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Didelė Aeroplano!
KatastrofaE

Kongresmanas Kaynor ir keturi kiti as
mens žuvo, jų lėktuvui nukritus žemėn 
iš 390 pėdų aukštumos

\\ .\SIIlN(iTONAS, gruod. 20.'kur kongresmanas Kaynor no- 
aerodrome šiandie rojo aplankyti savo šeimą ir 

<o didelė aeroplano Kalėdų šventėms parsigabenti 
kurioj penki asmens, ją j Wasbingtoną.
\ ienas kongreso

ei a

i.a-1
I VS

Katastrofoje žuvo:
Kongresmanas \Villiam 

Kaynor, atstovų buto komisijos 
karo reikalams narys, iš Spl'ing- 
field, III.; jo sekretorius Stan
ley B. Lowe; armijos pilotas 
kap. Harry A. Dinger; armi
jos aviacijos korpuso kareivis 
Vladimir Kuzma, ir kongres- 
mano Kaynoro draugas Ar-

Jų milžiniškam trijų moto
rų Fckkcro aeroplanui vos tik 
pakilus apie 360 pėdų į orą ir 

’ ^racioziai besukant pusratį žie
mių linkui, sta 
torų paliovė vi 
niškas lėktuvas

a vienas nio
vęs, ir milži
nė rė žemyn.

Akimimirksnį 
ja. Aeroplanas 
žemyn, sutriuškindamas 
savo pryšakinę dalį. Pilotas ir 
visa kita įgula užsimušė vie-

nukrito nosim 
visą

Visa ta partija 
ruošos skristi Į

būvą pasi- toj.
Springfieldą, j Nelaimė atsitiko 9:35 ryto.

Mokslininkų komisiPapa superkąs dide
lius plotus žemes ja naujovės gyveni

Palestinoje mui studijuoti
Žydų sionistai esą labai dėl to 

susirūpinę; įtaria už papos 
nugaros stovint Mussolini

Prezidento Hooverio paskirti 
scmlogai tyrinės naujovės 
įtakų padalytas atmainas

Žydų spauda praneša iš Pa
lestinos, kad Vatikano papa 
ėmęs nėr savo tam tikrą agen-

WASHINGTONAS, gruod. 20. 
— Prezidentas Hooveris pa
skyrė tam tikrą žymių moks-

lestinoje. l'as papos agentas tirti 
esąs vienas kunigas, Borsalino; noms, 
vardu. Jis vienu kartu super- į yra 

didelius plotus žemės. 
Žydų Tautos Fondo agentū

ra it* kitos sionistų organizaci
jos esančios dėl to labai su
sirūpinusios. Jos įtariančios, . 1 -loskad čia už papos nugaros sto-j;rA>i 
vis Italijos diktatorius Musso
lini, kuris tuo budu norįs įsi
skverbti į žydų kolonijas Pa
lestinoje.

Kunigas Borsalino esąs pa-Į 
reiškęs, kad papa turįs užimti j 
naujų pozicijų Palestinoje, | 
idant galėtų ginti 1----  ,
nes italai negalį pakęsti fran- 
euzų pasigyrimų, busią jie esą 
vieninteliai katalikų gynėjai 
Rytuose.

ir nustatyti toms atmai- 
kurias naujovės įtakos 

padariusios Amerikos vi
suomenes gyvenime.

Mokslininkai turės išstudi
juoti tokius dalykus, kaip vi- 

isuomenės sveikatos ir energi-
> gerinimą; kaip miesto gy

venimas atsiliepia į protinę ir! 
fizinę sveikatą; atmainas už
siėmimuose; atmainas šeimos 
gyvenime, auklėjime, etc.

; daugelį kitokių visuomenės 
“• ; įvenimo problemų.

j Komisijon yra paskirti: 
katalikus,! lumbijos universiteto prof. Wc- 

sley C. Mitchell, pirmininkas; 
Chicagos universiteto prof. 
Charles E. Merriam ir prof. 
\\m. F. Ogburn; Nortb Caro- 
linos prof. Howard W. Odum, 
ir Russell Sage Foundation 
galva M. Harrison.

Tiri liejimams bus pašvęsti

ir

Du jauni banditai pakarti
MONTREAL, Kanada, gruod.!

20. — Bordeau kalėjime šian- dveji treji metai, o išlaidas pa- 
die buvo pakaiti du broliai dengs Bockcfellerio Fundacija. 
Norman ir La\vrencę Menai-1-----------------
dai, teismo pasmerkti mirti dėl TEGUCIGALPA, Hondūras, 
nukovimo vienos kompanijos gruod. 20. Honduraso ži*e- 
kasininko, kurį jie bandė api- miu vakarų daly buvo jaustas 
plėšti. Abudu pakartieji buvo' stiprokas žemės drebėjimas, 
jaunesni kaip 20 mėtų am-1 Santa Bosą mieste padaryta 
žiaus. kiek žalos.

Pasveikinimai su Kalėdoms ir 
Naujais Metais iš 25 žodžių

Kas užsirašys arba atnaujins Naujienų 
prenumeratų metams, Naujienos pasiųs 
pasveikinimų jūsų giminėms Lietuvoje ar 
Amerikoje visai dykai.
Prisiųsdami pinigus už prenumeratą, pri
dėkite vardą ir antrašą ypatos kam tele
grama turi būti pasiųsta.
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[Atlantic and Pacific Photo]

Rockford, III. — Kambarys, kuriame tapo nužudyta mokytoja Cordelia Gummersheimer
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Darbiečių kasyklų! 
bilius priimtas ant

ruoju skaitymu
20.
pateik- 
reorga- 
vakarą

LONDONAS, gruod. 
D a Tbieč i ų v y r i a u s y bes 
tas anglies pramonės 
nizavinio kilius vakar
buvo parlamento priimtas an
truoju skaitymu.

