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Stipri Sniego Audra Aplanke 
Viduriniu Vakarų Valstijas

Pūgos siautė per beveik dvi dienas -- Chi 
cagos miestas paskendęs pušniuose - 
Per pūgas 24 žmonės neteko gyvasties

Chicaga ir bendrai vidurinių 
vakarų valstija aplankė stipri 
sniego ir vėjo audra, siautusi 
beveik dvi dienas be paliovos. 
Chicagoj sniego privertė

Tai visai nelaukta ir 
bai miela Kalėdų dovana.

Mieste vakar žmonės 
lavrt į savo darbo vielas
ni pusvalandį, kiti valandą, o [Atlantic and Pacific Photo]

Laivas S. S. Stuttgart kovoja su nepaprastai didelėmis vilnimis, šiomis dienomis tas laivas 
atplaukė į New Yorką

Aukštas japonų ka
rininkas atiduoda
mas į teismo rankas

LIETUVOS ŽINIOS
Kauno ruoša Trečiajai 

Dainų Šventei

TOKIO, Japonija,- gruod. 19. 
— Imperatorius llirolnto for
maliai įsakė atiduoti i teismo 
rankas generolų ilanzo Jama- 
naši, pirmiau buvusį karo rni- 
nisterj, o vėliau Korėjos gene- 
ral-gubernatorių.

Jis kaltinamas dėl didelių 
suktybių ir ėmimo kyšių iš 
pirklių už suteikimą jiems tam 
tikrų koncesijų.

• KAUNAS. Lietuvos mu
zikos ir dainų centras energin
gai ruošiasi III-ai dainų šven
tei, busiančiai ateinančiais me
tais.

įvykusiame lapkričio mėn. 
15 diena chorvedžiu suvažiavi
me dalyvavo 51 chorvedžiai, 
būtent: bažnytinių chorų — 18, 
šaulių Sąjungos — 11, viduri
nių mokyklų — 10, pavasari
ninkų 5, šv. Cecilijos chorų 
— 1, “Dainos” Draugijos — 
3, kaimiečių 3, kariuome
nės 1 ir žydų — 1. Dabar 
prie muzikos ir dainų centre 
jau įsiregistravo daugiau kaip 
90 chorų su 1,500 dainininkų.

‘ Muzikos komisijos buvo pa
siūlyta dainų dienos programa, 
susidedanti iš vienos giesmės, 
himno, 16 lengvesnių liaudies 
dainų ir 6 sunkesnių dainų. Ši 
programa suvažiavimo priim
ta, o dabar dainos jau spaus
dinamos ir netrukus bus iš
siuntinėtos visiems chorams. 
Spėjama, /kad tas darbas bus 
pabaigtas iki pirmųjų grand

kiniams ir automobiliams.
Buvo pavojaus, kad sukeltos 

ežero vilnys nuvers švyturį ties 
South Chicaga.

Audra sužalojo šviesų siste
mų. ir nuo 1 valandos nak
ties iš trečiadienio į ketvirta
dienį, beveik iki rytmečio, ko
ne visas miestas buvo pasken
dęs tamsoje.
. Nemaža telefono ir telegra
fo vielų nutraukta žemėn.

Buvo pavojaus, kad dėl au- 
! droš kai kur žmones neteks mo- . • _ _I vandens, nes labai grėsė uz- 
blokuoti siurblius East Chica- 

Igoje, kurie yra ežere už trijų 
ketvirtdalių mylios nuo kran
to.

Chicagos Motor Club prar 
neša, kad beveik visos India
nos ir Illinois valstijų vieške
liai per pušnius yra automo
biliams neišvažiuojami.

Chicagos apielinkėse įvairio
se vietose mokyklų vaikai iš

14-15

nela

pavė-
vie-

Lėkę Pietų Afrikon 
britų lakūnai žuvo

landų, kadangi susisiekimas 
buvo labai pairęs.

Viešosios ir vidurinės rū
kyklos buvo laikinai uždary
tos. v

Kai kurios biznio įstaigos at- i 
sidarė tik apie 10 valandą ry-1 
to, vietoj 8:30.

Del audros, kiek žinoma, <lvi- 
dešimt septyni žmones prara
do gyvastį šiuo ar kitu budu.

Halsted gatvėje trafikas bu
vo dvi valandas sutrukdytas, 
kai bėgęs į pietus vienas tram
vajus iššoko iš nėgių. Kitomis

Jones-Willianis ir A. .lenkins 
užsimušė šiaurės Afrikos kal
nuose

Vėl vienas komunis- K„uSkiavi?moVoTs k^’r*a $7,500,000 A 
-| tų partijos vadas iš 

mestas iš partijos
ferenciją

Jis yra Alb. Weisbord, komu- 
• nistinės tekstiles darbininkų 

unijos komisaras

LONDONAS, gruod.
Premjeras MacDonald 
pranešė parlamente, kad juros 
nusiginklavimo konferenciją, 
kuri susirinks Londone sausio 
21 diena, atidarys Anglijos ka-

šiandie

merikos laivyno sto 
čių statybai

TUNIS, Šiaurės Afrika, 'gr. 
19. Dviejų britų lakūnų 
bandymas aeroplanu nuskristi 
6,(XX) mylių iš Anglijos i Pie
tų Afriką pasibaigė katastrofa 
šiaurinės Afrikos kalnuose, 
apie trisdešimt mylių j pietų 
rytus nuo Tuniso.

gatvėmis tramvajų bėgiojimas trečiadienio į ketvirtadienį ne
buvo visai sustojęs.

Chicagos apie'linkėje vieške- jo nakvoti kur nors pas žmo- 
liuose šimtai automobilių buvo 
palikti, nuklimpę pušniuose. 
Šimtai kitų palikti užpustynuo- 
se miesto gatvėse ir bulva
ruose. I

Dešimtys tūkstančių vyrų pa
šaukta sniego kasti, kad pa
darytų kelią tramvajams, trau-

galėjo pasiekti namų ir turė-

nes pakelėj.
Traukiniai kelias valandas 

pavėlavo.
Numatoma, kad šio sniego 

pusnių pašalinimas iš Chicagos 
gatvių pareisiąs miestui ne ma
žiau, kaip milionų dolerių, o 
gal ir daugiau.

Pijus XI paskelbė (Kentucky angliaka 
šiai metė darbanaują encikliką

Peikia naujovės ligų — godu
mų turtų ir pamėgimų sma
guriauti

Reikalauja atsteigti 1917 metų 
sutarties algų normų

gr. 
kai 
ka-

VATIKANO MIESTAS, gr. 
19. — Uždėjęs raudonas kepu
res šešiems naujiems kardino
lams, papa Pijus XI šiandie iš- 
leido naujų enciklika. Savo en
ciklikoj katalikų bažnyčios gal
va apgailestauja “didelę nau- 
jovinės gadynės liga,” — ma
terializmų, nepasotinamą norą 
turtų, smaguriavimų, kurie 
“pamažėl silpnina sieloj visus 
kilčiausius idealus, skandina 
juos po pereinamais žemiškais 
daiktais ir neleidžia sielai pa
kilti j amžinųjų Dievo įstaty
mų arba Dievo — vienintelės 
viso to, kas yra, versmės — 
tiesų godojimų.”

CENTRAL CITY, Ky., 
19. — šiandie sustreikavo 
kurių vakarinės Kentucky 
sykių darbininkai, reikalauda-

atsteigtų 
algų nor-

metė tik

imi, kad savininkai 
1917 metų sutarties 
mą.

Tuo tarpu darbą
250 Duncan Coal kompanijos 
kasyklų darbininkų, 115 Louis- 
ville Gas and Electric kompa
nijos ir keletas dešimčių Gib- 
raltar kasyklų darbininkų.

Amerikos komunistų 
jos kontrolės komisijos 
rimu tapo pašalintas iš 
jos vieniems metams laiko ži
nomas Albertas Weisbord, ko
munistinės tekstilininkų unijos 
vadas.

Tarp įvairių nuodėmių, dėl 
kurių komisija nutarė jį paša
linti, svarbiausia yra ta, kad 
Weisbordas drįsęs turėti savų 
nuomonę ir vykdęs tik tokius 
komunistų partijos įsakymus, 
kuriuos jis pats, laikęs login- 
gais ir gerais, bet visai neklau
sęs įsakymų, kurie jam atro
dę netikę. Weisbordas manęs, 
kad partija neturint) kištis į 
komunistinės unijos" reikalus, 
bet kad unijai butų palikta pa
čiai savo darbų dirbti. Didžiau
sia tačiau Weisbordo nuodėme 
buvus \ta, kad jis siekęs iškil
ti aukščiau kitų vadų ir ko
munistų partijoje vaidinti svar
biausią vadovaujamą rolę.

Spalių mėnesį Weisbordas 
buvo pašalintas iš eentralinio 
vykdomojo komiteto dėl pana
šių herezijų. Dabar jis paša
lintas ir iš partijos dėl to, kad : 

kaip kontroles komisi ja sa-■ 
ko — jis nė kiek nepasitai-1 
sęs.

purti
nu ta
pą r t i-

WASHINGTONAIS, gruod. 19. 
— Atstovų buto komisija lai
vyno reikalams šiandie priėmė 
bilių, kuriuo vyriausybė auto
rizuojama išleisti 7</^ miliono 
dolerių statybos darbams lai- 

ta-j • • i* i vvno stotyse ir bazėse rytų irDedei bernui lieka I vakarų pajūriuose, Panamos ka-
naairnninfi na^° zonoj ir Haiti.tiktai pasirūpinti, 

kad jį išrinktų
PtlRT-AU-PRINiCE, Haiti, 

gruod. 19. — Andre F. Cheva- 
lier, buvęs generalinis Haiti 
paštų viršininkas, formaliai pa
skelbė savo kandidatūrų j Hai
ti prezidentus ateinančiais rin
kiniais. Jis yra jau šeštas as
pirantas į tų vietą.

Paskelbdamas savo kandida
tūrų, Chevalier pareiškia, kad 
jis nesąs radikalas, bet esąs 
“pro-ameriean.” Jis garbina 
Jungtines Valstybes ir sako, 
kad, okupavusios Haiti, Jungt. 
Valstybės per penkiolikę 
daug gero padariusios 
kraštui.

Eielsono ieškotojai 
audros priversti 

grįžti atgal

Utenoje atidaryta val
stybinė gimnazija

UŽSIDARĖ BANKAS

MARENGO, III., gruod.
— Del depozitorių urmu 
traukimo savo įdėlių, šiandie 
užsidarė čia Dairymen’s State 
bankas.

19.• v IŠ-

Migla sulaikė laivus 
New Yorko uoste

Jones-Wil-kom
ir Įeit. A. M. .lenkins, 
antradienio rytų išskri- 

Cranwell aerodromo ke- 
į Capeto\vną, Pietų Af-

metų
tam

“N usiginklavimas
Dėdė Šernas pasidirbdino nau 

jų didžiulį submarinų

PORTSMOUTH, N. H., gr.
Vakar čia tapo nuleis

tas į vandenį vienas didžiau
sių, ką tik pastatytų, Jungti
nių Valstybių laivyno subma
rinų, V-5. Jis* yra 371 pėdos 
ilgumo ir padirbtas ilgoms ke
lionėms.NEW YORKAS, gruod. 19.

— Tiršta migla šiandie sutruk
dė laivų judėjimą Ne\v Yorko 
uoste, šeši pasažieriniai guriai- pj — Oficialiai praneša, kad 
viai, kurie šiandie turėjo iš- Meksikos vakariniame krašte 
plaukti į įvairius kraštus, bu- |apo sugautas ir

MEKSIKOS MIESTAIS, gr.

* sušaudytas 
geii. Carlos Bouųuet, nuveikto 
kandidato į prezidentus Jose

19. 
ku- 
ieš-

NOME, Alaska, gruod.
— Keturi Alaskos lakūnai 
rie šį ryta buvo išskridę 
koti lakūnų Eielsono ir Bor- 
lando, prapuolusių nuo lapkri
čio 9 dienos Sibiro tyruliuose 
apie Žiemių Iškišulį, dėl smar
kios sniego audros buvo pri
versti grįžti atgal.

Atstovų butas padidi
na veteranų ligoni

nių fondą

Vakar po pietų vienas ara- žio mėnesio dienų, 
bas pranešė matęs sudužusį ae
roplaną St. Marie d’Uzit kal
no šlaite. Tuojau buvo pasių
sta kuopa žmonių ieškoti. Ae-1 
roplanas buvo tikrai surastas 
ir pažinta, kad tai yra Fairey- 
Napier monoplanas, kuriuo bri
tų lakūnai 
lianis 
anksti 
do iš 
lionėn
rikoj, tikėdamies tuos 6,000 
mylių nuskristi niekur nenu
sileisdami.

Sudužusiame aeroplane rado 
ir abiejų užsimušusių lakūnų 
kunus. Jie tapo pargabenti j 
Tunisą.

Manoma, kad katastrofos 
priežastis buvo smarki audra, 
kuri antradienio naktį siautė 
Tarpžemio juros srity. Audra, 
turbūt, privertė lakūnus ieško
ti vietos nusileisti, bet, lai da
rant, jų aeroplanas atsimušė

Nuo lapkričio 25 d., steigia
ma Utenoje valdžios gimnazi
ja ir atidaroma joje visos as
tuonios klasės. Laikinai direk
toriaus pareigoms eiti paskir
tas Ramygalos vidurinės mo
kyklos direktorius B. Liesis. 
Mokytojais pakviesti visi buvu
sieji “Saulės” gimnazijos mo
kytojai. “Saulės” gimnazija tu
rėjo 256 mokinius.

Mirė lietuvis kompozi
torius Berlyne — M. 

Lauriškūs

Pasveikinimai su Kalėdoms ir 
Naujais Metais iš 25 žodžių

vo priversti pasilikti savo prie 
plaukose.

Keletas atplaukiančių paša- Vasconceloso rėmėjų galva.
žierinių ir krovinių laivų radio 
pranešė, kad dėl miglos jie bu
vo priversti nuleisti inkarus už 
uosto ir laukti ligi rūkas kiek 
prasisklaidys. ORFI

WASHINGT()NAS, gruod. 19. 
— Atstovų butas šiandie pri
ėmė senato pataisą karo vete
ranų biliuje, kuria autorizuota 
$1 1,006,000 suma veteranų li
goninėms
milionų dolerių.

