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Socialdemokratai Laimėjo Bylą
L. S. D. P. Pripažinta 

Legale Partija
Partija ir jos organas Socialdemokratas 

buvo Voldemaro uždaryti gegužės mė
nesio pradžioj

BERLYNAS, gruod. 6. — 
Iš Kauno gautas čia prane
šimas sako, kad Lietuvos 
Socialdemokratų Partija, 
kurių buvęs diktatorius Au
gustinas Voldemaras buvo 
uždaręs, dabar tapo naujo
sios Lietuvos vyriausybės 
vėl pripažinta kaip legalinė 
partija.

“Darbo Balsas,” Lietuvos 
socialdemokratų leid ž i a m a s 
Kaime vieloj valdžios uždary
to “Socialdemokrato” laikraš
tis, savo lapkričio 14 dienos lei
diny buvo pranešęs, kad gruo
džio 3 dienų Apygardos leis-
mas nagrinės Socialdemokratų 
Partijos byla dėl Partijos užda
rymo. Berlyne gauta iš Kauno 
telegrama parodo, kad ta byla 
dabar pasibaigė Socialdemokra
tų partijos laimėjimu.

Lietuvos Socialdemokratų
Partija ir jos organas “Sočiai- Jie buvo pakviesti Lietuvos 
demokratas” buvo buvusios | universiteto prof. Biržiškos, 
Voldemaro valdžios uždaryti' kuris prieš kelis mėnesius lan- 
pirmomis šių metų gegužės m ė- kėši Lenkijoje.

Kinų kariuomenės 
dalies sukilimas 
prieš tautinę valdžią
Kantone susektas generolo Fak- 

vei sąmokslas pasigrobti mie
stą i savo rankas » »

NANKINAS, Kinai* gruod. 6. 
— Gen. Ši Jušan, sukilusios 
divizijos vadas, išsiuntinėjo te
legramas iš Pengpu, pranešda
mas, kad jo kariuomenės su
kilimas esųs atkreiptas tiesiai 
prieš Nankino valdžių.

'Sukilėliai, kurių centras yra 
Pengpu, dabar laiko užėmę 
Tientsino-Pukovo geležinkelio 
linijų ties Minkvangu.

Tautipės valdžios karinome-- 
ne, viso apie 15,000, užėmė po
ziciją ties Vuji, 35 mylias į 
šiaurę nuo Ihikovo. Pukove 
koncentruojama daugiau ka
riuomenės Nankinui ginti.

Iš Kantono praneša, kad ten 
tapęs susektas gen. čango fak- 
vei sumoksiąs tam miestui pa
sigrobti.

feORFIS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ir sniego; šalčiau, ypa
čiai vakarop; stiprus mainąsis 
vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 370, maksimom 400 
F.

šiandie saulė teka 7:04, lei
džiasi '4:19. Mėnuo leidžiasi 
10:0,5 vakaro.

(nėšio dienomis. “Lietuvos Ai
das,” valdžios laikraštis, gegu
žes mėn. 2 dieną apie tai skeP 

;bė šitaip: “Vidaus reikalų mi
nisterijos nutarimu uždaryta 

;Lietuvos Socialdemokratų Rar- 
Įtiia su visais savo* skyriais, 
[kaip dirbusi.... valstybei kenk
smingų darbą.” Be to, oficio
zas dar bandė tikinti, busiu 
“iš provincijos vyriausybė yra 
gavusi per apskričių viršinin- 

' kus daug kolektyvių vietos gy
ventojų prašymų butiijai užda
ryti tą partijų ir josios laik
raštį ‘Socialdemokratų’. ”
[----------------
Kaune lankosi du lenkų

profesoriai
______

VARŠUVA, gruod. 6. — Į | 
Kaimų išvyko su vizitu du len
kų mokslininkai, Krokuvos uni
versiteto. prof. Semkovič ir 
Varšuvos — prof. Antonievič.

Komunistų vaikiš
čiai irgi politikai

_________________ I

Varšuvoj jie demonstracijomis 
protestuoja prieš “Amerikos 
kišimąsi į rusų-kinų kon
fliktą”

VARŠUVA, gruod. 6. — Va
kar vakarų įvairiose vielose 
Lenkijoje įvyko komunistų de
monstracijų. Varšuvoje viena 
demonstrantų kuopele atvykus 
ties Amerikos konsulatu ėmė 
rėkauti ir akmenimis daužyti 
langus. Triukšmautojai, kurie 
tuojau buvo policijos išvaiky
ti, protestavo prieš “Amerikos 
maišymąsi į sovietų Rusų ir 
Kinų konfliktų.” Dauguma de
monstrantų buvę vaikai tarp 
14 iki 18 metų amžiaus. Ren
ki jų buvo policijos suimti.

Kinų prezidentas 
Kaišek traukiasi?

TOKIO, Japonija, gruod.* 6. 
— Gautas iš Nankino, Kinuo
se, pranešimas sako, kad gen. 
Čiang Kaišek, tautinės Kinų 
valdžios galva, atsistatydinus.

Kaip valstybės tarybos pir
mininkas, gen. Kaišek buvo 
kartu Kinų respublikos prezi
dentas.

Išgert kvortą “įmaišai- 
no” išgėrė, bet mirė
ELDORADO, Kan., gruod. 

6. — Negras Tom Fason su
kirto lažybų iš savo savaitės 
algos, kad jis išgeisiąs kvotą 
“mur.šaino” neatsikvepęs, nu
eisiąs ketvirtį varsno nesvyruo
damas ir siiglįšiąs. Visa tą jis 
padarė, kaip sakėsi, bet netru
kus po to mirė.

[Atlantic and Pacific Photo]

Rusų pabėgėliai, kurie po revoliucijos apsigyveno Kinijoj, c 
dabar bėga į Harbiną, nes bijosi patekti bolševikams į nagus

Hooveris steigia or- Mukdeno taryba su- 
ganizaciją biznio Ii- tiko priimti sovietų 

goms gydyti Rusų sąlygas
Bus sudaryta tam tikra nuola

tinė “didžiulio Amerikos biz
nio vadų taryba biznio pro
greso žiūrėti

WASHINGTONAS, gruod. 6. 
— Rezultate prezidento Iloove- 
rio konferencijų šu didžiulio 
biznio atstovais, netrukus bus 
sukurta tam tikra taryba Ame
rikos biznio ligoms tirti ir gy
dyti.-

Taryba bus sudarytas iš žy
miausių biznio vadų, ir jos už
davinys bus , nuolatoą stropiai 
daboti biznio eigą visose jo fa
zėse ir, pastebėjus bet kurių 
silpnėjimo žymių, tuojau ieško
ti ir surasti vaistų reikalui pa*

šitai organizacijai prižiūrėti, 
vakar įvykusioj-e biznio konfe
rencijoje, — kurioje preziden
tas Hooveris pasakė, kad svarr 
blausias vaistas visokiam biz
nio progresui esąs darbas, 
buvo paskirti keturiasdešimt 
žmonių, kuriems vadovaus 
Jungtinių Valstybių Prekybos 
Rūmų direkcijos pirmininkas 
Julius Parneš. Ton kurių de
šimčių narių komisijon įeina, 
tarp kilų, geležinkelių pirmi
ninkų asociacijos galva R. II. 
Alshton; United States Steel 
korporacijos pirmininkas J. A. 
Farrel; skerdyklų magnatas 
Louis S. Swift; krutamųjų pa
veikslų diktatorius Will H. 
Hays; Amerikos bhnkininkų 
asociacijos pirmininkas J. G. 
Lonsdale, ir daugelis kitų žy
miųjų biznio vadų. *

Mergina nušovus polici
ninką, išteisinta

JERSEY CITY,' N. J., gruod. 
6. Prisaiki utie j i posėdinin-
kai, kurių tarpe buvo keturios 
moterys, išteisino Alice Cor- 
bett, 16 metų mergaitę, kuri 
prieš tris mėnesius nušovė čia 
policininką George McIIale’ą. 
Ji tuomet to policininko na
muose tarnavo.

Mergaitė prisipažino nušo
vus McHale’a dėl to, kad jis 
nuoięs ją ir prievarta išgėdi
nęs.

Praneša Maskvai sutinkanti at- 
steigti buvusius rusų valdi
ninkus geležinkelio valdyboj

MUKDENAS, Mandžurija, 
gruod. 6. — Mukdeno politiliie 
taryba šiandie pasiuntė tele
gramą Maskvai, pranešdama, 
kad ji sutikus priimti prelimi
narinę sutartį, padarytą tarp 
Kinų ir Rusų atstovų ginčui 
dėl Rytų Kinų geležinkelio iš
spręst i.

Sutartis buvo padaryta Ni- 
kolske-Usurijske, Sibire, gruod
žio 3 dieną. Kinų delegatui grį
žus ir pristačius savo rapor
tą, Mukdeno taryba iš karto 
nesutiko priimti vienos rusų 
sąlygos, būtent, kad į savo vie
tas geležinkelio .administracijoj 
butų atsteigti pirmykščiai so
vietu valdininkai: Emšanovas, 
buvęs geležinkelio administra
torius, ir Eismontas, buvęs ad
ministratoriaus padėjėjas. Da
bar Mukdeno taryba ir šitą 
sąlygą priima.

Einant sutartimi, sovietai 
prižada susilaikyti nuo savo 

j propagandos Rytų Kinų gele
žinkelio srity.

Lenkų seimas pareiškė 
nepasitikėjimą vy

riausybe
VARŠUVA, gruod. 6.—Len

kų seimas šiahdic priėmė nepa
sitikėjimo vyriausybe rezoliu
cijų.

Prieš tai seimas atmetė ko
munistų atstovų pasiūlytą ne
pasitikėjimo seimo pirminin
ku Dašynskiu rezoliuciją.

Už nuplautą koją gaus 
$20,000 atlyginimo

ST. LOUIS, Mo., gruod. 6. 
— Apskrities teismas išspren
dė, kad Chicago & Eastern Illi
nois geležinkelio kompanija tu
ri sumokėti Adolphui Johnso- 
nui, 32 metų amžiaus darbinin
kui, $20,000 atlyginimo už am
žiną sužalojimą. Johnson bu
vo iešmininkas, ir darbe jam 
buvo traukinio nupjauta viena 
koja.

Siųs daugiau Ameri
kos jūreivių Haiti 

raminti
WASHINGTONAS, gruod. 6.

— Del kilusių neramumų Hai
ti, prezidentas Hooveris įsakė 
laivyno vadybai laikyti prireng
tus laivyno kareivius, kad kiek
vieną valandą butų pasiruošę 
išvykti j Port-au-Prince’ą.

Neoficialiomis žiniomis bu
sią pasiųsta 500 jūreivių. Da
bar Jungtinės Valstybės laiko 
Haiti apie 650 laivyno karei
vių.

Senatas atsisakė įsi
leisti Vare’ą

I

WASHINGTONAS, gruod. 6.
— Galų gale senatas šiandie 
58 balsais prieš 22 nutarė ne
įsileisti Williamo S. Vare’o, 
kuris dar 1926 metais buvo 
Pennsylvanijos išrinktas sena
torium.

Vare’o byla traukėsi trejus 
metus, nežiūrint, kad tuojau po 
rinkimų buvo susekta, kad 'jis 
buvo republikonų išrinktas pa
pirkimais ir suktybėmis.'

Atsisakęs duoti senatoriaus 
vietą Vare’ui, senatas tuojau 
po to atsisakė pripažinti išrink
tu ir Vare’o oponentą 1926 me
tų rinkimuose, demokratą Wil- 
liamą B. Wilsoną.

Mme. Jeritza, operos 
dainininkė, , sužalota 

operos scenoj
NEW YORKAS, gruod. 6. 

— Metropolitan Operoj vakar 
buvo sužalota paskutinėje ope
ros “The Giri of the Golden 
West” scenoje dainininkė Mme. 
Maria Jeritza. Ji buvo “prie
šininko’’ peilio — kad ir me
dinio — skaudžiai užgauta krū
tinėn.

Jei pati buvo tokia, ne
nuostabu, kad nori jos 

atsikratyti
OAKLAND, Cal„ gruod. 6. 

— Vietos pilietis R. B. McLure 
įnešė teisme bylą prieš savo 
žmoną Heleną, reikalaudamas 
išsiskyrimo. Jis kaltina ją, kad 
įi esanti: susiraukus, paniurus, 
pikta, nedora, nemaloni, at
stumianti, atžūli, žiauri, šal
ta, aitri, pavydi, biauri, šlyk
šti, kandi, godi, šykšti/ nepa
lanki, nemandagi, neklausanti, 
priešgininga, barninga, užgau
linga, savanaudė, begėdė ir ap
sileidėlė.

Dievas liepė jam už
mušti savo pačią

SEATTLE, Wash., gruod. 6. 
— Čia tapo suimtas senas lo- 
bininkas, Wm. Howard, 75 me
tų amžiaus, kaltinamas dėl už
mušimo savo žmonos Catheri- 
nos. Howard aiškino policijai, 
kad jam Dievas liepęs taip pa
daryti.

P. J. Hurley skiriamas 
laivyno sekretorium

WASHINGTONAS, gruod. 6. 
— Prezidentas Hooveris forma
liai pranešė, kad karo sekreto
rium, mirusio Good’o vietoj, 
skiriamas Patrick J. Hurley, 
buvęs karo sekretoriaus padė
jėjas.

Banditai apiplėšė MiL 
vvaukees banką

MILAVAUKEE, Wis., gruod. 
6. — Penki ginkluoti ir kau
kėti banditai šiandie puolė vie
tos Layton Park State Banką 
ir automobiliu paspruko su apie 
$50,(MM).

O šiandie papą aplan
kys Italų kronprincas
VATIKANO MIESTAS, Ita

lija, gruod. 6. — Praneša, kad 
rytoj [šiandie] papą Pijų XI 
aplankys Italijos sosto įpėdi
nis, princas Humbertas, ir 
princesės Giovanna ir Maria.

Vakar papai padarė vizitą 
karalius Viktoras Emanuelis ir 
karalienė Elena.

Nukovė banko pasiun
tinį ir atėmė $34,000
PHILADELPHIA, Pa., gruod, 

6. — Trys ginkluoti banditai 
puolė čia Bank of Philadelphia 
and Trust kompanijos pasiun
tinį, nušovė ji ir atėmė banko 
valizaitę su $34,000 gyvais pi
nigais ir čekiais. Banditai pa
bėgo.

Albanų karalius Zogas 
serga gerklės vėžiu

VIENA, gruod. 6. — Sako, 
kad Albanijos karalius Zogas 
serga gerklės vėžiu, gautu nuo 
nepaliaujamo rūkymo.

Du vaikai sudegė
1 --

SHEPHERD, Mieli., gruod. 
6. — Gazolino krosniai spro
gus, čia sudegė du gyvento
jo Fredo Reiterio vaikai, 5 ir 
2 metų amžiaus. Trečia mergy
tė skaudžiai apdegė ir tapo nu
gabenta į ligoninę.

ŠILTINĖS BELGRADE

BELGRADAS, J ugoslavi ja, 
gruod. 6. — Jugoslavų sostinėj 
siaučia šiltinės. 3(M) ligonių gu
li ligoninėse, o daugiau ne tiek 
serga namie.

Kalėdų Dovana
t

per

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

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

Naujas Darbo parti
jos laimei jmas

Australijos Darbo partija Vik- 
torijes provincijoje išrinko 
30 atstovų

MELBURNAS, Australija, 
gruod. 6. — jvykusių Vikto
rijos provincijoje rinkimų re
zultatai jau žinomi. Pasirodo^ 
kad Darbo partija ir toje pro* 
vincijoje padarė didelių laimė
jimų. Provincijos parlamente 
ji dabar turės 30 atstovų, tuo 
tarpu kai nacionalistai turės 
18 vietų, krašto (“country”) 
partija — 9, krašto pažangos 
partija (country progressives) 
— 5 ir nepriklausomieji — '3.

23 žmonės žuvo per 
audras Britanijos 

salose
LONDONAS, gruod. 6. — 

Per smarkias audras, kurios 
vakar visą dieną ir naktį siau
tė Britų salose, Lamanše ir At
lanto vandenyne, kiek iki šiol 
žinoma žuvo dvidešimt trys 
žmonės. Audros padarė didelės 
materialinės žalos.

žuvusių tarpe yra šešiolika 
jurininkų, paskendusio ties Ai
rijos pakraščiu britų garlaivio 
Frances Duncan įgulos žmonių.

Motina ir du vaikai nu- 
troško gazu

PHILADELPHIA, Pa., gruod. 
6. — Overbrooke jų namuose 
rado gazu nu troškusius Mi^>. 
Minervą Auerbach, 28 metų 
amžiaus moteriškę, ir jos dve
jetą mažų vaikų. Gazų buvo 
prisirinkę iš visai atsukto vir
tuvės krosnies vamzdžio. Ma
noma, kad moteriškė tyčia tai 
padarė, norėdama nusižudyti 
kartu su savo vaikais. •

Kad kalėjimas nešildo
mas, paleido kalinius
LOCrANSPOBT, Ind., gruod. 

(j. — Del to, kad krosnys su-'1 
gedo ir kalėjimo negalima ap
šildyti, šerifas Zerbe paleido 
š kalėjimo keturis kalinius.



Detroit, Mich

Lapkričio 26 d. įvyko puikus 
bankietas, kuri surengė lietuvių 
biznierių moterų kliubas. Tas 
kliubas jau gyvuoja apie šešeri 
metai. Bankietas įvyko Det
roit Athletic name. Vakaro 
rengimo komisija susidėjo iš se
kamų asmenų: p.p. Staponaus- 
kienės, Bajorienės, Maita, šetu- 
laitienūs, o poni Uvickienė, mu
sų gerbiamo advokato žmona, 
buvo to vakaro vedėja.
• Vakaras buvo labai gražuti 
sutvarkytas. Valgių visokių vi
sokiausių. Na, ir su gėrimais 
bėdos nebuvo. Ir viskas buvo 
labai gardu.
į žmonių taip pat atsilankė pu
sėtinas būrelis. Rodos, apie 
pustrečio šimto. Prie jų su
traukimo labai daug prisidėjo 
poni Maigiene, kuri beveik vi
siems bankieto dalyviams ir 
pardavė tikietus- Ponai Maigai 
yra gana pasiturintys biznieriai 
ir visų gerbiami, 
(visiems yra labai 
(žmonės,

i Moterų kliubui 
tarti ačiū už surengimą tokios 
gražios pramogos. Butų geisti
na, kad jos ir dažniau surengtų 
tokius linksmus bankietus. 
Ypač didelės padėkos užsitar
nauja poni 
rai šaunia 
mus vesti.

