

Stok Tuojaus į Musų Kalėdinį Kliubą
kur
mąstyk ant kiek butų smagiau, jei galėtumėt suteikti savo mylimiems 
viską brangauti, ką norėtumėt suteikti. Ir jus/galite tatai padaryti 
kitą metą, jeigu pasinaudosit musų pagalba pradėdamas taupyti DA-

Čia rasite planą atatinkantį jūsų kišenini. Kai-kur galite pradėti su
5-kių centų indėliu. Jus nusistebėsit kaip greit jūsų indeliai dauginsis. 
Jus nė nežinosit, kad jums priklauso didoka suma. \

Brighton ParkNorthwest Side

Cicero
Stock Yards District

$2 Xmas Club 
pays $101.50 
$10 Xmas Club 
pays $507.50 ,

METROPOLITAN STATE BANK
2201 W. 22nd Street 

JOHN BRENŽA—President

Roseland

Mid-West
. Bndgeport

Town of Lake
>

PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK
1542 W. 47th St.
Corner Ashland Avė.

JOHN DE GERALD—Vice President

HOME BANK & TRUST C0.
1200 N. Ashland Avė.

“Stok į Musų Kalėdini 
Kliubą Dabar” 

Specialės Dovanos
Jus galit būti vienas iš 

laimingųjų

CICERO TRUST & SAVINOS BANK
5200 W. 25th Street

Pamąstyk apie Kalėdas 1928 ir pradėk taupyti 
po biskj tuojaus

Clearing •

A, STATE BANKofcLEARING
5601 W. 63rd Street
Parankiausias Bankas dėl 

Lietuvių šioj apielinkėj

Chicago Lawn

CHICAGO LAWNŠTATE BANK
3154 W. 63rd Street

Padėdamas po biskį sudėsi daug ir kitos 
Kalėdos bus linksmos

Musų Pienas Pritaikintas Jums!
$1 Xmas Club 
pays $50.75 
$5 Xnias Club 
pays $253.75

Kreipkis j Artimiausi Banka Dabar
West Side

STOCK YARDS TRUST
&SAVINGSBANK ✓

4150 S. Halsted Street
Parankus Bankas jusu Kalėdų Kliubui

WEST THIRTY FIRST STATE BANK 
Gerai žinomas bankas lietuviams 

555 West 31 St.

CENTRAL MFG. DISTRICT BANK
1110 West 35th St.

Čia jus galite pradėti su mažiausia suma

MIDLAND NATIONAL BANK 
Archer Avė. at Sacramento 

Blvd.
Pradėk taupyti tuojaus stodamas <• 

į mūšų Kalėdų Kliubą **

ROSELAND STATE SAVINOS BANK
11431 So. Michigan Avė.

Parankiausias Bankas dėl Roselandiečių

Englewood

HALSTED STREET STATE BANK
6910 So. Halsted St.

Stok į musų Kalėdų Kliubą ir 
padaryk tai tuojaus

WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK 
735 W. Roosevelt Road 

Resources over $15,000,000 

18th & Halsted St.

HALSTED EXCHANGE NATIONAL BANK
1929 So. Halsted St.

Corner Halsted St. and 19th Place
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Suteiks Lindbergui 
medalį

Chicagos Geografinė Draugi
ja, kuri susideda iš tyrinėtojų 
ir mokslininkų, nutarė įteikti 
pulk. Lindberghui aukso meda
li už jo pasi tarnavimą aviaci
jai. Medalį įteiks kom. Byrd, 
narys tos draugijos ir jau tu- 
rys panašų medalį už jo nuskri- 
dimą prie šiaurinio poliaus. I

Peršovė darbininką
Edgar Jamison, 6052 So. 

Lawrer.ce avė., dirbąs saldainių 
dirbtuvėje Paul F. Beich Co., 
126 S. Grven st., nusitarė'sal
dainiais pavaišinti savo dukte
rį ir kitus namiškius ir išdir
bęs viršlaikį, pasiėmęs ketu
rias dėžules saldainių nešėsi 
•jas po pažasčių namo. Dirbtu- : 
vės sargui Balph Lotito, 1115 j 
So. Morgan St., tai pasirodė 
nužiūrėti na, ir jis paliepė Ja- 
misonui sustoti. Bet tasis tur-, 
būt nenugirdo ir nesustojo. Ta
da sargas šovė ir Jamison su- j 
krito gal mirtinai peršautas j 
nugarų. Peršautasis liko nuga
bentas į ligoninę, kur kovoja j 
su mirtimi.

Kompanijos prezidentas Beich 
sako, kad darbininkai gali pa
siimti saldainių kiek tik nori, I 
jei tik pasiprašo. Todėl sargas į 
veikiausia bus apkaltintas už 
peršovimų darbininko.

K. Augustinavičiaus 
paskaita

294 žmonės mirė nuo 
munšaino

_ —

Sveikatos departamentas pa
skelbė, kad proliibicija žymiai 
padidino skaičių miTfth nuo i 
alkoholio. Prieš įvedant prohi- 
biciją, Chicagoje nuo alkoholiz
mo /mirdavo 2 žmonės, iš 100,-' 
000 gyventojų. Šiemet gi mirė l 
9 žmonės iš 100,000 gyventojų. 
Padidėjimas mirčių Įvyko ne į 
tiek dėl blogo munšaino, kiek 
dėl per didelio jo naudojimo, 
šiemet nuo munšaino mirė 294 
žmonės, 'liek mirčių tyrinėjo 
koroneris. Bet (ai tik dalis mir
čių nuo munšaino, nes lik re
tuose atsitikimuose daktarai i 
praneša tikrųjų mirties prie- j 
žastj, nes mirtis nuo alkoholio ! 
skaitosi koronerio “kcisu,” o 
niekas nenori su koroneriu tu- j 
rėti reikalo. Todėl daktarai i

Pereitą sekmadienį, gruodžio 
IX d., LSS. I kuopa buvo suren
gus paskaitų Liet. Auditorijoj. 
Prelegentu buvo inž. K. Augus- 
tinavičius, “Naujienų” HedakcL 
jos narys. Skaitė jis lemoj: 
‘Maisto problema.”