APIPLĖŠĖ BANKĄ

padalinama iki

STAJFFORD, Kas., gruod. 
19. Du gražiai apsitaisę plė
šikai puolė, čia šiandie Farm- 
ers National banką ir pabėgo 
su $6,000.

Kaip rašo “Nauj. Tilžės Ke
leivis”, šiomis dienomis Ber
lyne mirė 54 metų amžiaus 
kompozitorius ir muzikas Mar
tynas Lauriškus, kuris buvęs 
savo tėviškę mylįs Prūsų lietu
vis. Tarp kitų jo kompozicijų 

i likęs vienas didesnis kūrinys 
vardu “Aus Litauen” (Iš Lie
tuvos), kuriame tarp kitko 
gražiais balsais supintos ir 
gražiausiosios Prūsų lietuvių 
dainos. Rodos, paskutiniu lai
ku jis dar parašęs vienų kuri- \ 
nį iš lietuviškų melodijų.

Netyčia pasišovė polici
jos viršininkas

WEST FRANKFORT, III., 
gruod. 19. — Policijos virši
ninkui Lorov Sisk besikišant 
revolverį į savo diržo makštį, 
ginklas išsišovė ir Sisk buvo 
skaudžiai sužalotas. Jis tapo

“Easy money”: $450,000 
širdies žaizdai gydyti

Kas užsirašys arba atnaujins Naujienų 
prenumeratą metams, Naujienos -pasiųs 
pasveikinimą jūsų giminėms Lietuvoje ar 
Ąmerikoje visai dykai/
Prisiųsdami pinigus už prenumeratą, pri
dėkite vardą ir antrašą ypatos kam tele
grama turi būti pasiųsta.

Nusikaltėlis mirė 
tros kedėje

HUNTSVILLE 
j 19.

elek-

gruod> 
valsti- 

buvo
. — Baudžiamajame 

.jos kalėjime šiandie čia 
elektros kėdėj nužudytas Ben- 
nie Aldridge, 26 metų kalinys. 
Jis buvo pasmerktas mirties 
bausmei už dalyvavimą bruta- 

j liškame užpuolime dviejų mer
gaičių.

Chicagai ir 
lis oro biuras 
našauja:

pieiinkei federa- 
šiai dienai pra-

Bendrai gražu, nors 
besiuota; 
stipresni

Vakar
tarp 130

Šiandie* 
džiasi 4: 
vakaro.

šalta;
žiem ių

temperatūra Įvairavo 
ir 150 F.
saulė teka 7:14, lei-

21. Mėnuo teka 9:05

DETROIT, Mieli., gruod. 19. 
— Miss Bertha Cleavenger ap
skundė turtingų vietos real-es- 
tate’ninką, Johną II. Castle, dėl 
sulaužymo prižadėjimo ją ves
ti, reikalaudama iš jo $750,000 
savo
Šiandie įvyko byla. Jury pri
teisė jai $150,000.

širdies žaizdai sulotyti.

Kinų mieste 21 asmuo
negyvai sušalo

.ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
19. — Pastaromis dienomis Pei- 
pinge (Pekine) daug žmonių 
rušalo negyvai. Gatvėse buvo 
rasti 21 sušalusių kūnai.

Kalėdų Dovana
per

%

Telegramą Lietuvon
nueis dar prieš Kalėdas, jei siųsite tuojau.
Neužmiškite palinksminti savo tėvelius, 

i 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 piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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tysite, ką tas Ruika padarė: ji
sai paliko komisijos narys pa
gaminti priedą prie konstituci
jos! Jis Įėjo ton komisijon sy- 

; kiu su Tilviku ir K. Statkum.
Bet čia jau iš anksto praneša- 

i ma jam, Raikai, kad mes (su- 
i prask, bolševikai) su Ruika ne- 

“Nau iienos” rengia i dirbvme-lr ,už k« Ti(ivikavu‘J ° smukime agitavo kartu su Rui-1500 lietuviu vai- ■ ka, būtent, kad reikia pataisyti 
konstituciją, tai dabar atsiima. 
Su Ruika nė Tilvikas, nė K. 

[Statkus nedirbsią todėl, kad jis, 
I Ruika, bolševikams esąs ne 
“košernas”. Tilvikas praneša iš 
anksto, kad šis reikalas teksiąs 

jr| apkalbėti metiniame kliubo su
sirinkime. Gi K. Statkus, tas 
•tai, pagal komandą, nešauks ko
misijos narius susirinkti ap
svarstymui tų priedų prie kon- j 
stitucijos, kuriuos nariai nubal
savo pagaminti.

O toliau viskas butų gerai, 
jeigu ne tas nelabasis Ruika, 
kuris pinas komunistams po ko
jų. kaip pakulos vištukams. Na,

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

susirinks daugiau, nei 52 na
riai? Well, reikės pratempti 
tą “erdvią” svetainę į ice- 
cream parterį. O jeigu taip 
atsitiks, tai busiu dėkingas, nes 
galėsiu pasiėmęs dišiukę at&- 
krymo klausytis, kas darosi su
sirinkime. žinoma, su pilna 
burna, lupų neatversi. Turėsi 
tylėti. Gi ą£iu tam ir bolševi
kams ner.usidėsi.—Narys............

karos Kalėdų Teatro 
Pares “Margutis” jau 

numargintas
Nau-1Gruodžio 21 ir 23 <1(1. 

j ienos, kartu su Ramo va 
Milda Teatrais, rengia Chica- 
gos lietuvių vaikams Teatro 
Pares. Tuo liksiu išrinkta (iš 
naujieniečių p. N. (iiigienės, 
P. Milerienės, p. J. Jasulevičie- 
nės, p. K. Rypkevičienės ir ki
tų) komitetas dabar lanko vie
los viešąsias mokyklas ir už
kvies lietuvių vaikus Į teatrų 
pares gruodžio 
Taipgi kviesta ir 
Chisagos vaikų

21 ir 23 d. 
gy vuoj ančios 

draugijėlės.

instrukcijos kaip balsuoti. Be 
to, laiškas per ilgas ir kuopos 
raštininkė pavargusi. Kam gi 
skaityti? Todėl neskaitysime,— 
ba mes esame kuopos valdyba!

Nominacijos Pildomosios Ta
rybos. Jeigu gramotnas'. tai ra
šyk pats. O jei ne, tai nesakyk, 
kad balsuoji už senąją valdybą, 
ba mes vis vien nerašysime, — 
nes mes esame kuopos valdyba!

Matai pats gerai, kad vien 
bolševikų sąrašą mes čia turime 
ant stalo pasidėję. Ką čia tas 
smalaviris sako, kad mums ne
valia taip daryti ? O ar tu žinai, 
kad mes esame kuopos valdy
ba?!

Suskaityti iš naujo likusius 
narius... O kam? Juk žinome

kiek nariij buvo prie galo. 109 
buvo. O kurie išėjo namo, tai 
mes nubalsuosime už juos. Ką 
jis sako — kad negalima? Ak 
tas juokdarys, tas smalaviris... 
Jis, matyti, nežino, kad mes 
esame valdyba!

80 žmonių liko, o 94 balsavo... 
Dac olrait. Musų sąrašas virši
ja, — ba mes esame valdyba! 
Ba per kovą ir kančias pasilai
kome valdyboje.

Išskyrus čia suminėtus daly
kus, visa kita buvo vedama su

lig konstitucija — tai yra. ati 
darymas ir uždarymas susirin 
kimo. —Narys.

ku taip smarkiai, kad menševi
kas sudrebėtų.

O aš, kaip vicepirmininkas 
ir valdybos narys, kartu su 
maršalka, eidamas savo parei
gas, privalau pirmininkui padė
ti. Ir jeigu pamatome, kad men
ševikas dar nedreba> tai visi 
trys sykiu subliaujam ožio bal
su: “Sėsk, sėsk, tu!” Taip pa
gal Susivienijimo - konstituciją 
mes darome, — ba mes esame 
kuopos valdyba. ,

»

Jeigu svetys atsilanko į mu
sų kuopos priešmetinį susirin
kimą, tai mes sakome jam: 
“Pasilik susirinkime”. Taip sa
kome jam, jeigu jis yra musų 
žmogus. Ir dar patariame: “Jei
gu bus reikalas, tai balsuok, ba 
niekas negali klausimo duoti”, 
— nes mes esame valdyba!

O štai balsavimas kuopos val
dybos. Narių tuo laiku susirin
kime yra 103. Vienas iš tų na
rių suspenduotas. Antras nau
jas narys. Trečias — svečias. 
Ir balsuojame visi 103 nariai. 
Bet “dac olrait”, — nes mes 
esame valdyba!

Balsavimo balotas pabrėžtas 
dviems kryžiukais. Balsuota 
priešingai komunistams. Reikia 
sudraskyti tą balotą vietoje, 
nesiklaus'iant narių. Ir kam 
klaustis? Juk mes esame val
dyba ! • į I

Visi Pildomosios Tarybos laiš
kai yra skaitomi Susivienijimo 
kuopose be jokio atidėliojimo. 
Gi 55 kuopoje mes pareiškiame, 
kad nežinome kas parašyta. O 
ir jums, kuopos nariams, nes- 
svarbu kas ten parašyta. Tik

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON 

lb prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bank?

ĮHi
BRIGHTON PARK

Vakar ponas “Margučio 
(Liktorius Vanagaitis paskutinį 
kartą pabraukė su plunksna 
“Margučiui” per šoną ir po to 
padėjo tašką. Reiškia darbą 

į užbaigė. P-as Vanagaitis ne
žiūrint didelės sniego pusnies, 
kuri netikėtai užklupo Chica- 
gą, skubino baigti “Margutį”, 
kad visi skaitytojai gautų jį 
Kalėdoms. Per Kalėdas žmo
nės galės linksmintis, smagiai 

i skaitydami “Margu- 
“erdvia” svetainę i ll linksmai padainuoti. O 

į j j visokių dainelių tai pilnas “Mar- 
l gutis” šį kartą.

P-as Vanagaitis sakė, kad 
jam kas tai užfundijo visą va
goną įvairių knygų. Tas kny
gas p. Vanagaitis žada išda
linti savo skaitytojams beveik 
veltui. Visi tie, kurie užsirašys 

| “Margutį” metams ar dvejiems 
už $1 ar $2, gaus kelis kart 
tiek knygų dovanai. Apie tas 
dovanas galite sužinoti “Mar
guty”. — Rep. V.

Mėgiamiausios vyrų dovanos yra dovanos dčvčji

SS
SS

tik pamąstykite: kada komisi- j pasijuokti 
ja, paėmusi 
pas Zalatorių, davė raportą 
tas Ruiko ėmė ir pastebėjo, jo- 
gei Tilvikas apseina su teisybe, 
kaip su pernykščiu sniegu.

Tuomet Tilvikui teko aiškin
tis, kad jis turįs “svietką”, jo- 
gei jis atsiklausęs West Pull
man parko svetainėje — parko 

j policmano. O policmanas jam 
I pasakęs prie svietko, ' kad už 
’ susirinkimą reikėsią mokėti 
I $15. Bet keista, kad Tilvikas, 
; toks “mokytas” vyras, klausia 

Kai skaitai bolševikų gazietoj policmano ir parko užveizdos ,' 
aprašymą iš West Pullmano; tiktai. O ar jis' nežinojo (bet | 
Lietuvių Pašalpinio Kliubo, tai tur būt nenorėjo žinoti), kad; 
manytumėt, kad taip ir buvo, ne parko policmano. ale parko 
kaip aprašyta, jeigu žmogus' komisionieriaus reikėjo klaus-' 
pats nebūtumei buvęs tame su-!tis dėl svetainės? Bet 'tur būt, 
sirinkime. Kalbu apie aprašy- kaip “proletaras”, tai Tilvikas j grigaitiniams ir 
mą, tilpusi to lapo numeryje! manė 
289-rae. Bet tie, kurie buvo kai- j ‘darbininko” 
bamame susirinkime, jie žino, i komisionieriaus “buržujo”. 
kad aprašymas ištemptas ant 
bolševikiško kurnalio. ; vo

kai, kurie turės tam tikrus ti- 
kietėlius, kuriuos komitetas da
bar dalina.

Vaikai, kurie lobaus gyvena, 
galės atvykti su tėvais.

Jeigu kurie tėvai norėtų gau
ti savo vaikams tų tikietu, tai | 
jie prašomi pašaukti p. 
Gugienę, Boulevard 1310.

West Pullman

West Pullman
Mes valdy ba

Klerikalams, menševikams, 
smalaviriams 

, kad užtenka pasiklausti reikalinga pildyti Susivienijimo 
policmano, o ne Lietuvių Amerikoje konstituci

ja ir 55 kuopos tarimai. Išsisu- 
Kuomet Andrius Statkus ga-! kinėti nevalia. O tie, kurie su- 

parko svetainę susirinki-[tinka su Lenino teziais ir ma- 
Bolševikų reporteris paduoda, niams abiem draugijom — tai tuškos Rasėjos tvarka, — tie 

kiek balsų gavo bolševikų kan- yra W. P. L. P. Kliubui ir SLA įgali nepildyti, ba jie su mumis, 
didatas i pirmininkus. Bet ko- 55 kuopai — tai aš dedu savo! su 55 kuopos valdyba eina.
dėl jis nepaskelbia, kiek balsų | senus debatus, kad Andrius I Mes. stalincai, pranešame, 
daugiau gavo Pranas Bareisis Statkus nėjo klaustis parko po- kad žinome Susivienijimo kon- 
už S. Tilviką, kaip kandidatas Į bemano ir užveizdos, ale “nu- į stituciją nuo vieno galo iki ki- 
vice-pirmininko vietai? moklino” tiesiai pas parko ko-

Toliaus vėl, kodėl bolševikų j misionierių. O pasėkoje to — 
korespondentas užtyli apie iš-| abi draugijos turėjo parke vie- 
rinktąji dauguma balsų proto-i tą susirinkimams už dyką.
kolų raštininką i Vienok šuniukas yra pakas-

Aš čia nenoriu bolševikų lapo I tas kitur. Tilvikas su savo sėb- 
korespondentą mokyti. Bet aš rais turėjo 
pastebėsiu jam: prisilaikyk nors; Zalatorių. I 
kiek teisybės! Kam užtyli apie bolševikų draugija A. I

to ir vedam visus reikalus pa
gal konstituciją. Ar taip ve
dam, kaip konstitucija reika
lauja, ar ne, tai ne jūsų biznis, 
— ba mes’ esame valdyba!