NAUJIENOS, Chicago, IH

Įkorespondencučš

Šaunus bankietas.—Darbai

a

Pinigų Siuntimo Skyrius at
darąs kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

...1

(Atlantic and Pacific Photo]

Los Angeles, Cal. — Aimee McPherson, pagarsėjusi evangeliste, ir jos advokatas Ormsby, kuris 
patraukė ją teisman, reikalaudamas $324,500

“STAR” NAUJAUSIOS KONCERTINOS
Rankų darbo balsai, ai u mino liežuvukai, su 
stipriu koncertiniu tonų. Parduodame ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Priimam se
nas armonikas mainais. Katalogus siunčia

me dovanai.
INTERNATIONAL ACCORDION AND 

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

H
•*

šeštadienis, gruod. 7, 1920

Garsinkite Naujienose

Kanadoje ( Kiek vizų prašyta

kadangi jie 
simpatingi

tikrai reikia

Uvickienė, kuri tiįk- 
moka pasilinksmini-

Del susidėjusių įvairiausių 
gyvenimo aplinkybių nuo gruo
džio 1 d. šių metų aš išstojau 
iš Kanados Tautinio Kliubo Lie
tuvių Sekcijos prezidento vie
tos ir iš Natūralizacijos Mėne
sinio Lietuvių skilties redakto
riaus vietos.

Tokiu budu K. T. K. Lietu
vių Sekcija sustoja veikusi ir 
N. M. lietuvių skiltis sustoja 
ėjusi.

Dabartinis mano adresas yra: 
Cadillac Avė., East Wind- 
Ontario, Canada.

853
* *

*
Darbai Detroite visai susilp

nėjo. Patariu tad darbininkams 
iš kitų miestų nevažiuoti, nes 
bedarbių jau ir dabar yra pa
kankamai daug.

Šiomis dienomis Fordas pakė
lė savo darbininkams uždarbi. 
Už astuonių valandų darbo die
ną jie gaus septynis dolerius- 
Tačiau niekam nepatariu va
žiuoti čia, kad gavus darbą pas 
Fordą. Pas Fordą naujų darbi
ninkų ne tik nebepriima, bet 
atleidžiama ir senesnieji.

Kada darbai šiek tiek page
rės, tai aš apie tai pasistengsiu 
pranešti. —J. P. Šunkarajth.

TRINERIO 1930
DAILUS SIENINIS

KALENDORIUS

Gamtos grožė stebėtinai išreikšta 
gabumais didelio artisto Alfonso Mu- 
chos ant 1930 m. sieninio Trinerio 
Kartaus Vyno kalendoriaus. Krūtinė 
jusu laisvai kilnojasi žiūrint j toki 
vaizdą. • Tai tikras namu papuoša
las. Trinerio Kartusis Vynas užsipel
no tokio išaugštinimo, nes jis teikia 
palengvinimą visiems viduriais nega- 
laujantiems. Gauk sau tą sienini 
kalendorių nuo savo aptiekoriaus ar
ba atsiųs 10c pašto išlaidoms Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Subatoj, Gruodžio

Visas kalbantis paveikslas

“Barnum Was 
Right”

labai juokingas veikalas

Nedėlioj, Gruodžio 8 visas 
kalbantis paveikslas “Night 
Parade” linksmas veikalas

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.

■•‘j

Lee Park, Pa

SLA. 68 kp. istoriškas 
susirikimas

Tiek daug žmonių kai kuriose 
šalyse prašė vizų, kad sulig tų 
šalių dabartinių kvotų jiems 
nebus galima išduoti vizų per 
visą jų gyvenimą. Kitose šalyse 
žmonės turės laukti daug metų, i

Imkime Turkiją; jos metine 
kvota sulig imigracijos Įstaty
mu yra 100, bet Amerikos kon
sulai Turkijoj jau gavo aplika
cijų dėl vizų nuo 200,000 tos 
šalies gyventojų.’ Jeigu dau
giau žmonių neprašytų vizų, tai 
imtų du tūkstančiu metų išduo
ti vizas tik tiems, kurie iki šiam 

j laikui jų prašė.
Sy rijos kvota yra 1,000, ir 

! tenai 47,000 gyventojų prašo 
vizų.

250,000 aplikacijų iki rugsė- Finlandija 
jo įnėn. pabaigos gauta nuo gy- Vengrija 
ventoj ų Čekoslovakijos, Lenki-' Latvija 
jos ir Rusijos, kuomet čekoslo- Lietuva 
vakijos kvota yra 2,874, Len- Jugoslavija 
kijos 6,524 ip Rusijos 2,784. Ga-j

lime matyti, kad daugumas* tų 
prašytojų niekad neišgaus vizų 
atvykti Amerikon.

nauja 
bet 300,000 

Vokietijoj 
aplikacijų;

kvota yra 
neims per

kvota yra 
aplikacijų 
gauta net 
Vokietijos 

, 25,957, ir 
• ilgą laiką

I talijos 
5,802, 
gauta. 
44,290 
dartinė 
tuomet
prašytojams laukti.

Sekantis sąrašas paduoda ša
lis, tų šalių kvotas ir kiek apli
kacijų paduota.

šalis 
Belgija 
Danija 
Francija 
l>id. Britanija 
Norvegija 
Švedija 
Austrija

.1
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Gintaro Kalionikai

Gintaro Plunksnakočiai

Gintaro Cigarnyčia Cigaretams

Gintaro Pypkės

“LIETUVA”, 
TEL. V1CTO1CY 1266

Gruodžio 1 d-, 2 vai. po pietų, 
Įvyko SLA. 68 kp. metinis susi
rinkimas. Nors SLA. 68 kuopa 
gyvuoja jau 17 metų, bet tokio 
skaitlingo susirinkimo dar netu
rėjo. Paprastai daugiausia me-1 
tiniame susirinkime dalyvauda
vo tarp 30 ir 35 ųarių. Bet šie
met susirinkime dalyvavo 75! 
nariai. Matyti, nariai susirū
pino savo organizacija.

Pildomosios Tarybos nomina
cijų rezultatai tokie: iš 75 na
rių, dalyvavusių balsavime, 
“progresyvių” sąrašas gavo apie 
30 balsų.

Potam sekė kuopos valdybos 
rinkimai sekantiems metams. 
Pirmininku išrinktas F. Amse- 
jas 46 balsais, vice-pirm. M. 
Kamarunas 48 balsais, prot- 
sek. F. Bokantis 45 ir fin. sėkr. 
F. G. Kupstas 49 balsais

Kadangi “progresyviai” pa
matė, kad nėra progos įeiti į 
kuopos valdybą, tai sekantys li
ko išrinkti aklamacijos bildu; 
iždininkas J. Sakalauskas, iždo 
globėjas A. Krivickas, J. Mo- 
tekaitis
kvotėju Dr. M. Stadulis; mar
šalka P. Vaitekūnas, org. St. 
Žukauskas.
Potam buvo kuopos korespon
dentu perstatytas senasis, bet 
“progresyviai” sujudo ir stojo 
Į “mūšį”. Jie perstatė moterį 
iš savo puses. Tačiau rezulta
tai tokie: senas korespondentas 
gavo 43 balsus, o “progresyvių” 
21 balsą. Reiškia, “progresy
viai“ gavo “juodi;” aki. Pasiro
dė, kad “progresyvių“ frontas 
baigia irti.

Kaipo metiniame susirinkime 
buvo rinkta delegatai į 7-tą į 

Aps. sekantiems metams. Į de-' 
legatus’ buvo perstatyta 8 na- i 
riai. Liko išrinkti šie: F. Amse-| 
jas 44 
41, St.
Suckus 
šyviai” 
,1a” jų.

Paskui išrinkti darbininkai 
dėl kuopos baliaus, kuris Įvyks 
gruodžio 31 d. Franklin Hose| 
House, 7 vai. vakare. Susirin-' 
kiinas pasibaigė apie 6 vai. va
karo. —St. Žukauskas:.

ir K. Cicelauskas. D r.

balsais, F. G. Kupstas 
Žukauskas 42 bals., V.
42 bals. Taigi “progre-| 
visur pralaimėjo. “Gai-

Kvota
1,304
1,181
3,086

65,721
2,Š27
3,314
1,413

569
869
236
386 
845

Viz. apl. 
10,000 
15,000 
4,882 

141,260 
68,000 
15,000 
30,000 
12,485 
30,000 
50,000 
20,000 
38,000

"Te — ——.............  4 —
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Didžiausias Pasirinkimas
Kalėdinių Prezentų

GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, KALENDORIAIS,'
FOUNTAIN PENS

Iš gitarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne
MOTERIMS:

1. Karoliai
2. Branzalietai
3. Špilkos
4. Auskarai
5. A grafos
Taipgi kitų smulkių dalykėlių gintarinių 

ir ne gintarinių.
saldainius-kfendes galite gauti
dovanų bei šiaip pasipirkimui.

galima gauti šiuos:
VYRAMS:

6. Cigarnvčios
7. Pypkes
8. Plunksnakočiai
9. Kolionikai

10. Rėmai Pa veikslams

Lietuvos : 
gražinusiose dėžutėse tinkamose teikimui 
kalėdinių

Gintaro špilkos

J
. Gintaro Karoliai, Gintaro

"Branzalietai, Gintaro 
Aukskarai

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

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

Turpne šimtus skirtingų tu
riniu knygų: apysakų, žodynų, 
teatralių, muzikalių ir tt.

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

Gyvenantiems toliau nuo Chi- 
cagos siunčiam gintarų ir kny
gų katalogą kalėdiniu prezentų 
pasirinkimui. Gyvenantieji Chi
cago je ir artimose Chicagos 
apielinkėse nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti asmeniškai tiks
lesniam pasirinkimui Įvairiau
sių kalėdinių prekių. Lauksime.

Musų sankrova atidarą iki 
Khlėdu kasdie nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai, vakaro, Nedėldieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.

KNYGYNAS
3210 SO. HALSTED ST., CHICAGO. 1LL

Gintaro .Cigarnyčia
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Apie ką “Draugas”) 
ir Kampininkas 

nerašo

Pranašas BarzdočiusHalsted Street

(Tikra ir t( .įga pasakėčia)

Musų Tautiečiams

Lauksime jūsų atsilankymo!

kreiviausias

Mes Parduodame Laivakortes j ir iš Lietuvos.

r

RAINOS
Gražiausias Tonas
Brunswick

užraudos nuo

dar dauginus 
moterų pasa-

vyno, 
apsiramino- 
savo paša-

Be abejones, jus siųsite pinigus savo giminėms, ar drau
gams Lietuvoje. Musų Pinigų Siuntimo departamentas yra 
pasirengęs jums patarnauti. Atsiminkit, kad musų kainos 
yra žemiausios.

MES SKAITOME TIK $10.30 UŽ 100 LITŲ.

NAUJIENOS, Chicago, Tl)

Padaužų manifestas 
SLA. klausimu

.............. " -—

kit jisai ir gerai gyvena, ir 
barzda auga ilgyn.

Mes dar šnekėjom, bet aš jau 
supratau, kad su pranašais man 
nepakeliui, tai ir užbaigiau 
klausinėti. Paskui mes jau kal
bėjom apie svietiškus dalykus.

—A. iš B.

yra dievas, pikulis, vėlė, dvasia, 
ir kiti panašus dalykai ir sa
kyk taip, kad jie nesuprastų, 
tai viskas bus gerai! Važiuok 
į Ameriką ir pradėk savo dar
bą, o už metų kitu susilauksi 
gorų vaisių. Taip musų prana
šas ir padarė, ir dabar žiūrė

Anksti, ar vėlai, dieną, ar 
naktį — visuomet čionais musų 
pačių judėjimas ir matomas ir 
jaučiamas. čia plaka musų 
širdis, čia urzgia musų pilvai, 
čia svaigsta musų pačių galvos, 
čia musų pačių liežuvis klumpa
kojį šoka.

čionaiš musų kiaulių lašiniai^ 
ir paudrės, ir dešros, ir skilan

džiai; čionais musų laikraščiai 
piusų kišeniuose rudyja ir lau
kia lietuviškų skaitytojų; čio
nais musų pačių komisarai ko
pūstus srebia greta su buržu
jais; čionais musų broliai spi
ritinę'geria ir naminiu alučiu 
nusiplauna savo pačių gerkles; 
čionais musų krautuvės rakan
dų, musų aptiekus, auksininkai, 
bučeriab bankas, rad'io krautu
vės, saliunai, spi-k ližės, visoki 
daktarai, kliubai, advokatai, 
drapanų krautuvės, silkės, 
šiaučiai ir kt.; čionais lietuviai 
ir musų pačių barzdas nuskilta, 
čia jie ir plaukus kerpa ir rai
to; čionais savoj auditorijoj 
lietuviai dainuoja, trukšmą ke
lia, spyčins drožia 
su šokiais rengia

nariams vy
rams ir motorinis mes dupdame 
šit kokių’sveikų ir gerų patari
mų :

Visi balsuok* te kiek galėda
mi ir kitus raginkite, kad bal
suotų. Duokite progą progre
syvi ims tavorščiams balsuoti — 
tegul jie balsuoja už savus ta- 
vorščius, c jus balsuokite už 
gerus žmones. Paskui tavorš- 
čiai turės’ medžiagos, galės 
keikt ir rėkt, kad jų neišrinko 
ir iš Maskvos senvičių prašyt. 
Jei išrinktume tavorščius, tai jų 
visos gazietos išnyktų, nes ne
turėtų ką rašyt. Susimildami, 
pasigailėkite tavorščių — bal
suokite, už žmones, ne už ta- 
vorščius.

Padaužos viešai .pasako, kad 
jie šiuo tarpu neturi laiko kan
didatūrų palaikyti. Iš dalies, 
padaužos nenori SLA. preziden
to cino, o su mažesniais urėdais 
mes nesibaderiuojam. Vadina
si, balsuokite už žmones, ne už 
tavorščius.

padaužos ir moka susi-
rokuoti su maž-daug ir kiek 
nors žmonėmis, kurie nėra ta- 
vorščiai ir nesubolševikeję.

Vadinasi, ir visi padaužos 
balsuos už gerus žmones, ypa
tingai už čikagiečius Gugį ir

Viena kartų man teko daly
vauti moterų kompanijoj. Da
lyvauti tai dalyvavau, bet pri
vargau ir bučia 
privargęs’, jei ne 
kojimai.

Tuojaus viena
vyno moteris man stačiai j akis

mį publikos' piliečiams, o ypač ge- 
I riems katalikams tas bus svar
bu žinoti. Tad prašome paklau- 

j syti.
šiais Kristaus motais, lapkri- 

ketvirtą dieną, 
Amžinajame Mieste (Romoj), 
švento Tėvo nepriklausomoj val
stybėj, pirmuose jos gyvavimo 
metuose, šv. Petro Bazilikoj, 
kaip telegramos praneša, viena 
jauna panelė geltonplaukė tris 

i kartus šovė iš revolverio j arki
vyskupą Smitą, šovikę, žinoma, 

i papos žandarai tuoj suėmė. Tai- 
1 gi, kaip matote ,dalykas atsiti
ko papos karalystėj ir dar be- 

I ne didžiausioj ir gražiausioj pa
sauly bažnyčioj. Ir šovė ne ko
kį paprastą pilietį, bet arkivys
kupą. Ir kodėl jį šovė? šis 
klausimas kol kas dar neišspręs
tas, bet žinant visus faktus ne 
taip jau sunku daryti šiokias 
tokias išvadas.

Šovikū yra panelė Ramstad, 
švedė. Arkivyskupas Smitas 
jai buvo gerai žinomas. Jiedu 
susipažino tada, kai arkivysku
pas buvo Norvegijoj už papos 
vikarą. Sakoma, kad jis ją at
vedęs į “teisingą kelią”, būtent, 
atvertė Į katalikų tikėjimą. 
Laikraščiai sako, kad arkivys
kupas yra puikus vyras, o gel
tonplaukė švedė labai patrau
kianti mergina. Sugryžus ar
kivyskupas Romon, atvažiavo ir 
minima panelė, ir sakoma, dir
busi pas turtingą advokatą Ro
moje.

Iš karto papos valdininkai pa
skelbė, kad mergina yra pami-

Padaužoms gana dažnai tenka ^’° Dvidešimts^ 
rūpintis, taip sakant, kitų rei
kalais tik dėlto, kad kiti neį
stengia ar nesugeba tiksliai sa
vo reikalus aprūpinti. Tas, ži
noma, kiek apsunkina Padau
žas. Bet kadangi Padaužos yra 
jau nuo amžių pasišventę dėl 
visuomenės ir savo Respublikos 
labo, tai nepaisydami visų jiems 
užkraunamų sunkenybių dirba 
savo darbą ir šviečia liaudį vi
sais galimais budais.

<$į kartą mums tenka rašyti 
apie tai, apie ką nemėgsta ra
šyti nei “Draugas” nei jo Kam
pininkas, būtent, apie griešnus 
savo brolių Kristuje darbus-. 

Praloto Olšausko garsioji by
la buvo užmiršta “Draugo” ir 
Kampininko. O dabar kitas į- 
vykis Romoje su arkivyskupu 
ir mergina, rodosi, nebuvo pa
minėtas. Tad čionai statome 
sau už pareigą, nors trumpai 
paminėti apie tai, nes žinome, 
kad musų nepriklausomos Res-

Garsus Europiškas

PAIN-EKPELLERIS
Jau Jimg. Valstijose

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirš 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, j šusi, bet dabar jau kitaip ban 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

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

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

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

Kartą patyrę kaip urnai ir efek- 
jtingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai- 
jgintl sų kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
budu sumažinti skausmą.

priešais Fair 
den tįstai.