Prelegentas nušvietė labai j- 
lomius dalykus, apie kuriuos 
teparašoma laikraščiuose. Tad 
r paskaitos klausytojai išsinešė 
laug naujų žinių.

Tarp kitko prelegentas rem
iamasis garsių profesorių tyri- 
nais papasakojo, kad palyginus 
,u keliais šimtmečiais atgal, da- 
jar žmonija yra pasidauginusi 
laug kartų. Jei taip tęsis ir to- 
iau, tai ar b. galės žemė išmar
inti visus jos gyventojus? Jau 
laba r esą davinių, kad kaip An
glija, taip ir nekurtos kitos 
ūdys, kurios prieš šimtmetį tu- 
ėjo didelį maisto perviršį, da- 
>ar beturi lik nedateklių, kurį 
turi padengti importuojant 
naistų iš kitų šalių. Ir tas maiš
ei nedateklius nuolatos didina- 
i. Kuomet maisto nedateklius 

rei k S ir kitose šalyse ir ka- 

\t pertekliaus niekur nebus, 
kas tada bus? J tą klausimų 
irelegentas atsakė, kad dar nė- 
a ko nusiminti, ar nusigąsti, 
les mokslas dar suspės tiems 
vykiams užbėgti už akių. Yra 
žmonių, kurie visų savo gyvė
limų pašventė tam, kad gelbč- 
i žmones nuo panašios katas- 
rofos. Ir ta jų darbuotė duoda 
ubai gerų pasekmių. Štai Lut- 
ler Burbank darydamas ban- 
lymus su bulvėmis išvystė vi
sai nauja bulvių rūšį, apie ku- 
•ią niekas pirmiau ir nesvajojo 
r kuri duoda kelis sykius di

desnį derlių, negu senoji veis- 
ė. Panašiai daroma su vynuo
gėmis ir slyvomis, kurias iš
siginama be kauliukų ir daug 
lidesnį derliu duodančių. Pana
giai daroma su javais, darin
ėmis, naminiais paukščiais, gy 

valiais ir žuvimis. Visa eilė žy
mi profesorių su atsidavimu 
Urba, tyrinėja, daro bandymus, 
urasti našesnes veisles ir pa

dauginti maisto kiekį. Ir jai 
jau dabar mokslas yra daug al- 
, it kęs, tai kų jau kalbėt apie 
:ai, ką mokslas atsieks už 100 
metu? F

Sudegė mergaitė
Jozefą Kaulikaitė, 8X37 So. 

Houston avė., 7 metų amžiaus, 
mirė vakar nuo apdegimo.

Netoli nuo jos namų gruod
žio X d. vaikai sukurė ugnį. 
Mergaitė kariu su kitais vai
kais pradėjo žaisti. Užsidegė 
jos drabužiai. Ji pradėjo bėgti. 
Motina šoko jų gelbėti, ir gero
kai apdegino rankas. Mergaitė 
tapo nuvežta j ligoninę, kur ir 
mirė.

Vakar Eudeikių laidotuvių j- 
staigoj įvyko koronerio tyrinė
jimas.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. 
Laidojama bus fcv. Kazimiero 
kapinėse.

buvo kunigas F. Serafinas, ku
ris per keletą metų su parapi- 
įonais išsibylinėjęs apleido jų. 
Jo pavaduotojas buvo kun. La
pelis. Jis gal ne mažiau už Se
rafinų su parnpijonais įsipi- 
kęs, irgi pasišalino. Dabar pa
rapijai klebonauja kun. Paš- 
kauskas. Jis dar nesenai paė
mė parapijų tvarkyti. Kokie jo 
santykiai su parapijonais bus, 
tai parodys ateitis. ,

Profesionalų turime du medi
juos daktaru, du daktaru den- 
tjstu, vieną advokatą, du ap- 
tiekoriu.

Iš šachmatų tur 
namento

Pereitą sekmadienį, Lietuvių 
Golfo Kliube, baigėsi šachmatų 
lurnamento “elimination”. Į 
“scmi-finals” pateko gavusieji 

šip lošė-
jai:

Dr. Zalatorius 
E. Butkus .. 
V. Bučinskas 
Dr. Karalius .

lOJ/o

Lietuviai Advokatai

Brighton Park
Piliečių kliubo susirinkimas

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašelpos Kliubas laikė priešine- <
tinį susirinkimų gruodžio IX d. 
Buvo renkama valdyba atei
nantiems metams. Valdybai! iš
rinkta: pirmininkas J.* Alexan- 
der, pirm, pageli). 'F. Stasiulis, 
nut. rašt. J. Eringis, finansų 
rast. K. Adunonis, kasininkas 
P. Petraitis, kasos globėjai J. 
Naudžiūnas ir S. Mažeika, mar
šalka A. Viloviče. Kliubo susi
rinkimai yra laikomi MeKinley 
parko svetainėje kas trečią sek
madienį kiekvieno mėnesio. /

Susirinkimas buvo skaitlin- 
jas. ir keletas naujų

narių. Aptarus visus bėgančius 
kliubo reikalus, pirmininkas ir 
visa valdyba palinkėjo visiems 
nariams Unksmių Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų, tuo už
darydama susirinkimą.

K. G. Urnežis.
— Kliubo Koresp.

Roseland

Lietuvių biznio įstaigų turi
me: du real estate ofisu, vieną 
kontrak torių namų budavoto- 
ių, p. Varekojį, vienų spaustu
vę p. Valasko, vienų drabužių 
krautuvę; didokų skaičių mė
sos krautuvių, o minkštų ir 
“kietij” gėrimų užeigų, tai jau 
abejoju ar policija visas žino, 
nelik aš. Beje, yra vienas auk- 
sorius ir dvi duonos kepyklos.