Klerikalas stato klausimą ir
kelti kliubą pas I prašo paaiškinti konstitucijos 

Dėliai to gi ir jų paragrafą. O kam aiškinti? 
L. D. L. Never mind! Mes žinome,

frontą Tilviką? Juk jis no- D. turėjo vietos susirinkti. Mat,; ba esame valdyba!
tapti vice-pirmininku la-, iki šiol 'ta bolševikų draugija 
nei buvusis caras Mikas su daugeliu nieko nereiškiančių 

laidžių turėdavo skursti po 
kitą bplše-j beismantus. ^i dabar galės su-

rojo
biau,
tupėti ant sosto.

Dabar paimkime
vikų lapo numeri, būtent 260-tą. Į sirinkti “erdvioj” p. Zalatoriaus 
Tame numeryje “senas Wešt svetainėj. Bet kaip su kliubu? 
Pullmanictis” rašo apie praėju- 52 kliubo nariai turės susi- 
si kliubo susirinkimą. Ir pama- spausti, kad sutilptų.

Jeigu menševikas stato klau
simą kai dėl tvarkos, itai mu
sų pirmininko pareiga yra pa
sakyti jam tinkamą spyčių. Pir
mininko užduotis yra sušukti 
kuo garsesniu balsų:
tu!” ir tuo pačiu laiku trenkti 
plaktuku i stalą. Ir jei pasitai
ko progos, 'tai trenkti plaktu-

“Sėsk,
nariai turės susi-

O kas bus daryti tada, kad

llf . I
Į JŪSŲ SUTAUPIMAI 

UŽ 1930 M.
I

Dykai žaislai vaikams
Atsiveskite vaikus pasimatyti su 
Santa Glaus, Jis jiems duos dykai 
žaisli;.

DYKAI!
Gražus kalendoriai dykai jums. 
Ateikite ir Kaukite kalendoriij dy
kai.

Tikras Kalėdinis
BARGENAS

Rankomis išsiuvinėti naktiniai 
marškiniai! Vertės , iki $2.00

Rankomis išsiuvinėti Filipinų ir 
Forto Kičo naktiniai marškiniai, 
visokio didumo, dabar po $1.00

MOTERŲ ŠALIKAI!
Vertės iki $2.00 i

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

Vertės $1.00
Sudėti i gražias Kalėdines dėžu- ; 
tęs, gražus vyru kaklaraiščiai, da- ! 
bar 50c.
DYKAI Kalėdinės dėžulės DYKAI 

su kiekvienu pirkiniu 
L U S T I G’ S

DEPARTMENT STORE
3110-12 So. Halsted 'Street f

Dabar yra tinkamas laikas pagalvoti apie pasidėjimų savo 
sutaupintų pinigų šiame stipriame banke. Paremti virš $13,- 
000,000 turtu, jūsų pinigai bus viename iš stipriausių bankų 
Chicagoje.

Trys nuošimčiai pali/kų, pridedami kiekvienus šešis mėne- 
nesius, yra mokama ant taupimo sąskaitos. Jeij>u jus atsi
darysite sąskaitą prieš šausio 15 d., jus gausite palūkanas 
nuo pirmos metų dienos.

\ l
Dabar taipjau yra geras laikas pirkti musų Banko Dary

tus Pirmo Morgičiaus Auksinius Bonus ir Morgičius. Jie 
moka šešis nuošimčius palūkanų ir yra saugiausios rųšies 
investmentas.

Pamatykit mus greitai dcl t tupimo sąskaitos, šešių nuošim
čių investmento — ar dėl abiejų.

CENTRAL Z“ BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

r-1"1. ......       ’
Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552................ . ,

TINKAMOS DOVANOS 
BALTI MARŠKINIAI 

$2.50 iki $5.00 
SPALVUOTI MARŠKINIAI 

$2.00 iki $5.00 
SKLRINĖS PIRŠTINĖS 

$3.00 iki $5.00 
KAKLARAIŠČIAI 

$1.00, $1.50 iki $5.00 
NOSINĖS 

50c. iki $2.50 
ŠALIKAI 

$3.50 iki $5.00

DIRŽAI IR S’AKTYS 
$1.00, $2.00 ir $2.50 

ŠILKINĖS KOJINĖSE 
50c. iki $1.00 
SVETERIAI 

$5.00 iki $8.00 
SKRYBĖLĖS 

$5.00 iki $7.00 
KEPURĖS 

$2.00 iki $2.50 
GRAŽIOS PETNEŠOS 

$1.00 iki $1.50
Dovanosi duodamos dabar

BERNARD PETKA’S
MENS FURNISHINGS 

4171 Archer Avenue, prie Richmond St.

KGERESNI DANTYS
GERESNES Sveikatos

ERI dantys padaro labai didelį skirtų
si KJImą jūsų vaiko sveikatoje. Cod liver oil— mą jūsų vaiko sveikatoje. Cod liver oil 

pagelbsti .augimui gerų, sveikų dantų. 
\ Daktarai ir dentistai rekomenduoja jį. Duo

kite jo reguliariai visą vaikystes laiką. 
Lengvas būdas yra Scott’s 
Emulsion. Malonaus skonio. Vai- 
kai mėgsta jį. Lengvai virški- 
namas. Pradekite šiandie—kiek- jgžayTy 
viena diena pagelbsti. Kiekvie-
nas aptiekininkas turi jų'. HrNlio

SCOTtS EMULSION H
DEL GERESNIŲ DANTŲ IR KAbT.Ų 

beott & Bowna. Bloomfield, N. J. 29-43

KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais r

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai j

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patartam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.

Trečia klasė ..........................................
Trečia klasė į ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistinė trečia klasė į ten ir atgal tik
Cabift ..........v.................................. \....

$107.00
181.00
129.50
216.00
147.50

atskirai.“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax”
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai j KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko 
“Lituania”.......................  ... Jan. 30
“Estonia” ..................... Febr. 20

Del visų informacijų kreipkitės i vietos agentą 
\ arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearbofn St., Chicago, III.

m 41 rnitm 4 t t-o t m i 4

e Jos. F. Budrik, Ine.
fajlLĮ '

Seniausia Muzikos Krautuvė.

Geriausia vieta pirkti Pianus, Radios 
S ir Rekordus. Didelis pasirinkimas 
fl Dovanu Kalėdoms.

W Radios
AjuLl

«W ■UTCTgĮĮ'

geriausių išdirbysčių, visos 
modeliai

1930
'*7
I

E BRUNSWrCK, VICTOR,
S ATWATER KENT, MAJESTIC,
$ SPARTON, BOSCH,
j* ZENITH, COLUMBIA,

R. C. A. RADIOLAS, PH1LCO,
S COLONIAL, BRANDES.

H Kiekvienas pirkdamas Radio gaus bran
2 gb<i dovanų kaipo Kalėdų prezentų.g
i Jos. F. Budrik, k

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

t t t t- t t ♦ 1111



Pt nktadienis, gr. 20, 1929 NAUJIENOS. Chieapn. TU

Tarp Chicagos 
Lietuvių

—■■"■ — --------- r’.u, dairaus, ar nėra kur lake-
|‘o. šalygųtviu, išrodo, dar gy
va dusia nebuvo tą rytą ėju
si, nors jau aštunta valanda.

71-ina gatvė ir Campbell. | jis konduktorį 
i Laukiu galvckarlo. Veltui. Kc-

__---- ■------ j liauju Western avenue linkui.
i yj(jnrįu gatves, nes vakar die- 

Ką matė ir nugirdo nai automobiliai pavedė gatve 
■>* ’t'es.oms.

AvupuL ici j Vanduo sunkiasi per pančia-
kas ir pejaųkiai kutena odą. 
West'9rn avenue. Pravažiuoja 
du karai stumdami ar įrauk
dami vienas kitą. Nesuspėjau 
pagauti. Laukiu kilu. Veltui.

Keliauju (U-tos gatvės lin
kui. Gal čia pagausiu. Pasi
veja vienas kitas automobilis. 
Kai* juos kur paraliai:
damas kaili įšokau j pusnį 
ne iki juosmens. Išlipau, 
liesas paliko pusnyje.

69-toje gatvėje tuščia.

Kalėdų c’svana San 1a ('lauš.

pušniais
ausis ir

vėso, ant stogų, elo; 
apsiklojęs. Vieniem; 
nosis karpo. Kitų ^atvekarius 
iš bėgių meta, trecfų automo
bilius ir trokus sulauko. Gana 
bėgioti, važinėti, skubėti: susto
kit. pasiimkit, nes Kalėdos au

jei ne, 
išeiti!

gelbė-
kuo-

Santa Clftus is to be

Garfield bulvarą anto- 
paliktas. (lai būt tas,

O 
vėn

Vakar pamėginau. Ir kai Ii 
pau nuo gonko šalygatvin, tai iš miglos išlenda dar
nuklimpau iki kelių sniege. Žiu- įVestern avenue karas. Įlipau-

Tos 
gatves karai sustdję pasilsėti 
ar sulindę j daržines. Bet štai 

vienas

“Naujienn” Skaitytojau
Naujienų Metinis Kalendorius bus 
gaunamas pas visus Naujienų ne
šiotojus ir pardavėjus tik vieną 

dieną, būtent

Penktadienyj, Gruodžio 20 d.

Neužmirškite pareikalauti.

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA.

kuro.

Didžiausias Pasirinkimas
Kalėdinių Prežentų

GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, KALENDORIAIS, 
FOUNTAIN PENS

Iš gitarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne
MOTERIMS:

galima gauti šiuos:
VYRAMS:

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

10. Rėmai Paveikslams

kalėdinių

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

ir ne gintarinių.
Lietuvos saldainius-kendes galite gauti 

e dėžutėse tinkamose teikimui 
dovanų bei Šiaip pasipirkimui.

Gintaro Špilkos

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.

Turime šimtus skirtingų tu
riniu knygų: apysakų, žodynų, 
teatralių, Vnuzikalių 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 kalėdinių prežentų 
pasirinkimui. Gyvenantieji Chi- 
cagoje ir artimose Chicagos 
apielinkėse nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti asmeniškai tiks
lesniam pasirinkimui įvairiau
sių kalėdinių prekių. Lauksime.

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

KNYGYNAS
3210 SO. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL, TEL. VICTORY 1266

Gintaro Kallonikai

Gintaro Plunksnakočiai

Gintaro Cigarnyčia

Gintaro Cigarnyčia Cigaretams

Gintaro Pypkes

“LIETUVA”,

šiitą, h nu ausis ir nosį. Pas
kui man? Įsirito augalotas, vy
ras.

Dūm, (lėni, dūm!’ garbina 
ar ’gatvekarj,

c- gal Santa ('Jaus. Nežinau. 
Bet matau, kad jo nosis jau 
nebe nęsis, o didele, mėlyna 
slyva.

Prie I)7-lo3 karau Įlipa ke-c 
etas mergšių. Ti-ti-ti, kalena 
dantis. Mėgina duoti konduk
toriui < erčių, bei pirštai nega
li suimti nikelio.

— Kur jus buvot užmigę 
drebančiu balsu klausia stora 
mama konduktorį.

— Lady — aiškinąs konduk- 
toris - - 
blamed.

Pagal 
mobilis
kurio turėjau šokti pušniu? To
liau kitas, o ten ir trokas. Gi 
mes važiuojam! Ką mes pai
somi viduj šilta ir sausa.

Bet štai ir Archer avenue.
Beikia eiti laukan. Vejas pa-

- įgauna išlipusio pirm manęs vy- 
j ro skrybėlę ir neša ją pasuk

damas, lig sėlsmanas aukcione.
I Vyras bėga paskui, virsta, bet 

pagauna ją. Matyti, futbolą 
mokykloje lošęs.

Sustojam, laukiam
Laukiam, laukiam — nesulau-

I kiam.
Mergina, trumpu sijonėliu ir 

pančiakaitėmis vortinklio sto- 
I rūmo, klausia guzikuoto vyro, 

ar greitai bus karas, kas su 
juo, tuo karu, atsitiko. Vyras 
tyli.,

I — Sonic Service! — paste
bi merginos draugė.

— My dear lady — atsiker
ta gatvekariu kompanijos vy
ras — tokiam ore geriau būti 
namie.

Į b Musų visų simpatija, žino- 
Į ma, su merginomis. Mes ne pro 

šąli ir nulinčiuoti vyrą, — 
mat, sušiltumėm sujudime.

O karo taip nėra, kaip 
ra. Jau ir storas ploščius 
gelbsti. Pirmiausia, žinoma, 
pajunta kojos, išmirkytos snie
ge.

Bet štai gatvekaris. Stijun- 
dame, atsidustame. Privažiuo
ja karas. Musų ūpas vėl nu- 

I slūgo: karas 'bėginėja ne ta li
nija, kurios mums reikia. Pa
sirodo kitas. Sulipam, bet dan
tis kalenam.

Šiurpas nukrato, nes atsime
nu, kad dar kartą teks karą 
mainyti. Bet važiuojam. Prie 
Bacine sustojame. Kas ten gat
vėje? Pasirodo, kad trokas “su- 
sinaravijo”. Sukasi 
visu smarkumu, o 
vietos. Negalima 
Konduktorius su 
derasi, kuriam iš judviejų pri
valu eiti troką stumti. Abu iš
lipa. Dar 
Pagalios 
žinojau!!

Štai ir 
čia tiek karų, kad negali gat
vę pereiti. O vakar — pusę va
landos lauk! Ir laukiam. Per 
vaikiščio veidą, ritasi srovė iš 
nosytės. Fliaperka čiulpia pir
štą ir šoka čarlstoną, bet šo
kis nemalonus, ba muzikos nė
ra. Meksikonas pats sau .vie
nas murma “carramba, carram- 
ba”. “Gaž”, garsiuojas West- 
ern Union telegrafo pasiunti
nys, vilkdamas baisiklį. “Some 
weather”, išsižioja prisiartinęs 
policininkas. Bet sakinio nepa
baigia, nes kaip tik tuo laiku 

pro sūkurys privaro jam gerk
lę smulkaus sniego. Ažuot pa
sakyti ką norėjo, policininkas 
spiaudosi.

Na, pagalios ir gatvekaris! 
laimingai pasiekiau “Naujie
nas”... į pustrečios valandos, 
nuo Campbell ir 71-mos gat
vės.

Sakau — laimingai, ba ga
lėjau visai nepasiekti. Nes vie
nas naujienietis, nuo 33-čios 
iki 18-tos, Halsted gatve važia
vo dvi valandas.