Bilius priimtas tik nedidele 
balsų dauguma — 281 prieš

?. Si

O

: ■■
M.

Du vokiečių lakūnai žu
vo oro katastrofoj

užsimušė du žymus vokiečių 
lakūnai, Fon šroederis ir 
Albrechtas, jų aeroplanui 
kritus žemėn ir sudužus, 
skrido pašto aeroplanu iš 
ryžiaus.

Sovietų ambasado
rių priėmė ne kara
lius, o Velžių princas

kap.
nu-

Pa-

Milžiniškas kapas 
žuvusiems McAles- 
ter angliakasiams
McALESTER, Okla., gruod.

Londonas pagerbė Mac- 
Donaldą ir Snowdeną 
LONDONAS, gruod. 20.‘ —

Iškilmingose apeigose istori
niuose Guildhall ritmuose va-!20. — šiandie įvyko graudžios 
kar vakarą premjeras Ramsay laidotuvės penkių dešimčių de- 
MacDonald ir iždo kancleris vynių 
Philip SnoAvden .buvo suteikti 
Londono miesto laisvę.

Londono miestas
pagerbė Darbo, partijos vadus, 
premjerą MacDonaldą — už jo doti 
nuopelnus pasaulio taikos rci-'kape. 
kalu, o kanclerį Sno\vdeną 
už jo nuopelnus Britanijai 
sprendžiant karo skolų proble
mas Haago’s konferencijoje.

angliakasių, kurie pra
eitą antradienį žuvo Old Tdvvn 
Coal kompanijos kasyklose dėl 

tuo budu įvykusios jose ekspliozijos. .
Trisdešimt kūnų buvo palai- 

bendrame milžiniškame

Pijus XI pabaigė pa 
pų “ištrėmimą”

Pirmų kartų apleido Vatikaną 
ir įkėlė koją i Italijos žemę

Duobėms kasti buvo 
penkiolika baudžiamojo 
jos kalėjimo kalinių.
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Vyskupo muštynės LIETUVOS ŽINIOS 
su fotografu - žmo 

nems pramogėlė Lietuvos Jaunuomenės 
suvažiavimas Klaipė- 

dūdoje
20. -—i Vietos laikraščiai š’an-j --------------
die įdėjo linksmų) paveikslų, Klaipėdos krašto lietuvių jau- 
vaizduojančių metodistų epis-j nuomenė ateinančiais melais 
kopalų vyskupą, Jamesą Can- ketina Klaipėdoje sukviesti pla
nelių, besitąsantį su vienu ži- tų Mažosios ir Didžiosios Lie- 
nių fotografu. tuvos jaunuomenės kongresą.

Mąt, vietos teisme eina vy-1 Kongresas įvyks vasaią, Tiki- 
skilvio Cannono sunaus ir mar-Imasi, kad kongrese dalyvaus 
čios byla. Jie yra pašaukti tie- (langelis lietuvių jaunuolių iš 
son dėl tam tikrų jų nusikal-(Amci ikos ir kitų kraštų, kū
limų. Vyskupas Cannon atvyko rie bus atvykę vasaroti. Kon- 
sunui ir marčiai jų nelaimėje gresas greičiausia bus tuo pat 
padėti.

Teismo pertraukoj, kai vy- dainų šventė, 
skupas išėjo laukan, laikraščių 
reporteriai, susirinkę lies tei
smo rūmais, klik-klik eibė 
jį savo kameromis šaudyti.

Vyskupas paraudo ir, įtūžęs, 
puolė vieną fotografą. Juodu 
pradėjo tąsytis.

Kitiems laikraščių fotogra
fams to tik reikėjo. Klik-klik, 
klik-klik — akių mirksny 
kliksėjo jų aparatai, - li
trukus visuose laikraščiuose 
sirodė vyskupo “laito 
porteriu paveikslai.

metu kaip ir Maž. Lietuvos

Šiurpulingas nuotykis 
Vilkaviškio ligoninėj

LONDONAS-, gruod. 20. — 
Sovietų ambasadorius Anglijai, 
K. Sokolnikovas, buvo šiandie 
karaliūne Edvardo, Valijos 
princo, priimtas. Sokolnikovas 
pristatė jam savo oficialius 
įgaliojimus.

Svetimų valstybių diploma
tų kredencialus paprastai visa
dos priima pats karalius, ta
riaus su sovietų ambasadorium 
atsitiko kitaip. Karalius Jur
gis atsisakė priimti Sokolniko- 
vą, lakamai dej to, kad bolše-

Vilkaviškio ligoninėj pil. Jur
giui šermukšniui iš Kybartų 

j vai., Stanaičių k. buvo pada- 
I ryla sunki operacija. Po ope- 

su racijos šermukšnis kliedėda-
ne 1 mas bandė iššokti pro langą 
,)a‘ iš antro aukšto ir išmušė lan- 

c i gą. Tačiau ligoninės tarnauto 
įjai jį sulaikė, bet ligoniui pa- 
[sisekė nepastebimai paimti sti- 
!klo šukę ir persipiauti sau ger- 

^•]klę. Po kelių minučių šermuk-
požeminiam trauki- ' šnis mirė.

niui susikūlus • ' -------------

su

80 asmenų sužeista

20.
upe 
še- ii 

vagonų elektrinis trauki-! 
Ašluonias dešimt pasažie-; 
jų tarpe daug| moterų ir 

mergaičių, buvo sužaloti.
Daugiausiai sužalojimų atsi

tiko, kai pasažieriai ėmė grus- 
vikų valdžių jis laiko atšakiu- tis laukan iš vagonų pro < 

ris ir pro išdaužytus langus.gą dėl buvusio caro ir jo šei
mos narių mirties.