PE&PLES 
bmijt 

135 S. State St.
Komp. ADAMS. 3 fl..

Per 36 m. Chicagos didžiausi

Be skausmo
Suteikime Twilight Sieep ar 
skausmo smagenų užmarinimą ______
dantį ar jj taisant. Nėra SKAUSMO, NE
SIJAUČIA PASEKMIŲ.

BRIDGEVVORK
Sanitary

Bridgework be 
trinimos. patogus, 
Svarus ir įtvirti
namas jusu bur
noje. Valgyk! te, 
ragaukite ir ako- 
nink.vtėa maistu 
tą pačią dieną.

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

DYKAI X-RAY
Ateikite Šiandie. Gaukite musų 
ma ir kainas prieS taisant jūsų 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

CORAlin MATU
Importuoto natūralioj 
rausvumo, pripildo ju- ,/Sn /į 
sų eidą. jus išrūdysite ‘ 
daug jaunesnis.
Kreditas—6 mėn. išsimokčiimui 

"Nėra palūkanų—nėra carrying cnarges."
ATDARA: kasdie iki 3 vai. 

NodėUomia 9 iki 12 d.

musų be 
traukiant

patarl- 
dantis. 

DYKAI

doma išaiškinti šovimo priežas
tį. P-lė Ramsitad tuo tarpu yra 
uždaryta Vatikano kalėjime, 
kur ją saugoja papos žandarai 
ir dvi vienuolės, šios vienuolės 
dažnai klausinėjančios p-lę 
Ramstad, norėdamos sužinoti 
šovimo priežastį, tečiaus ji atsi
sakanti visai atsakinėti į klau
simus ir sakanti: “Aš nesaky
siu jums nieko. Vyskupas 
Smitas žino viską, lai jis pasa
ko.” Papa pareikalavęs išklau
sinėti ark. Smitą dėl šovimo 
priežasties'. Bet kol kas rezul
tatų neskelbiama ir vargu jie 
bus kada nors skelbiami, nes 
Vatikano organas Observatore 
Romano neskelbė nei apie mi
nimą įvykį. Bet smalsus ko
respondentai lenda per akis ir 
kartas nuo karto šį-tą sužino ir 
praneša spaudai.

Yra užtektinai faktų, kad bu
tų galima daryti išvadą, jog ir 
“dvasiškus tėvelius” “piktos 
dvasios” nuveda į ‘‘piktą pa
gundymą”. Ypač tas aišku iš 
praloto Olšausko bylos. Ir jie 
nepajėgia aitsilaikyti prieš “vel
nio žabangus”. Ir tos jų silp
nybės pasireiškia ypač tada, kai 
jie turi Lokius nors artimes
nius ryšius su moterims. Jie 
dažai yra silpnesni už paprastus 
piliečius. Jeigu kunigai užim
dami pirmutines vietas prie 
dangaus užsiima kriminališkais 
darbais, pav., pral. Olšauskai, 
tai ką jau kalbėti apie papras
tus kunigus. Jie, vargšai, yra 
taipjau silpnos valios, kaip ir 
paprasti piliečiai. Su Ijai ku
riais jų tikrai butų nejauku ei
ti kartu per mišką. O su pralo
tu Olšausku vargiai atsirastų 
toks drąsuolis, kuris drįstų vie
nam kambaryj nakvoti. Bet ką 
padarysi, kad Dievo buvo taip 
duota, taip ir atsitiko. O ką Die
vas myli, tar, sakoma, ir kry
želį duoda. Olšauską pamylėjo, 
jie gavo kržyelį, kurį turės neš
ti per kelis metus Kauno kalė
jime;—I>ad Koresp.

JOSEPH VILIMAS

e KONTRAKTORIUS-!

— Padaužų Geroves Lyga.

Nauja Religija
Dabar naujanybių gadyne: 

naujų kelių ieško visų šakų 
menininkai ir diplomatai. Nau
jos mctodės politikoje. Naujos 
mados. Nauja meilė ir nauja

Turime daug naujų religijų, 
bet stipriausioj i bene bus bol
ševizmas.

Bolševizmo dievai ir stiprus, 
ir žiaurus, ir visagalinti. Jie 
Maskvoje gyvena, bet savo ku
nigų turi visoj Rusijoj; ir mi
sionierių užsieniuose. Bolševi
kų kunigai arba komisarai vi
sur kunigiškai elgiasi: niekina 
ne bolševikiškų religijų sekėjus, 
išganymų žada tiktai saviems 
parapi jonams, klystančius bau
džia, turi savotiškų inkviziciją 
arba čeką, garbina Leniną, Sta- 
liną ir kt. kaipo vyriausius die
vus.

Bolševikų parapijonai visur 
ujami ir tamsinami savų kunigų 
komisarų — lygiai taip, kaip ir 
kitų tikėjimų parapijonai, žo
džiu sakant, bolševizmo religi
ja eina purvinais visų kitų reli
gijų pramintais šuntakiais.

— Mat.

ir balihkus 
savo pačių 

naudai; čionais musų broliai au
tomobilius daužo ir pokerį lo
šia; čionais knygynas ir Vana
gaičio redakcija, ir arkliukų bė
gimo kolegija; čionais ir grabo- 
riai laukia musų pačių lavonų; 
čionais ir restaranai su rūgusiu 
pienu.

žodžiu sakant, čia tikra mu
sų sostinė. Tiktai trūksta kau
niškių policininkų, karininkų, 
lašinių, skutikų ir pralotų, kurie 
mergas smaugia. Ir dar kai ko 
trūksta, ale tai ne musų reika
las.

Čia gimė ir mirė “Lietuva” 
ir dėdė Šernas čia knygas mums 
rašė. Čionais pešasi musų bro
liai dėl savo pačių reičalų ir dėl 
viso svieto reikalų; čionais mū
siškiai keikia, spiaudosi ir spar
dosi; čionais raudoni lietuviai 
vaišina juodus negrus ir juos į 
svečius kviečia, o balti lietuviai 
protestuoja, gi airišių policma- 
nai tvarką palaiko.

Čionais lietuvių vaikai čiugu- 
mus kramto ir teatre prie krės
lų lipina. Lietuviškos gyvanaš-t 
lės čionais gintarais pasipuošę 
senbernius gaudom musų storos 
kūmutės čionais kolektuoja įvai
riems reikalams, o tavorškos 
dalina plakatus ir ragina sukur
ti raudonų komisarų ir baltų 
farmerių respubliką, kurioje 
prezidentu bus juodas tavorš- 
čius, o iždininku lietuviškų ta
vorščių peckelis.

Olstrytis tai mūsiškio gyve
nimo pulsas, musų darbų dar
belių veidrodis. — Mat.

—Tamsta rašinėji laikraš
čiuose, tai, žinau, aprašysi ir 
musų šitą draugišką, parę. Ra
šyk, man vistiek, bet aš 3a- 
kau ir sakysiu, kad Visuomio 
vynas skaniausias, o jo viera 
geriausia. Jisai viską žino ir 
viską mato tasai Visuomis, tai, 
tamista, tikras musų pranašas 
—jisai atspėjo mano vyro mir
tį ir maon dukrelę nuo nuoma-’ 
rio išgydė...

Jieva įpylė vyno, pati pirmu
tinė išgėrė ir atidaro savo bur
ną :—

—Aš buvau nelaiminga kol 
nesupratau visuomybes— dabar 
aš naujai atgimusi ir laiminga. 
.Tisui iŠR.vde mano nervus, aš 
jums sakau—išgydė ir išgydė 
savo išguldinejimais bei pamo
kinimais. O dabar išgerkim už 
visuomybę, ir aš čionais jums 
pasakau sekretą: šitas vynas 
pirktas iš Visuomio ir dėl to 
gerkite ir visi busite laimingi.

Barbora atsisėdo šalę manęs 
ir išdidžiai pasakė:—

Jus čia visi šnekate tuščius 
niekus, bet paklausykite manęs. 
Aš musų kreivi Visuomi pažįs
tu iš visų pusių ir dabar pasa
kysiu kodėl jisai tokiu pranašu 
tapo.

Mes visi nustebome, o Jievu- 
tė tuo tarpu pripylė dar po 
vieną visuomybiško vyno, iš
gėrėme ir truputį 
me. Barbora tęsė 
ko j imą:—

—Musų kreivių
Visuomis man pasakė iš kur ir 
kaip jisai sužinojo visas pa
slaptis visuomybes. Tai buvo 
kaip sako pats pranašas šitaip. 
Vieną naktį jisai miegojęs ir 
sapnavęs, sapnavęs Jam rodėsi 
jisai vaikščioja apie krūmus ir 
medžius', o štai ateina didis vy
ras ir jam sako: “Klausyk, 
žmogau, mums reikia naujos 
religijos. Tu turi gerą barz
dą ir 'ilgą liežuvį— galėsi būti 
vadu. Pasakyk žmonėms, kad

Svarbus Pranešimas

Turėkite omenyje dabar prieš Šventes iš
imti Taupymo arba Christmas Club knygeles 
dėl savo vaikučių kaipo Kalėdų Dovaną, kad jie 
per metus galėtų savo gautus centus sutaupyti 
ir gale metų vėl gauti čekį dėl nusipirkimo rei
kalingų daiktų. Vienkart pripratintumet mu
sų Tautos jaunųjų gentkartę prie taupinimo ir 
ekonomiško gyvenimo.

Universal State Bank
3252 So: Halsted Street

Chicago, Illinois

ŠVENTES JAU ARTINASI

$107.00 i Lietuvą
$118.50 iš Lietuvos
$181.00 “Round Trip” (ten ir atgal) laivakortė

VISOS ŽINIOS MIELAI SUTEIKIAMOS — DYKAI »
—;-------- Jusu Bankas-----------------

DEPOSITORS STATE BANK
Mes Insulinam

(Apdraudžiant)

NAMUS nuo ugnies ir vėtros. 
RAKANDUS, PIANUS, RADIOS, 
BRANGENYBES (Auksinius ir 

Deimantus).
AUTOMOBILIUS ir TROKUS, 

(Visoj srityje apdraudos).
LANGUS,
KAILINIUS (Fur Coats) ir 

DRABUŽIUS,
NAUJAI STATOMUS NAMUS, 

(Bldg. Construction).
VISOKIŲ KITŲ RŪŠIŲ AP- 

DRAŪDĄ (Insurance).

Musų Insurance (apdraudos) 
skyrius visuomet stengsis suteikti 
teisingą ir greitą patarnavimą. 
Taipgi pagelbės sutvarkyti jūsų 
Insurance (apdraudos) reikalus be 
jokių kaštų ir atsakomybės tams
toms.

Mes atstovaujame sekančių 
kompanijų: Royal Insurance,
Aetna Life and Casualty Co. ir 
kitų kompanijų, kurios yra prie
žiūroj Illinois valstijos. Esame 
nariais Bęard of Undęrwriters ir 
taipgi po Bond (Kaucija).

S. P. Kazwell & Co
INSURANCE 

SKYRIUS

2839 W. 63rd Street
Tel. Republic 8899

TAUPYKITE SA
VO PINIGUS 

Pirkdami Kailinius 
Kautus Dabar

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

9 tūbos, 4 Screen 
Grid

4701 South Ashland Avenue 
CHICAGO, ILL.

Svarbus Pranešimas 
Chicagos Moterims 
Nepaprasta Proga Chicagos ir 

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

SHOP
3214 So. Halsted St.

Tel. Victory 2477

Pamatyk pas

JOS. F
IMK,S 

3417-21 S. Halsted 
Street.

4556 So. Rockwell St.» Chicago, III. —
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SENATAS PRIEŠ RINKIMŲ KORUPCIJĄ

Jungtinių Valstijų senatas 58 balsais prieš 22. nu
tarė neįsileisti į savo tarpą PhiladelpKijos politikieriaus, 
William S. Vare, kuris 1926 m. gavo rinkimuose daugu
mą balsų, kandidatuodamas j senatą. Dauguma balsų 
senatoriai Washingtone pripažino, kad p. Vare išrinki
mas buvo neteisingas, kadangi jisai išleido rinkimų 
kampanijai netoli miliono dolerių ir tapo susekta, jogei 
balsavimuose buvo padaryta daug suktybių.

Per tris metus ėjo ši kova dėl Philadelphijos repub- 
likonų boso vietos senate, bet galų gale laimėjo korup
cijos priešai. Pono Vare nelaimei dabartiniam senate 
konservatyviški republikonai neturi daugumos.

POLICIJOS ŠNIPAI PAS KOMUNISTUS

Savo laiku, kai Amerikos komunistai pradėjo skal
dyti angliakasių uniją, tai buvo iškelta aikštėn, kad jų 
tarpe veikia detektivai, tarnaujantys kasyklų kompani
joms. Panašių dalykų dedasi ir kitų šalių komunistų 
partijose.

Francijoje neseniai buvo išmesti iš partijos 6 ko
munistų atstovai Paryžiaus miesto taryboje. Pirma ne
gu tie atstovai buvo išmesti, jie paskelbė spaudoje pa
reiškimą, kuriame jie tarp ko kito reikalavo, kad par
tija vestų kovą “prieš policijos agentus, apsėdusius par
tijos organizaciją nuo apačios iki pačių viršūnių. Ir tai 
yra ne pirmas toks kaltinimas prieš Francijos komu
nistų partiją.

Prieš kiek laiko tokį pat kaltinimą jai iškėlė gene- 
ralis partijos sekretorius, Pierre Semard, kai jisai, at
likęs ilgą bausmę kalėjime, vėl sugrįžo eiti savo parei
gas centralinėje partijos raštinėje. Užuot ištyrę jo kal
tinimą, Francijos komunistų vadai, iš kurių susidaro 
vadinamas “politinis biuras”, paŠaliiįo jį iš partijos.

SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS LEGALIZAVIMAS

Atėjo žinia, kad Lietuvos socialdemokratų partija 
tapo legalizuota. Kol smulkesnių pranešimų nėra, nega
lima tikrai pasakyti, kokiu budu tai įvyko. Bet iš Lietu
vos spaudos yra žinoma, kad šio mėnesio 3 dieną turė
jo būt nagrinėjama Kauno apygardos teisme socialde
mokratų partijos byla prieš valdžią dėl partijos užda
rymo, ir todėl atrodo, kad partija šitą bylą laimėjo.

Visai neabejotina, kad socialdemokratų partijos 
uždarymas buvo atliktas neteisėtai. Vidaus reikalų mi- 
nisteris ją uždarė, prisikabinęs prie to, kad žvalgyba 
užtiko partijos raštinėje menamą “Plečkaičio kurjerį”, 
kuris buvęs atsiųstas su kokiu tai laišku ir literatūra 
pas centro sekretorių Galinį. Kauno “Socialdemokratas” 
betgi viešai užprotestavo prieš tokį policijos kaltinimą 
ir pareiškė, kad jokios uždraustos literatūros partijos 
raštinėje nebuvo ir jokių ryšių su Plečkaičiu ar jo “kur
jeriais” partija neturėjo.

Pats Voldemaras vėliau, pasikalbėjime su laikrašti
ninkais, pasakė, kad valdžia neketina bausti partiją už 
atskirų jos narių nusikaltimus, nes baudžiamasis kodek
sas tokio dalyko, kaip “juridinio asmens” atsakomybė, 
visai nežino. Partija galėtų būt uždaryta tiktai papras
ta tvarka, kuri yra nustatyta tam tikru įstatymu apie 
draugijas, jeigu ji (partija) prasilenktų su savo statu
tu, kuris yra užregistruotas. Bet šiame atsitikime tokio 
klausimo nėra.

Tečiaus netrukus po to Voldemaro “interview” so
cialdemokratų partija vis tik buvo uždaryta. Matyt, te
nai “pasidarbavo” vidaus reikalų ministeris Musteikis, 
vienas iš aršiausių biurokratų, kokių kada nors Lietuva 
yra turėjus.

Taigi prieš tą sauvališką valdžios žinksnį socialde
mokratai ir užvedė bylą teisme. Jų laimėjimas rodo, kad 
civiliai teismai Lietuvoje dar nėra visai nuėję velniop. 
Ir iš tiesų, kai valdžia nori ką nubausti už politiką, tai 
ji atiduoda žmogų karo arba karo lauko teismui.
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Dviem mėnesiam.... ........ — 1.50
Vienam mėnesiui _______ —. .75

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei___ 18c
Mėnesiui______________—. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams___________________ 87.00
Pusei metų_______________ 3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui____  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams_________________ 88.00
Pusei metų __ ..___________  4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
............................. ■ • ■ ■■■—......................... .... ■ " 1

I I IRIĄ INL1MM

Apžvalga
“ŽAIZDRAS”

Lietuvos socialistinė mokslei
vija leidžia mėnesinį laikraštį 
“žaizdru”. Tik-ką gavome 5-6 
jo numerį.

• ______
KOMUNISTŲ LAIMĖJIMAS 

SAKSONIJOJE

Visas maskviškis internacio
nalas šoko kazoką iš džiaugsmo, 
kad Vokietijos savivaldybių rin
kimuose komunistai turėjo pa
sisekimo Berlyno mieste. Bet 
jisai užtyli tą faktą, kad kitose 
vietose Vokietijoje komunistai 
buvo skaudžiai sumušti. Ypa
tinga stambus yra komunstų 
pralaimėjimai Saksonijoje.

Leipcige komunistai neteko, 
palyginant su gegužės mėn. 
rinkimais į seimą, 6,000 balsų, 
—kuomet socialdemokratai sa
vo balsų skaičių padidino 6,000. 
Dresdene komunistai prakišo 7,- 
000 balsų, o socialdemokratai 
laimėjo 28,700. Chemnitze ko
munistai prakišo 10,000 balsų, 
o socialdemokratai laimėjo 14,- 
000. Kituose Saksonijos mies
tuose komunistų nuostoliai buvo 
dar didesni. Kai kur jie neteko 
apie 40% savo balsuotojų.

ARGI JIE TUO TIKI?

“Vienybė“ vadina “svajone“ 
tą Kauno v. liaudininkų organo 
pareiškimą, kad Lietuvos žmo
nes sodžiuje mini praeities 
“gerus laikus“ (kada Lietuva 
turėjo seimą) ir laukia, kada 
tie laikai vėl sugrįš. Pasirodo, 
kad Brooklyne sėdint galima ge
riau pažinti Lietuvos' žmonių 
ūpą, negu gyvenant Lietuvos 
kaime.