Mount Greenwood

Kiti lošėjai gan gerai pasi
rodė šachmatų lošime, būtent 
šie: inž. K. Augustinavičius, 
Zapusta, Janus ir Vaidyla. Ypač 
daug baimės įvarė kai kuriems 
patekusiems j “semi-finals” lo
šėjams p. Vaidyla. Jis ištikrų- 
jų turėjo patekti, taip sakant, 
j parinktųjų skaičių. Bet dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių,' 
p. Vaidyla mažai lošė ir tokiu 
budu neturės progos kandida
tuoti į čempionus.

“St mi-finals” lošimas atsibus 
ateinantį ketvirtadienį, gruod
žio 22 d., L. G. Kliube apie 9 
vai. vakare.

Buvo traukta kortelės ir šios 
poros tapo nuskirtos lošti: Dr. 
Zalatorius su V. Bušinsku ir 
Dr. Karalius su E. Butkum. » » • »

Iš pasikalbėjimo su Dr. Ka-

tai yra bile du iš aukščiau pa
minėtųjų. Ar daktaro prana-; 
šavimas išsipildys, ar ne, sun-! 
ku pasakyti. Tatai sužinosime 
ateinantį ketvirtadienį.

Kurie domisi įdomiu šach- į 190 
matų lošimu, yra kviečiami at
silankyti ir pamatyti kaip bus

. OQ.»4> OV. **UI«VVU

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak. 
Ncdėliomis nuo 10 ryto iki J2

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraklai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Birutes Choro dainų pamokos! 
įvyks Gruodžio 22 d., 8 vai. vak., 
Lietuvių Ąuditorijoj, 3138 S. Hals- 
ted St., mažoioj svet., Nuo šio laikoj 
Birutės pamokos visados atsibus A u- j 
ditorijoi kas ketvirtadienio vakarais,' 
nes aplinkybėms susidėjusioms Mark 
White parkutyj daugiau pamokų ne
belaikysime. > — Birutė.

K. JURGlLIONIS
A I) V () KATA S

Miesto Ofisas
North .Stnte Si., Kooin 1012

Phone l)earborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bndgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.lošiama ir kas laimės.

— š. T. Komisija

PRANEŠIMAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

Mount Greenwood priemies
tis dabar priklauso prie Chica- 
,gos. Tos dalies gyventojai da
bar suskubo organizuotis į Im- 
provement kliubą ir reikalauti; 
mitų nuovadų ir kitokių pa- ■
gerinimų gatvėse. Mat visiems j ralium teko patirti, kad jis tik- 
’griso po purvus braidyti ir i rai jau nusitaręs lošti su 1926 
nori gerianti ištaisytų gatvių,'m. čempionu, adv. Jurgelioniu, 
kad galima butų kiek žmonis-' Bet iki jam teks lošti su čem- 
’cimi aryventi.

Srutų nuovados (suros) ir 

kili pagerinimai yra labai rei- 
kalingi šiai apielinkci. Bet tam 
reikalingas susitarimas ir visų 
pritarimas, nes čia vienas žmo
gus nieko neveiks. Kad pasi
tarti apie lai yra šiandie,.vaka- 
re, gruodžio 21 d., kaip 8 vai.

i plonu, jam reikės sukramty ti, 
. taip sakant, du kiątMa riešutus,

BALTRAMIEJUS
MIKALAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 18 dieną, 3:30 valan
dą vakare/ 1927 m., sulaukęs 
44 metų amžiaus, f(imęs Juosiu 
kaime, Pagromenšio parapijos, 
Tauragės ap., paliko dideliame 
nuliudime moterį Rozaliją, sū
nų Benediktą 11 metų, 3 sūnė
nus, Antaną, Joną ir Rozaliją, 
Chicago yra pusbrolis Petras 
Urbonas, > Lietuvoj seserį ir 
brolį. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 603 East 70th St.

laidotuvės įvyks Gruodžio 
22 dieną, 8 vai. ryto iš namų j 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Baltramiejaus 
Mikalauskio giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti !ai<lotuvi»- 

ir Huteikti jam t,i n j
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. E. Radžiui, Tel. 
Canal 6174.

r

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. VVAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. ----- Vul. nuo 9—

■Vaku rais
3241 South Halsted St..

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Lietuvės Akušerės

Ghicagos -pietinė dalis, pra
dedant 99-tą gatve, iki 115-tos 
gatvės, į abi pusi nuo Michigan 
avenue, vadinasi Boselandu.

šioje apielinkėje gyvena ytin 
daug lietuvių, bet koks tikrai 
skaičius,, nežinau, ir manau, i 
kad niekas tikrai negalėtų pa-1 
sakyti. Jei spręstame sulig to, 
kiek draugijose priklauso na
rių, tai irgi nieko tikro nesu- 
žinotumėm, nes ne visi draugi
joms priklauso.

Draugijų yra (i pašaipiuos, 
kurias galima paskaityti laisvo
mis, prie dviejų tų draugijų 
priklauso taip vyrai, kaip 
moterys. Bažnytinių drau
gijų, rodosi, yra keturios, 
kurių viena moterų, o kita to
kia, kuriai priklauso taip vy-

šaukiamas viešas susirinkimas 
prie 3038 W. lllth St. Lietu
viai .kviečiami atsilankyti ir ap
svarstyti roikahte, kurie ir juos 
>yvai paliečia. Svarstykime da
bar, kol dar laikas, kad pas
kui nereikėtų gailėtis, jei kas 
bus negerai padaryta. Eikime 
visi šiandie į tų susirinkimų.

— Peter Witkus.

PIRKIT ŠIAS GERAS 
DOVANAS DEL JO 
Marškinius, kaklalaiščius, šalikus, 

paneiakas, nosinukus, pirštines, dir
žus, sagutes kimonas, skrybėles, ave- 
terius labai pigiomis kainomis.

Užįfanėdinimas garantuojamas ar
ba pinigai grąžinami.

Jūsų senas draugas 

Anton J. Stupay 
4220 Archer Avė.

Skersai gatvės nuo Brighton 
teatro .