NEW YORKAS, gruod.
— Tunely po Kast River 
ši rytą susikūlė požeminis 
šių 
nys 
rių,

Tilžėj išeis vokiškas lie 
tuvių laikraštis

— “Naujasis Tilžės 
praneša, kad šiomis

,-J ----------------------—--------  !

;* Trys asmens žuvo ketu-[16 lenkų komunistų nu- 
riems automobiliams teisti kalėti

susimušus

paimli 
vaisi i-

TILžr 
Keleivis’

I dienomis Tilžėj išeis Vokieti
jos lietuvių mažumos organas 
“Unse.re Stirnine”. Naujas laik
raštis bus leidžiamas 'vokiečių 

(|u. kalba ir gins visus Vokietijos 
| lietuvių interesus. Be to, darys
I visas pastangas išgelbėti lietu
vių kalbai Prūsų Lietuvoj nuo 
išnaikinimo ir mėgins parody-

II i vokiečiams ir su vokietėj u- 
siems lietuviams, kad Prūsų lie
tuviai yra vertinga įdomi tau-

a“’ta, turinti sau gražią turtin
gą kalbą ir seną kultūrą.

VARŠUVA, gruod.
kar Varšuvoje pasibaigė dvi-l 
dešimties komunistų byla, 
buvo 
ei jos 

šešiolika 
nuleisti 
kalėjime,

* t * i bausmės.

Traukinys užmušė 6 gc-! navo sunkiausią bausmę

BAKEHsFIELI), Cal., gruod. 
20. — Golden State vieškely, 
dvidešimt mylių į pietus nuo 
Bakersfieldo, per tirštą rūką 

I susimušė daikte keturi auto- 
Trys asnįįens buvo10 asmenų skaudžiai su- mobiliai.

žaloti greitiesiems ka- j užmušti, o penki’kili sužaloti. Į 
rams susidūrus

ROMA, gruod. ! . (
Pijus XI pagaliau pabaigė pa-! 
pų savanori šašių dešimčių me
tų “ištrėmimą” ir šiandie, ap
leidęs Vatikano ribas, buvo 
įžengęs j Italijos valstybės že-į 
mę.

Anksti rytą papa automobi
liu išvažiavo iš Vatikano ir at
vyko j Šv. Jono 
katedrą-. Katedroje jis laikė 
šias, savo penkių dešimčių 
tų- kunigystės sukaktuvėms 
minėti.

NIAGARA FALLS, 
gruod. 20. — Rytinėj 
daly šiandie susidūrė 
priešingų pusių ėję greitieji lu-^p.

i lernaticnal

. Sprogo granata
Lapkričio 22 d., Panevėžio 

apskr. Skilvonių kaimo ūkinio-

Jie! 
kaitinami dėl konspira-! 
prieš Lenkijos valdžią.

kaltinamųjų tapo 
įvairiems terminams
o keturi paleisti l?e 
Vienas Tomorovič, ko šilinskio piemuo Pr. Maro- 

konspiratoiių lyderis ižas nežinia kur radęs granatą, 
* 8 parsinešęs namo ėmė ją dras-

meliis kalėjimo. kyli. Draskoma granata spro-
Tdmorovič, Dombal ir kele-'gc, vieto užmušdama piemenil- 

\AS, Vokietija, gruod. I tas kitų buvo prieš kurį lai-!ką ir sunkiai sužeisdamas dvi 
Per stiprų rūką šian-!ką pabėgę į sovietų Rusiją, o tuo metu kambaryje esančias 

■-! paskui slapta •grįžo į Lenkiją, mergaites.
vo užmušti šeši geležinkelio I

ant jų kuopos už-!
: bėgus traukiniui. Astuoni kiti 
darbininkai buvo baisiai suža
loti.

Y« ležinkelio darbininkus ;

2(). papn! lernaticnal geležii^lio karai. ({ie netoli nuo Muelheimo bu. 
• ■ - 1 Kolizijoje dešimt asmenų buvo

skaudžiai sužaloti. Nelaime ai-! darbininkai, 
sitiko per tirštą miglą.

Puolė policijos stoti, 
paleido kalinį Kalėdų Dovana

i r

Pamišęs kareivis nužu-
. . gruod < de keturis žmones

Lateramečio j 20?— Wilmerdinge, netoli nuo| 
ini-j Pittsburgho, du ginkluoti ban- 
me- ditai puolė policijos stoti, 
pa- ginklavo policijos 

McGuire, užrakino
Ipaleidę iš jos vieną kalinį, ir

Meksika žymiai šumaži-;pabėgo. .
na savo kariuomenę

PITTSBURGH, Pa
Meksikoje

nu
virsi ui nką 
jį ląstoj.