Brooklyno tautininkų laikraš
tis sakosi pažinęs Lietuvos žmo
nių nuotaiką iš to, kad “veik 
visi sugrįžę iš Lietuvos ekskur
santai pastebėjo kaip tik prie
šingai, t. y. kad Lietuvos so
džius ne tik patenkintas, bet 
džiaugiasi esama ttarka ir val
džia.“

Tečiaus klausimas, ar “Vie
nybė“ matė “veik visus“ iš Lie
tuvos grįžusius ekskursantus ir 
girdėjo, ką jie kalba?

Maskvos agentėliai visai to
kiu pat budu, kaip Brooklyno 
tautininkai Lietuvos valdžią, 
bando apginti sovietų tvarką. 
Jie irgi nuolatos giriasi “eks
kursantais”, kurie, girdi, sugrį
žę iš “matuškos Rasėjos“ nega
lį atsigėrėti bolševikiškų rojum. 
Tečiaus protaujantys žmones 
tiems bolševizmo gynėjams at
sako šitaip: apie Rusijos tvar
kos gerumą gali šimtą kartų 
teisingiau spręsti patys Rusi
jos gyventojai, negu tie as
mens, kurie nuvažiuoja tenai 
kelioms savaitėms pasisvečiuo
ti; jeigu Rusijos žmonės yra 
taip “patenkinti’ savo vaildžia 
ir sovietų tvarką, kaip tvirti
na Maskvos garbintojai, tai ko
dėl gi sovietų valdžia bijosi 
duoti gyventojams žodžio ir 
spaudos laisvę ir negrąžina 
jiems visuotino, slapto ir ly
gaus balsavimo? šitas papras
tas argumentas sumuša j dulkes 
visus bolševikų plepalus apie 
žmonių “laimę“ sovietų krašte.

Toks pat argumentas tinka ir 
musų tautininkams. Kodėl, mes 
klausiame “Vienybės“, dabarti
niai Lietuvos valdovai -uždėjo 
karo cenzūrą spaudai (nors ka
ro Lietuva su nieku neveda!) ir 
areštuoja, tremia, laiko kalėji
muose ir koncentracijos stovyk
loje opozicinių srovių veikėjus? 
Kodėl jie neleidžia politinėms 
partijoms rengti viešus mitin
gus ir atvirai kritikuoti val- 
džą? Jeigu žmones yra “pa
tenkinti” ir net “džiaugiasi” 
esama tvarka ir valdžia, tai juk 
laisva spauda ir šitoks partijų 
veikimas negalėtų nė pačiai val
džiai pakenkti.

Paskui, jeigu žmonės “džiau
giasi”, tai kodėl Smetona neduo
da jiems progos savo “džiau
gsmą“ išreikšti laisvu balsavi
mu, renkant Seimą? Kodėl, pa
galiau, tautininkų valdžia neįvy

kino “tautos atsiklausimo” re
ferendumu net tuomet, kai ji 
sumanė pakeisti krašto konsti
tuciją? Ji buvo prižadėjusi sa
vo naują “konstituciją“ leisti 
žmonėms nubalsuoti; per kokius 
metus laiko valdžios spauda ra
šė, kad tas balsavimas busiąs 
padarytas, nes tauta turinti 
pasisakyti, ar ji nori pamatinį 
krašto įstatymą keisti, ar ne. 
Bet tie prižadai nebuvo išpildy
ti, ir naujoji “konstitucija” ta
po priimta Smetonos ir jo mi- 
nisterių nutarimu, žmonių ne
atsiklausius. Kodėl ?

Mes manome, jogei Lietuvos 
diktatoriai dėl to neleidžia žmo
nėms balsuoti, kad jie/žino, jo
gei balsavimuose jie butų su
mušti. Jie dėl to laiko Lietu
vos spaudą po karo cenzūros ba
tu, kad jie žino, jogei laisvoje 
spaudoje pasireikštų priešingas 
valdžiai krašto nusistatymas. 
Jie dėl to kalėjimais, trėmimais 
ir karo teismais persekioja opo
zicines’ sroves, kad jie neįsten
gia argumentais atremti jų kri
tiką.

Kur žmonės patenkinti savo 
valdžia ir esama tvarka, tenai 
nėra jokio reikalo varžyti jų 
laisvę. J despotizmo “rojų“ ga
li tikėti tik protiški nesubren
dėliai.

S.L.A. REIKALAI
Del p. Semaškos 
“demokratizmo”

“Naujienų“ numery 284, ant
radienio laidoje, skaitau straips
nelį po antgalviu Dar Vienas 
Balsas. Po straipsneliu pasira
šo K. J. Semaška. Savo rašinė- 
lyj K. J. Semaška bando nuro
dyti SLAs nariams, kaip turim 
elgtis laike nominavimo ir rin
kimų į Pildomąją Tarybą. Aš K.
J. Semašką, kaipo SLA. veikė
ją, pažįstu gana gerai. Už jo 
darbavijhąsi SLA. nebuvo gali
ma iki šiol nieko primesti. Ta
čiau dabar, kuomet jis suorga
nizavo tą SLA. Gerovės Lygą 
ir išsiuiftinėjo tos Lygos išleis
tus šmeižiančius' lapelius, ir su 
itų lapelių pagelba drumsčia 
SLA. nariuose vienybę. Už tai 
ne tik K. J. Semaška, bet ir jo 
vienminčiai užsitarnauja papei
kimo. Semaška savo straipsne
ly nurodo, kad nariai turi tei
sę laisvai nominuoti ir balsuoti 
už ką jie nori. Kitaip esą ne
būtų demokratiška.

Bet čia nepasižiuri K. J. Se
maška ir jo draugai, ar jie pa
sielgė demokratiškai, išeidami 
priešais Sargybos Komitetą, ku
rį remia didelė dauguma SLA. 
narių. Ir jeigu šituose rinki
muose bolševikai pravestų bent 
vieną savo žmogų į Pildomąją 
Tarybą, tai mes drąsiai pasa
kysim, kad Semaškos, Simokai- 
čia Lygą pagelbėjo bolševikams 
rinkimuose.

Ir jeigu, duokim sau, bolševi
kai pasigriebtų SLA. į savo 
rankas, kaip jie to seniai jau 
nori, ar tie žmonės', kurie suor
ganizavo tą SLA. Gerovės Ly
gą jaustųsi kaipo demokratiš
koj organizacijoj ? žinoma, kad 
ne. Ir štai nežiūrint to, kokia 
ateitis laukia musų Susivieniji
mą, nežiūrint, kad visiems na
riams reikia'Suglausti pečiais ir 
laikytis vienybėje, kad atremti 
tokį bolševikų pasimojimą, at
siranda žmonių, kurie nepaiso 
nieko, bile tik išeiti priešais. 
Ar galima tad pavadinti tokius 
žmones rimtais veikėjais ir ge
ro velijančiais organizacijai?

Neturėdami jokio įrodymo, 
kodėl neberas prezidėntas S. Ge
gužis, kodėl negeras iždininkas
K. Gugis ir kiti Pildomosios Ta
rybos' nariai, ot, kokio ten kerš
to dėliai jie varo savo priešin
gą agitaciją, nominuoja tokius 
žmones, kurie visai arba mažai 
nariams žinomi, bile tik keršto 
darbas eina. Ar tai geras yra 
šitoks darbas, pasiklauskite pa
tys savęs, jus Gerovės' Lygos 
tvėrėjai? —S. Naudžius.

Įvairenybės
Šunininkų mitingas
• Berlyne

šiomis dienomis Berlyne įvy
ko nepaprastas mitingas. Mi
tingavo šunų savininkai nepa
tenkinti šunų suvaržymais. 
Buvo pasakyta daug karštų 
kalbų ir priimta griežtą pro
testo rezoliucija prieš Berly
no policijos įsakymą neišleisti 
šunų į gatvę be apinasrio ir 
nepaleisti jų. Rezoliucijoje rei
kalaujama atmainyti šį įsaky
mą ir grasinama demonstra
cija.

Priverstini “gamtos 
i saugotoj’ai” -------- I
Okupuoto j Lietuvos daly yra 

viepintelis milžiniškas miškas, 
kuriame ligi lenkų atpludimo 
gyveno senai Europoj išnykusi 
stambių laukinių raguočių — 
zubrų veislė. Zubrai, gana tau
rus gyvuliai, labai įstabus di
dele savo išvaizda. Rusų laikais 
zubrų apsauga valdžia labai rū
pinosi. Jiems buvo sudarytos 
gyventi neblogos sąlygos. Del 
to jų ir prisiveisę buvo daug. 
Prieš didįjį karą suaugusių zub
rų buvę apie 300. Karo metu 
atėję vokiečiai, pradžioje zub- 
rus šaudė, bet vėliau ir jie šių 
retų gyvulių nelietė. Vokiečiams 
išėjus zubrų likę apie 150. Ta
čiau po 1920 m., apsigyvenus 
toje Lietuvon dalyje lenkams, 
pradėta šie reti gyvuliai nai
kinti. ‘Šaudė pavieniai okupan
tai, naikino juos ir ištisom me
džioklėm, kuriose dalyvaudavo 
lenkų diduomene. Vienoj tokioj 
zubrų medžioklėj dalyvavo net 
pats Lenkijos prezidentas Mos- 
cickis.

Gyvuliai liko visiškai išnai
kinti. Kitų krantų gamtininkai, 
matydami tokį biaurų lenkų el
gesį su gyvuliais kiekviena pro
ga smerkdavo gamtos apsaugos 
susirinkimuose bei suvažiavi
muose, kur buvo nurodoma ta
sai smerktinas lenkų žygis su 
zubrais. Lenkai, nepamiršdami 
savo prigimties, teisindavosi, 
versdami kaltę lietuvių “Tary
bai”. Girdi, ji zubrus išgalabi- 
jusi. Negalėdami gėdos dėl zub
rų pakelti, lenkai ryžosi savo 
klaidas taisyti. Jie pirko Ode
sos apylinkėj 6 zubrus, kuriais 
ir nori Balta'bokščio miškus už
veisti. Tačiau atsivežę pas save, 
nusistatymą greit pakeitė. Į 
Baltabokščio miškus atvežė tik 
porą zubrų, o likusius nori Sile- 
zijon išvežti. Girdi, Bal'tabokš- 
čio miškams užteksią poros 
zubrų, nes ir sąlygos dabar ten 
ne tokios kaip prieš karą.

Tas tiesa. Prieš karą tasai 
didžiausias Europoj miškas ne
buvo kertamas, o per visą len
kų okupacijos laiką ligi dabar 
kerta 6,000 kirtėjų, plausto rąs
tus tūkstančiai lentpiuvių. Kiek 
daug miškoxmedžiagos iš Balta
bokščio išvežama, aišku iš to, 
kad nuolat išvežimą aptarnau
ja 700 geležinkeliečių.

Grybų maistingumas
Grybai turi savyje nemaža 

maistingų medžiagų. Vieni jų 
turi daugiau, kiti mažiau, ta
čiau visi valgomieji grybai'yra 
ne be naudos žmogui.

Balagrybės arba baravykus, 
pavyzdžiui, turi baltymų — 
37%, riebalų — 5%, anglia
vandenio 18%, mineralinių dru
skų 1%.

Rudmėsėje baltymų randama
— 36%, riebalų 6%, angliavan
denio 20%, mineralinių druskų
— 7%.

Raudongalviai—-baltymų 55%, 
riebalų 3%, angliavandenio 
19%, mineralinių druskų 8%.

Lepšė — baltymų 55%, rie
balų 2%, angliavandenio 28%, 
miner. druskų 7%.

Palyginus su mėsa, grybų | 
maistingumas' žymiai geresnis 
kaip mėsos. Iš baravyko gauna
me 278 kalorijas (šilimos vie
netas), rudmėsėje 278 kai.,

vovieruškos (gardukai) - 255, 
įtrufelių, — 274, raudongalvių— 
322 ir lepšės — 362! Vadinasi 
kai grybai tebedygsta, reikia 
naudotis proga!..

Knygos iš plieno
Garsus amerikietis išradėjas 

82-jų metų Edisonas dabar dar
buojasi naujam savo išradimui 
patobulinti. Būtent, jis nori pa
keisti popierį plienu. Pasak Edi
sono, jis sugalvojęs būdą pa
dirbti tokiam plonam plienui, 
kad dviejų colių storumo kny
ga turėsianti 40,000 puslapių ir 
sversianti tik pusę kilogramo. 
Be to, tokios plieno knygos kai
na busianti mažesnė už popieri
nės knygos kainą. Edisonas tik
rina, kad plieno knyga bus pa
stovesnė ir lankstenė už popie- 
rio knygą. Taip pat, esą, plonu
tėlis plieno lapas galėsiąs ge
riau įtraukti rašalą, negu pa
prastas spausdinamas popieris. 
Tuo budu, jei tikėti Edisonui, 
išeitų, kad plieno knygos atei
ty bus pigesnes ir stipresnės už 
dabartines popierines. Sudie, 
popieri!..

Mokslo pažanga dabar 
ir seniau

Mes dabar esame įsitikinę, 
kad XX-tas' amžius yra žmoni
jos materialinės kultūros viršū
nė. Tačiau patyrinėjus senovės 
raštus, nuo tokios garbingos 
musų laikams pažiūros tikrai 
reikia atsisakyti. Pasirodo, kad 
musų didžiai girtini laimėjimai 
kai kuriais atžvilgiais toli gra
žu nėra pasiekę senovėj žinomų 
dalykų.

Pavyzdžiui, imsime kad ir se
novės Eigipto piramides. Aukš
čiausioji piramidė yra vadina
ma faraono Cheopso vardu ir 
turi daugiau kaip 250 metrų 
aukštumo, t. y. beveik dvigu
bai tiek, kiek Kauno radio sto
ties stulpai. Toji piramidė yra 
pastatyta iš akmens, gabalų, 
kurių storis siekia kelių dešim
čių tonų sunkumo. Tad musų 
tobuliausios technikos' laikais 
yra visiškai nesuprantama, ku
riuo budu senovės egiptėnai ga
lėjo užtraukti į tokį aukštį tiek 
sunkius akmens gabalus. Net 
100,000 žmonių (vergų) darbo 
čia negalėjo pakakti. Taigi se
novės egiptėnai žinojo kažko
kias paslaptingas technikos 
priemones, kurių dabar žmonija 
neturi. Net elektros jėgos butų 
permaža tam darbui atlikti, ku
rį senovės egiptėnai yra padėję, 
statydami piramides.

Toliau, senovės Eigipto kuni
gai buvo tiek išgudrčję mirusių
jų kūnų balzamavime, kad jų 
konservuoti numirėliai — mu
mijos — puikiausiai išsilaikė 
lig musų dienų, vadinasi, nesu
puvo po 4,000 metų! Ar musų 
laikais yra galimas toksai daly
kas — tenka labai abejoti.

Yra ir kitų senovės praktiš
ko patyrimo pavyzdžių. Taip 
antai, XX-ojo amžiaus geležies 
ir plieno gadynė negalėjo pada
ryti geležies, kuri nerūdytų. O 
tuo tarpu, kaip matyti iš Indi
joj išsilikusių paminklų, tokia 
nerūdijanti geležis buvo žino
ma dar prieš kelis tūkstančius 
metų. Tik paskutiniais metais 
yra manoma, kad nerūdijanti 
geležis yra absoliučiai gryna 
geležis, be jokių kitų priemai
šų. Tačiau tokios grynos gele
žies ligšiol dar gauti nepavyko, 
nežiūrint milžiniškos moderniš
kos pažangos.

Taip pat yra keistas dalykas, 
kad yra dingusi paslaptis, kaip 
pagaminti stiklą, kuris butų 
lankstus, kaip plienas ir neduž- 
tų. O pasirodo, kad toks stiklas 
jau buvo’ žinomas romėnams 
dar prieš Kristaus gimimą. 
Antrą kartą stiklo paslaptis bu
vo atrasta Kardinolo Rišeljė 
laikais, bet trečią kartą tos 
paslapties susekti nepavyko. 
Musų laikų pramonininkai bran
giai užmokėtų, jei kas tokią ne

sudaužomojo stiklo paslaptį ga
lėtų suieškoti.

Taigi, iš šių pavyzdžių ma
tom, kad didžiuotis mokslo lai
mėjimais, palyginus su senove, 
mums tikrai nėra reikalo.

Didėja žmonių prie
auglis

žmonių skaičius visam pasau
ly smarkiai didėja. Ekonomis
tai ir sociologai, šį reiškinį ste
bėdami, ne linksmai į ateiti žiu
ri. Del to, kad medžiaginiai pra
gyvenimo ištekliai daug lėčiau 
auga ir toli gražu nesuspėja 
patenkinti padidėjusio žmonių 
skaičiaus reikalavimų. Prieš 
šimtą metų pasauly buvo 8001 
milijonų žmonių, o dabar jų yra 
jau milijardas aštuoni šimtai 
šešiasdešimt milijonų. Vien tik 
Europoj per paskutinius 15 me
tų gyventojų padidėjo 50 mili
jonų. Vadinasi, pasaulinio karo 
nuostoliai žmonėmis keleriopai 
atlyginti.

Kadangi medžiaginės pragy
venimo sąlygos taip greit ne
auga, kaip žmonių prieauglis, 
tai dažnai ši priežastis ir suda
ranti karams progą. Siekiant 
pastovesnės pasauly taikos, rei
kia žmones skatinti daugiau 
dirbti ir gaminti pragyvenimo 
išteklius. Tik naudingu darbu 
užimtas žųiogus pamiršta ne
apykantą, kerštą ir kitus blogus 
palinkimus, kuriuos jame daž
niausiai sukelia politikavimas. 
Gyvenimas aiškiai rodąs, kad 
tos tautos, kurių žmonių daugu
ma labiau medžiaginiais ir dva
sios gyvenimo reikalais rūpina
si, o mažiau politikavimu, ge
riausiai gyvena.