A. VIDIKAS-LULEVICH
JUOZAPAS' GUNTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 19 dienų, 6:40 valan
dų vak., 1927 m., sulaukęs 40 
■metų amžiaus, gimęs šaulių 
ap., Joniškio parapijos, Stane- 
lių kaimo, Amerikoj išgyveno 
22 m., paliko dideliame nuliu
dime moteli Johaną po tėvais 
Lukaite, dukterį Emiliją, sūnų 
Juozapų, brolį Ignacų ir gi; 
minės, o Lietuvoj motiną, dvi 
seseris ir brolį. Buvo narys 
Keistučio PaŠelpinio Kliubo. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4062 So. Maplevvood Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj 
gruodžio 24 dieną, 1:30 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juoapo Guntos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Simus 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grą- 
borįus Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza muotojaa
2314 W 23rd PI. 

Chilago. III.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausįai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

AKUŠERKA
3101 South Halsted Street 

Kampas 31-mos gatves
Phone Victory 1115 

Baigusi ak u š e- 
ri jos koleg i j ą; 
įlgai viakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą.

' laike gimdy m < 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reika 
Juose moterims 
ir mergi n o m s. 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS

mirtis nuo munšaino tankiau- i 
šiai priskaito kitoms ligoms ir 
tuo išvengia koronerio tyrinėji
mų. Tik staigiuose mirties alsi- i 
tikimuose, kur negalima išveng
ti koronerio tyrinėjmų, prane
šama apie tikrąją mirties prie 
žastį.

Valstijos chemikas Dr. Mc- 
Nally sako, kad munšainas nuo- , 
kitos einąs geryn, bet žmones 
žudo perdaug didelis munšaino 
vartojimas. Nuo medžio al
koholio nebuvo mirčių jau per 
du metus. Kiti nuodai, kimiuos • 
valdžia deda į alkoholį, nužudė . 

1 žmones.
Mirtingumas nuo alkoholio 

per pastaruosius kelis metus 
ant 190,000 gyventojų, buvo i 
tokis:

1915 m............................. 9.5 |
1916 m............................. 10,8
1917 m............................. 8.2
1918 m............................. 2.8
1919 m..................................3.4
1920 m. (prohibicija) .. 2.0
1921 m....................... 5.01
1922 m........................ 6.8
1923 m....................... ... 9.2
1921 m..............<............. 7.8
1925 m........................ 9.2
1926 m........................ 8.7
1927 m........................ 9.0

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už 
kainą, naudcL čs 
Naujieh.ų k dotgnuMą

Pagalios, prie žmonių ir 
maisto daugio reguliavimo pri
sideda ir pati gamta. Gamta 
tvarko visą gyvūniją ir nelei
džia peržengti rybų. Prelegen
tas nurodė, kad yra davinių, 
ji g gyvūnijos ir žmonių veisi
masis sumažėja ten, kur prie
auglis yra pasiekęs savo rybas.

Pabaigoj prelegentas taipjau 
nurodė kokis maistas yra svei
kiausias ir reikalingiausias val
gyti; kad maistas turi būti įvai
rus ir kad ypač daugiau turi 
boti vartojama daržovių.

Butų pageidaujama, kad lo
kių įdomių paskaitų butų juo- 
tankiausia. Bet gaila, kad LSS. 
I kp. nėra turtinga, nes kuopa 
skaitydama sau už pareigų pa
remti kovojančius už laisvę 
Lietuvos draugus, visas savo 
įplaukas ten ir pasiunčia. Ir to
lei nors prelegentai dykai sa

vo laikų pašvenčia, bet kuodai 
pasidarytų labai sunku net ir 
svetainės lėšas padengti, jei 
paskaitos butų tankiau. 'Pe
čiaus visgi kuopa yra 'nutarusi 
nors vienų kurtą mėnesy pas
kaitų surengti. Jau turėjome 
dvi paskaitas. Sekama paskai
ta gi bus sausio mėnesy. Pa- 
tart i na visiems kreipti daugiau 
domės į tas paskaitas, nes jos 
būna tikrai įdomios ir visiems 
svarbiais klausimais.

rai, kaip moterys.
Jos visos narių skaičiumi yra ; 

daug maž vienokio didumo, iš
skyrus Golden Star (Auksinės 
Žvaigždės) kliubą, kuris turi 
į 300 narių ir į $8,000 kapitalo, 
lai yra stipriausia pašalpinė 
draugija, kurion gali įstoti as
menys nuo 16 iki 40 metų.

Dailės draugijos yra: L. M. Į 
D. Aido Choras, L. Scenos 'My-' 
letojų Batelis ir J. D. Lygos1 
choras ir orkestras. Iš jų svar
biausią rolę lošia Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Batelis, kuris su-j 
vaidina gerus veikalus ir kurio 
parengimus publika skaitlingai 
lanko.

lenką pažymėti Aušros kny
gynas ir mokyklai kambariai. 
Knygynų palaiko Draugijų Sų- 
ryšys jau daugiau kaip 10 me
tų. Aušros knygyno palaiky
mas atsieina virš $400 metuo
se.

Visų šventų parapija sutver
ia 1906 metuose. Jos tvėrėju

lietuvis Konlraktoiins

—J. B. Aglinskas.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2*91

Suvedam šviesa® I 
elektros jiegą į nav 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas i senas; duodam 
ant lengvo Išmoks ji 
mo.

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

'NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

J. F. RADŽIUI
PIGIAUSIAS LICTUVIS 
GRABORIUS. CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
§iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
6G8 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

COLUMBIA
Naujausi Rekordai

• Kuriose yra įdainuota musų geriausių dainininkų: 
Vanagaičio, Babravičiaus ir t. t.

16071—Karvutė ir Doleris
16072—Sharkey Daina ir Munšainiuka.s
16073—Reikia Tept (Dalis 1), Reikia Tept (Dalis 2) 
16071—Voveraitė ir Anksti Rytų Kėliau
16075—Bernužėli Nevesk Pačios ir Naktis

Svajonėms Papuoštas
16076—Oi Sopa, Sopa ir Supinsiu Dainužę
16077—Lakštingalas, Dzuku Mazurka
16078—Mergytę Prigavo ir Eina Pati j Karčiamą
16081—Loja šunys Ant Kiemo ir Gersim Broliai Ulevosim 

Tos pačios dainos galima gauti ant Pianu Rolių

VICTOR FONOGRAFAS
Kainuoja $175.00, parduodam už $75.00. Kur kainuoja $1'50.00, 
mos parduodam už $.50.00. Kur kainuoja $125.00, parduodam 
už $40.00. Kur kainuoja $75.00 parduodam už $30.00 Taip 
put turįme u z $20.00 ir $15.00

Turime didžiausi staka kastantinku nuo $60.00 iki $250.00 
ir duodam lesens už dyką ant kostantinkij ir soxsophones.