MIESTAS, gr. 
Blas, Sinalao, 

kad ten vienas ka
reivis, traukinį lydinčios 
gybos narys, gavęs .staigų 

i to pamišimą nukovė du
' cierus ir du kareivius. Paga
liau jis buvo suimtas.

MEKSIKOS
20. — 
praneša,

sar- 
pro- 
ofi-

per

Telegramą Lietuvon

MEKSIKOS 
20. 
žiną savo armiją. Karo depar
tamento pranešimu ateinan
tiems metams paliekama 
57,658 kareiviai ir oficierai 
339 generolais, 

i-- ---
Bandė parašiutu nu šokt 

iš 2,500 pėdų; žuvo

gr.
Meksika žymiai suma-!

tik 
su

£rSAN ANTONIO
i 20. — Leit. E'.mer Miller ban
' dė parašiutu nušokti žemėn iš 
aeroplano 2,500 pėdų aukštu
moj. Jo parašiutas neišsiskėtė, 
ir Miller užsimušė.

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

Bendrai gražu, nors 
lies debesiuola; šalta; 
niai ir stipresni vakarų 
T’n vakarų vejai.

Vakar temperatūrą j vai 
tarp 80 ir 110 F.

šiandie saulė, teka 7:14,
džiasi J:21. Mėnuo teka 10:17

Mažu lėktuvu lekia iš 
Anglijos j Australiją

iš da- 
viduti- 
ir žie-

•ųvo

lei-

.akaro.

Londonas, gruod. 20. — 
Sėdęs savo mažiuko Moth ae
roplano lįston ir pasakęs drau
gams “good-by, skrendu į Aus-: 
trąliją.” F. C. Chtehester, nau- 

T.L-S v’nti/lirl iši ’zeland’o.lis
C.LoydojiO ilgun kelionėn.

Maucma, kad Chcliesler ti
kis prašokti Berto Hinklerio 
rekordą, kuris 1928 metais nu-

įskrido iš Anglijos Australi
'*ją per 15 dienų.

nueis dar prieš Kalėdas, jei siųsite tuojau. 
Neužmiškite palinksminti savo tėvelius, 
brolius, sesutes ir gimines. Kuo duosnesni 
busite, tuo jie bus linksmesni. Nėra dides
nio smagumo, kaip suteikti linksmumą- 
tiems, kurie mums yra brangus.
Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi- 

\ nigus savo turtu ir savo geru vardu.
Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po p’et.

1739 So. Halsted St Chicago, III



Daina apie sunkius cėsus

Patarlės

Bronislavos

ar nematėt kur žal- bet lk'vCti galima. Namo grįžęs

sunkus čėsai

“STAR”

[Kalfidų Išpardavimas!1 Visuomene

mergina

Kareivi!

.1 1U1

MARGUTIS ir*
Alį1

TUBBY

nujosi. 
Dabar 
arkliu,

susi- 
rė-

Svetimu protu netoli 
Tai nėr ko ir mėginti, 
kai kam geriau svetimu

kuopos be viršininko leidimo.
Su mergom ir karvėm, vyru-

ta guli.
Batą radau nugraužtu aulu,

dar kokias dvi vasaras eidamas 
akėti avėjau.

Del štabo išvaikymo niekam

nes
žu-

šiąnakt, — atsako karei- 
viai, — kažkas frontą pralaužė, 
lenkų štabą štai iš tos trobos 
išvaikė, tai mes ir atkeliavom. 
Visą naktį ėjom. O kai dėl bato.

pamaniau, ne lig 
tesis. Vistiek lauką 
ten aš paleisiu tau.

Kur tik eini, 
vojaus užlįsi

--------- ——ta—————  —     

čiai, kiekvienas kareivis fronte 
tufri būti labai atsargus'.

Pivoša.

vi blizgan- 
kiemą. 
auga.
ir atsi-

MUZIKOS
Mokinama Piano, 

i phone, Kierneta, Kornetą, Trombone.

batą ant žemės' ir' 
prieklėti.
su

O jei ii’ karvė kieme slambosi, 
tai tuščia jos. Gali ir karvė pra
versti. Pasauly visų karvių ne-

Devyni amatai, dešimtas lie
tuviškas visuomenės veikėjas su 
dešimčia algų už nė vieną tin
kamai nedirbama darbu. * v

negalima nusiauti. Mirk, o ken-j 
tėk su batais.

iai — mergos n* k; 
daug ka>p dinamitas 
pavojingesnis. Taip 
miems naujokams ir pasakoju:

Kariauti, — sakau, — vv-

Nepasitrauk, varlės koja, iš jei neblogiau, nujoti.
‘ ' ’ ’ ’ ” Dėk grūdą prie grūdo pripilsi

elevatorių.

bjaurybe, šių! 
, karvė bata

• valgai kazioną

Poškaitčs
STUDIJA

Smuikos, S a x a-

■nrm

MA.