Keisčiausi medžiai
Juo toliau nuo Lietuvos, tuo 

didesnis skirtumas. Kitokia 
gamta, kitokie ir žmonės. Toli
miausiuose kraštuose tas skir
tumas labai didelis. Sakysim, 
keisčiausios išvaizdos yra Pata- 
gonijos medžiai. Amerikos že
myno pietiniame smailagaly 
yra didelis žemės plotas, Pata- 
gonija vadinamas. Beveik nuo
latos ten pučia labai smarkus 
vėjai. Kartais tiek smarkus, 
kad žmogus negalėtu išsilaikyti, 
o jei butų mūsiškio krašto au
galai, tai su šaknimis išrovęs 
vėjas nuneštų. Tačiau ir' tokio
se sąl/gose auga medžiai, tik 
labai keistos išvaizdos. Be ša
kų, be kamieno ir lapų, kaip 
milžiniška rudos spalvos kem
pinė, tvirtai į žemę tūkstančiais 
šaknų įsikibusi. Jokiu įrankiu 
tokio‘medžio nenukirsi, nebent 
dinamitu išsprogdinsi. Ir triūs
ti nėra prasmės, nes medžiai 
taip susisukę ir kietai suaugę, 
kad nei dega, nei kitam tikslui 
tinka.

Naudingas medžio lie
kanų sunaudojimas
Amerikoj labai daug naudin

gai suvartojama medžio; saky
sime, piuvenų, skiedrų bei se
nų dėžių pavidale. Tai nei ku
ras nei kitoks naudingas daly
kas. Ilgai žiūrėję j las medžio 
liekanas amerikiečiai sugalvojo 
jas daug naudingiau sunaudoti. 
Jie surado būdą visas medžio 
liekanas susmulkinti ir pridėjus 
kitų medžiagų paversti naudin
ga statybine medžiaga. Stebė
tina tai, kad ją galima Vartoti 
stulpinės namų sistemos sie
noms ir luboms. Ji yra daug 
patvaresnė net ir už medį, ne
dega ir tekaštuoja 16 dalį me
džio medžiagos. Dabar Ameri
koj kasmet medžio liekanos: 
piuvenos, skiedros, senos dėžes 
sudaro keturis miliardus kubi
nių pėdų. Jei tą medžiagą pa
naudoti namų statybai, tai iš 
jos galima butų pastatyti pu
santro miliono / žmonių namus. 
Naujasai išradimas medžio lie
kanoms sunaudoti pasak Ame
rikos laikraščių kasmet sutau
pysiąs ne vieną milioną dolerių.

ATĖJO “Kultūros” No. 11. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centui.
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V. Krėvė

Išsibarė
—Kas tai, kad tu pėsčias? 

Ar arklys koją miksterė? — su
laikęs arklį, klausė Traibėnas 
podžio llambio, kuris pašale, 
kur sausiau buvo, brido mies
telin; ten važiavo ir Traibėnas.

Laikas buvo į rudeni. Keliai

Centas i Dieną Mo
ka $W0

į mėnesį per pilnus 24 mė
nesius atsitikime jei lik
tumėt sužeistas ir iki 
$7,500.00 atsitikime mir
ties — visa tai kainuoja 
tik vienų centą j dieną. The 
Sterling Casualty Insur
ance Co., 75 E. Wacker 
Drive, Chicago, III., finan
siniai atšakominga kompa- 

I nija, remiama visoj šaly 
žinomų bankierių ir biznie
rių ir esanti po valstijos 
priežiūra, dabar duoda pa
stebėtinus nelaimių pail
sus, kainuojančius tik 
$3.65 už pilnus metus ir 
visiems * žinomus kaipo 
Sterling Penny-A-Day Ac- 
cident Policy. Visos nelai
mės yra apimtos. Kiekvie
nas priimamas. Nereika
lauja medikalės egzamina- 
cijos. Pareikalavimai sulig 

I paliso greitai išpildami per 
paštą. Jeigu jus norite pa
matyti šį palisą DYKAI, 
be jokių pareigų, prisius- 
kit savo vardą ir adresą 
(be pinigų) šios kompani- 

I jos' Dept. 241 ir palisas su 
paaiškinimais jums bus 

| pasiųstas.

RAMOVA
THEATRE

35 ui and Halsted Stjreets

Nedėlioj, Gruodžio 8
VISAS KALBANTYSIS

PAVEIKSLAS

“A Song of 
Kentucky”

arklių lenktynių romanas

dalyvaujant
Lois PJoran, Dorothy Burgess

Taipgi

Vitaphope Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

Šiandie “Darkened Roęms”

atlyti, purvynas iki klupsčio, o 
kur klonelė, ten klanai stovėjo, 
kaip ežerai. t

—Abu nepateikia. Vasarojie
ną aria.

—Aš dar nė nemaniau pra
dėti. Ar jau taip skubotas dar
bas, kad net tokią atlytą žemę 
judinti-.. Na, sėskis, nes nu
klimpsi purvyne. Pavėžėsiu, 
nors alaus nupirksi. Tpru-u, 
kad tave vilkai! Kai reikia, laz
da nepavysi, o dabar sustabdyti 
negali, keltuvos.

Traibėnas sustabdė arklį, ir 
Rambis, įlindęs vežiman, atsi
sėdo šiauduosna greta Traibė- 
no, kurs pasitraukė šalin.

Traibėnas sumykė ant arklio, 
trukterė vadelėmis ir sutaisė 
“žirgą” rimbu. Tasai sumatojo 
uodega, įrėmė galvą ir nutrep
sėjo purvynu.

—Tai kur podis eini? Mokes
tis neši ?

—Užvakar pardaviau per
nykščius rugius, sudariau kelis 
skatikus ir nešu. Apsimokėsiu, 
nerūpės. Ir druskos reikia.

—Gerai tau, kad-tu turi iki 
rudens senos duonos ir dar par
duoti lieka. O aš kas metai pri
perku. Ir sakyk tu žmogus, — 
pasivertė kitan šonan Traibėnas 
ir vėl suvelėjo arklį rimbu; ta-, 
s'ai šoko per klaną ir apdrapstė 
abu vyru purvynu: — Sakyk 
tu žmogus — abu turime po 
pusę valako, abiejų greta laukai 
eina ir tavo javas visur, kaip 
užrėžtas. Ar daugel šiemet su
plovei ?

—Tai rugių trisdešimt dvi 
kapas.

—O aš vienuolika; triskart 
mažiau. /

— Kam vilką įleidai žemėn. 
Tinginiauji podis.

—Kalbėk! Ir ariu laiku, ir 
kartoju, kaip visi, bet nesiseka 
man niekur niekas. Štai nors ir 
bitės. Kadaisi tu turėjai du kel
mu ir aš du. Aš turiu dabar 
tris, o tu kiek.

—Aš devyniolika. Bitės, tik
rai, man vedasi. O vėl aš, gal, 
geriau prižiurau jas, kaip tu.

—Ė, kalbi. Ką prižiūrėsi, kad 
mano nė nesispiečia. Sekasi tau, 
kaip raganiui kokiam. Laimę 
gerą turi, štai kas yra. O laimę 
turint ir krembliauti gera, kal
ba žmonės. Vėl gi tu ir su pi
nigais sukrus, kaip niekas ki
tas. Nei tu geri, nei tu rukai, 
kur tau ir skatikas išleisti! Ne
bent apsirengti. Ir to tau ma
žiau reikia, nes tau ir vilnos 
savos gana ir kailių, ir moters 
juk tavo kitokios, nekaip ma
no: nei apsirengti, nei dėvėti 
gražiau už kitas nemėgsta. Ka-

da pamatysi, jos vis naminiais 
apsirengę.

Duok tik moterims valią, 
nuogas liksi.

—Gerai tau kalbėti, kad tavo 
moteros tokios- Mane jos nu
kvailino, kaip seną kumelę. Ir 
kalbu aš joms: kam gi tai? ar
ba žmonės nežino, kas jus to
kios. Įsišvieskit, nežinau kaip, 
vis tiek visi žino, kad jus — 
Traibėno padermė, kuris kas pa
vasaris žydo duoną valgo. Bet 
kalbėk, kiek nori, — mosterėjo 
jisai vėl rimbu: — klauso, lyg 
joms avinas koja aus'į numynė. 
Skatiko, žmogus, niekur nesu
griebi, o čia visur skylės, štai 
kad ir su kunigu. Niekas nemo
kėjo ir nieko. Ar pamokėjai tu 
jam?

—Ne.
—Ir nemokėsi,
—Dabar nemanau. O kaip 

bus toliau, pamatysiu. Jei mo
kės visi, duosiu ir aš gal.

—O aš, brol, kad kažin kas, 
neduosiu nė skatiko, štai ir da
bar važiuoju bartis. Išplūsiu 
jau jam, kaip kerdžiui. Jam 
Jar niekas tiesos akysna nėra 
sakęs, tai dabar išgirs. Išgir J da
bar, arba ne aš busiu. Tokią tie
są išgirs, jog net burnoj rukš- 
tu pasidarys.

—Ko tu taip ant jo užširdai. 
Neduodi — ir nereikia, ko dar 
tau važiuoti bartis. Jis tavo ba
rimo nenusigąs, tik tave išbe- 

i gėdinti dar gali
'—Ko užširdau? Reikia užširs

ti, kaip neužširsi! Kad jisai ku
nigas, tai jau gali kiaulė būti. 
Paprašė anądien šlapokai mano 
Marytę pode. Išrengiau, išlei
dau, kaip dievas liepė, ne ar
šiau, kaip kiti žmonės, o jisai 
tokią gedą padarė, jog mergai
tė nežino dabar, kaip į žmones 
dirsterti. Kad tu piktas’ ant tė
vo, tėvą ir bark, o vaikas kuo 
kaltas.

—Kalbi tu ir tai ir šiai, o 
žmonių ilgaliežuvių yra dangei, 
tai papasakoja kunigui su prie
du. Matai, kas išeina. Ką gi jis 
jai padarė?

—Ugi nenorėjo leisti jos po
de būti. Atvarė ją nuo krikšty- 
mo, o jos vieton pastatė varpi
ninkę Kastutę, kur elgetyne gy
vena. žinai — mažu varpu 
skambina, apskretusi tokia, šlei
va. Ji, — sako: — man ir die
vui vertesnė, ne kaip duktė to
kio tėvo, kur šventos bažnyčios 
negerbia. Pasakyk tu man, kuo 
aš bažnyčios negerbiu! Ir baž
nyčion vaikščioju, ir išpažinties 
einu, ir gyvenu, kaip dievas įsa
kė. Kad neduodu pinigų nau-' 
jiems kunigo namams statyti? 
Taigi, kad dar mano namai to-

ki butų! O ar man kas stato 
naujus? Užsimanė naujos kle
bonijos, testato sau nors ir rū
mus, ,kas jam kliudo, bet kam 
reikalauja, kad mes jam staty
tume. Šimtai kunigų juose gy
veno — ir geri buvo, o jam, 
matai, ankšta. Už užrašus ima, 
už krikštą ima, už jungtuves 
lupa, kaip žydas. Būdavo trys 
rubliai jungtuvės, o dabar ma
žiau, kaip penkių, nenori nė 
klausyti. Pinigus už kiekvieną 
žingsnį lupa, naudojasi bažny
čia, o kad tenka kas padaryti, 
ar nors paveikslėlis nupirkti, tai 
jus', žmonės, dėkit pinigus. Tai 
tau ir kunigai, tai tau ir teisy
bė. Tu bažnyčią atnaujink, 
j puošk, o kai atvažiuosi bažny
čion, už tavo pinigus įpuoštą 
tau vietos nėra, jei neturi ska
tiko. /

Ir kur jie tuos pinigus- deda!
—Ar maža jo giminės, — pri

tarė Rambis. — Ar mes nema
tėme, kokiais ponais atvažiavo 
sesuo ir svainis. O dabar už 
versto kepurę nusiimk. Apsi
krovė geru, net pavydėjimo pa
gunda ima žmogų. Ir vaikus', 

Pirkite Banko Bonus 
dėl saugumo

The West Side Trust & Savings
BANK

Roosevelt Road at Halsted Street 
CJIICAGO, ILLINOIS
BANKININKAVIMO VALANDOS:

Utarn. ir subat, 9 v. r. iki 8 v. v. Kitomis dienomis 9 v, r. iki 3. p, p.

Per pastaruosius 25 metus virš 10,000 musų 
depozitorių investavo 

j musų
PIRMO MORGIČIAUS 

REAL ESTATE 
6%

AUKSINIUS BONUS

INVESTUOKITE ATLIEKAMUS PINIGUS 
Į GERUS WEST SIDE TRUST AUKSINIUS ' 
BONUS IR - PASILIUOSUOKIT NUO 

BEREIKALINNGO RUPESNIO.

Musų 25kti metai konservatyvaus 
tvarkimo ir saugių investmetų

Pastebėtiname Naujojo Sparton REALIZ
ME yra kas tai tokio, kas verčia jus smar
kiai aploduoti, tai-si pats artistas botų at
sistojęs prieš jus akis ant skaisčiai ap
šviestos scenos. Daugiau negu tonas.... di
delis muzikalis tobulumas.... tas “kas nors” 
yra skaistus, ryškus artisto ASMENIN- 
GUMAS. Jus jaučiate jo ža-vėjapčią įta
ka. tarsi jis tikrai butu pri.es jumis. Atsi- 
lankykit pas mus ir patirkit naujų radio 
smagumų.

Lengvi Išmokėjimai Visiems
2 metą aptarnavimas dykai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
& STREET ■■ 

Tel. Kedzie 8902

žiūrėk, moko, ir pracuzai ir 
prancūzės gyvena. Vis pinigai 
daro tai.

—Taigi, taigi, žmogau! — 
kimšdamas iš krepšio pypkėn 
taboką, kalbėjo toliau Traibė
nas. — Statėm naują raštinę; 
prašo kunigas —. duokit jam 
seną: pastatysim, sako, naują 
elgetyną ir namus, kur galės 
užeiti pernakvoti kiekvienas. Ir 
davėme ir statėme, ir vežėme 
ir mišką, ir lotas, ir lentas, ir 
ko tik pareikalavo. Pastatėm 
namus, kad ir vyskupui gyven
ti. O kam jis' juos sunaudojo? 
Elgetyną padarė? Pasodino sa
vo svainį ten su vaikais.

Traibėnas, prikimšęs pypkę, 
įsikando ją dantysna. Paskui iš
sitraukė titnagą, pintį ir skiltu
vą, ėmė atsidėjęs skilti. Įskylęs 
padėjo pintį ant nago, papūtė 
kelis kartus ir įkimšo pypkėn.

—Dabar panoro — klebonijos l 
statyti, — kalbėjo toliau ruky-Į 
damas: — Sako, šioji sena, | 
menka. Ko ji menka, kad nie
kur dar nevarva, sienos, kaip 
varpa: senovinio medžio, ne da
bartinio. Ji dar dvi"naujas pra

stovės- Ir ne klebonijos jam, 
tur būt, reikia, tik, sako, paga
minti namų kitam svainiui. 
Mat, ko jam reikia.

Įpykęs Traibėnas net nuspio- 
vė šalin.

—Ar tai aš turiu pinigus tam 
krauti, kad tavo svainiai rūmuo
se gerai gyventų! Ne, brol, to 
nebus! Die nebus'! Nors tu ir 
kunigas, bet nepažiūrėsiu, akys
na tau visa imsiu ir išporinsiu. 
O kad prireiks, ir į vyskupą ke
lią rasiu. Jau aš kenčiu kenčiu, 
bet neiškęsiu, jau gi, brol, duo
siu! Išplūsiu, kaip kerdžių, do

SPARTON RADIO
"Radio’s Rkhest Voke

FACE-TO-FACE REALI S M

Model įoi

Be su re to Mcure 
y our Spartos 
Irom an Autbor- 
ized Sparton 
Deafer. Onjy In
struments r... 
ing factory srrisl 
numbei carrytb 
factory cuarante

GENERAL RADIO STORE
LIETUVIAI RADIO EKSPERTAI

3856 Archer Avė., arti Rockwell St. 
Telefonas Lafayette 6195

M. SKILS, Expertas Radio Inžinierius. A. MILLER, Manažeris

THE NEW 
RADIO MARVEL

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

CHICAGO. ILL. 

vanok man, Dieve, mano prasi
kaltimus.

Čia su širdžia nusispiovė, vėl 
iškratė pypkę ir įdėjo kišenėn.

(Bus daugiau)

/ ............... ’

Universal Restaurant
Gardus, 

sveiki lietu
viški y a 1* 
giai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

A. A. 
Norkus.

750 h
sav.

West 31 st St.

*rte«3zr.'

Mes norime išparduoti visą musų šių 1929 metų boilerių 
ir radiatorių staką. Kol to stako išteks, jus busite išmin
tingas' žmogus, jei pasinaudosite šiuo išpardavimu. Jus 
galite sutaupinti mažiausia tarp 25 ir 35 nuošimčių įsi
vesdamas apšildymo plantą dabar, vieton ateinantį pa
vasarį.
Jei jus tikrai manote įsivesti apšildymo plantą į savo na
mus, padarykit tai dabar, kada apšildymo biznis mažėja. 
Mes galime duoti jums geresnį patarnavimą ir padaryti 
jums geresnį darbą, ir svarbiausia tai, kad jus' dar ir pi
nigų sutaupintumėt.
Nėra jokios prasmės laukti iki sekamų metų. Padarykit 
tai dabar ir jus turėsite šilumą į laiką, dar didiesiems šal
čiams neužėjus. Mums ims tik tris dienas laiko, kad įvesti 
apšildymo plantą dėl jus. Pašaukite mus telefonu, arba 
ateikite į musų ofisą ir mes mielai pasiųsime vieną is‘ 
musų inžinierių į jūsų namus išmieruoti, viską apskaičiuoti 
ir parodyti jums kaip mes' galime jums sutaupinti nema
žai pinigų.
Jei jus esate sugabus žmogus, musų inžinierius padarys 

braižinį ir mes taipja'u paskolinsime dykai visus darbo at
likimui reikalingus įrankius.
Įsiveskite apšildymo plantą dabar ir mokėkite xuž jį atei
nančiais metate.
Mes duosime jums ilgą laiką išsimokėti dalimis menesiais, 
taip kad tai mažai kliudys kitiems jūsų reikalams.
Mes taipjau paskyrėme išpardavimui už labai žemas kai
nas didelį stalą plumbingo reikmenų. Pavyzdžiui,

5 pėdų maudynė, pilnai, $18.00
42 colių virtuvės nulenktomis briaunomis sinka, be 

trimingų, $17.00
Prausykla, su nuleistomis briaunomis, pilnai, $9.50 
žema blizgančio parceliano kloseto kombinacija, pil

nai^ 14-00

Ir daug kitų plumbingo reikmenų dalykų, 
ant kurių mes galime sutaupyti 

Jums 25 ir 30%

dabar ir jus turėsite patogų namą prieš šventeš. Visas šis 
materiolas, kurį mes pasiūlome jums Šiame išpardavime, 
yra garantuotas. Pirm negu pirksite kitur, ateikite ir patys 
įsitikinkite, kad ką mes sakome šiame apgarsinime, yra 
gryna tiesa.