Gėriausia viela yra pirkti

K. PIKEL MUSIC SHOP
1816 South Halsted St., Chicago, 111.

Li^ __

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J. Grisius). 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. į
Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
JNcdėhuj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pūgai sutartį.

Akių Gydytojai
Tel. Victorv 6279

DR. G. SERNER
I.ieluvis Akių Specialistas

3265 So. HalsTcd St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, - 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 MĖTĮ) PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue 
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augŠtas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebčkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

(Jonliuucd on page 8)



Akiu Gydytojai Lietuviai Daktarai
(t ontuuied f roiu page

Pasiaha: Mano ofisas dabar randasi 
nulijo’ vieto)

O. D Nuo
8:30

DR. MARGERI3
H21 South llidHtvd Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 p<> [lietų. Nuo 6:30
v. vak. Sekmadieniais miolO—12

iki

Educational
Mokyklos

NAUJIENOS, Cfricago, III. Trečiadienis, gr. 21, 1927

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
l uibininkių Reikia

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- j 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivus akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose ut- 
sitikimuoae . egzaminavimas daromas 
su elektra, palopančiu mažiausias 
klaidas. Speciali utyda atkreipiama 
k mokyklos vaikus. Valandos nuo 10

i 8 vai. N.' iėlioj 10 iki 1 vai. p. p. i
4712 South Ashland Avenue

Phone B<> įletard 7589

Telefonas Boulevard lv.»y
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v.
IG08 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, 111.

Dr. J. J. Kowarskas .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 \V. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028 '

Res. 2859 S. Leavit St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

" Nedėlioj pagal sutarti

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

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 Sb. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedėliotais ir iventad. 10—12 dieną.

šiuomi pranešu Chieagos Lie
tuvių šviesuomenei, j o (T nš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLĄ 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDEJ 

Visų dienų 
Ctarninkais, Seredornis, 

Ket vergai s ir Petnyčioms 
Tel. Armitage 0908

SOUTH SAIDEJ 
4502 S. Donore St. 
Panedėliais ir Subatomis

Tel. Lafayettc 5287
Mykolos Petruševičius

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th

L F. DANKOWSKI, Prez. 
C. J. DANKOVVSKI, Sekr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

TeL Canal 1875 
į visus departmentus 

Piginusios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Furniture & Fixtures
RakandajJĮtaisai

Iš PRIEŽASTIES įvedimo štymo 
arsidųoda 3 viktrola mados pečiai. 

Tik 3 mėnesini vaitoti. Labai geri 
dėl biznio arba dideliems kamba- i 
rlams. Atiduosiu pigiau negu už pu-!

I sę kainos.
P. CONRAD STUDIO 
3130 So. Halsted SI.

Galit pasiskolinti pini

MES turime gerų vietų su 
didele proga dėl jaunų lietu- Kk’Tmėn^iai’^oti 
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik’ 
jus turite užtektinai - apšvietos 
ir reikalingų asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi- 

jnėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

įtaikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
mes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim šį skelbimą. 

(Boscland Motor Car Co., 
110857 Michigan Avė.

Real Estate For Sale
Nainai-Zrinė Pardavimui __

KA.S ieškot bargenų Marųuette 
Park kolionijoje, štai yra pas mus. 

eri 45x125 lotas prie Marauette Road, 
:2-įsu visais improvementais, apmokė- 

' tas, greitam pardavimui kaina tik 
$3,500.

Ix>tas ant 69th St. prie Campbell 
. Avė. su visais improvmentais ap- 

— mokėtas. Kaina $1850.
Kampas 72nd ir Maplewood Avė. 

83x125. Įmokėti $3000. Kaina $6500.
Rezidencijos lotas ant VVashtenavv 

Avė. arti 70 St. Del greito parda- 
į vimo $1450.

Atsakančiame
Sandelyj , e .. . . ... „ ..

t. i i • • t/ • I 5 kambarių medinis cottage arti 
rvRDKariucll ir Kaurai *63rd ir Kedzie Avė., geroj apielinkėj, 

JŪSŲ KAINA -
167, 2 ir 3 šmotų mahogany ir na $2500. • — • ■ - ant i-----

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 Eaat 47th Street
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Lietuviai Daktarai

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 8200

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį, geresiies darbo 
sąlygas? leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric I 
Mechanikos pamokos ant kostumerių Mes 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
ti m Darbą surandame $20.00 Ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ii 
daugiaus.

SCHOOL 
150 W Madison Street 

FF.DERAL AUTO ENGINEERING

(R
Mes

gų be komiso
MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS

REIKIA g( 
, Nuolat darbas

ero automobilių tepėjo.
_____  _____ tinkamam žmogui.

skolinam $100, $200, $300, kaip 5800 So. Wabash Avė., Tel. Normai TA 
tik parankiau dėl jūsų 3809.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Rezidencija 6640 Š. Mt»plewo«>d 
Tel. Kepublic 7868 

CHICAGO. II.L.

ryto

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

('.erai lietuviams žinomas per 25 m. 
| kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
i akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yru, moterų ir vaikų pagal naujau- 

-;us metodus X-R«y ir kitokius elek- 
j iros prietaisus.

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

Miscelianeous
įvairus

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

.025
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį Su. Shore 2238, Bou.evard 6488

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

darome taipgi 1, 2 ir 3 morgi- 
labai pigia kaina. Pasimatykit 

su mumis pirmiausiai 
INDUSTRIAL LOAN SERVICE 

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė.