IMPERFECT IN ORIGINAL

o k

Tankiai iš žmonių tenka girdėti, 
Ką čia reikalinga skaitau pastebėti, 
Kad kiekvienas šiais laikais moka meluoti. 
Liūdnais žodeliais apsiginkluoti — 
Stačiai tau i akis 
Liūdnai pasakys:

Sunkus čėsai.
Su advokatais' šiais laikais nesukalbėsi,
Jeigu bylas jų globon pavesti norėsi, 
Jis norėdamš lituką išvilioti,
Pradės daug ką rokavoti.
Po to su ners rankeles, 
Primerks akeles.
Ir liūdnu balsu kalbės;
— Mat.
Vaikinas panelei daug ką pasakoja, 
Visokias gėrybes jis jai išgalvoja, 
O kada panelė ji kalbina vesti, 
Tada pas vaikiną žodeliai prasti. 
Jis jai į akis 
Liūdnai pasakys:

O reikalui esant, kreipsies j klebonu. 
Tai šitas derėdama maus kelnes, žiponą, 
Del savo naudos prikalbinėdamas, 
Visus šventus suminėdamas, 
Ant storo pilvo rankas užsidės, 
Ir drutu balsu kalbės:
— Sunkus čėsai.

Kaip kareivis Ikuoiis 
pralaužė frontą

—Gera tam pukšliui kareiviui 
gyventi. Batus duoda, muilą! 
ciucda. kepurę duoda. Nereikia1 
geresnio gyvenimo.

Pašėlusiai ta musų visuome
nė klysta taip manydama. Duo
ti tai duoda ir kepurę, ir diržą, 
ir visokius ten rublis. Bet kai! 
dėl pavojų, tai visuomenė tyli 
kaip grabas. Pavojų, gerbiamie-j 

pašėlusiai daug, 
vis ant kokio pa-Į 
Tai švarko saga !

įkus, tai šautuvo tūta ken 
priaugus.

Bėgu vieną, valandą, bėgu ki
tą valandą.

žmogus'su vienu batu Toli ne
bėgsi. Baisiai sunki žygiuoto be 
vieno bato. Stabtelėjau ir pa
maniau :

—Kalnas su kalnu sueina,
žmogus pasauly karvės nebe
ras... Ko čia mlui skubėti?

Pasirišau1 kelnių

■taip šiltai negulėjau, kaip po 
milinių krūva.

Nubudau, Ižai saulė pradėjo 
kaitinti pakaušį. Išlindau iš ka
napių, žiūriu kieme tręčia 
kuopa. Kareiviai aplink virtuvę

o susirinkę pietų laukia.
Vyrai, — klausiu, — ar be

eidami nematėt žalmargės kar- 
Pasirišau- kelnių kairiąją, vės, kuri batą nunešė? Taip pat 

blauzdą ir žygiuoju sau pirmyn, kuris knts jus čia atjojo.
Staiga prireikė kiek sustoti 

už kad ūgy no. Sėdžiu, miško 
kvapas alsuoja, tik žiuriu 
mielieji broliai lenkai. Pusėti
nas būrelis, šautuvai neblogi,

Taip aš rubus užsegiodama. I ,tal antal , k«zkokla
i i karve gromuliuoja. Ir batas gre-ir sakau: Į.

—Karas karu, o apie karvę 
mes galim geruoju pasikalbėti.

Glaudus veršis centrifūgą žin- į kalėjimą 
da ir tai pro smetoninę dūdelę, duoną.

Rami kiaulė gilios šaknies ne
knisa, o gulėdama centrifuguo- 
tą pieną geria ir sėlenomis užsi
kanda.

Ir mažas kupstas dideli auto
mobilį verčia.

Skola ne rona, kit-am pakau-1 
šyje jo nepadarysi.

Su dumiu du turgu, nes tik 
iš tokio paskolą gausi.

Vilkas gulėdamas netunka,1 
nes jis ne direktorius ir ne vai- j 
dininkas, kuris su rangovais su-1 
tartis daro.

SaUso nieks neklauso, reik vi
sur patepti.

žodžiu galvos nepramuši, 
karčiamoje ir tuščiu buteliu 
Ii pramušti.

Viena bėda tai bėda, o 
daug jų susideda, tai atsisėdai

Pabaiga r— bylų pradžia.
Neik su velniu obuoliauti, 

savo draugų tarpe didesnių 
likų gali rasti.

Veršiu nebliovęs, — jaučiu 
nebaubsi.

Taip buvo kitąsyk. Dabar ir 
kiaule kriuksėdamas karalių pa
tapti gali.

Kaip senieji griežia, taip jau
nieji šoka. Grynas melas. Tegul 
dabar senieji kokį '“šočą” grie
žia, jaunieji vis tiek apžarginį 
prakaituos'.

Gera prekė pati save giria, 
tik gaila, kad tų gerų prekių 
dabar nėra.

Duona verkia tinginio valgo
ma. Irgi pasenus filosofija. Jei 
dabar dėl tinginio valgymo duo
na pradėtų verkti, tai pati sa
vo ašarose praskystų ir jau ne

Armonikos, Man
dolinos, Gitaros, 
Balalaikos, ir visų 
kitų styginiu in
strumentų, lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce- 

Upj. noS ir balių šokius. 
! Del platesnių in- 

ga- formaciją kreipki- 
: tos:

j{aį 4262 Archer Avė.
Telefonas 

Lafayette 4787
| margės su baitu ?^

Lenkai pasklido krūmuose, 
kad pradėjo pleškinti iš šautu
vų. O apie karvę jokit) pasiaiš- žodžio neištariau. Del to, kad 

nepatogu, jei kas naktį kiek
vienas kareivis laužys ys'u kar
vėm frontus ir gainios štabus, 
štabas taip pat Dievo sutvertas', be duona, o buza butų.