šis pasiūlymas yra geras tiktai dešimčiai dienų. Pasinau
dokite šia proga tuojaus ir duokit mums savo užsakymą

Kai jus nusitarsite ateiti pas mus', tai gerai apsižiūrėkite, 
kad patektumėt į tikrą vietą. Musų' vieta yra rytinėj 
State gatvės pusėj, tarp 21 ir 22 gatvių, su musų vardu 
ant didelės iškabos.

A.-’-

M. LEVY COMPANY
2117 to 2131 South State Street

Telefonai Calumet 0642-0643-0644-0645
Musų skyriaus sankrova yra 

Kampe 93rd St. ir CommerciaI Avė. 
Tel. Saginaw 4847

Kad duoti progos kostumieriams aplankyti musų vietą, musų vieta 
bus atdara vakarais iki 8 vai. ir taipgi nedėliomis iki 1 vai. po piet

Musų pardavėjai kalba lietuviškai
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tuviškas programas, kurį ren
gia .1. F. Budrike muzikos 
krautuve. N.

Socialiste vakarienė
Socialistų Partijos, Cook pa

vieto sekretoriui priimti Chica- 
gos socialistai rengia" vakario-; 
nę antradienį, gruodžio 17 die
ną G\virtz restorane, 31 15 \V. 
lioosevcll Roti L

Norintieji dalyvauti šioje 
vakarienėje gali tikėtus gauti | 
Naujienose, 1739 So. Halsted 
Street. I

Vakarienė prasidės 6:30 vai. Į 
vakare.

Iš Birutės
Malūnininkas ir kamirkretis

Lietuviu valanda
W. C. F. L.

Tur Put Birutė niekuomet ne
turėjo tokio gero sąstato vai- 
dylų, kaip šiai M. Petrausko 
operetei.

Paimkime kad ir malūninin
ke rolę — p. Jakavičius galima 
sakyti, yra iš prigimimo artis
tas ir dainininkas.

Raminkietis J. Kemėšis, 
kuris visuomet pasižymi kaip 
geras vaidintojas.

Sabukas — A. Tverijonas, 
pirmu kartu pasirodys šioje 

komiškoje rolėje. Šis jaunas 
vyras tikras komikas. Jisai sa
vo dainavimu ir vaidinimu pri
juokins žiūrėtojus.

Pranulis — J. Sersevičius, 
jis savo maloniu tenoro balsu 
ir švelniu vaidinimu bus ty- 
pingas Pranulis.

I'ėklytė — Ona Burkiutė. Ši 
jauna energinga panelė nepa
vaduojama 'I'ėklytė.

Ritose dviejose rolėse . vai- 
<Uns P. Milerienė ir Anelė Za- 
vistaitė. Chicagos publika apie 
jas gerai žino, ką jos gali sce
noje nuveikti. Joms kompli
mentų sakyti nereikia.

Birutės orkestrą duoda dar 
koncertinę dalį, po vadovyste 
K. Steponavičiaus. Tai bus tik
rai geras vakaras. Atsilankiu
sieji turės progos pamatyti

Sekmadieny, gruodžio 8 d.,; 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų, iš Į 
stoties WCFL (1280 kilpcycles) 
bus nepaprastas programas: 
juokai, šp.csai, .dainos ir mu
zika. Lietuviškos kankles... Da
lyvauja kpmpoz. A. Vanagai
tis, “Margutis”, artistas Olšau
skas, Jozavitas, Petruševičę. 
Tai bus nepaprastas radio va
landoje atsitikimas, kokis re
tai tegali pasitaikyti. Nepra
leiskite šio programų.

Taipgi nuo 4:30 iki 5 vai. 
iš kitos radio stoties WHFC 
(1500 kilocycles) bus kitas lie

PRIRENK A M AKINIUS 
K. NURKAITIS, O. I). 
Registruotas Optomet- 

ristas

2045 West 35th Street 
CHICAGO, ILL.

_ Geriausia vieta pirki- 
mui Kalėdinių dova 
nu; didelis pasirinki

I mas deimantų ir au- 
ksinių laikrodėlių.
:Kainos yra žemes- 

n(’s» ne£u kur kitur.

JOHN A. KASS 
(KAZAKAUSKAS)

Watchmaker and Jeweler

Iškilmingas
Patarnavimas Laidotuvėse

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

Tel. Yards 1741-1742

Didžiausioje gyvenime nubudimo valandoje, kuo
met nuo jūsų atsiskiria mylimiausi ypata, pirmiau
siai jus kreipiatės Į graboriaus įstaigą. Kyla 
klausimas: kur kreiptis? Jus visuomet gausite 
tinkamiausi, mandagiausi ir gerinusį patarnavimų, 

jei kreipsitės pas Eudeikj.

Eudeikio graborių ištaiga jau tarnauja lietuviams 
daugelį metų. Mes turime didžiausi patyrimą. 
M i! .ų graboriai yra tikra žinovai laidotuvėse. .Tusu 
mylimos ypatus laidotuves bus suruoštos iškilinin- 

ginusiai ir gražiausiai, jei jŲ3 atsikreipsite j 
Eudeikio graborių įstaigą.

--------- ?
linksmą operetę su daugeliu 
dainų.

Taigi nepamirškite būti C. S. 
P. S. svetainėje gruodžio 15 
dieną, 7:30 valandą vakare, ad- 
i su 1126 Wer.t 18 street.

Vaidinimui pasibaigus bus 
linksmas balius. Busiu.

Brighton Park v
Susirgo Juozas Vilimas, na

mams statyti kontrakterius

Juozas Vilimas, gyvenąs 4556 
So. Bockvvell street, namų sta
tytojas kontraktorius susirgo 
apendieitu gruodžio 1 dieną. 
Dabar guli šv. Kryžiaus ligo
ninėje, privatiniam kambaryje 
No. 324.

Operacija padaryta pasek
minga. Ją padarė Dr. Jovai
šas.

Veliju p. Vilimui pasveikti 
kuo greičiausia ir sugrįžti prie 
savo darbo ir pasekmingai dar
buotis toliau. Draugas.

Ką mate ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Bedarbių eilėse būdamas ir 
liuoso laiko turėdamas užvažia
vau pėsčias pas parapijonką 
Agniešką.

Mudviem besikalbant apie 
praeitį, štai ateina parapijon- 
kos kaiminka. žodis po žo
džio, ir įsikalbėjo jos dvi.

Agnieška paima “Naujienas” 
ir skaito apie garsų įvykį Va
tikane— kaip viena mergina, 
Margareta Ramstad, šovė šv. 
Petro bazilikoj į arkivyskupą 
Smitą.

Pabaigusi skaityti apie įvykį 
Vatikane, Agnieška tęsia kal
bą:

—Tai matai kokių baisių į- 
vykių pasitaiko musų bažnyčio
se. Ir gal būt teisybe yra, jei
gu, sakoma, koks ten gydytojas 
Voronovas Paryžiuje giriasi, 
buk jis įdėjęs net penkiom de
šimtim lęunigų monkių galios.

Na, tik reikia pamislyti. Va
saros laiku Harrison, N. J., 
miestelyje kunigas Miežvinis 
nušovė merginą dėl meilės. Vėl 
pralotas Olšauskas užsmaugė 
moterį, su kuria buvo prigyve
nęs' šeimynos, ir už tą žygį ga
vo 8 metus kalėti. Dabar vėl 
•traukiama teisman kitas pralo
tas, būtent Labanauskas, dėl 
kokių ten pinigų išeikvojimo 
Lietuvos banke. O ir štai pa
čiame Ryme, net švento Petro 
bazilikoje, mergina sauja į ar
kivyskupą. Tai vis kas nors jau 
turi būti. Kaip sakoma, be du
rnų ir ugnies nėra.

Kaiminka dėl Agnieškos to
kios “bedieviškos” kalbos’ ir 
ima šaukti, kad neteisybė, ba, 
girdi, apie tai “Draugas” nieko 
nerašąs, net Bostono “Darbinin
kas”. 0 ji, kaiminka, abu tuo 
du laikraščiu skaitanti.

Agnieška mėgina prirodyti 
kaiminkai, kad kunigija ir jų 
spauda teisybės nesako, ypač 
apie kunigų darbus—ką veikia 
kunigai klebonijose ir kabare
tuose.

Kaiminka visiškai įsižeidžia, 
trenkia durimis ir apleidžia as
lą, murmėdama:

—Bedievė, eretike!—ir t. p.
Agnieška, kaiminkai išėjus, 

tęsia kalbą:
Ot, mat, nepatinka teisy

bė, ypač jei dar apie kunigėlį 
pasakei. Ir girdėti nenori, kaip 
anas zakristijonas Lietuvoje...

—Koks tas zakristijonas bu
vo ?—paklausiau Agnieškos.

—Štai kaip buvę. Nežinau 
kiek teisybės' toje pasakoje, bet 
Suvalkijoj, paprūsėje, ėjo toki 

kalba;
Zakristijonas, kaip bažnyčios 

tarnautojas, mėgo išsigerti mi- 
šiauno vyno. Kunigas apie tai 
sužinojo, bet nieko nesakė zak
ristijonui. O pats kunigas kai 
kada mėgo atsilankyti pas zak- 
ristijonienę kokiems ten pasi
kalbėjimams, arba zakristijono 
moteris nueidavo j kleboniją.

Kartą zakristijonas atliko iš
pažintį pas kunigą. Išpasakojo 
nuodėmes ir pareiškė, kad jau 
viskas. Kunigas dar paklausia:

NAUJIENOS, Chicago, 1)1. šeštadienis, p.rnnd. 7, 1929i.................................. —----------------------------------------------- ------------ ° .
“Ar jau viskas?”. Zakristijo
nas atsako: “Taip, tėveli, jau 
viškas, daugiau nebežinau”.

“O kaip su tuo vyuu, kurį 
geri be kunigo žinios?’’, klausia 
vėl kunigas.

“Negirdžiu, tėvel, ką sakai”, 
aiškinąs zakristijonas.

Kunigas paliepia: “Eik čia i 
spaviednyčią, o aš eisiu prie 
langelio ir persitikrinsiu, ar ne
galima girdėti”. Persimainė vie
tomis' zakristijonas su kunigu. 
Zakristijonas ir klausia:

“O kaip su mano motyria?”
Kunigas patyli ir atsako:
“Teisybė, kad negalima nieko 

girdėti”. ’
Kunigas sugrįžo į spaviedny

čią, o zakristijonas gavo nuo
dėmių atleidimą. Taip ir su 
musų tomis moterėlėmis — jos 
nemato ir nenori matyti pralo
tų ar arkivyskupų nuodėmių, 
užbaigė pasaką Agnieška.

—Pasaulio Vergas.

Nepaprastas vakaras
Gruodžio 8 d., vadovaujant 

p. J. Sauriui, Vyrų Vaidylų 
choras turės gražų perstaty
mą, būtent vaidins pirmą kar
tą p. J. Saurio sutaisytą nau
ją operetę “Lietuvių Karei
viai”.

Be galo graži ir juokinga 
operete. Taigi nei vienas ne
praleisk im to veikalo nepamatę.

Kurie tik atsilankys nedė- 
lioj į Liet. Auditoriją, tai tu
rės juoktis visą vakarą, o taip 
pat ir panelę Gražiutę ten bus 
galima pamatyti, nes tokių pa
nelių retai kada pasitaiko m'a- 
tyti. Taipgi pasiklausysime, 
kaip ji puikiai dainuoja. Šito
ji, panelė susirinkusiems tik
rai nusistebėjimą parodys. Sa
kau, kas tik ateis nedėlios va
kare į Liet. Auditoriją, tai pa
nelė Gražinte visus sužavės.

Taigi, sulaukę minėto vaka
ro, skaitlingai rinkimės į Vai
dylų jehoro perstatymą, o ten 
galėsime smagiai laiką praleis
ti ir daug gražių dainų išgirsti.

Algis.

j'i'' ■'Cf
West Pullman

Šiandie, gruodžio 7 dieną, 
7 valandą vakare, įvyks Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
55 kuopos priešmetinis susirin
kamas. Bus nominuojama SLA. 
Pildomoji Taryba ir rinkimas 
kuopos valdybos 1930 metams.

Kiekvieno kuopos nario pa
reiga yra atsilankyti į šį su
sirinkimą ir balsuoti už gorus 
kandidatus taip į Pildomąją 
Tarybą, kaip į kuopos valdybą.

Bolševikai peršasi į kandi
datus visokių gerybių žadėda-

“lietuvių npFRFTFKAREIVIAI” UltOLlL
Sutaisė ir veda Juozas Sauris

— IŠPILDYS —

“V AID YLOS” - Vyrų Choras
Pirmą Kartą Statoma.

Linksma, juokinga Operetė. Pilna naujų dar negirdėtų dainų, juokingų ir klasiškų. Nepraleiskite 
progos pamatyti “Lietuvių Kareivius” Scenoje

GRUODŽIO-DECEMBER 8, 1929 '
1 LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
Pradžia 8 valandą vakare. # Jžanga $1.00

Kviečia visus “Vaidylos” Choras.

TAKE 
NARES’ 
COUGH 

BALSAM.

MARES’ NUO KOSULIO 
BALS’AMAS

Sustabdys bile kokj neužgisenėjusj 
kosulj. Pagydys bile kokj blogą, 

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

čiose 35c. ir ,60 centų už buteli.

Mes Apsaugome Tiki 
Publiką

Mes išreikalaujame visus nelai
mių, susižeidimo darbe ir ap- 

draudos atlyginimus
Mes parūpiname tuojautinį medi
kai} ir ligonines aptarnavimą bile 
kurioj miesto daly be jokių jums 
kaštų iki bus padarytas galutinas 
susitaikymas. Kada būna reikalas 
mes samdome gerus atsakomingus 
advokatus. Nesirašykit popieras 
iki nepasikalbesit su

Accident Adjusters,
IncorpOrated 

2814 Broa<lwuy 
šaukite M r. Joseph G. Abod tel.

Lakeview 3177 susitarimui■ ------- ---- —-... J

Pasilinksminimo 
Šilta Vieta

Muzika, šokiai ir Užkandžiai.
2 mylios j pietus nuo 

LEMONT, ILL. 
prie kelio 4-A

Vincas Jonikas,
Savininkas

i
po pietų, sausieji agentai už-1 buvo gal 500—600 galionų įtal 
uodė ką tai kvepiančio trečia- pos. Bet nė Snapso, nė pačių 
me augšte vieno Bridgeporto bravarninkų nebesurado. Ir pa- 
trobesio, kuris frontu žiuri į į tys bravarninkai ir . brangus 
Halsted gatvę, o šonu į 32 gal-; skystimai išsimųfino naktį 
vę, įsilaužę butan sausieji rado prieš tai, kaip buvo padaryta 
6 kubilus. Kai kurie tų kubilų į krata. —Rep.

mi. Netikėkit jų prižadais, nes 
jie vienaip šneka, o kitaip da
ro. Saugokitės tų vilkų avies 
kailyje. Rinkite visus kandida
tus iš bepnrlyvių narių, o vi
sus Lenino garbintojus pasiųs
kite pas Staliną į Maskvą.

Draugai, ar ne sarmata i 
mums, kad tuzinas komisarų; 
pastumdėlių šeimininkauja mu
su kuopoje, kurioje yra apie 
170 bepartyvių narių?

Susirinkimas SLA. 55 kuo
pos įvyks West Pullinan Par
ko didžiojoj svetainėje. Pra
džia, kaip jau minėta, 7 vai. 
vakare. Balsuokite už šiuos 
kandidatus:
Kandidatai Į SLA. Pildomąją 

Tarybą 1930 m.
Prezidentas Si. Gegužis, 

Mahanoy City, Pa.
Vice-prezidenlas — A. Mi

kalauskas, Brooklyn, N. Y.
Sekretorius — P. Jurgeliutė, 

New York, N. Y.
Iždisinkas — K. Gugis, Chi- 

cago, 111.
Dąkt.-kvotejas — Klimas, 

Philadelphia, Pa.
Ižd<? globėjais — G. Stungis, 

Chicago, III., ir M. A. Bagins- 
kas, Plymouth, Pa.

Kandidatai į SLA 53 kuopos 
valdybą 1930 m.

Pirmininkas — Vincas . Ba
šinskas, pagalbininkas — Ka
zys Alvinskas, prot. raštinin
kas — Jonas Audruška, finan
sų raštininkas — Andrius Stat
kus, iždininkas — Jonas Ado
maitis. —SLA. 55 kp. narys.

Didžiausia ir Puikiausia Lietu
vių Rakandų ir Muzikos 

Sankrova Bridgeporte

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

Kaurų, Pečių, Žaislų.

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

išmokėjimais.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

Bridgeport
Surado bnavorą

3621-23-25 So. Halsted St.

Ketvirtadieny, gruodžio 5 d.,

t

BIRUTE "i«
M ALUNINK AS ir KAMINKRETIS’

f I II ................... —

*

— ĮVYKS —

Nerišlioj, Cruodžio-Dec. 15d., 1929
C. S. P. s. SALĖJE

1126 West 18th Street Pradžia 7:30 v. vak.

Antra dalis programo—Birutės Orkestras, išpildys koncertą po vadovyste K. STEPONAVIČIAUS.