O kaip parvažiuoti? Brrr!..
z Reporteris.

vis,

liū
ne-

jo tekiniai 
pats ne iš 
pravažiuoti, 
motormanu

keletas vyrų tąlkon. 
kelias atviras. Va-

Halsted. Paprastai

Keliaklupčiais 
sniegą

per

nema-
dienas

Chicaga tokių “cudų” 
te nuo patapo, šias dvi 
prisnigo liek sniego, kad chi-
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klu. Tiek jis plačiai skleidžia švie
sos ir tiek reikšipingas žmonių mok
slinimo atžvilgiu yra jo darbas.

Tokiu žurnalu 
septynerius metus einąs 
žurnalas, 
nalo išėjo 
v’.'i kartu 
puslapių, 
vertos pasidomėji mo.
žurnalas nuo pat pasirodymo siekia 
šių uždavinių: 1) teikti populiarioj, 
visiems suprantamoj formoj svar
biausių mokslo žinių, 2) Lietuvoj vi
suomet remti pažangą, neigti tai, kas 
atgyveno savo amžių ir kas trukdo 

i kultūriniam krašto progresui.
I Tai programa, kuriai turi pritarti 
kiekvienas šviesuolis lietuvis.

“Kultūros’,’ žurnalas yra sįubures 
aplink save daugelį mokslo žmonių, 
profesorių, rašytojų, literatų, nuolat 
teikiančių, savo raštų jo skiltims. Ga
lima paminėti: prof. K. Aleksą, prof. 
P. Avižonį, prof. V. Biržišką,K. Bie- 
linį, doc. J. Blažį, K. Borutą, Butkų 
Juzę, prof. V. Čepinskį, doc. P. Ga
launę, J. Galvydį, .1. Dagi, doc. Eli
soną, prof. T. Ivanauską, Kapnį, d-rą 
J. Kairiūkštį, Ig. Korsaką, prof. VI. 
Lašą, d-re Lnšienę, dr. Lazersoną, 
prof. P. Leoną, J. Laužiką, J. Pa
leckį, amerikieti K. V. Račkauską, 
Br. Raila, P. Rusecką, inž. Senkevi
čių, Ig. šlapelį, VI. švipą, J. Šimkų, 
P. Tarasenka, prof. J.' Vabalą Gu
daitį, A. Žvironą ir kt.

Žurnalo turinys nepaprastai įdo
mus ir turtingas, štai tik pasklaidy- 
kim kad -ir 1929 metų nekurius jo 
numerių puslapius. Apie ką tik čia 
nerašoma ir ko tik čia nėra. Pa
vyzdžiui, iš fizikos bei technikos sri
ties įdėta šie straipsniai: 
kosminės fizikos žinios”, 
tinęs rakietos”, “Atomas” 
mų gamyba”, “Išradimai 
progresas”, “Aviacijos 
“Elektronai ir išradimai” 
keis akmenines anglis”, 
technikoš milžinai”, “Televizija 
visa eilė kitų. Iš gamtos medicinos 
— “Socialinis lyties energijos sunau
dojimas”, “Protas, kuris save atra
do”, “Hipnozė”, “Beždžionių kalba”, 
“Nupiautos galvos atgaivinimas”, 
“Keisti laukinių žmonių papročiai”, 
“Žmonių giminės pagerinimas”, “Pa
vasaris”, “Apie gydymą su hipno
zės pagelba”, “Psichologija ir jos 
raida”, “Žmonės ir žvaigždės”, “Kaip 
tyrinėjami smegenys”, “Ateities mu
ziejus”, “Vitaminai”, “Kas yra sap
nas/-’ ir kit. Iš visuomenės, istorijos
srities — “Progreso problema”,
“Spaudos draudimo klausimai”, “Nu
siginklavimo klausimas”, visa eilė di
delių moksliškų straipsnių apie Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos, Rusijos, 
Japonijos ir Vokietijos politinę, eko
nominę bei visuomeninę padėtį (“Eko
nominės* geografijos bruožai”). Iš 
meno, literatūros strities — rimti 
kritikos straipsniai apie lietuvių ra
šytojus (J. Savickį, A. Tūlį, ameri
kieti, Ad. Mickevičių), apie Lietuvos 
literatines kryptis, visa eilė straips
nių apie Vokiečių, Prancūzų, Italu 
moderniškąją literatūrą, vertimai iš 
garsiųjų rašytojų — Gorkio, L. Tol
stojaus, originali lietuvių beletristi
ka, poezija ir dar beveik antra tiek 
kitokių įvairių staripsnių, mokslinės 
kritikos žinių, vertimų. Visi straip
sniai rašyti pirmaeilių Lietuvos li
teratų arba išversti iš garsių užsie
nio mokslininkų ir rašytojų raštų.

“Kultūra” išeina kas mėnuo di
deliais 40-50 puslapių sąsiuviniais, 
puikiai ir gausiai iliustruota. Per 
metus jos susirenka stora 600 su vir
šum puslapių knyga. “Kultūra” yra 
žinomos “Kultūros” būrelių organi
zacijos ir Lietuvos “Kultūros Tary
bos” organas.

Amerikiečiams lietuviams, kurie 
nors ir gali skaityti anglų kalba ei
nančius žurnalus, vis dėlto butų ne
abejotinai pravartu skaityti ir “Kul
tūrą”. Jie tuo darytu keleriopos 
naudos. Pirmiausis: turėtų nuola
tini rimtų, įdomių mokslo žinių šal
tinį savo gimtoj kalboj. Antra —• 
paremtų taip reikšmingą Lietuvos 
žmonių švietimo bei mokslinimo dar
bą, kurį jau 7-ri metai varo “Kul
tūros” žurnalas ir dabar norėdamas 
dar labiau ji išplėsti, būtinai turi di
dinti savo skaitytojų skaičių. Beto, 
“Kultūros” žurnalas gali gerai tikti 
ir lietuvhj kalbos geresnio pramoki
me priemone, nes jo raštai aiškus, 
sklandus, taisyklingi. šiaipjau rei
kia pastebėti, kad “Kultūroj” pla
čiai liečiami ir Amerikos gyvenimo, 
mokslo bei literatūros klausimai. 1929 
metu žurnale apie Ameriką jau til
po net keletas dideliu straipsnių, ku
rie gali būti labai įndomųs ir pa
tiems amerikiečiams.

Apskritai, “Kultūra” vienintelis 
panašios rųšies žurnalas Lietuvoj, 
tiek savo turiniu. tiek savo išvaizda 
prilygstąs tolygiems Amerikos bei 
Europos žurnalams.

Žmogus, kuris domisi Lietuvos 
švietimu, jos mokslo- literatūros ir 
kultūrinio gyvenimo reiškiniais, ne
ras nieko geresnio, kaip užsiprenu
meruoti “Kultūrą”. Jos kaina me
tams labai pigi — tik 3 doleriai. Už
sakant giminėms ar pažįstamiems 
Lietuvoj — tik 2 doleriai, adresas: 
“Kultūros”, žurnalui, Šiauliai, Auš
ros ai. 15.

“Kultūra” dirba didelį darbą, kurį 
verta paremti, tuo labiau, kad pa
čiam rėmėjui ji teikia nepaprasto at
silyginimo — rimčiausios mokslo 
šviesos.

Užsiprenumeruokit “Kultūrą”!

cagiečiai susiekimo nustojo. 
Gatvekariais reikėjo važiuoti 
1 mylias, apie 3 valandas lai
ko ir daugiau. Automobiliai— 
nei iš vietos. Trekai užplūdo 
gatves ir “pielavojo” galveka- 
ri\i “trekes”.

Lietuviai turi daug atsimi
nimų su šiuo sniegu. Jiems to
kios sustekimo priemones ne
trukdė kelionę atlikti. Papratę 
iš kūdikystės laikų per snie- j kultūriniam krašto progresui, 
gų pūškuoti, ,pūškavo ir dabar' 
atlikdami kelionę 5-10 mylių 
keliaklupsčiais.

Lietuvoje tokios “kelionės 
priemonės” labai natūralios. 
Kalėdoms, būdavo, traukia pul
kai žmonių per laukus, taš
kydami pusnis. Sveika, Įdomu!

Pasiskaitykite kelionę musų 
tautiečių, per kiek laiko jie pa
siekė savo Įstaigas ir “Nau
jienų” ofisą:

A. Žymantas važiavo, pėš- 
čias ėjo ir keliaklupsčiais iru
si ir 4 mylias kelio padarė į 
5 vai. su viršum.

M. Jurgelioniene ėjo, važia
vo elevateriu, važiavo gatve- 
kariu, ir vėl ėjo. Dviejose vie
tose išsigėrė kavos, kad sušil
ti, ir 8 mylias kelio atliko j
4 valandas laiko.

A. Lalis nuo Bridgeporto iki 
Naujienų — 2 mylias —■ va
žiavo 2 vai. 30 minučių.

Margučio redaktorius, p. Va
nagas, važiavo gatvekariu 
pėsčias, nešinąs savo “Margu
čius”, kuriuos kelionėje išbar
stė ir į Naujienas atsinešė apie 
porą numerių. 6 mylias kelio 
padarė į 4 vai. laiko. Jeigu 
“Margučio” kam pritruks, tai 
žinokite kur jie dingo.

Mr. Strainis skubino ateiti Į 
“Naujienas” atnaujinti prenu
meratą, bijodamas, kad nesu
stabdytų siuntinėję, tai 5 my
lias kelio atliko į 4 valandas.

Poška šiandie žinių neturi; 
prieš veją keliavo, tai nieko 
nematė ir kelionėj užtruko pus- 
tnečios valandos.

Julia Griniūtė, ir Felicija 
Kontrimiutė gatvekariu važia
vo 2 valandas. Butų ilgiau va
žiavusios, bet savo šiltą vietą 
turėjo užleisti kitiems.

Hart, Schąffner and Marks 
baltų kelinių siuvėja skundė
si, kad per 8 metus nepasivė
lavo nė vieno karto, o vakar 
apie 10 mylių kelio užtruko
5 valandas ir pasivėlavo dar
bui 3 valandomis.

Į Naujienas, darban, laiku 
'pribuvo tiktai Rypkevičia ir 
Bašinskas 
delį “pasiryžimą”.

Klausimas požeminių kelių 
Chicagoje aiškus: jie visai ne
reikalingi, nes transportacija ir 
taip gera.

Švelnią ir Mankus — “Nau
jienų” išvežiotojai — tiek pri
kamavo savo mašinas, kad jos 
absoliučiai atsisakė jiems tar
nauti. Mašinos nugabenta į 
“ligonines”. Gi bila mašinų dak
tarams (garažams) kiekvieno 
jų sieks iki $80 ar daugiau.

Ir dar ne viskas: deliai šių 
mašinų nelaimių “Naujienų” 
nepristatyta į Roselandą ir 
Marąuette 'Parką.

Lietuvoj yra jau 
Kultūros” 

Per tą visą laiką to žur- 
vir.š 60 sąsiuviniu, kurie 
paimti sudaro apie 3500 
Tai jau knygos, kurios 

‘‘Kultūros”

“šių dienu 
“Tarplanė- 
“Kino fil- 
ir mokslo 

istorija”, 
“Kas pa- 
“Vokiečių 

” ir

ėjo

tur būt per di-

Darbas, kurį verta 
paremti

(Septyneri “Kultūros” žurnalo 
metai).

Spausdintas žodis yra didele švie
timo ir žmonių kultūrinimo priemo
nė. Neretai gerą, rinitai tvarkomą, 
mokslo ir literatūros žurnalą negali 
atstoti net dešimtis ar šimtai moky-

SIUVĖJAS
Darome Siutus ant Orderio

Didelis pasirinkimas importuotų iš kitų šalių materijolų, priei
namomis kainomis. Prosiname, valome ir 

taisome visokias drapanas.

FRANK MICKAS
4146 Archer Avenue, Chicago, III.

Tel. Lafayette 0057-8

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti SL Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

SUARDO GRAŽUMĄ
Naudokis 3-jų dienų 

bandymu DYKAI
Nors suirę nervri ” nuvargę vei
do raumenys gali kilti nuo persi- 
dirbimo, bet dažniausia tas kyla 
nuo vidurių sustingimo ir stagna
cijos. Gražumas, Rajumas ir iĄr 
tverme atgaunama tik. kuonurt 
vidurių vangumas pergalėtas ir 
virškinimas padarytas normalus.

Kad iavti ir palaikyti gražią 
išraiška ir minkštą, kaip akso
mas oda. tai vartok kosmetikas, 
Įei patinku, bet neužmiršk regu
liuoti savo vidurius.,

Nenraleisk progos išbandyti 
Trinerio Kartųjį Vyną, kurs švel
niai ir saugiai išvalo vidurius ir 
paakstina natūralų tekėjimą vi
durių sulčių. Atsiųsk žemiau pa
duota kunoną ir paūši trijų die
nų išbandymo butelį dykai ir ne- 
rokuosime pašto išlaidų. Jei bijo
davai valgyti krakmolinių valgių,

■

tai dabar temyk kaip jie greit 
leidžiasi no intaką gardaus miši
nio Kalifornijos vyno, kaskaros, 
pienių ir kitokių medikalių žolių 
Rašyk šiandie — pirm negu šis 
pasiūlymas atšauktas. Didelis bu
telis $1.25; visose aptiekose.

Išsiųsk šį nemokamo Sempelio Kuponų Dykai!
Jos. Triner Co., Dept. 24 1333 So. Ashland Avė., Chicago, 111.

Name

Str................................................. City .............................. State
----------- ---------------- -------------------------------- -— —............... .

Geriausi Pasauly Fonografai
per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausį Radio

nuuini

dėjote.

Victor dezaino, Victor darbo — 
Nauji kiekvienu žvilgsniu. Mo
dernizuotas circuit, pritaikintas 
prie šių dienų broadeastinimo 
ir radio reguliacijų. Naujas Vic
tor eleetro-dynamie kalbetuvas. 
Naujas pilnai matomas, super- 
automatinis tuninimas, išimti
nai Victor. Dešimt radiotronų. 
Nesuskaitoma daugybė naujų 
pagerinimų. Tryš units, visos 
uždarytos, išimamos, perkelia
mos ir greitai sudedamos. Nau
jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir- 
JO — IR PALYGINKIT! Rie

šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 38 V2 colių augščio, 27 colių pla
tumo ir 16 y4 colio storumo.

VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų)
Specialė demonstracija namuose, 

jei pageidaujama

VitaK-Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 2470—2471
Atdara Utaminko, Ketvergo ir Subatos vakarais.

Ideale Dovana Šeimynai
Screen Grid Radio

Pamatykit jį!

Pasiklausyti jo

BARSKIS
sankrovoj

Pastebėtina vertė.
Įrengtas su tikru

t 1
Electro - Dynamic

kalbėtuvu

Lengvi išmokėjimai 
Įvedimas dykai.

BarskisFurnitureHouse
“The Home of Fine Furniture”

1748-50 W. 47th St. Tel. Yards 5069
Atdara kiekvieną vakarą iki Kalėdų.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”'“
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ČIANG KAI-ŠEKO PERGALĖ

Kinų tautinės valdžios prezidentas Čiang Kai-šekas 
pareiškė, kad maištininkų sukilimas prieš jį esąs su
triuškintas. Pasidėkavojant ištikimųjų kareivių ir ka
rininkų drąsai bei pasišventimui, priešui esąs suduotas 
toks baisus smūgis, kad jisai daugiau nebeatsigriebsiąs. 
Čiang Kai-šekas savo pareiškime pripažino, kad pasku
tinis generolų maištas prieš jį buvęs rimčiausias ir pa
statęs tautinę Kinų valdžių į toki pavojų, kad ji kaboju
si ant plauko. /

Yra, be abejojimo, gerai, kad tautinė valdžia nuga
lėjo maištininkus. Jeigu sukilusieji generolai butų lai
mėję, tai Kinų teritorijų jie butų pasidalinę tarp savęs 
ir tam milžiniškam krašte butų vėl, gal daugeliui metų, 
užviešpatavusi anarchija.

Bet gen, Čiang Kai-šeko pasakos apie ištikimosios 
armijos “drąsų ir pasišventimą” tai tik oratoriškas kal
bos padailinimas. Kovose tarp besivaidijančių Kinijos 
generolų sprendžia ne ginklas, bet — doleris. Jei tauti
nės valdžios prezidentas “sutriuškino” maištininkus, tai 
reikia suprasti, kad jam pavyko papirkti pakankamą 
sukilusių generolų skaičių, taip kad jo pusėje susidarė 
didesnė armija, negu pas priešus.

Neperseniai buvo spaudoje pranešta, kad Čiang 
Kai-šekas gavo iš Amerikos miliardierio Morgano 
40,000,000 dolerių paskolą, pavesdamas jam už tai stam
bių biznio koncesijų Kinijoje. Iš šitų keturių dešimčių 
milionų dolerių geroka porcija veikiausia teko sukilu
siems prieš Čiang Kai-šeką armijų vadams. Tuomet jų 
maištas “susmuko”.

SVARBUS ATIDENGIMAS MEDICINOJE

Jaunas bakteriologijos ir hygienos profesorius Chi- 
cagos Universitete, Dr. Isadore Falk, padarė svarbų 
atidengimą medicinoje. Jam pavyko izoliuoti influen- 
cos bacilę.

Tas pavojingas ligos peras turi jau ir vardą, bū
tent: Pleomorphis Streptococus (tardami, neišsisukite 
liežuvį!). Dabar yra vilties — taip sako ne tik Dr. Falk, 
bet ir kiti daktarai — surasti priemonę jį užmušti arba 
nuo jo apsaugoti žmogaus organizmą. Vadinasi, ateina 
laikas,, kada nelabajai “flu” bus padaryta galas.

Žmonija gali tuo, žinoma, tik džiaugtis. Milionus 
gyvybių yra sunaikinusi influencos liga Amerikoje ir 
kitose šalyse. Daktarai iki šiol nežinojo, kaip nuo jos 
gintis. Nežiūrint to, kad Dr. Falk yra amerikietis ir su
lig kilme žydas, jo atidengimu naudosis visos kultūrin
gos šalys, tautybės ir tikybos. Mokslas yra universalis 
daiktas. Del to jisai ir progresuoja sparčiau, negu kas 
kita pasaulyje.

IR fAŠISTAI “VALOSI”

Jdomu, kaip ištikimai Roma seka Maskvos pėdomis. 
Svarbiausias Rusijos diktatorių užsiėmimas, kaip žino
ma, yra kovoti savo eilėse su visokiais “nukrypimais”. 
Tuo tikslu bolševikai be paliovos “valo” ir “valo” savo 
partiją. “Valė” nuo “darbininkiškos opozicijos”. “Valė” 
nuo Trockio ir trockininkų, “Valė” nuo Zinovjevo ir 
Kamenevo bei jų pasekėjų. Dabar “valo” nuo dešiniųjų, 
kuriems vadovauja Bucharinas, Bykovas ir Tomskis.

Bet štai ėmė “valytis” jau ir fašistai Italijoje.
Telegrama iš Romos praneša, kad fašistų partijos 

Didžioji Taryba (t. y. Mussolini) įsakė visiems juocl- 
marškiniams, kuriems stinga “tinkamos dvasios”, per 
savaitę laiką pasitraukti iš partijos. Jeigu kas nepasi
trauks geruoju, tam tur-but bus paimta didele šluota.

Tarpe pirmųjų, kuriems dėl šito įsakymo tenka ap
leisti fašistų eiles, esąs Farinacci, vienas įžymiausiųjų 
Mussolini draugų ir bendradarbių. Šito fašizmo šulo 
dvasia pasirodė “netinkama” dėl to, kad jisai iškėlė 
aikštėn Milano miesto viršininko, Belloni, graftą ir tuo 
padarė daug “nemalonumo” viešpataujančiai partijai.

Tai tik pradžia. Po Farinacci bus “išvalyti” kiti. 
Paskui dar kiti. x

Fašistams bus lengviau “valytis”, negu bolševikams, 
kadangi Mussolini dar tebėra gyvas, o Leninas jau na- 
bašninkas. Bolševikams tenka ilgiausiais “teziaiš” 
dinėti, kas yra tikras, o kas netikras “leninistas”.
fašistiškoje Italijoje apie tai nėra jokių abejonių: kas 
Mussoliniui priešinasi, tas “netikras” .ir lėks lauk.

iro-
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SOCIALISTAS — ŠVEICARE
JOS PARLAMENTO 

PREZIDENTAS

Šveicarijos nacionalratas 
so krašto seimas) išrinko 97 
balsais prieš 33 ir 49 susilai
kius vice-prezidentą Graberį na- 
cionąlrato prezidentu.

Graber yra socialdemokratas. 
Tai yra antras kartas, kad so
cialdemokratas užima Šveicari
jos seimo prezidento vietų. Pir- 
miaus į tą vietų buvo išrinktas 
Kloeti, kurį ditbar Socialdemo
kratų partija stato kandidatu į 
jundesratą (ministerių kabine
tą).

Dar tik kelios savaitės, kai 
Šveicarijos socialdemokratai sa
vo suvažiavime nutarė dalyvau
ji bundesrato (federacijos tary
bos, arba ministerių kabineto) 
rinkimuose. Iki to laiko jie bu
vo nusistatę (kaip ir Franci jos 
socialistai) neiti į valdžią.

VILTYS IR GANDAI 
LIETUVOJE

(vi-

liberališkesnio

Pasitraukus vidaus reikalų 
ministeriui Musteikiui, Lietuvos 
opozicinėse partijose kilo Vilčių, 
kad valdžios kursas pakrypsiųs 
į liberališkesnes vėžes. Mustei
kis buvo griežtos politikos šali
ninkas, tuo tarpu kad Aravi- 
čius (Alytaus apskr. viršinin
kas) , kuris buvo numatomas at
sistatydinusio ministerio vietai 
užimti, buvo žinomas, kaipo 
nuosaikus žmogus.

Bet kol kas tos opozicijos vil
tys neįvyko. Aravičius tapo pa
skirtas vidaus reikalų ministe- 
riu, tečiaus valdžios politika pa
silieka ta pati.

Ryškiausias
kurso ženklas butų karo stovio 
panaikinimas. Bet iki šiol val
džios sferose negirdėt nė kalbų 
apie karo stovio atšaukimų. 
Nors ir oi’iciozinė spauda pripa
žįsta, kad karo stovis bei karo 
teismai daro blogo įspūdžio už
sieniuose, bet ji aiškina, kad 
užsieniuose tie dalykai esą ne
teisingai įvertinami, nes Lietu
vos gyventojai esą su karo sto
viu “apsipratę”.

Buvo pasklidę gandų, kad 
rezignuosiąs ministeris pirmi
ninkas Tūbelis ir į tą vietą bu
siąs paskirtas Klaipėdos guber
natorius Merkys. Kolkas 
gandai nepasitvirtino.

tie

KORUPCIJA VOKIETIJOS 
KOMUNISTŲ CENTRE

Jau ilgokas laikas, kai Vokie
tijos opoziciniai komunistai sa
vo laikraščiuose rašo apie ko
munistų partijos šulų Leow. 
Viešai spaudoje skelbiama, kad 
Leow išeikvojęs stambias su
mas pinigų iš įvairių komunis
tų organizacijų iždų.

Dešiniųjų komunistų organas 
“‘Gegen den Strom” (Prieš Van
denį), atkartodamas tuos kalti
nimus, klausia, kodėl “draugas” 
Leow nepasiaiškina viešai, ko
dėl užtyli tą skandalų centrali- 
nis komunistų partijos organas 
“Rote Fahne” (Raudonoji Vė
liava). kuris šiaip labai garsiai 
šaukia apie suktybes, primeta
mas kitų partijų žmonėms, ir 
kodėl komunistų centro komi
tetas nereikalauja, kad Leow 
skųstų teismui laikraščius, jei
gu jie jį šmeižia.

Pats dešiniųjų komunistų or
ganas reikalauja, kad Leow 
trauktų jį teismo atsakomybėn, 
ir apsiima visus savo kaltini
mus jam įrodyti.

Leow yra komunistų partijos 
atstovas reichstage, komunistų 
partijos centro komiteto narys, 
antras “Raudonųjų Fronto Ko
votojų Sąjungos” pirmininkas 
ir “Raudonosios Pagelbos” cent
ro komiteto narys.

Spauda viešai kultiną .iį, kaip 
sukčių ir vagį, o jisai ir jo par
tijos draugai tyli, lyg oisteriai!

Juozas Pronskus

Žemaičių Padėtis Vytauto Laikais

(Tęsinys)
Tada dar sykį įsigijęs kryžuo
čių pasitikėjimų keliais žygiais 
prieš Jaugalių, netikėtai su sa
vo pulkais apsupo kryžuočių 
pilį Rittenverder, vokiečius pa
vergė, kitus pakelėse išmušė, 
ir šį kartą jau pergalingai su
grįžo į Lietuvų, kur be kovos 
įėjęs į Vilnių minioms džiū
gaujant, galop apsivainikavo 
visos Lietuvos Didžiuoju Ku
nigaikščiu. Tai nutiko 1392 m. 
Vytautas pažadėjo savo ir sa
vo įpėdinių vardu ištikimai 
Jaugaliui tarnauti, vienybę su 
lenkais saugoti, ir prieš abie
jų tautų priešus laikytis iš vie
no...

Kiek kainuoja garbė?
Pirmieji Vytauto viešpatavi

mo metai kaip didžiojo Lietu
vos kunigaikščio nė kiek ne- 
^alengvino Lietuvos padėties. 
Bematant sukilo visa eilė kon- 
eurentų: Jaugaliaus broliai, AL 
girdukai, kurie valdė kaikurias 
(iūdų kunigaikštystes, pakilo į 
carus; Severijos, Kievo ir Pa- 
dialijos kunigaikščiai atsimetė. 
Kryžuočių did. mistras pra
dėjo naujų talkų kviesti iš vi
sos Germani jos, kaltindamas, 
kad lietuviai skaitlingai pereina

Gudų tikėjimą, tai yra į sta
čiatikius ir atsimeta nuo po
piežiaus, tad reikia eiti juos 
vėl kardu krikštyti. Vengrų 
karalius ir Germani jos impe
ratorius, pabūgę Vytauto įsiga- 
ėjimo, pradėjo Lietuvos prie

šams taikanti. Kryžuočiai ypa
tingai stengėsi gauti progos 
atplėšti Žemaičius, ir kaltino 
juos tebepasiliekant pavojin
gais kryžuočių kaimynais ir kad 
Parusnės ir Padauguvio žemai
čiai nepasiduoda vokiečiams 
pavergiamai. Vytautas norėda
mas kryžuočius nuraminti, pri
žadėjo, kad nuo šiol Žemaičiai 
kryžuočių nebekariaus ir vo
kiečių klausys. Kryžuočių mis
tras į tai atsakė Vytautui: 
“Drauge, kam tvirtini? Nie
kuomet nei jus,nei jūsų pirm- 
takunai negalėjo tų žmonių 
(žemaičių ir prūsų), apaugusių 
giriomis, pats tai žinai, suval
dyti, kuriuos mums jau senai 
yra popiežius ir ciecorius pa
dovanojęs, kad mes juos tenai 
atverstume į krikščionių tiky
bų”. Negana to, dar Lenkų ka
ralienė; Jau galione Jadvyga, 
pareiškė pretenzijų, kad jai vy
ras Jaugalius pažadėjęs visą 
Lietuvų atiduoti į kraitį, tad 
pareikalavo duokles.

Vytautas sušaukė Seimą į 
Vilnių, kur vienbalsiai nutarė, 
kad Lietuviai niekuomet lan
kams nepriklausė, nė duoklių 
nemokėjo, ir niekuomet to ne
darys. Vytautas, apsisaugoti 
nuo Lenkų pratenzijų, 1398 m. 
Gardine padarė sutartį su kry
žuočiais, atiduodamas jiems Že
maičius ligi pat Nevėžio upes; 
be to pats padėti kryžeiviams 
Žemaitijoj statyti pilis, padėti 
kryžeiviams kariauti, popie
žiaus klausyti; be to įkaitu kry
žuočiams išdavė savo brolį Zig
mantų. Greit paaiškėjo, kad 
Vytautas ne tiek dėl lenkų, 
kiek dėl kitų užmačių nupirko 
taip brangia kaina kryžuočių 
draugiškumų. Greit jis pradėjo 
ruoštis į karų prieš Totorius, 
kadangi totoriai buvę nugalė
ję kaikuriuos. Lietuvos karved
žius netoli Juodųjų jūrių, ki
toj pusėj Dono upės, kur net 
vienas Vytauto brolis Patriks 
žuvęs.