Kampas Hermitage Avė.
Atdara panedSlyj, utarninke, ketver-1 
ge ir subatoj iki 8:80 vai. vakaro

Mes perkame 
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ 

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI ..
6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

REIKIA švaraus šoferio lietuvio 
Amerikoj gimusio, apie 26 metų am
žiaus, dėl wet wash landrės. Paty
rimas pageidaujamas, bet nebūtinas. 
S. S. Industrini Employment, 5910 
So. Halšted St., 2 fl.

JŪSŲ KAINA

parloro setai, $45 ir daugiau. B
126, 7 ir 8 šmotų riešuto medžio 

valgomo kambario setai, $35 ir dau- i giau.
13, 2, 3 ir 4 fimotų, riešutiniai ir, 

mahogany miegruimio setai. $40 ir 
daugiau. X

250 kaurų visokio didumo $12 ir 
daugiau.

75 Cowell ir šiaip pavienių kres-
; lų $5 ir daugiau.

68 pastatomos Hampos $3 ir

TAIPGI ŠIMTAI KITOKIŲ
MAMS REIKA1NGŲ DAIKTŲ 
RIE TURI BŪT PARDUOTI 
ŽIŪRINT KOKIA KAINA. ’ 

Atdara vakarais iki 10, nedalio
mis iki 6 vakaro>

Available Storage
7732 Stoney Island Av.

į gatvės ištaisytos ir išmokėtos. Kai- 
Ineiti $1500, arba mainys 

gero loto.
A. N. MASULIS

0041 So. VVestern Avė. 
Republic 5550

BARGENAS
Kampinis namas, 62x125, 9 flatai, 

Krautuvė, 2-6 kambarių 'flatai ir 1 
4 kambarių flatas. pirmos rųšies stoneini i iiavao. j ųoiun niu’

dau-j vyje, viskas išrenduota, Keewanee ga- 
••o tiLlAmno knilnric nirYnou

NA-
KU-
NE-

ru šildomas boileris, pirmas morgi- 
čiur, $31,500, įplaukų j metus $9360, 
tuoj galit' užimti krautuvę. Turiu 
parduoti tuojau dėl nesutikimo part
nerių. Veikit greit, namas N. W. 
kampas 59 ir Peoria.

Savininkas,
E. L. POWERS 
.Prospect 8851

Furnished Rooms
kur jREIKALINGAS kambarys, 1 

savininkė galėtų pridaboti 5 metų 
vaiką. Apielinkėj 18-tos gatvės. 
1 .aišku praneškite, Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 1015.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$750 GROJIKUS pianas, roleliai, 
suolelis, rotelių baksėtas, $105 leng
vais išmokėjimais, 613G S. Halsted St.

• I NAŠLĖ turi parduoti tuojau nau-
BARGENAS už cash. Parduosime • ją 6 kambarių mūrinį bungalow, mo

derniškas, karštu vandeniu šildo
mas, vertės $11,000, greitam pirkė
jui už $8800, turi turėti $3300 cash. 
Geroj vietoj, netoli mokyklos, pama
tykit jį.

6943 So. Maplewood Avė. 
šaukit

Roosevelt 2960

aukštos rųšies iš sandelio, gražus 8 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti frėmai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $i35 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, Hampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor
age, klauskit MR. IRVING. Praleiskit Kalėdas y

SINGER siuvimui mašinos, de- ---------------------
monstruotos ir pertaisytos, $10 ii Savo locname name, 6 kambarių 
daugiau arba išmokėjimais. Atsi- mūrinis bungalow, galit tuojau krau- 
neškit šį skelbimą gausite 2% , pi- stytis ir gyventi, greitam pardavi- 
giau, 4251 Cottage Grove Avė. r's*»5

Savo locname name, 6 kambarių

A. L DAVIDONIS. M. D.
1910 So. Michigan Avė.

Tel. KcnwO'xi 5107
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo C iki 8 vnl. vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Aukščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kędzie Avė. 
Tel. Laafvette 6738-6716

Išpardavimas
Bargenai

sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai

$800 grojiklis pianas, 100 ro-
lelių ir cabinet, ....................... $125'

$700 grojiklis pianas, gražus, $90 į
Baby Grand pianas, visai nau- l

jas, ................................................ $225 : Pastatomos hampos

iš
Gruodžio mėnesyj tiktai “h-
Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

nuteisime jums 10% pigiau
, 3 šmotų pai lofC setas ...............
17 šmotų valgomo kambario se-
i tas ....................................... ......
i Gasiniai pečiai ....................... ......

mun pigi kaina, mėnesiniais išmo
kėjimais, 6049 S. Campbell Av., G444 
Washtenaw, 6928 S. Campbell Avė., 
8209 Morgan, 9311 Throop, 9424 

‘ 8753 San-
Del sutarties šaukit,

Martin & Fitzgerald 
1370 W. 79th St. 
Stewart 623f0-4606.

Visokių Victrolų ....................... $5 į ■ ir aukščiau į
Upright pianai, gerų i įdirbimų, $20 3 tikri walnut miegruimio setai $65 j
Išmokėjimais arba 10% 4 wab'ut m‘eRruimi0 Ke

GYDO 1739 So. I laistei! St.

Ofiso ir Kės. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3164 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaie.
Res. 3201 South Wallace Street

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
<enas žaizdas, ligas rectai

Chicauo, UI

0083> < I t Į Ji I < J 11 ■ * » | f V> I 9 11 <_■ tu •<». >

Dr. Y. B. Milaszewicz į
Dentistas

2559 West 63 rd
Cor. Bockwell : 

Valandos nud 9-12, 1-5, 
CHICAGO. ILi

Street

vakari

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.

Sedelioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

PLUMBINGO materiolas visokios 
lųšies, naujas ir vartotas, pigiai, 
loileto outfitas $10, 1753 N. Cicero 
Avė. Berkshire 4772.

KNTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti i vieną die 
aą, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia. .

H. EPąTEJ 
155 No.

Room 829
St.
Central 6260

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

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

Tel. I’runswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 

l Itraviolėtinė šviesa ir diatbermia

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

Tel. Lafayette 414o 
Valandos

nuo 9 ki 11 v. ryto, 
nuo 6 iki 9 vai. vak.'