Be to, gali gauti ir po šautu
vu pastovėti:

kinimų neduoda.
Matau nesusi kalbėsi m. Nu-

i sispioviau ir nuėjau.
Tik sutemus išėjau į lauką. 

Netoli spinksojo ugnelės, lojo 
šuo.

Gražiai sau atėjau i sodybą. 
Ant namo slenksčio kažkoks, 
žmogelis kiurkso, knarksi, tarp 
kelių šautuvą suspaudęs. O iš 
vidaus spirgintais lašiniais kve- 
l,,a- . _............................ 1

O mano kairioji koja, 
na, skauda. Batas kulkštiną iki 
kraujo nugrūdo. Sėdėdamas nu

siaviau batą: žiūrėsiu, sakau, 
kuri painiava čia Į tą koją įlin
do. Nespėjau painiavos pama
tyti, žiūriu merga ant prie
klėčio stovi ir šaiposi.

—Na, — manau,
Ikucliąu, dėk kulkštiną į šąiį.

' Dievo dovaną ant prieklėčio pra-j 
žiopsosi.

Pastačiau 
trypiu apie

Nespėjau 
tarti dėl sūrio.

Prasivėriau duris, o viduj, ap
link stalą graži kompanija sė- , 
di ir kiaušinienę valgo.

—Tegul bus pagarbintas, — 
tariau įėjės. Ar neteko ma
styti kur nors žalmargės karvės 
su batu bėgant ?

Visi valgytojai kad sukruto, 
•kad sukriokė ir pro langus’ su 
visais rėmais išlakstė.

NAUJAUSIOS KONCERTINOS
Rankų darbo balsai, alumino liezuvukai, su 
stipriu koncertiniu toną. Parduodame ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų. Priimam se
nas armonikas mąįnais. Katalogus siunčia

me dovanai.
INTERNATIONAL ACCORDION AND 

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

————————— ... -- - ---- - —
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Seniausia Muzikos Krautuve

Geriausia vieta pirkti Pianus, Radios 
ir Rekordus. Didelis pasirinkimas 

Dovanu Kalėdoms.
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kau pats sau. :— Anei to su jais 
eilini Pasikalbėsi, nei tu rodą gausi. | 

Surinkau paliktas kepures į 
krūvą, plačuodeges' višteles iš 

Ijų išgvalbiau. Mandra, matote, 
•r • draugams parodyti kokias, dve

jos rieškučias lenkiškų pažibų.
Kiaušinienę toko suvalgyti, 

nieko nepadarysi. Nepaliksi Die
vo dovanos ant stalo.

Aplinkui saucto Kaip pašėlę 
vakarieniauti gaišina. Iš mažų 
dienų nebuvau pratęs, l|ad va- 

žalmargė jau be- karieniaujant kas aplinkui sau-

■

W-
nmtumtuTT

unifffin

,31311K u — :

veik pusę aulo sugiomuliavusi. > dytų.
/ėjus' žiūriu i karvę ir galvoju: —! Surinkau milines
Maž-^Ar bus karo lauko teismas, jei čiom antpetčm, išėjau Į

aš tą karvę nušausiu, ar nebus/? O už svirno — kanapės
O karvė taip pat žiuri i ma- Taip aš tose kanapėse 

ne iv nieko; kramto s'au karo guliau.
amuniciją ir tiek. JVIerga ant —Rytoj, — pamaniau,
prieklėčio stovėdama kvatoja, margė tikrai nebeiŠsisuks!

' W T • • * 1 I *s 't tikėkit, norit netikėkit, -n,r • -n’ Miegojau sau ramiai. Pary- 
u;< mane SiA!ga siutas perėmė.: fiu girdf,jau, liažkas smarkiai 
sc.iau prie karves. O š> pas1Su-! ..|(|dg h. raiti jodingjo Kag tal, 
-ko, uodega užrietė ir iššveitū iš .u , • v.. ... e. . . . , 'ten kilnosis žiūrėti. Savo amžių
ku nio į laukus.

riik spėjau šautuvą pasigrieb-' 
ti. iLisileidau paskui karvės. Ve

liuosi ir manau:
—Negalimas dalykas, kad ka

ro jėga neišmintingo galvijo! 
nepavytų.

Karvė net nes'iž valgy dama 
drožia fronto pusėn.

Kol bego per Sluogą lauką, j 
j tcl mačiau, kad bato padas kar-

Ma.ne ^asmeniškai mergina. | v ė; nasruose dar tabaluojasi. 
karvė ir kairysis batas vos j i Bt't kitimuose išnyko ir karvei 
grabą peįvarė. Gryniausia, tiesa, ir batas.

lok :, matote, buvo dalykas. Krūmai
Jei girdėjot, nelabai seniai Amerikos 

buvo čia toks karas su lenkais.; rasime, o 
Nežinau ką kiti per tą karą da-i ragana. į pasturgalį kokį porą 
rė, o mes, kareiviai, tai karia-' 
vom. Gerokai teko pasipešti iri 
visokių ugnių paragauti.

Tame kare, be šarvuočių au
tomobilių ir sunkiosios artileri
jos, buvo tokia 'trečia kuopa. 
Nieko sau buvo kuopelė. Su j r 
bulvių nelabai galima kasti. Kai 
pradėdavo pliupinti i priešą, tai' 
kokį mėnesį ir pi i lipina be per
traukos. Į

Taip mes vieną dieną mėnesį, 
be pertraukos pliupinam, kitą 
dieną mėnesį pliupinam. O tre-

• čią dieną einam sau į užpakalį 
ilsėtis.