Operetė “Malūnininkas ir Kaminkrėtis” yra viena iš linksmiausių. “Birutės” Choras yra pilnai 
prisiruošęs gražiai sudainuoti ir suvaidinti. “Birutės” Orkestras suteiks tikrą surprizą visiems at
silankiusiems. Po vaidinimo bus ŠOKIAI.

Kviečia visus “BIRUTE”

i I ' ■' .
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CHICMB Ieško $200,000 už meilę

ZINlOb
Chicago Civic Opera

Arnold H. Kunerl patraukė 
teisman VVallerį J. Riley, East 
į'hicago bankininką. Kunerl 
kaltina Riley, kad pastarasis 
pivyliojęs jo žmonos,

! Kunerl, simpatiją.

Traukinys užmušė 
keturius

p-nios

Sekmadieni, 
vai. po pietų

8 d. gruodžio, 3 Pradėjo tyrinėti teisėjo

Chicago, Mihvaukee, St. Paul 
and Pacific greitasis traukinys 
užgavo automobilį prie Morton 
Grove. Keturi žmonės užmuštj. 
Jie yra: Schmitz, Krack, Han- 
sen ir Hansen. Visi važiavo 
medžioti.

David elgėsi

tarus. Bet vieną dieną American 
Tobacco Co. chemikai padarė ban
dymą su Šiluma — nuo 260 iki 300 
laipsnių. Jie žinojo, kad šiluma ^ra 
didžiausias valytojas.

Ir tikrai, pasėkos pasirodė paste
bėtinos. Karštis pašalino erzinan
čias medžiagas ir tuo pačiu laiku pa
gerino skoni.

Mes visi žinome kas atsitiko. Virš 
20,000 gydytojų išbandė Lucky 
Strike ir rado juos mažiau erzinan
čius gerklę, negu senoviniu, mažiau 
mokslišku budu darytus cigaretes. 
Niekrie jų, kurie yra gerklės speci
alistai, sako, kad jie rekomenduoja

Lucky Strike savo pacientams.
Ar yra tad stebėtina, jei kas met 

didėjantis Lucky Strike suvartojimas
— pereitais metais jis siekė 45%
— padarė Lucky Strike labiausia iš
siplatinusiais cigaretais pasaulyje ?

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Lietuviai Gydytojai Ivritus gydytojai

Rez. 66.00 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
________ CHICAGO. ILL,_________  
Telefonas Boulevard 1939

Rezidencijos Tel. Midway 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Pėdnyčiomis 1 iki 6 v. v.

de Notre Daine. Pirmadienį,!
gruodžio 9 dienų, X valandų į 
vakare The Je\vess. Antra- komisija pradėjo tyrinėti tei- 
dienio vakare, 8 valandą—Ri- sėjo David elgesį laike bylos 
goletto.
11, 8 vai. vakare — Falstaff. nantą Carroll’į. Šiai bylai na- 
Ketvirtadienį, 8 vai. vakare — grinėti teisėjas David pirminin- 
Don Quichotte. šeštadienį po kavo. Teisėjas David pareiškęs, 
pietų, gruodžio 14, 2 valandą kad jis nesąs priešingas to-

La Forza De Dės t i no. šeš-.kiam tyrinėjimui.
tadienį vakare — Tannheuser. ------ ■

Ad voką tų asociacijos teisių

Trečiadienį, gruodžio valstybės prieš policijos leite-
— Falstaff. nantą Carroll’į. šiai bylai na-

Chicagos gyventojų 
skaičius 3,296,080 ______ ’ \

Apskaičiuojama, kad 1930 
m. pradžioje Čikaga turėsianti 
3,296,080 
gyventojų 
melų (t. 
augęs 22

gyventojų. Kad jos 
skaičius per dešimtį 

y. nuo 1920 m.) 
nuošimčiais.

pa-

Graboriai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal 8161

Cicagos republikonų 
vadas rezignavo

Kodėl šiemet pakilo 
vanduo Michigao 

ežere

Brangus jautis
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
pa-

Ofisas ir Akių Dirbtuvė 
3256 SO. HALSTED STREET 

Valandos 10-8. Nedelio.j 10-12 
2-ras Ofisas: 4191 Archer Avenue

Tel. Lafayette 5820

(’ook pavieto republikonų 
partijos centralinio 
pirmininkas, Ilomer K. Galpin, 
rezignavo. Šioj svarbioj Čika
gos republikonams vietoje Gal
pin buvo 11 metų.

Galpin sakosi, kad vyksiąs 
žiemai Europon. O kadangi pa
lyginti artimoj ateity busian
tys rinkimai kongresmanų, tai 
jis rekomenduojąs išrinkti ki
tą pirmininką, ba be pirminin
ko I 
privaląs būti.

Rezignaciją Galpin 
nužiūrima, dėl nesusipratimų vimui 
republikonų viršylų tarpe. Gal- tų. 
pin pasižadėjo remti tai, ką' 
nutarsianti jo partija. Tik, gir-; 
di, jis nieku budu neremsiąs 
Deni no kandidatūros senato

riaus vietai VVashingtone.

Kaip žinoma, šiemet buvo ne-
komiteto paprastai pakilęs Michigan eže

re vanduo. Ir deliai to Čikaga 
turėjo nemažai nuostolių. Inži
nieriai dabar išaiškino kodėl. 
Jie nurodo, kad vanduo pakilo 
deliai to, jog nuo rugpiučio iki 
gruodžio mėnesio buvo atida
ryta visi 16 vartų St. Mary 
upėje ir tūkstančiai kubiškų 
pėdų vandens kas sekundą lei
sta į Michigan ežerą. O taip

Stok j arduose šiuo laiku 
rodą gyvulių. Jaučių tarpe pir
mą prizą laimėjo ELiott Brown 
jautis, ’ Rosehill, Iowa. Jautį 
nupirko J. C. Penney krautu
vės. Sumokėjo $7,672 už 930 
svarų. Tai išeina, kad sumo
kėjo po $8.25 vienam svarui. 
O po kiek tad pardavinėti to 
jaučio mėsą?

Per 9 metus Gillette ne 
galėjo parduoti nė 

vienos britvos
komitetas lokiu laiku ne- daryta lodei, kad nuleisti van

denį iš Lake Superior, kur pa
kilęs vanduo grūmojo opera- 

kai kurių elektros plen-

Išleisiu $104,000,000 
miesto darbams

Sumažinsią policininku 
ir ugnėgesių skaičių
Miesto tarybos finansų komi

sija, po ilgų diskusijų, nubal-0 
savo sumažinti skaičių polici
ninkų 1,433, o ugnegesių —• 
37X-~ Fiuaiuų— komisija, mat, j 
ieško priemonių, kaip panaikin-j 
Ii deficitą, kuris grūmoja Či-

Chicaga — miestas, parkų 
tarybos ir sanitaris distriktas 
— planuoja išleisti 1930 me
tais $1(11,000,000 viešiems dar
bams.

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

atleidus 1,133 policininkus ir 
373 ugnegesių, galima busią 
sutaupinti $3,80(1,000 metams.

Bet ši finansų komisijos ta
rimą turės patvirtinti visa mie
sto taryba ir mėras, ir lik t 
met jis įeis galiom

L.__ *____T" T."---------------------- J J'J-JLJt-JJt!

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamom 
informacijų knygoe.

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

1d a u gitas
JOS. F. KASNICKA, principalag

uo-

Del vieno žodžio — 
divorsas

Mrs. Evclyn Friedc 
Rosemonl avė., 
savo vyru deliai klausimo, kaip 
reikia tarti franeuzų žodis 
“monsieur”. Juodu susipykę. 
Vyras argumentui pavartojęs 
"spėką”. Rezultatas — p-nia 
Friede gavo divorsą.

2637; 
susiginčijo su ’

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildomo visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

Bomba sprogo, $50,000 
nuostolių

PASAKYT TAI SU GĖLĖMIS

.Sprogo bomba krautuvių ir 
butų trobesy, prie 31-mos gat
vės ir Princeton avė. N uosto-' 
lių ekspliozija padarė apie 
$50,600. Birėjimas stiklų ir pla- 
sterio užgavo keletą žmonių, 
buvusių trobesio krautuvėse.

URBA FLOWER 
SHOPPE

Oėles dėl tų, kuriuos 
mylime

Nuteistas elektros 
kedei

John Preslop, 32 metų, malė-' 
votojas nuteistas mirti elek-1 
tros kedėje. Prestonas kaltinta! 
nužudęs Miss Agnės Johnston, 
kurią išsivežęs » pasivažinėti. 
Tai atsitiko spalių mėnesio 12 
d. Preslon yra vedęs ir turi 
šeimynos.

3324 S. Auburn Avė.
Vienas blokas i vakarus nuo 

Halsted
Tel. Boulevard 2035

Pastaba: Mano dabar randasi

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome i Visas Miesto Dah's 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Iki 1902 m. nė vienos saugiosios 
britvos nebuvo parduota. Per 9 me
tus po to, kaip buvo užpatentuota, 
Gillette saugioji britvą buvo tarp 
draugų ir pažystamų pajuokos objek
tu. Vyrus, kurie vartojo senovine 
britvą, jokiu budu negalima į)uvo pri
kalbinti pavartoti visiškai naują da
lyką. \ .

Nusiminęs išradėjas pradėjo da
linti savo saugiąsias brityas dykai. 
Jis davė vieną britvą biznieriui Joy- 
ce. Joyce pabandė ją, išmoko var
toti ir tuojaus nusipirko už $60,000 
šėrų. Buvęs Gillette samdytojas, 
kuris išrado patentuotas metalines 
kepuraites uždaryti bonkas, nupirko 
$40,000 vertės šėrų.

Būdamas 49 metų amžiaus King 
C. Gillette galėjo skaitytis biznio ne- 
pasisekėliu, bet jis jau galėjo ma
tyti, kad jo svajonė įsikūnys. Šian
die jo $250,000,000 kompanija yra 
įrodymas, kad senieji prietarai gali 
būti nugalėti.

Per daugeli metų cigaretei kovojo 
prieš tuos pačius nepamatuotus pri<e-

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

Suite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

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

VALANDOS:
nuo 10 ryto iki 1 po piet ir 

nuo 3 iki 4:80 po piet.
Nedėlioj

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

Lietuvės Akušerės

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies- 

■ to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

LIETUVIS AKIŲ , SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
Bes. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

/ valandai no pietų

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
' Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika-
• lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausia^ Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonas
Cicero 3724

1640 W. 46th St,

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Boulevard 5203

M

MRS. ANĘL.A K. JARUSR 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
U. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai

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

ŽMOGAUS
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 0487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: ,

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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brunswkk 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Akių Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
Phone Cicero 294

Mes esame taip ar
ti. kaip Tamstos 

Telefonas

Chas 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balgamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South WaHace Street

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir
Chirurgas

1900 South Halsted Street
Rezidencija:

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

3201 3201

Ekspertas tyrimo akiu ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kanip. 18 St. 2 ankštas

Pastebčkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Rootn 8, 

Phone Canal 0523

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškai ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

________Advokatai

K GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. JHalsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Mihvaukee Avė.

Kambaryj 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rcsidence Phone Hemlock 7691

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
M145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DU. I1EKZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gėrai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS* 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 1 
Rez. Telcphone Plaza 3202

3241 S. Halsted Street
Tol. Victory 0562

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

J. P. WAITCHŪŠ

ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir I’ėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. ASLA KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPJ.E BLDG.
77 West Washington Street

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

Namu- Tol. Hyde l’ark 3395

JOHN B.-BORDEN
(Jonas Bagdžiunas BoYden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 VVest Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tol. Republic 9600
,,4.r___ T---------------------------- -

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9-4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

131 North LaSalle Street
CHICAGO, ILL. 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak. .
Lotai Office: 1900 So. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



NAUJIENOS, Chicago, III. ( šeštadienis, gruod. 7, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Burnside
Bedarbių armija t

Illinois Central Kail 
dirbtuvės yra didžiausios 
apielinkėje. Su 30 diena lapkri
čio jos paleido apie 1,000 dar
bininkų, ir visai mažai paliko 
darbe. O ir' iš tų, kurie paliko 
darbe, a įleidžia kai kuriuos, 
kurie mažiau yra reikalingi.

Pirm šio paleidimo dar bu
vo du kariu paleidimai. Ne vie
nas penesniųjų darbininkų ne
pamena, kad seniau butų buvę 
taip daug paleistų darbininkų, 
kaip šiemet.

« ♦ *
Du jauni vyrukai 

t u vėn 
avcnuc 
lino, 
dariai
bet neradę 
mušė.

adresu
atėmė

Iš keleto
mėgino

pinigų tai

Pirmiaus Čia buvo radio 
dirbtuvė, t aškiau atidaryta Air 
Cleaner (’o. Vieta riindasi ad
resu ' 9900 Cotlage Grove avė. 
Praėjusio sekmadienio vakarų 
ta vieta užsidegė ir visas sto
gas nudegė. Keletas darbinin
kų neteko darbo.

Atskaita

K. A.

Road 
šioje

* Ličių moterų vakarėlio Lietuvos 
politinių kalinių šeimoms su
šelpti (lapkričio 23 d. ‘‘Sanda
ros” svet., 3331 S. Halsted St, 
Chicago, III.) pajamos:

Įžangos biletai ........... $21.50
Pirma laimėjimo dovana 4.25 
Antra ...........   2.90
Trečia ..............................  1.85
Aukavo: p. A. Bluožienė 1.00 
Dr. A. L. Graičiunas .... 1.00 
K. čepukas ......................... 50

Surengto Chicagos sandarie

Įėję k ra n- 
Burnside 

ir pasiša-
9428
$15
žmonių pikta-

atiinti

* * « 
užpuolė Bernelis

storų viduryje
Banditai 

dešimteentį 
nos. Apiplėšė jį. Bet kiek 
nigų banditai paėmė, lai nė 
lys krautuvės prižiūrėtojai 
žino iš išgąsčio.

Viso ....................... $33.00
Išmokėjus už svetainę 4.00

Liko ........................ $29.00
Iš seniau aukos (aukautojų

(this seems to be ųuite a fam- 
ily affair,) wore yellow, x\vhich 
sėt off her dark hair and eyc ;. 
Miss Betty Shader, wore a pret- 
ty bhie gown that jusi suited 
her blonde loveliness. They all 
carried bouųuots of rec ro:es. 
Miss Billee Bennett, the maid 
of Honor wore orchid and car
ried yellovv rosebuds.

Mr. Anthony Wėnsky, bro
ther of the jjroom, was the best 
man. The groornsmen iwere 
Mr. Mat Katly, Mr. Chas Stan- 
sik and Mr. Joseph Gadgis'.

The vvedding ceremony was 
performed by the Rev. Mon 
Senior Ęurns, in St. Agnės 
church at two o’clock. The bride 
was given away by her father.

Z
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PRANEŠIMAS Financial
Finansai-Paskolos

Automobiles Furnished Rooms

Lak.ii skanus lašiniai, dešrcu ir 
palingvkai iš Lietuvos

Geriausios rūšies Birutės’ sal
dainiai ir didelis pasirinkimas 
Gintaro karolių, špilkų, brasle- 
ty, auskarų ir kitokių dalykė
lių.

PASKOLINSIM nuo $50 i!d- $300 už 
2'/a nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. paskolas suteikiam j 24 ‘ ' 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

va-

PROGA. Chrysler vėliausis 1928 
r/lodclio sedanas. Našlė yra priver
kta paaukoti. Vartojau tik keletą 
mėnesių ir karas yra geras ir kaip 
naujas. Aš pati negaliu dravinti 
karą ir paaukosiu ji tik už $300. 
2538 North California Avė. Ist flat.

PASIRENDUOJA ruimas vaikinui 
patogus ir apšildomas. 1507 North 
Irving Avė. i

IŠSIRENDUOJA kambarys, yra 
maudynė ir šiltas vanduo, norint ga
lima ir virtuvę vartoti. 3429 South 
Union Avė., 2 lubos iš užpakalio.

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

Krautuvė atdara iki 9 vai. 
vakaro.

Nedėliomis iki 4 po pietų.
Visus kviečiu atsilankyti.

/KAS turite parduoti nedidelius 
pirmus mortgačius ant namo, Mar- 
ųuette Parko, malonėkite rašyti, Box 
1156, 1739 So. Halsted St.

PRIVERSTAS paaukauti Studeba- 
ker Sedan, vartotas mažai, man rei
kia pinigų, paaukausiu už $75, 6750 
So. Campbell Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vieno vaikino, ruimas apšildomas, 
reikale yra ir garažas. 6836 South 
Maplevvood St. Imos lubos.

Miscellaneous
įvairus

PASIRENDUOJA tinkamas rui
mas vaikinui. 3327 So. Wallace St. 
Tel. Boulevard 4813.PAIEŠKAU sesers Marijonos šal- 

kauskiutės, po vyrų Imperavičienė 
Čiobiškio miestelio, Vilniaus vedybos, 
pirma karo gyveno ir. apsivedė Ry- 
ųos mieste. Amerikoj gyveno Cleve- 
land, Ohio. Ar pati atsiliepk, arba 
kas'žino praneškite.

KAZYS ŠALKAUSKAS 
12237 S. Union Avė., Chicago, 111.

Business' Chances
Pardavimui BizniaiBRIDGEPORT

KNITTING SHOP
Neriam vilnonius sveterius — sto

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

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

Tel. Victory 3486

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė — priežastis pardavimo, apleidžiu 
Chicagą. Parduosime pigiai. 3423 
So. Morgan St.

V. M. STULPINAS Help Wanted—Malė
Darbininkų ReikiaA show«r of rice and con- 

gratulations, greeted the new- 
lyweds after the ceremony, be- 
fore they could wisk away in 
their car, which was decorated 
in <the usual manner, merry tin 
cans and signs shouting the 
joyful news' that they Were just 
married!

3255 So. Halsted Street 
Chicago, 111.

Tel. Victory 6122 
(Apg.)

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PARDAVIMUI kendžių sankrova. 
Turiu parduoth pigiai iš priežasties 
mirties. Gera vieta, arti 3 mokyk
lų, 4550 So. Wood St. Telefonas 
Virginia 1951.