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .........

Ofisas
South A hland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
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. 
akavo, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

7 29

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Albany zlvenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS Ir CHIKURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Umpaa 18th St. ir Blve Ifdand Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7— 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Telephone Hcmlock 0066 
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray laboratorija 

7054 S. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 (|ri 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M 

CHICAGO ‘

[CIASSIFIED APS?]

Off. X res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

3401 So. Halsted Street ,
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Educational
____________ Mokykloa_____________

AGLYS
• DRESSMAKING SCHOOL

.Moi išmokinsime 
kirpimo ir siuvimo į 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3982

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekus
CHICAGO, ILL.

Bridgeport Painting
& Hardtvare Co.

Mulevojum ir popieruojain.
koni malevą, popiorą, stiklus ir t

3149 So. Hhlsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

$250 pigiau atsinešus šį skelbimą 
5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 

low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, fumace Šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo- 

. . . lėlį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta-
I radios, pianai, dfeseriai ir bufetai. ysim bite kokios rųšies bungalow ar- 

Schwarts Bros. ba nam^ tik bi*y įmokėjus, ouuvvaiuo CRACKEL CONSTRUCTION CO.
4328 Elston Avenue 

Room 212 Juniper 9506

$119
$15pigiau už cash

, ra visi £eri ir , 
ųtns reikia vie- i 

ta-l

Tie instrumentai yrt 
pilnai ghrantuotį,, Mųr 

• j •_ A • • *

Kietoms anglims pečius 
ir daugiau

Krėslai, supamos kėdės, viclrolos,
tos ir 
vorą.

turime tuojau iškraustyti 
Atdara vakarais iki 9 vai.

Englewood Piano
House

6512 So. Halsted St.

Storage Co.
640 E. 61 st st.

PARDAVIMUI 12 kambarių muri
ns namas, 2 vanos, elektra, naujas 
tarnas, 3983 Vernon Avė., kaina 
A5,000, su mažu cash ‘įmokėjimu. 
H. J. Coteman Co., 129 E. Persh- 
ing Road. Tel. Houlevard 7769.

Pastatomos Hampos, $7 ir daugiau 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau. 
3 Šmotų parloro setas, 29 ir daugiau 
Victrolos, $35 ir daugiau. Kaurai 
9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia
nai, krėslai. Mes turime pilną pa- 
sirinkipią namų rakandų. Atsineškit 
.ši skelbimą su savim gausit 5% pi
giau. Garfie.l Firefroof Stoi-ajre Co., 
5929-31 S. State St.

KIMBALL grojikliai pianai, biskj 
vartoti, su benčiumi ir roleliais, $85. 
Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland 
Avė. 1 fl. front.2-RUS MORGIČIŲS 

Padarome i porą dienų 
PETRZILEK BROS & CO.

1647 W. 47th St.
100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų, 

Įrengtas, kol Jų yra, $98.50, 1 me- 
j tai dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashland 
Į Avenue.

AR jums reikia pinigų ? Privattš- 
kas žmogus turi pinigų investuoti j! 
real estate 2 morgĮČius, 4% komiso.

STOGŲ dengimui materiolas, rau-1 S’ Jiul92 ’ claik’ rm* 606, 
donas ir [alias, slate dengtasl vi-1 OcarlMrn 4&"5- 
nys ir cementas, $2 roleliui, balta: 
maliava, $1.75 galionui. 2553 W. 
Madison St. Tel. Seeley 6065.

popieruojam. Užlai- į
popierą, stiklus ir t. t.

PATENTAI, COPYRITEI) IR 
VAIZBOS ŽENKLAI

FRANK J. SCHRAEDER, Jr.
Patentų advokatas naujoj vietoj

32 W. Randolph St. ,
Kambarys 1214. Tel. Franklin 8900 1 
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų, j 

Vakarais nagai sutartį.
įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir 

svarbesniose kituose šalyse

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 
už 2Vi nuošimčio ir lenjęvais išmo 
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 D. Division St. 
Te.. Armitage 1199.

TARIME pinigų 2 morgičiams, N. 
arba N. W. side, 4% komiso, 6% 
nuošimčių, viskas teisėtai. Mayfair 
Finance Trust, 4528 Lawrence Avė , 
Tel. Palisade 6016.

JMBINGAS ir namų apšildy- 
Nereik nieko įmokėti, 2 me-

PLUMBINGAS ir namų a 
mas. 7................... ‘
tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų 
Ridge Plumbing Co. Tel. Beverly 9884 
arba Triangle 7088. 9931 So. Wood 
St. Atsinešk šį skelbimą su savim.

Personai
Asmenų Ieško

PAJĖŠKAU Antano šiiedkio ir 
Petro šileikio, paeina iš kaimo De
gučių, Ežerčnų ap. Turiu svarbu 
reikalą, jie patys ar kiti juos pa-

ANASTAZIJA VAITKEVIČIENĖ 
Box 1221, ,

Melrose Park, 111.

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, tarnas ir gasinių I žjstanti,^ meldžiu pranešti, 
pečių ir taisymas jų. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 
Phone Victory 9634,.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užgančdinimą. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros

jus Designing, - reikmenis, fiurerius. ir t. t. 
trumpą laiką ir W. P. Stephan Electric Co., (notinc.)

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
lus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
riu tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus, 
ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai buei- 
te ąbelnai ir visose mokslo šakos* 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St^ Chicago, III.

2522 So. Halsted St., Chicago. 
Phone Victory 7452

KRAUTUVIŲ Fl K CERI Al 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatesseii, 

, Restaurantų, Ken 
džių, Bekemių, Mu
ku sperialumas Ge- 

patarnavimas, žemos

Sc. Slate Street

Financial
Finansai-Paskolos

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 

Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
pas mane. Mano pilnas išegzamina- 
viinas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
apsiimsiu jus gydyta, sveikata Jums 
mgryš. Eikit pas tikrą specialistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 
skauda, bet pats pašakys po galutino 
išegzaminavimo — kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY 
20 W. Jackson Blv., 

netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. 

Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS 

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki l no 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. Nekė

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

JEI JUS noritę tikro radio pa
tarnavimo, atsišaukit

DELIGHT SHOP, 
3428 W 63rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojiklj pianą su ben
čiumi ir roleliais už $65 cash.

M R. JARTZ, 
2918 Milwaukce Avė., lst floor

PASTKBLKIT šitų skelbimų 
bargenų Muzikalių Instrumen
tų Bargenai No. 1.

Duokit SMUIKĄ 
KALĖDOMS.

Mes turime keletą pilnų mie- 
rų ir mažų mierų smuikų, 
rias parduosime' po $7.50, 
smičiumi ir skrynute.

914' MAXWELL ST.

ku
šti

DIDELIS bargenas armonikų, pia
nų ir t. t. $5 ir daugiau, visų išdir- 
biinų ir visokių didumų.

914 Maxwell St.

ĮSIGYKIT Kalėdoms Radio setą. 
Mes turime jų daug, jįjs rasite čia di
delį pasirinkimą, labai pigiomis kai
nomis. Ekspertai radio taisytojai.

Cash arba išmokėjimais.
T. W. COLBERT 
844 East 71st St.

Triangle 4113

grojik-Iš SANDĖLIO ir grąžinti 
liai pianai pardavimui pigiai $450 
grojiklis pianas — $90, $600 grojik
us pianas — $125, Upright pianai 
—$15, Baby Grand, nauji — $225. 
Englevvood Ware Rooms, 6512 So. 
Halsted St.

$900 GROJIKUS PIANAS, 
liukas, roleliai, cabinet už $95.

Atsišaukit \ \
6136 So. Halsted St.

suo-

PARDAVIMUI pigiai nauji ra
kandai 3 kambarių. 008 W. 119 St

Miscelianeous for Sale
 Įvairus Pardavimai

MOTERYS!
Štai Jums giįos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot 
kas nuo 25 iki 40 centų: maroko 
nūs 1,000 yardų 10 iki 35 centų 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėnis ir j 
lumberužiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

E. SELEMONAIČIA
504 \V. 33rd St., prie Normai Avė. 

Chicago, 111.

TAS YRA VERTAS
$500

Atsineškit su savim. Pirkit tie
siai nuo statytojo, 99 ir Morgan, 3 
nauji moderniški bungalow, 5 di
deli kambariai, stikliniai porčiai, 
aržuolo trinias, litas 33 y 125, 
#7850, įmokėti $1000, kitus išmokė
jimais. Netoli R. I. ir Halsted. K. 
KLOOSTEBMAN, budavotojas, 7945 
Prairie; Stewart 8730.

GRUODŽIO mėnesiui. Jei jus atsi- 
nešite ši skelbimą mes duosime jums 
1*1000 pigiau bile už kokią gražią ir 
įaujos mados murinę bungalovv, vis- 

’cas yra moderniška. Geriausia barge- 
genas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma- 
tykit mane šiandie. M R, HULL, 3801 
N. ęra\vford Avė. Tel. Irving 3681.

PARDAVIMUI — Pekinese 
lės šunukai, parduosiu pigiai.

10839 S. Michigan Avė.
Tel. Pullman 4228

veis-

PARDAVJMUJ German Police 
šuva, J. Kornelski, 4601 S. Hermita- 
ge Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODU bučernę, grosernę; 
trokas, ledų mašina. Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 
avė. Parduosiu pigiai, duosiu morgi- 
čių. Tel. Pullman 4228.

PARDAVIMUI gražios cottages, 
narinės po 5 kambarius, tile va
los, elektrines ledaunčs, garu ši), 
lomos, pigi kaina, išmokėjimais, 
iljžiurčkit 9926-52 Normai avė. ai- 

Box 1009
ba phone Beverly 7900. Jei atsineši- 
te šį skelbimą nuliesime $250 pigiau

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 8 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
na padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
mokėti $750, kitus mėnesiniais iš- 
.nokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
SVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. Western Avė., Tel. Beveriey 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be įmo- 
cėjimo bile kokį bungalovv arba 2 
datų namą:,

BARGENAS ir lengvos išly- 
MALT and Hop krautuvė parda- gos. Beveik nauja 6 kambarių 

bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 

i Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

0409 So. Kedzie Avenue

vimui, per du metu varomas geras 
biznis. 1600 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė saldainių 
rūkytos mėsos, «
kitų mažmožių krautuvė. ' 
parduoti, todėl leisiu pigiai, 
Canal po rt Avė.

vaikų aprėdaių Įr [ftingalovv randasi 
•autuvė. Turiu greit • i i .
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PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė į kas ka turi mainyti. 
4612 W. 47th St.

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halpted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaru

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Real Ėst ate For Sale
Namai-Žeme Pardavimui Bargenai

j Help VVanted—Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusi veiterka 
dirbti restaurunte dienomis. Atsišau
kit tuojau, Universal Restaurant, 
750 W. 31 St., Tel. Victory 5371, pas 
Norkų.

SAMPELINIAI rakandai 50% pi
giau. Metalinės lovos specialumas. 
matrasai, springsai, visokį rakandai 
pigiai.
BOYSEN SAMPT.E FURNITURE 

COMPANY
6835 So. Ashland Avė.

Buvus California Sample Fum. Co,

4 FLATŲ BARGENAS 
prie 67 St., netoli Champlaine Avė.. 
4 ir 4 kambarių falai, presuotų ply
tų, moderniškas, garu šildomas. 
$4,000 cash, kaina $17.500. TURI 
BŪT PARDUOTI ŠJ MĖNESĮ.
H. J. Coleman and Co.

r>Hr>7 So. Stale St.
Tel. Wentwoith 5702

BIZNI A VI LOTAI ant 71 St.
:!n\ 1 2.r>. l.-iiin $3.2<H)

KITAS 30x125, kaina ....... 4,000
Kas norite gauti bargenų, pasi

skubinkite.
Kreipkitės

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Wcstern Avė.

Tel. Republic 5550