1399 m. Vytautas su dar ne
girdėta galybe, kur vienų tik 
Lietuvos kunigaikščių dalyvavo 
virš 50, ištraukė į tolimus pie
tus, ir lies > Vorkslos upe pasi
tiko baisias totorių pajėgas, ve
damas jų garsiojo vado Timu- 
ro. Timuras per pasiuntinius 
pasakęs Vytautui: “Galingasis

čiausias teikia man viso pa
saulio valdžią. Timuras turi 
būt mano sunum ir tarnu, ar
ba mano vergu.” Vytautas pra
dėjo karą, kurį baisiausiai pra
laimėjo: visus pulkus totoriai 
išskerdė, net 74 kunigaikščiai 
krito, tik pats Vytautas su silp
nais likučiais beišsigelbėjo. Ta 
nelaimė susilpnino Lietuvą il
giems metams ir buvo prie
žastis dar skaudesnių pasek
mių vėliau. Lenkai tuojau pa
reiškė, kad Jaugalius, vesda
mas jų Jadvygą yra Lenkams 
pažadėjęs daug daugiau nei bu
vo ligi šiol žinoma. Vytautas 
likęs bejėgis dabar apsiėmė 
Jaugaliaus/ pažadus raštu pa
tvirtinti, būtent, kad: Vytau
tui mirus, visa Lietuva su vi
somis užkariautomis teritorijo
mis teks Lenkijai. Negana to. 
Lenkai sukėlė naujus vaidus 
tarpe pietų Lietuvos dominijų.

Žemaičiai, tuotarpu, Vytau
to atiduoti kryžeiviams ir tu
rėdami patys statyti savo tė- no Vytauto mostelėjimo suki- 
vynėj tvirtoves savo pavergė
jams, pradėjo žutbųtiną kovą 

autas, no-

tautas su Ragainės kryžuočių 
komendantu darė tą pat; ne
gana to, pagautus gyvais že
maičius siuntė kryžuočiams į 
vergiją. Po tokios ekzekucijos 
kryžuočių mistras rašė Ger
manuos imperatoriui laiškų, sa
kydamas: “su Dievo pagelba 
per dvyliką dienų išnaikinom 
netikėlių .kraštų ir į peleną ap- 
vertėm; vadus išgaudėm ir 
daugybes jų imtinių privertėm 
krikštytis. Taip jau iš kitos 
krašto pusės Vytautas su Ra
gainės komendantu su galinga 
kariuomene lygia dalim terio- 
jo gyventojus; kuriuos išmušė, 
išmušė, kuriuos sugavo, muins| 
išdavė ir stipriai su mumis su
tartis tebelaiko”...

/

Po to Vytautas pats padėjo 
kryžuočiams Nevėžio paupiais 
statyti tvirtoves, ir pats su sa
vo žmona nuvyko į kryžuočių 
sostines apžadų daryti prie 
šventos Kotrynos ir šventos 
Barboros/ Taip kryžuočiams sa
vo ištikimybę berodydamas, tuo 
pat laiku Vytautas pašnibždė
jo Žemaičiams laikytis. Ar jis 
jiems žadėjo pagelbos, nėra ži
nių; tačiau Žemaičiai, neuž
miršdami savo brangaus gynė
jo Keistučio atminties, ant viė-

tose vietose Žemaičiams Vy
tautas slapta pasiuntė gabius 
karvedžius, kad jie skubiai Že
maičius sukeltų ir ginkluotų.

(Bus daugiau)

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Pėtnyčioj ir Subatoj, 
Gruodžio 20 ir 21

Visas kalbantis paveikslas

“The Return of 
Sherlock Holmes”

dalyvaujant
CLIVE BROOK ’

šio karo kėlėjo. Mes į tavo ru- 
bežius niekados neį žengėm.” 
Bet Vytautas atsakęs: “Aukš-

prieš kryžuočius. 
rodamas palaikyti kryžuočius 
sau ištikimais, pats rodė jiems 
ištikimumų, nueidamas su sa
vo pulkais kryžuočiams į tal
kų ir bendrai su kryžuočiais 
mušdamas savo ištikimiausius 
draugus žemaičius, kurie krau
jo klanus išliejo, kol Vytautų 
į sostų pastatė... Ir taip, kry- 
žuočiai susikvietę naujų žmog
žudžių talkų iš Teutonuos trau
kė degindami paskutinius že
maičių namus ir skersdami gy
ventojus, iš kitos pusės Vy-

lo, gal tikėdami, kad Keistučio 
sūnūs, tikrai mano tai kų sako. 
Daukantas sako: “žodžio vieno 
ten tereikėjo tiems, kurie buvo 
susitarę arba ligi paskutinio 
žūti, ar laisvais po sehovės gy
venti. Tiems, sakau, kurie nau
jojo tikėjimo kaip ir tos nau
jos valdžios, kuri juos į gyvu
lius 
tant 
vėžį 
skui
rai padare kiti, palikdami sa
vo tėviškių pelenuose krauge
rius vienus bevieŠpataujant. 
“Likusiems kryžuočių okupuo-

vertė, neapkentė. Bema- 
4000 vienu kartu per Nc- 
išsidangino į Lietuvų; pa
jų tų pat slapta ir atvi-

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Pradžia naujos serijos 
“Tarzan the Tiger”

Kalbanti komedija 
“Madame Q” 

Kalbančios žinios.

Apsižiurčkit, 
kad jus gau
tumėt TIKRĄ

EAU DE OŲIN1NE 
išdir- • i
bam, Pinaud
—garsiausias pasaulyj 

plaukų tonikas.
Sustabdo pleiskanas — palai 
ko plaukus tankius ir stiprius. 
Jūsų mėgiamoj sankrovoj — 
arba išplėskit šį apgarsinimą 
ir prisiųskit Pinaud, Dept. M. 
220 E. 21st St., New York, 

dėl nemokamo sempelio.

Garsinkitės Naujienose

M iWAUU»J

M-M M. M

Del tvarkraSčių, fėrų ir informacijų ant visų 3 geležinkelių telefonuokit RANDOLPH 8200

Pasinaudokite musu Outing 
and Recreation Bureau, 72 
W. Adams St., tęl. Randolph 
8200. Dykai žinios apie išva
žiavimus, keliones, pasilink
sminimų Vietas ir lavinimo
si turus visoj Chicagos Me
tropolijos apygardoj.

LEDAS
• . H J i ;>*>•*

kada jus mažiausia jo tikitės... paden
gia vieškelius po šąlančios lijundros- 
lietaus... bejėgiai automobiliai slidinė
ja ir čiuožinėja ant šitokių stiklo kelių. 
Pavojus važinėja vieškeliais!

• Electric Interurbana 
’ Motuft Coacli Koutea

m Imu

JUS GREIČIAU 
NUVAŽIUOSITE 

su EleJ^tril^iniu!

CHICAGO SOUTH SHORE 
& SOUTH BEND RAILROAD

UKg;

.K* įt-yio

CHICAGO NORTH SHORE 
& MILVVAUKEE RAILROAD

jjįįy

CHICAGO AURORA
& ELGIN RAILROAD 

(The Sunset Lines)

Važiuokit 70 myliu į valandą
Į RYTUS I ŠIAURĘ I VAKARUS

pRAlįROAD/j
ė
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INIOa
Pabėgo šeši kaliniai
Ketvirtadienį, 10 vai. ryte, 

pabėgo iš naujojo pavieto ka
lėjimo šeši kaliniai. Kalėjimas 
yra prie 26-tos gatvės ir Cali- 
fornia avė. Pabėgusių kalinių 
vardai tokie: Louis McKinzie, 
buvęs kalinys, dabar kaltintas 
plėšimu; Kari MeLean buvo lai
komas kalėjime ryšy su plė
šimu; John Sisuly buvo laiko
mas už plėšimų; Joseph Rus- 
so, John Lazarski ir Louis 
Stanek kaltinta mažesniais nu
sikaltimais.

'lai pirmas pabėgimas kali
nių iš naujojo kalėjimo.

Pabėgimas atsiliko šitaip. 
Ryte, kada kalėjimo sargas su
statė kalinius eile koridoryje, 
tai vienas pabėgusių kalinių, 
McLean, kirto sargui. Kiti Mc 
Leano suokalbininkai prišoko. 
Jie sumušė sargų taip, kad šis 
neteko sąmonės.

Po to, minėti šeši kaliniai 
nusileido Į kiemų. Čia jie pa
dėjo vienas kitam užsiristi ant 
kiemo sienos, kuri' yra 20 pė
du aukščio, (ii nuo sienos že
myn jau buvo lengva nušok
ti.

Pabėgančius kalinius paste
bėjo sargas O’Meara, kuris 
ėmė šaudyti. O’Meara taipjau 
davė žinoti apie Įvyki visai sar
gybai. Greitai j kalėjimų pri
buvo daugiau policininkų ir 
sargų/

Mokyklos uždarytos 
dėl sniego

500,000 Čikagos pradinių ir 
aukštesniųjų (high) mokyklų 
mokinių vakar gavo atostogas. 
9:30 vai. ryte duota įsakymas 
uždaryti tas mokyklas. Mato
te, daugelis vyresniųjų moki
nių, lankančių toliau nuo jų 
namų esančias mokyklas, ne
galėjo pasiekti mokyklų, ba su
sisiekimas gatvekariais vieto
mis sutruko. Kiti gi mažesnie
ji negalėjo per sniegą išbristi.

Kuone sušalo 50 pėdų 
nuo savo namų

H. B. Kennon, 1127 Ilinman 
avė., 8 vai. ryte vakar išėjo 
darban. Jis paėjo kokias 50 
pėdų nuo namų ir sniegas pa
darė jį neregį.

Netekęs jausmo, kur jis yra 
ir kur eiti; Kennon pasibeldė 
į duris namų 1112 Hiinman 
avė. Čia jo neįleido vidun, ma
nydami, kad koks vagis.

Bet šio namo savininkai pa
telefonavo policijai. Pastaroji 
pribuvo, bet negalėjo surasti 
Kennono per pusę valandos.

Pagalios praeivis užlipo ant 
Kennono jėloj prie šalygalvio. 
Policija pasiskubino pagelbon. 
Ji rado Kennoną nušalusiomis 
kojomis ir rankomis, be są
mones.

Aukos dviejų ■ dienų 
sniego audros

Sudegė bažnyčia

Ketvirtadienio rytmetį anksti 
Midegė presbiterionų bažnyčia 
Wilhi»l.atte miestely, stovėjusi 
prie 9-ios ir Greenleai avės. 
Nuostolių parapijai gaisras pa
dare $75,000.

Del KALĖDŲ
MUZIKOS,

Lankykite

Peoples
Furniture Co.

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St.

HEMLOCK 8400

4177-83 Archer Avė.
LAFAYETTE 3171

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

Iki vakar dienos pietų 17 
ypatų neteko gyvasties dėl 
sniego audros Čikagoj. Štai jų 
vardai:

Joseph Danz, 79 metų, gelž
kelio sargas pateko po bėgu
siu traukiniu.

Emil Schilling, 70 metų, ra
sta sušalęs arti namų, kuriuo
se gyveno, 5939 N. Artesian 
avė. N

Michael Formella, pavirto 
gatvėje eidamas bažnyčion ir 
sušalo, pirm negu ji užtikta.

X. VVajiekievvicz (iš Niles). 
Jį užmušė automobilis.

Henry Wing, kinietis, rasta 
sušalęs prie jo namų.

M. Balkiu, Illinois gelžkelio 
sekcijos darbininkas rasta nu
kirsta galva ant gelžkelio be
gi ų.

Frank Cardella užmuštas tre
ko, kurio draiveris nepamatė 
Cardellos einančio gatve.

Jacob l)yx'tra — širdis ne
išlaikė vėjo ir audros.

Frank Fanning, Illinois Cen
tral gelžkelio darbininkas, pa
slydo, griuvo ir užsimušė.

Peter lvano\vski, Joliet, per
šalo, mirė.

Mis. Anna Leonard, lauk
dama gatvekario mirė prie 
State st. ir Jackson bulvaro; 
širdis.

John E. McDonald —- suša
limas ir širdis.

Albert Rio, iš Mayvvood, — 
sušalimas ir širdis.

Paul Šepka — mirė širdies 
liga, vos spėjęs nukasti snie
gą nuo šalygalvio.

William Timmerman — mi
rė širdies liga kasdamas snie
gą nuo šalygalvio.

AJfred Vau Steenberg—už
muštas, kai mėgino nustumti 
iš kelio sustojusį savo auto
mobili.

Nežinomas vyras — mirė iš 
peršalimo.

Perdaug storonės 
parodė

Taipgi
Reprezentuojame visų eilę

R. C. A. RADIOLŲ, 
ATVVATER KENT, 

MAJESTIC, 
ZENITH.
VICTOR,
FA D A,

KIMBALL RADIOS ir 
KIMBALL PIANŲ.

Prieinamesnės kainos ir išlygos. 
Tarnauja patyrę ir mandagus 
žmonės.
Krautuvės atviros kas vakarą ir 
Nedėtdieniais nuo 10 vai. ryto iki 
I valandai po pietų.

Cook pavieto vieškelių polici
ninkai pastebėjo nuži u retiną 
automobilį, kuriuo važiavo du 
vyrai. Vieškelių policininkai su
laikė važiavusius.

—Bet mes ne butlegeriai! — 
užprotestavo sulaikytieji— Mes 
policininkai. Ve musų žvaigždės, 
musų kortelės, revolveriai, o 
štai policijos sirena prie auto
mobilio.

Balonė! —- atkirto vieške
lių policininkai. — Jeigu jus 
policininkai, tai mes suvalgysi- 
me tas jūsų žvaigždes.

Vėliau stotyje pasirodė, kad 
areštuotieji .buvo Joliet polici
jos kapitonas Wm. McKanna ir

[Pacific and Atlantic Photo]

St. Joseph, Mich. —• Policmo- 
nas Charles Skelly, kurį nušo
vė Fred Dane (Burke), paskel
bęs kriminalistas.

seržantas James Kavanaugh, 
tarnaujantys policijai po dau
giau, kaip 20 metų.

Dabar nužiūrima, kad jeigu 
pavieto vieškelių policininkams 
kada pasitaikys būti arti Jolie- 
to, tai jiems gali tekti ir suval
gyti tos žvaigždės.