Mali GROSERNĖ, apielinkės sankrova, 
4 kambariai, maudynė, $350 i savai
tę. Renda $45. Parsiduoda iš prie
žasties ligos. 5404 Princeton Avė., 
Boulevard 0704.

ir sumanų* vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
nauju* 6 cilindelių

Energiški 
rasti progą 
nužengimui 
nepaprastu* 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oi) trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth. Stickney. taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti apiikantai bus trumpą lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti. ✓

Kreipkitės kas dieną nuo 
ryto iki 4 vai. po pietų.

pinigus,
lik ap- var(^a’ Jau buvo paskelbti “San

daroje” ir “Naujienose”) $21.00 
Viso lieka . $50.00

Visas kitas išlaidas ir per- 
(pe_) siuntimo lėšas (kurias labdary- 

Į bei sumažino “Naujienos”) pa
dengė pačios rengėjos. Likusius 
$50 (500 litų) pasiųsta Kau- 

j nan, Lietuvos politinių kalinių 
šeimoms sušelpti, p. F. Bortke- 
vičienės vardu.

Visiems atsilankiusiems, au
kavusiems’ pinigais ir dovano
mis, ypatingai p. M. Aleksiunie- 
nei, p. K. Urbienei, p. O. Viš- 
chulienei, p. A. Bučinskienei ir 
p. A. Miščikaitienei ir visiems 
kitiems šį darbą rėmusiems, 
varde Liet, polit. kalinių ir jų 
šeimų, reiškiame giliausią pa
dėką.

J. Gulbiniene, M. Zolpienė, 
P. Balickienė, K. Katkevičienė

[CLASSIFIED MOS
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*
Falscn Trad-
Grocery and

* >>
Negeri čekiai, 

ing Company — 
Meat Markei išmainė keletą če
kių. Bet pasirodė, kad tie žmo
nės, kuriems krautuvė išmainė 
čekius, bankoje pinigų neturi, 
čekiai sugrąžinta atgal tiems, 
kas juos išmaino.

Nors negalima nieko tikro 
pasakyti, bet išrodytų, kad sun
kieji laikai jau prasidėjo; kad 
jau stoka pinigų ir kai kurie 
nepajėgia čekių padengti.

The brides mother met the 
young couple on the treshold 
with itwo glasses of nectar, and 
two slices of brown bread 
sprinkled with salt and pepper, 
as is the custom, to represent 
the sweetness and bitterness’ of 
life. The musicians struck up 
a merrry tune to welcome 
them. More rice, and even a 
few tears.

And then a dinner such as 
this person never hopes to 
again. And how everyone 
justice to that dinner is 
bodys* business.

see 
did 
no-

PRANEŠIMAI TheEnglishColumn

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous for Sale
.^ydavirnai

GARSUS Pietinės — Illinois mine 
run, $6.59 už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump, egg, nut 
$8.00. Pristatom. Govalis, Boulevard 
1036.

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė. Geras kampas, auksinė 
maina tinkamai ypatai, nebrangiai. 
Pigi renda. 1434 Fullerton Avė.

o-----
PARDAVIMUI lunch room, geras, 

įsigyvenęs biznis.
1349 W. 79th St.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
isigyti abelną mokslą. Savo būvi žy- - ------- .---- * “--- 12. —1.-1— — t įj,

TURIU parduoti 4 ' General Bal- 
loon 6 ply tairus 33x6.75. Visai nu>- 

vartoti, nauji sedlak pattern.

G. R., 
2923 Armitage Avė.

■ hnos lubos užpakalyje.
Tel. Humboldt 3370

žai

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

10 ii

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

PARSIDUODA KOTELIS, 
išdirbtas biznis per daug metų, la
bai gera vieta, arti prie Ixmg Lake. 
Del platesnių žinių rašykit. Par
duosiu arba mainysiu ant nedidelio 
namo.

JOHN VARONIUS 
Campbell Sport

Dundee Hotel, Wisconsin

Hammond, Indiana. S. L. A. 273 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 8 dieną, 1 vai. po pietų, 
506 Ames Avė. Visi nariai turite 
neatbūtinai atsilankyti šiame susirin
kime bus nominuojama S. U A. Cen
tro valdyba, taipgi bus renkama val
dyba kuopos 1930 metams. Neatsi- 
lankiusieji bus baudžiami pagal kon
stituciją. — J. Maksvitis, sekr.

Draugystė Lietuvos Vėliava Ame
rikoj No. 1 laikys savo priešmetini 
susirinkimą, gruodžio 8 d., Davis 
Square Parke, 1 vai. vak. Malonė
kite nariai atsilankyti i susirinkimą, 
nes bus renkama nauja valdyba.

— Joe Dabulski, sekr.

Marųuette Murmurs
Wedding Beilsi

neeMrs. Joseph Wensky, 
Alice Bennebt, has occas’ion to 
remember Thanksgiving Day of 
1929. For that day was her 
wedding day!

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinio Kliubo pusmetinis 
susirinkimas jvyks nedėlioj, gruodžio 
8, 1929, 1 vai. po pietų, Lavvler Hali, 
3929 W. Madison St. Visi draugai 
neatbūtinai atsilankykit, nes yra 
daug naujų apsvarstymu ir taipgi 
bus renkama nauja valdyba. Nariai, 
katrie turit 
pardavinėti, 
rinkime.

paėmę baliaus tikietus 
prašom sugrąžinti susi- 

— Sekretorius.

Teisybės 
priešmetinis 
dėlioj, gruodžio 8 d. 
Sųuare svetainėj, prie 29 ir Halsted 
gatvių, apie 1 vai. dieną.

Nariai ir narės neatbūtinai priva
lote atsilankyti,, nes bus rinkimai 
valdybos 1930 metams. Taipgi bus 
svarstomas paragrafas liečiantis kon
stituciją. — Nut. rašt. S. Narkis.

Mylėtojų Draugystės 
susirinkimas jvyks ne- 

Mark White

Kiekvieną pirmadienio vakarą nuo 
4 iki 6 būna teikiama muzikos pa
mokos vaikams ir nuo 7 iki 9 suau
gusiems, Raymond Chapel 816 W. 31 
St.. Chicago, III. šitos pamokos yra 
po vadovyste Petro Gražulio. Pamo
kos teikiama dovanai. Tėvai kurie 
norite pamokyti savo vaikus muziką, 
malonėkite atsiųsti. Taipgi yra 
kviečiami ir suaugę, kurie myli mu
ziką ir nori mokytis. . Sekmadienio 
vakarą kaip 7:30 vai. turėsime pro
gramą su muziką, visus širdingai 
kviečiame atsilankyti. — Komitetas,

Eevery one will tell you that 
Alice made a very lovely bride, 
in a soft egg-shell colored 
gown of flat crepe, with six 
inches of tulle on the bottom 
of the skirt which followed the 
latest mode, sweeping the floor 
in the back, and short in the 
front. Agreat big bow on one 
side caught up in a rhinestone 
pin. Decolette back with a 
white velvet rose hugging one 
shoulder. Her veil, cap effect, 
was sėt with rhinestones and 
pearls, tiny bunches of lilies 
of the valeys on each side of 
the cap. She carried an im- 
mence bouųuet of beautiful li
lies, lilies of the valleys, and 
rosebuds. * *

The bridesmaids gown 
with the rainbow. Miss 
Kizes, cous’in of the bride 
a soft green that was
becoming. Miss Bernice Wens- 
ky, who is the grooms cousin,

Guest from out of town were 
the grooms parents, and sister 
and brother in law, Mr. Mrs. 
Wensky and Mr. and Mrs. 
Grumblis, of Lima Ohio. Mr. 
and Mrs. Wensky of Indiana 
Harbor. Also Mr. and Mrs. To
mas Alex, of Grand Rapids, 
Mich. By the way Mr. Alex has 
been re-elested President of 
SLA. in Grand Rapids.

miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuviui 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair, 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

PARDUODU 4 kambarių rakandus 
ir beveik naują pianą, 3422 W. 38 PI. 
2 lubos.

an

GAB SEZ—
Those Wedding bells are break- 
ing up that ole gang of ours. 
Yeh?

Business Service
Biznio Patarnavimas

1O% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kadą ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8468.

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

PARDAVIMUI grosernės rakan
dai —z parduosiu viską gana pigiai. 
Norinti galiu paiimti j biznio pusi
ninkus. 3356 So. Lowe Avė. (užpa
kaline cottaj<e).

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI grojiklis pia
nai, kaip naujas. Turiu greitai

Didnt Alice look lovely ?
Wonder if her knees’ shook? 
know .she’s knock kneed.

ye

Wehere’d bebty get that big 
bow, and if it was soft to šit 
on?
Roy and Ann would make good 
garglers.
Ask Billee who she was waving 
at all the time?
Who was Snookie necking with 
all night?
Somebody watch out!
Ed Buckingham turned out to 
be s’ome stepper.
Three Cheers for the bride and 
g room.

REIKALINGAS pirmarankis duon
kepis prie pečiaus. Phone Hemlock 
3477, 3800 So. Emerald Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva moteris pri
daboti 8’% metų vaiką. Jokio kito 
darbo nereikia dirbti. 3439 Auburn 
Avė. Atsišaukite subntoj po pietų, 
nedėlioj visą dieną.

Help Wanted—Male-Female
DarbininkŲKeikia

REIKALINGA mergina arba jau
nikaitis, mokanti rašyti ant typewri- 
ter. Pageidąujama, kad mokėtų 
shoithand ir suprastų bookkeeping. 
J. P. Varkala, 3251 S. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PARDAVIMUI bučernė ant didelio 
traffico gatvės. Dirba 2 bučeriai, o 
subatomis dirba 3. Platesnes žinias 
suteiksiu ypatiškai. Telefonuokit / 
Virginia 1899.

TIK $400.00 nupirks grosernę ir 
delicatessen. Parduosiu su namu 
arba skyrium. Renda pigi, randasi 
ant 3145 Normai Avė. Savininkas, 
3631 So. Union Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, geru vieta, per 4 blokus nėra bu- 
černės. Renda pigi. 6 kambariai ap
šildomi. Priežastį patirsit ant vie
tos.

Rašykite laišką
Box 1155,

1739 So. Halsted St.
PARDAVIMUI saldainių, žaismių, 

stationary, groserio sankrova, verta 
$850, parduosiu viską už $350. 
ru apšildomi kambariai. Geri fixtu- 
riai, geras stakas. Bargenas, 7039 
Wentworth Avė.

Ga-

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 
RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261 
----- O------

Didelis bargenas.
t 3709 W. 59 PI.

Hemlock 7366

IEŠKAU darbo bučernėj ir groser- 
nėj; kalbu angliškai, lietuviškai, len
kiškai ir vokiškai; dirbsiu už priei
namą algą. R. Kleinski, 1335 North 
Lincoln St.

J. s.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažhs ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

MES TURIME savo sandelyje du 
labai puikius grojiklius pianus, tiek 
pat gerus, kaip nauji, Kimball iš- 
dirbystės. Parduosime labai pigiai. 
Duosime ir trumpam išsimokėjimui 
atsakomingiems žmonėms.

Atsišaukite subatoj iki 9 vai. 
nedėlioj nuo 9 vai. ryto iki 5

VICTOR STORAGE & 
WAREHOUSE 

4809 W. Lake St.

o
vak., 
v. v.

Automobiles

Financial
Finansai-Paskolos

IEŠKAU darbo prie namų, turiu 
ilgų metų patyrimą. ' Galiu virti ir 
namus prižiūrėti. Box 1154, 1739 S. 
Halsted St.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapą, parduosiu pigiai, turiu apleist 
Chicago. 730 W. 17th St.
------ ,-------->-------- -------------------------

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, sykiu randasi 4 ruimai gyveni
mui — parduosiu, “cash” arba mai
nysiu. 4099 Archer Avė.

’ Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

For Rent

SEZ GAB.

LIETUVIŲ VALANDA PER RADIO

1647 W. 47th St, 
Arti Marshfield Avė.

vied 
Julia 
wore 
very

Kas Nedėldienį
nuo 1 iki 2 po piet

Iš Radio Stoties
W. C. F. L 
(1280 kylocycles)

GRAŽIAUSI PROGRAMAI LIETUVIŲ DAINŲ 
IR MUZIKOS.

PASIKLAUSYKIT ŠIŲ PROGRAMŲ.

B. Jei k: išgydyti, atafian*
-i. M «®f«aininavi- 

maa aUdenra jūsų tikrą Turą ir jei ai apei- 
imliu jus gydyti, sveikata jums lugryl. Ei
kit pas tikrą ipecialiitą, kuris neklaus jusu 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po raiutino ilegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 rvto iki 1 po 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 
nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

Ofiso 
uiatu, 

lioj 5 iki 7:30 vakaro. Nede-

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

NEPAPRASTA PROGA
Esu priverstas paaukoti savo vė

liausio modelio Studebaker “Presi
dent” sedaną, kur; pirkau tik devyni 
mėnesiai atgal, užmokėjau $1,950, 
Man dabar reikia pinigų ir paau
kosiu jį tik už $300. Karas yra 
absoliučiai kaip naujas, nes aš var
tojau tik nedėldieniais ir šventadie
niais ir išvažinėjau tįk keletą šimtų 
mylių. Jeigu jus norite pirkti nau
ją kavą, būtinai pamatykite mano 
karą. Tik $300 paims ji. Atsišau- 
cite bile laiku nedėlioj. 2231 North 
Kedzie Avė. Ist flat.

PASIRENDUOJA garu apšildomi 
penki kambariai. Racinę ir 55 gat
vė. $50 i mėnesi, šaukite John A. 
Funk & Co., 1432 W. 79 St., Tel. 
Radcliffe 4900.
---------- 1---------------------------------------

REIKALINGAS Storas su kamba
riais dėl gyvenimo, kas suteiks in
formaciją kur gera vieta dėl čevery
kų taisymo biznio, gaus atlyginimą. 
Rašykit Box 1157, 1739 South
Halsted 'St.

PARDAVIMUI 197 akrų farma 
arti Janesville, Wis., prie didelio ke
lio, prieina prie upės per vieną my
lią. 110 akrų dirbamos, likusi ga
nykla. 25 augštos rūšies Holstein 
karvės. Pilnai įrengta farma. Trio- 
bos pirmos klesos stovy.

Del platesnių žinių šaukite
Tel. Wellington 2585

Rėal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PRANEŠIMAS
Širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus 
1930 “400’ Nash karus su vė

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė
Tel. Lafayette 2.082

ANT išrendavojimo nauji mo
derniški flatai, 6 kambarių, ga
ru apšildomi, $60, 
be apšildymo $37, 
apšildomi $52.

5 kambariai
4 kambariai

moderniškiNAUJI namai 
flatai Bridgeporte, 6 kambariai, 
garu apšildomi $60, .5 kambariai 
be apšildyrąo $37.

MARQUETTE Manor 5 kam
bariai garu apšildomi $60.

AUBURN Island 4 kambariai 
garu apšildomi $52.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

Furnished Rooms

KURIE NORITE BARGENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt namą, 
lotus, farmą ar kokj bizni ar auto
mobili, mes išmainysim. Tik paduo
kite savo adresą.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St..

Tel. Victory 4898

BARGENAS. Greitam pardavimui 
G kambarių namelis, parsiduoda, šil
tu vandeniu apšildomas, 2 karų ga
ražas, cementuotas beismentas ir 
lietaus maudynės, 974 W. 19 St.

PARSIDUODA pigiai namas su 
bizniu arba mainysiu j privatišką 
namą. 716 W. 31 St.

INTERNATHONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

BUICK vėliausis Master Six Seda
nas. Esu priverstas ii pąrduoti, visai 
mažai ji vartojęs ir yra kaip dieną 
išėjęs iš dirbtuvės. Gražus origina- 
lis užbaigimas, 5 j visai nauji ballon 
tairai, 4 ratų brėkiai, gražus mohair 
išmušimas ir daug extras.
tik $325. Atsišaukite tiktai nedėlioj. 
2116 North Spaulding Avė., Ist ap.

Priimsiu

’28 Buick 5 pas. eenan 
’2<I Pairę Sodan 6 ratai 
'29 Eshox Sedan 
1 !»27 NurIi ’2»» 
'•JI*

$800 
$276 
$600 
#260 
$400 
$»OO 
*660

l’riuukle (HJ3U

Coach pi'POtaJ
Ford oouno
Ford Ror'Iskt
Auburn RoaUster
MeDFRMOTT MOTOR SALFS r<L 

7136 3. Uuklvd 3L,

PASIRENDUOJA didelis ir švie
sus kambarys. Atskiras įėjimas, ga
ru apšildomas ir visi parankumai. 
Pavieniam ar vedusiai porai, John 
Shimbell, 3301 Wąllace St., Tel. 
Boulevard 7963.

KAMBARYS išsirenduoja dėl vie
no vaikino, su valgiu, su visais pa
togumais, 4359 S. Maplevvood Avė., 
2 lubos, Tel. Virginia 081 p

RF.NDON apšildomiTs 
vienam arba dviem, , 'prie 
inteligentiškos šeiitfynos, arti parkų.I 
3320 W; Division^St. 2 lubos.

KURIE NORITE BARGENO PIRKT
3 flatų, 2 po 7, 1 4 kambarių. Na

mas pastatytas ant cemento blaksų 
ir 2 karų garadžius mūrinis ir mau
dynės, arba mainysiu. Randas 33 ir 
Union Avė. Kaina $7,500, įmokėji- 
mas pagal sutarimą, 919 W. 35 St. 
Tel. Yards 1571. Chas. K. Valaitis.

KAMPINIS mūrinis 2 flatų na
mas, 4 ir 4 kambarių, mergišiaus 
$3000, kaina $4,400. Atsišaukite ad
resu 1601 S. Washtenaw Avė., tarp 
2 ir 4 v. po piet subatoj ar nedėlioj.

TIKRAS BARGENAS

Našlė turi parduoti labai pigiai 
<rcrą kampini groserj ir delikatessen 
krautuvę sykiu ruimai gyvenimui ir 

kambarys,) gm*adžas — viską už pusę kai-
JOSEPH BRYKCZYNSKI 

5129 So. Ashland Avė.