Radom užpakalį kaimelį ir 
sustojom.

Sustojau ir aš pas toki ūki
ninką. Atsisėdau kieme ant ak
mens. Pats pokaitis, žmonės ir 
galvijėliai, vargšai, uodegas su
ka, nuo vapsvų ginasi.

va poilsio metu beda. Po-' 
reikia nepavojingą vietą Į 
Jei, sakysim, apsistojai i 

>ūti>, tai žiūrėk ar yra 
mergina. Na, jei yra mergina, j 
tai tegu sau bųna. Galima varg-! 
Ii ir su ja. Tik reikia apsižiu-j

LAIKO, tai yra iki 1932 metų, prisiunčiant 
(Už dovanu prisiuntinių pr

“MARGUTIS” kainuoja metams
Dovanu yra daug ir gerų.

pozitorių: Gruodžio, Žilevičiaus,
Rašykite tuojau ir siuskite 

prenumerata dviem metams.
*

Adresas:

“Margutis”,

iiųajp

Parduodam už pusę kainos
LAtKRO&fiLlife, DEIMANTUS, ŽIEDUS, GINTARUS, 

SIDABRINIUS SETUS

'Alei Junievicz
3317 So. Halsted St

CHICAGO

“MARGUTIS” gavo nuo “Kalėdų Dieduko” do
vaną pilną vagoną visokią knygų, gaidų ir dar 
kai ko.

Savo skaitytojams “MARGUTIS” duos do
vanas už PENKIS DOLERIUS. Gaus visi, ku
rie užsimokės prenumeratą iki 31 gruodžio 1929 
metų ir užsiprenumeruos dar DVIEM METAM 

omą įdėli PAŠTO MARKUČIŲ UŽ 25 CENTUS). ...................... $2.
VIENAS doleris.

Dainininkai ir muzikai, galite gauti gaidų už $5. Kuriniai įvairių kom- 
Kačanausko, Naujalio ir kitų. Sąrašą rasite “MARGUTY”, 
pinigus. Užsimokėjusio jie už 1929-30 metus, prisiųskite $2 kad prailginti

3210 So. Halsted St., Chicago, III.
i*. S. Nauji skaitytojai galės gauti dovanas, jeigu užsisakys “MARGUTI” 3 metams ir prisius 3 

dolerius. Tą galite padaryti per Kontestatus, arba tiesiai j “MARGUTI” rašykite.
Nelaukite ilgai. Kas pirmesnis, tam . geresnes dovanos teks. . MARGUTIS.

Convict No. 00
įf VJELL i AlN'T Got
4 NOTMIKJ SPECI&tTo Do 
J To D AM'- I GOESS VLL

GO 00 VJP.ER.E TU AT
NEVYGIRL- LDO/ -JONĖS
MOVEO IM -
| GAN A H»T

\ MITU HER SCMEHOVM

jiianunie!
TUER.ES HE l£ 

./ novo, dovjn gy
TU AT ClW
- SOMETHiNG
ĮMESTA HAPPErtED

OH, -TUBfcV, TUOSE. '

POLICEMEN RA\JE
'TU AT POOR MAN) AND THEM 
ARE GOING 'to TAKE H (M 
AWAY i A) THE PAIRO L VJAGON

I TtflNK HES <WST THE 
BRAVEST MAN AK)D l'M SO 
SORRY FOR i-MM- A,MD|h ,

COMtS 1BE 
VjfcGON, GILL

Radios geriausių išdirbysčių, ■ visos 
modeliai

BRUNSWICK, VICTOR, 
ATWATER KENT, MAJESTIC, 
SPARTON, BOSCH, 
ZENITH, COLUMBIA, 
R. C. A. RADIOLAS, PIIILCO, 
COLONIAL, BRANDES.

Kiekvienas pirkdamas Radio gaus bran
gią dovaną kaipo Kalėdų prezentą.

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

Tel. Boulevard 4705

►
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►
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KORESPONDENCIJOS
Detroito stotys lindo ir, jokiu tas, nuo dantų 
bildu negalima gauti Chicagoj, kojų linkimo; bet ir tas biznis 
lietuvių koncertu.;. Kaledcse nekaip, matyt, vyksta. Ant pa
laukiame daugiau svečių ameri
kiečių, kaip tai: p. p. Maigos,

skaudėjimo ir Indiana Harbor, Ind

Baltimore, Md įčių ir vėl nedaug susirinko ir Milton, Yurk ir kitu.

SI.A. 6 J kuopos susirinkimas.
Kriaušiai yra ripsnv.dę Toronto, Ont

tą vakarą. Jeigu patys kriau- 
ičiai nesirūpina savo būkle, tai 
jau bloga. Nemanyk ji, “Nau
jienų” skaitytojai, kad kliau
čiai yra gerai aprūpinti- Jie