Apdraudė savo dar
bininkus

WINSTON-SALEM, N. C., gr. 12.
— Praplėsdama savo nusistatymą 
praktiškai rūpintis gerbūviu savo 
savo darbininku, R. J. Reynolds To
bacco Co., išdirbėjai Camel cigaretų 
ir Prince Albert rūkomojo tabako, 
padarė prisidedanti grupių apdraudos 
kontraktą, siekiantį $10,000,000 dėl 
apie 10,000 savo organizacijos narių,
— visų Winston-Salem darbininkų ir 
atstovų visose kitose šalies dalyse, 
ši apdrauda tapo pavesta Eųuitable 
Life Assurance Society of the Uni
ted States. Nors 30 dienų buvo pa
skirta darbininkams priimti ši pie
ną, tečiaus už trijų dienų nuo pas
kelbimo šio pieno, 80 nuošimčių dar
bininkų Winston-Salem išreiškė savo 
norą dalyvauti apdraudoje.

Planas apima gyvasties apdraudą, 
pilno suniegalėjimo apdraudą ir ne
laimės ne darbe ir sveikatos ap
draudą. Tik darbininkai, kurie iš
dirbo Reynolds Co., šešis mėnesius 
ar daugiau gali gauti palisą, kuris 
yra nustatytas sulig uždarbio. Pa-

__ Lietuvės Akušeres
MBS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

MIKOLAS TERLECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu' 

gruodžio 17 dieną, 7 valandą 
vak., 1929 m.„ sulaukęs 23 me
tų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Kražių parap. ir miest. 
Amerikoj išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Zofiją, po tėvais Balu lai
te, seserį Kazimierą, brolį An
taną, brolienę Stefaniją, dėdes 
ir tetas ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 4433 South 
Wood St.

Laidotuvės jvyks subatoj, 
gruodžio 21 diena. 8 vai. ryte 
iš namų j šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kązimioro kapines.

Visi A. A. Mikolo Torleckio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Sesuo, Brolis, 
Dėdės, Tetos ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- j 
būrius Eudeikis, tel. Yards 1741

lisai siekia nuo $500 iki $10,000 ir 
atsitikime ligos ar nelaimės moka 
nuo $6 iki $40 į savaitę, sulig dar
bininko uždarbio., Jei darbininkas 
apleistų darbą, jis gali apmainyti pa
lisą ir tęsti ..savo apdraudą, jei jis 
nori.

Reynolds Tobacco Co. paskelbimas 
apie grupių apdraudą sekė už‘savai
tės po paskelbimo naujo pensijų pie
no, kuris jau yra įkūnytas. Sulig 
tuo pensijų pienų bus mokama nuo 
$6 iki $40 į savaitę vyrams darbi
ninkams virš 65 m. amžiaus ir mo
terims darbininkėms virš 60 m. am
žiaus, kurie yra išdirbę kompanijai 
20 metų ar daugiau. Pienas taip
jau apima darbininkus, kurie yra 
išdirbę kompanijai 20 metų ir kurie 
daugiau jau nebegali dirbti.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Graboriai________
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

——v--- -

BUTKUS 
v 

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

CanaI 3161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

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

koplyčia veltui.
3103 S. Halstcd St.

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
/ I • • ■ /

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 

Balzamuoto jas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chieagoj.

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai įvairus gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS AKINIŲ 
J 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. S pedale 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.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų
------------- O----------r-

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rež. 2359 S. Leavitt St., CanaI 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti 
-------- o--------

Ofisas ir Akių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL,

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei

Dr.

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

Tol. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki ll valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4G49 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai___

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

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

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

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

Tel. Bruiiswick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
. i--------- -----------

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone CanaI 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
fCorn. Leavitt St.)

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

Telefonas RcpUblic 7868 
CHICAGO, ILL.

1646 W. 46th St.

1327' So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5208

Ofiso ir Roz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VValiaco Street

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tafnstots 
Telefonas ‘

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. CanaI 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

------ -u---------

Phone CanaI 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avė/ 
Valandos: 2—4 po pi//t 
Phone Lafayette 0098

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stale Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St. ‘
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.• ------- O----- —

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

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. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS ”
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
llesidence Phone Hemlock 7691

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto'ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS*

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas CanaI 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

Įvairų sGyjy tojai
TIK SUGRĮŽUS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

A A SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

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

•t)fisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4«
Rezidencija 6158 S. 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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. / 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

lietuvis"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) do nr. 2423 West 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. 6611 S. Albany A ve. Tel. Pros-

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGO!
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
«68 W. 18th Street 

Tel. CanaI 6174 
SKYRIUS: ,___ T____  _

1238 S. Halsted SL'pect 1930. Nedėliomis tik pagal su- 
TeL Victorjr 4088 tartį.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

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 ii.i 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

(lytoj u, nuosavybės pirkimo 
roiitu e su ; tulinkr.mu žmogum, 
o ieikalj p ni.'.ų investavimo i 
šlaką arba borų pirkimo — su 

teisingą 
nuo 
ty

liems pasisekė 
tiems teisingai 
svetimtaučiams, 

lietuviams, ir iš-
jų sunkiai uždirbtus

sušilai

Šventėms basiarti 
nant

“Gaila, kad prieš pat bes i ar
tinant šventėms taip daug žmo
nių, ne tik darbininkų, bet iri 

yra nusiminę”, sako1 
as, l’iiiversal State

baukais. Ten gausit 
patai mą ir apsisaugosi! 
išnaudotojų, kurie vėliau 
cio.jusi, kad 
apdumti akis 
gyvenantiems 
tame tarpe ir 
siurbti iš^ 
dolerius.

“Čionai mes turėtume atmesti 
politiką, paitijas ir tą. nelem
tą u.žvydejimą, kurs taip plačiai 
yia įsigalėjęs musų tautiečių 
tarpe. Eikite su visokiais rei- 

.kalais prie sayo žmonių, kurie 
yra kompetentingi duoti gerą 
patarnavimą, o jeigu atsiranda 
kur neteisingas ir skriaudą da- 

’ *. . .— J'ąs asmuo, laŲ tokį tuojaus
buvo ir jau baigias, ir apie juos i vįe^aĮ paskelbkite, kad ir kiti 
tik galima prisiminti. Tiesa,ij^ saugotųsi.
kad keletas didelių Real Estate ' arlinantis Naujiems
firmų per pereitus kelis metus, ■ Metams, nusistatykime, kad
kada buvo geresni laikai, is-plepyje tokių klaidų, kaip kad 
pirko žaliuojančias ukes, iar- vįpšuj minėta, nedaryti ir 

neslopinkime savo dvasios įsi
vaizdavimu, kad dabar esą bai-

To- 
het,

biznierių 
Joseph I

tarp savęs kalbasi, svar- 
prąnašauja ‘blogus me-

“Jie 
sto ir 
tus*.

“Tibsą pasakius, prasti laikai

žaliuojančias ukes, 
kur buvo auginama 

kios daržovės, javai, ir t. t. 
žmonijos maistui; išdalino tas 
ukes, farmas Į lotus, pradedant įj 
nuo Michigan City, Indiana, 
iki Racine, VVisconsin. Agen
tai garsino didelius pelnus per
kantiems tuščius lotus, o žmo
nės, nesiklausdami patarimo iš 
patyrusių asmenų, pirko tuos 
lotus, vieni už juos užmokėję 
“cash”, kiti pirko ant išmokė
jimo, įmokėdami kiek galėjo, 
o likusius kas mėnesį su nuo
šimčiu, prisirišo save prie var
go ir galų gale, sužinoję, kad 
tų lotų kainos nusmuko, labai 
nulindo; o treti juos pirko, 
įmokėdami kiek pinigų ir pas
kui jų išsižadėjo ir prarado 
įmokėtą turtą. Lotų yra išpirk
ta suvirš 3,000,000. Vietoj ža
liuojančių ūkių, farmų dabar 
matytis tiktai kuoleliai ir dide
li augmenys. Tų nesąžiningų 
kompanijų agentai, atsiėmę sa
vo komišinus, sau gerai gyvuo
ja, o nekalti žmoneliai sukišo 
savo turtą ir įsigijo vargą.

“Prie to dar daugelis ne tik 
iš mažesnių biznierių, bet ir 
paprastų darbininkų nusipirko 
automobilius, "kam reiikalinga 
garažai, gazolinas, ir t. t., o 
tas viskas traukia prie dides
nių iškaščių.

“Dar tie, kurie nebuvo pa
kinkyti į virsminėtus invest- 
mentus, turėdami kiek sutau
pyto turto, pirko stako serus. 
Milionines kompanijos per sar 
vo agentus brokerius varė biz
nį labai gudriai. Jie garsino 
nebūtus dalykus, davę kai ku
riems biskį pelnyti, o kai tik 
suvarė atsakantį buri avelių į 
gurbą, tai vilkas apniko visas 
aveles. Patys sumetė po kelis 
tūkstančius serų ant biržos la
bai numažintomis kainomis ir 
pradėjo sijoti stako Šerus, kaip 
su rėčiu. Tarp kitų tautų daug 
ir lietuvių nukentėjo.

“Todėl ar nebūtų geriau, ka
da manote ką nors daryti, kad 
iš kalno pasitartumėt su paty
rusiu asmeniu tose srityse? 
Nelaimės reikale pasitarkite su 
advokatu, ligos reikale su gy- eis vienoje knygoje, (pažiurė-

.Jai baimei pamato nėra, 
priešingai, galima laukti, .kad 
ateinantieji tnetąi bus geri, bus 
daug darbo, labiausiai Čikago
je, ir biznis pagerės visose sri
tyse. Apie tai nėra . nei abejo
nės, tiktai gyvenkime draugiš
kai, remkime kits kitą ir busi
me kitu tautų gerbiami.

Padėka
Kareivių 
už taip 
suteikė 

i “Nak-

šiame dalyke pa- 
Deveikis, J. Dam- 
Kuzmickas ir ki- 
nariai. Ačiū Vik-

Devęikiutei, Helenai

Dėkoju Lietuvos 
Draugijai Cicero, III., 
didelę paramų, kokią 
rengiant mano vakar 
tis Baltijos pakrantėse”, lap
kričio 24 dieną. Pasamdė sve
tainę, aprūpino spaudą ir su
teikė pilną skaičių darbininkų, 
kur tik kokio reikėjo. Savais 
automobiliais suvežė, dali scene- 
rijų ir kostiumų. Nekurios sce- 
nerijos buvo Roselande, kurias 
pargabenti buvo gana keblu, 
bet ciceriečiai viską gali.

Daugiausia 
sidarbavo K. 
brauskas, J. 
ti Draugijos 
torijai
Rreivytei ir Zuzanai Kundro
taitei, kurios rinko biznierių 
apgarsinimus to vakaro pro
gramai. Ačiū ir chieagiečiams, 
p. čepukui ir p. M. čepulevi- 
čiui, kurie nuvežė daug kos
tiumų ir scenerijų į svetainę. 
Ačiū visiems to vakaro darbi
ninkams ir lošėjoms — Val
dytoms. Ačiū ir publikai, skait
lingai atsilankiusiai.

Nors tam veikalui taisiau 
naujus kostiumus, pagerinau 
scenerijas, kas man kaštavo 
daug pinigų, bet suvedus įplau
kas su išlaidomis, dar atliko 
ir pelno kelios dešimtys dole
rių. Tai bus pinigai išleisti kny
gutėms “Naktis Baltijos pa
krantėse”, “Netikėtas sugryži- 
mas” ir “Nedėlioj po pietų”. 
Šie trys veikalai gal būti iš-

Lietuvių Valanda
KAS NEDELDIENĮ

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

nuo 1 iki 2 po piet. ». \

KAS KETVERGĄ
Iš Stoties W. H. F, C. 

(1420 kilocycles) 
nuo 7 iki 8 vakare.

PASIKLAUSYKIT. ŠIUOS PROGRAMOS RENGIA

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

siu, kaip su 
kyši m).

Ačiū visiems mano šimpa- 
tiza toriams lėmėjams; ačiū 
pi r meii v i šik i ems la i k ra še i ams— 
“Naujienoms”, “Sandarai” ir 
“Tėvynei” už pa. amą spaudo
je.

Ačiū, ačiū visiems, ir sudiev. 
Neužilgo vėl pasimatysime.

Artistė Marė Dundulienė.

Roseland
Svarbus pranešimas

Lietuvių Republikonų kliubo 
9 \vardos nauja valdyba iš
rinkta. Ekzekutyvis ir pageri
nimams komitetai 
linkimą gruodžio

turėjo susi- 
10 dieną A. 
10922 South

Michigan avenue.
Susirinkime lartąsi svarbiais 

lietuviams, gyvenantiems šioji' 
wardoje, reikalais. Pasitarimuo
se laikyta omenėje tas taktas, 
kad musų \vardoje esama labai 
biednų lietuvių, kurie turėtų 
gauti iš miesto pagelbos, bet 
negauna.

Priežastis, kodėl, jos negau
na, bus la, kad j to yra suvar
gę; kad biednos moterys arba 
vaikučiai našlaičiai nežino kur 
kreiptis ir kaip gauti pagelbos, 
kuri jiems priklauso.

Taigi šiuomi Lietuvių Re
publikonų Kliubo 9 vvardos val
dyba — pirm. A. L. Thomas, 
pildančiojo komiteto nariai S. 
Misiūnas, P. Ražumas ir S. 
Dotnbro-Dambrauskas, o taip
gi Improvcment komiteto na
riai J. Nezelskis ir J. Janu
šauskas — praneša, kad ji mie
lu noru patarnaus veltui lietu
viams, kurie kreipsis į kliubą.

Turėdami reikalą patys kreip
kitės ir patarkite kitiems kreip
tis į šį kliubą nurodytu aukš
čiau adresu. Taipjau su pilie
tybės popierų reikalais. Patar
navimas veltui. Valdyba duos 
patarimų visiems, kurie tik no
ri tapti šios šalies piliečiais. 
Kliubas turi komitetą, kuris 
šiais reikalais rūpinasi.

' Lietuvių Republikonų 9 War-’ 
dos kliubo susirinkimai laiko
mi antrą pirmadienį kiekvieno 
mėnesio Strumilo svetainėje, 
158 East 107 street.

Į kliubą galima įsirašyti už 
piažą įstojimo mokesti ir veik
ti dėl savęs, o ne dėl kitų. Mes 
Amerikoje gyvename ir Ame
rikos teises pripažįstame. Bu
kime Amerikos piliečiai.

Pilietis.

Na, ir viliojo juos, kviesdami 
'juos j savo pereitą banketą ir 
prižadėdami daugiau jų ne
šmeižti. Šmeižikų prižadai, 
noma, nieko neverti, bet 
tiek du kliubiečiai priėmė tuos 
tuščius prižadus už gryną auk
są. Bet kiti nekibo prie jų sky- 
mo meškeres. Tuos kitus bolše
vikai pradėjo šmeižti. Tame pa
čiame jų bankete p. šarkiunas 
net pasilaižydamas šmeižė ir iš
sitarė, kad bolševikų skymams 
butų sveikiau, jei adv. Wait- 
chaus šioje apielinkėje nebūtų. 
Ten buvo ir politikieris Dahl- 
berg’as, p. Būtinas, p. Ivanas ir 
p. Tarnas. Kai p. šarkiunas 
šmeižė, tai Nutautąs aiškino 
angliškai, kaip galėdamas, tam 
politikieriui ir p. Tarnui, jogei 
p. šarkiunas šmeižiąs “demok
ratų kliubo” pirmininką, nors 
Nu tau tas gerai žinojo, kad čia 
demokratų kliubo nebuvo ir nė
ra. Bet ir Nutautas, mat, no
rėjo prisidėti prie šmeižtų. Ko-, 
dėl gi ne, juk ir jis “raudonas”.

Ir vėl komisarų lapo 277-me 
numeryj bolševikai rašė, buk p. 
Waitchus, kaip pirmininkas kiz- 
to kliubo, surengęs to kliubo 
balių tuomet, kuomet kalbamas 
kliubas turėjo savo balių — 
idant užkenkti 
bui. Vietiniai
būti nemokšos, bet jie nėra to
ki ignorantai, kad nežinotų, jo
gei ne pirmininkai, bet tam 
specialiai komitetai rengia kliu- 
bų balius. Jie tai žinojo; žino-, 
jo, kad tarpe tų dviejų kliubų 
įvyko klaida. Ta klaida bolševi
kai pasinaudojo kaip proga 
šmeižtui ir tuomi begėdiškai 
diskredituoti p. Waitchų kliu- 

'biečių tarpe. Bet yra pasakyta: 
“Su melu toli nevažiuosi”. Ne
važiavo nei 
raudonieji 
persistatyti 
parfyviais”.
“Vilnis” No. ^77.

Kaip kitais metais,’ taip šį 
metą bolševikas Pakaušis kan
didatavo pirmininko vieton. Ta- 
vorščiai Kirku$ ir Petronis tuo
jaus užtikrinę kliubiečius, buk 
Pakaušis dirbsiąs’ bepartyviškai. 
Waitchus atmetė jų “beparty- 
viškumą” ir patarė balsuoti už 
p. Grybą. Grybą ir išrinko pir
mininku. Vėliąu bolševikai per
statė Viliuną ~ vice-pirmininko 
vietai; ir Paukštis, Kirkus ir 
Petronis bandė įtikinti kliubie
čius, kad Viliunas elgsis bepar
tyviškai. Bet kliubiečiai savo 
balsais iššlavė laukan šį jų veid
mainišką s’kymą.

Nei vienas bolševikas į kliu
bo valdybą neįėjo.

Balsuojant už pirmininką, 
kuomet pirmininko Grybo sve
tainėje nebuvo, bolševikai-“re- 
voliucionieriai” sukėlė “revoliu
ciją”. Todėl pirmininko balsais 
negalima bolševikų spėką sver
ti. Bet, pirmininkui sugryžus, 
balsavimas už vice-pirmininką 
buvo geroje tvarkoje. Už bol
ševikų kandidatą Viliuną balsa
vo, žinoma, (1) visi bolševikai; 
(2) Viliimo asmeniški draugai, 
ir (3) jo oponento asmeniški 
priešai, štai rezultatas: Viliu-

$1

kalbamam kliu- 
bolševikai gali

bolševikai. Be to, 
davatkos' sumanė 
kliubiečiams “be- 

M“Dirty; trick”! —.

Roseland
I

Vilkai avių kailiuose

Tai. reiškia, su-

Patėmijau bolševikų “gazie- 
toj”, buk vietinio pasilinksmi
nimo ir pašalpos kliubo dabarti
nes valdybos dienos esančios 
suskaitytos'.
praskite, kad bolševikai pasi
ims tą kliubą j savo nagus. Šis 
bolševikų pasididžiavimas,, žino
ma, man nepatiko. Norėjau tą 
“gazietą” j pečių jmesti, bet 
vienas darbininkas suriko: “Ne
degink! Jei tą raudonlapį sude
ginsi, tai bolševikai, apsimetę 
padegėliais, ir vėl vilios darbi
ninkų centus.” Pasigailėjau dar
bininkų; tai gazietos nedegi
nau. /

Kadangi tečiau bolševikai ra
šinėja tokias svajones, tai žvilg
terėkime į jų pereitas pastan
gas kliubą užkariauti ir į šių 
pastangų rezultatą.

Per ilgą laiką pirm priešmeti- 
nį kliubo’ susirinkimą, kuriame 
kliubo valdyba buvo renkama ir 
kuris įvyko pirmą penktadienį 
šio mėnesio, bolševikai laikė 
slaptus susirinkimus ir galvo
jo ir planavo, kaip kliubą už
kariauti. Jie žinojo, kad dauge
lis narių jų nepažįsta ir jų sky- 
mų nepermato. Tokių narių jie 
nebijojo. Bet jie bijojo, kaip 
velnias kryžiaus, tų, kurie juos 
ir jų begėdiškus skymus pažįs
ta. Tuos' “pavojinguosius” jie 
sumanė įvilioti į savo saiką, jei 
pasiseks; o jei ne, tai diskredi
tuoti juos šmeižtais taip, kad 
kliubiečiai jų nepaklausytų, 
kuomet jie susirinkime kalbės 
apie bolševikų begėdystes.

nas — 50 balsų; Gruzdis 122 
balsu. Išskirk iš Vilihno 50 bal
sų jo asmeniškų draugų balsus 
ir balsus jo oponento asmeniš
kų priešu, o likusieji balsai 'Lai 
yra bolševikiška spėka šiame 
kliube. Mažai, labai mažai tų 
balsų, bet bolševikai didžiuoja
si. Bet liūdnas butų jų gyveni
mas. jei jie patys savęs nepa
girtų — juk jų niekas negiria.

Mizerna tad bolševikų praei
tis; dar mizernesnė, matyt, jų 
ateitis, žmonos pradeda juos pa
žinti pažinti vilkus avių kai
liuose. —Roselandietis.

Biblijos Tirinėtojų 
Programas

Iš Radio W-O-R-D Stoties

I II»T .-IIMI l r m

CLASSIFIED ADS
Business Service 

Biznio Patarnavimai!

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St. 

Tel. Victory *261

Automobiles
*2H Bulck O p*š. MMian ___________ J800
’Z<» FMte S<<Un G ratui$Z76 
'20 Ebrck Sėdau . Š6OO
i 1)27 Nanh Coaeh apačiai  #260
ZU Ford coupe#400 

’2l) Ford Roadeter#400 
’2S Auburn Roadater _________ #660

MeDEKMUTl MOTOR BALĘS UO.
7130 S. Halsted St.. Trlangle 0880

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

J.
Furniture & Fixtures

Rakandai-įtaisai

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir dideliu 
Taipgi taisau senus. T 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
- 3230 So. Union Avė.

Phone yietory 2740

s

---- o—
■BEVEIK dykai atiduodame $275 

vėliausio stiliaus 8 tubu elektrikinį 
FADA NEUTRODYNE radio, nėra • t • v • v iPermufinu j njeko geresnio, gražios užstumiamos

202 
Metrų

'N-Nv

1480 
Kilocycles

TARPTAUTINIS BIBLIJOS
TIRINETOJŲ SUSIVIENIJIMAS

NEDALIOJ,

Gruodžio 22 d., 1929
4

Lygiai nuo 2 iki 4 vai. po pietų 
(Standard timd)

Programas bus labai įdomus.
MUZIKA, GIESMĖS IR 

PRAKALBOS 
f •

Kalbės

S. J. Beneckas
temoje:

Jėzaus užgimimas”
IR BUS DVIEJŲ PASIKAL

BĖJIMAS
Po išklausymo malonėkite

savo įspūdžius rašteliu, šiuo
The Watch Tower

U

pranešti 
antrašu:

radio 
W-0-R-D, Webs‘ter Hotel, 2150 
Lincoln Pa$ West, 'Chicago, III.

------ 0-------

PRANEŠIMAI
TAXOS

Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na
mo ar loto Taxos už 1928 metą 

kreipkitės pas 
A. OLSZEWSKĮ 

3241 So. Halsted St. 
2nd floor

Čia gausite pilną informaciją.

durys, riešuto kabinetas su garsiu 
Fada dynamic kalbėtuvu ir Ce-Co 
ilgo amžiaus tūbai, originale dirbtu
vės garantija, paaukosiu už $80 
cash; 'taipgi 3 šmotu tikras anti(|ue 

' rayon seklyčios setas, vertės $350, 
parduosiu už $115; 9x12 VVilton kau
ras, vertės $65, parduosiu už $25;

> kambario setas,10% PIGIAU UZ VISA DARBĄ riešuto valgomojo _______  ____ ,
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- Venecijos veidrodžiai, gražios lempos, 

. .. i visokios rūšies, pastolio valgomasis setas ir t. t. Justai taisome stogus 1 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

turite tuojaus pamatyti. Privatinė 
rezidencija. 8228 Maryland Avie., 1 
apt., 1 blokas i rytus nuo Cottage 
Grove Avė., tel. Stevvart 1875.

Financial
Pi na ūsai-Paskolos

Paskolos suteikiama
j viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

BNTERNATJONAL 
INVESTMENT 
CORPORATUON 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 

2Y2 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avę.

Miscellaneous
.įvairus

ir

Personai
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU savo brolio Frano
(Berkmano) Baczeviczio, gyveno 
Seattle, Washington, 10 metu atgal, 11 v • i •»• 4 • y t •Lai atsišaukia 

arba kas žinote duokite žinoti. 
JOS. BACZEVICZ,

1326 Arnold St., 
Chicago Heights, iii. 

-O—

dabar nežinau kur. 
pats

PAIEŠKAU savo pažįstamų, kurie 
gyveno Kanadoj; meldžiu pranešti 
savo antrašus. Juozas Gaisris, 4459 
So. Richmond "St., Chicago, III. 

—------

Help Wanted-^Ma!e
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ir sumanus vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 

naujus 6 ei 1 indelių

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

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

$1,200 Grojiklis parsiduoda už 
priklausantį balansą $85, ęash ar 
išmokėjimais. J. Korlak, 6136 So. 
Halsted St.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

BRIDGEPORT 
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- 
J'os dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Lviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 

musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietij.

F. Selemonavicius
504 W. 38rd St. prie Normai Avė. 

Tel. Victory 8486

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
X

-------O-------
REIKALINGAS janitoriaus pagel- 

bininkas". Turi priklausyti unijai 
M. Williams, 4656 Dover St.

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

RAMOVA
THEATRE

35tk and Halsted Streets

Ketverge ir Pėtnyčioj, 
Gruodžio 19 ir 20

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Salute”
dalyvaujant

GEORGE O’BRIEN

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

✓

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų Il
gų. Jei kiti negalOJo jumis Išgydyti, ateilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas Ifeegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei afi apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po ----------- - --------

Kadios

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akrų farma, vi
sa išdirbta, geros nauįps triobos, 5 
mylios nuo 1600 gyv. miesto, ’A my
lios į mokyklą, farma gerai nusau
sinta, vien triobos vertos kainos vi
sos farmos. Kaina $4,000.

Kita 80 akrų farma, veik visa iš
dirbta, gana geros triobos, 5 mylios 
iki 1,600 gyv. miestelio, 14 mylios 
iki geros mokyklos. Kaina $3,000.

Taipgi 90 akrų farma, geros trio
bos, visa išdirbta, 1% mylios nuo 
anglių kasyklos, kurioj dirba 250 
darbininkų, gaunantys $5.92 į dieną. 
Kaina $6,500.

Visos Šios farmos yra už 5—6 my
lių nuo dviejų kasyklų, kur 600 dar
bininkų randa pastovų darbą ir už
dirba $5.92 į dieną.

Del platesnių žinių apie šias far
mas rašykite St. Charles State Bank, 
Sto Charles, vMichigan. a

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

20

galutino iSegžaminavlmo—kas juma

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvtn iri 1 no pietų.
........ 1 o........

yra.

St.

PRANEŠIMAS Radio pirkėjams už 
cash. Visų išdirbyščių. Už didelį 
pinigų sutaupinią. Tel. Briargate 7388 
M r. Evans.

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų 
setas $39.

5 šmotų 
$17.50.

5 šmotų 
fitas — I . .
springsai, matrasas — $63.

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

ką tik gautus iš sandelio, už $75 ir 
augš. Tarj) jų yra Kimba!!, Schultz, 
Gulbransen, Stark. Visi kuogeriau- 
siame stovyje, taip kaip nauji. Mes 
duosime ir išmokėjimais, 
reikalas.

Atsišaukit kasdien iki 
va k. /

Nedaliomis iki 5 vai. po 
V1CTOR STORAGE WAREHOUSE 

4809 W. Lake St. 
Tel. Columbus. 0167

riešuto valgomojo kamb. 

ąžuolinis Dinette setas 

miegamojo kamb. aut- 
’lova, drcseris, skrynia,

Exchange—Mainai
MAINIERIŲ ATYDAI

ROAD HOUSE, 
ir 12 akrų žemes, ant U. S. 41 
cementinio kelio, visi nauji budinkai, 
Šokių sale, Bar ruimis, 4 gyvenimui 
ruimai, 2 karų garadžius, viskas su
lig naujausios mados. Furnasas, sū
rės, vanduo, pilnus beismentas ir tt. 
Randas 6 mylios iš Kenosha, Wis. 
miesto, labai gera vieta, 
kad 
ant

Mainysiu 
ir tolesniame mainierių mieste 

namo.
J. MARTIN,

4604 — 7tli Avė., 
Kenosba, Wis.

-------O—

jei bus

10 vai.

piet

Real Estate For Sale
Namai-Žemėi j^ardavimui 

KURIE NORITE BARGENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt namą, 
lotus, farma ar kokį bizni ar auto
mobili, mes išmainysiin. Tik paduo
kite savo adresą.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St..

Tel. Victor.v 4893