Gruodžio 6 d. Lietuvių svetai-. čia visai blogai uždirba ir d> 
_ i, ale, ot, toks atbukimas, 

taip sakant, ūpo neteko visai, 
tad taip ir skursta. Bet aš dar 
syki sakau, kad neatiduokite tą 
iškovotą 10G firmoms. Stokite 
į organizaciją visi kriaučiai ir

nėję Įvyko SLA. 64 kuopos su-Įjuoja 
sirinkimas. Specialiai kviesta 
visi nariai per atvirutes dėl 
nominavimo SLA. Pildomosios 
Tarybos. Kuopoj narių priklau
so virš pusantro šimto, o i su
sirinkimą atsilankė tiktai apie I laikykitės vienybės.
70 narių. Ir Ui stebėtina, kad Gruodžio 4 d. 218-tas unijos 
tiek daug narių susirinko, nes skyrius laikė, taip sakant, 
pirmiaus niekad tiek daug nebu- metinį susirinkimą. Nariai 

buvo kviesti per atvirutes. At
ėjo susirinkima'n 24 žmonės. 
O skyrius da turi narių apie 
200. Valdybon turėjom apsiim
ti tie patys,—P. Glaveckas pir
mininku, K. Matuliauskas' tur
to raštininku ir Z. Gapšys nu
tarimų raštininku. Tai taip 
Baltimorės kriaučiai snuduriuo-

. »i ų gyveni no vr. ••3.1.11
Galiu pažymėti, kad musų kc 

Jonija geriau gyvuoja, negu 
tos esančios Kanadoje. Yri

i baigos pradėjo plaktis prie ko
munistėlių ir su jais sėbrauti, 
bet ir tie juomi nepasitiki, nes 
visiems garsinosi, kad esąs la
bai tikintis. Aną cavaitę tilpo 

| korespondencija “Laisvėj ', kad 
■ apsisaugotų vietinio šnipo.

Bet gal tai buvo paduota to-
1 kia žinia, iš jų pačių tarpo, kai
po už nepasidalinimą- redagavi-

Nebus vakarėlio

SLA. 343 kp. rengta šiandie 
vakare “bunco party” ir pasi
linksminimo vakarėlis, delei šal
čio ir sniego pūgos, kuri pada
rė gatves neišbrendamas, šian
die neįvyks.

Minėtas’ vakarėlis bus sureng
tas kiek vėliau — po švenčių.

Komisija.

JUOKAI
Didžių žmonių mintys

—Tebūnie nusiginkluota 
rese tarė Makdonaldas su Hu

ver/u; o ;>aiisLi/.o: p D.ęvas
'duos—pridė ime nuo savęs.

—Gero daikto po truputį — 
'tarė Afranfctrro karalių; ]'.■•.• 
Į bibula, eidamas ; kartuves.

vyiai, -^-Larė Kinų ge-
— dabar eisime rusų

—La
nerolai

j u-' mušti, o tarp savę; galėsim ve- 
-liau pasimušti.

—Z. Gapšys.

Kanadoje
Darbai.—Svečiai iš Amerikos

Windsore paskutiniu laiku 
sumažėjo; dauguma

vo galima sukviesti. Prieš pra- 
dėsiant susirinkimą, Tareilos 
šalininkai dalino “geroves ly
gos” išleistus lapelius. Susirin
kime p. P. Lazauskas vis šaukė 
“balsuokit už Tareilą, o ką tas 

\ Gugis”. Na, žinoma, tokiai agi
tacijai varant, nariai ir balsavo 
už tą. nežinomą Tareilą. Už
Gugį paduota tik 9 balsai. Kiti i ja ir nežinia ko jie susilauks, 
vis balsai paduota už dabartį-1 
nius P. T. narius.

Skaityta laiškas' iš Šerno pa
minklo statymo komiteto. Laiš
ke prašoma aukų dėl atmokėji
mo skolų už paminklą. Iš iždo' 
64 kuopa aukoja $5.00. Padary-1 
ta kolekta—surinkta $3.37 cen-1
tai. Da nuo pirmiaus buvo su- darbai' 
rinkta, rodos, $2.00,—tai viso dirbtuvių visai stovi, kitos dir- 
64 kuopa priduos dėl šerno pa- ba vos dvi, tris ar keturias die- 
minklo virš 10 dolerių. 

♦ ♦ ♦
Lietuvių BaltimOrės mieste 

skaitoma apie 10 tūkstančių ir 
90% dirba prie rūbų siuvimo. 
Tai kaip tik rūbų pramonėj su
mažėjo darbai, tai lietuvių šei
mynose jaučiama bedarbė. 
“Burdingieriai” neužsimoka šei
mininkėms už burdą, o šeimi
ninkės — tai krautuvninkams. I __ __ o__  _____
žinoma, taip daro ne visi, —yra'darbo, todėl lankome technikos 
tokių, kurie susitaupo blogiems ’ mokyklą, kad įgyti daugiau mo- 
laikams, ir tiems nereikia pasi- j kslo ir išmokti įvairių specialy- 
skolinti.

Rugsėjo pradžioj rubsiuviai 
buvo laimėję 10% algų pakėli
mo, bet dabar firmos vėl ren
giasi atsiimti tą 10% nuo rub- 
siuvių. Mat, rubsiuviai nesidėjo 
prie organizacijos,—tai firmos 
pamatė, kad rubsiuviai da ne- 
orianizuoti, todėl ir< nesibijo. 
Unijos Jungtiniai Tarybai lėša- 
šavo daug pinigų, kad išgavo 
$10% iš firmų, o firmoms la
bai lengva atimti.

Gruodžio 2 d. unija 
masini susirinkimą. Kriaučių 
atėjo 30. Kalbėtojos buvo 
‘'Darbo” redaktorius, L. Prusei- 
lia. Tai unijos valdyba pasita
rus su kalbėtojum nutarė pra
kalbas laikyti gruodžio 5 d.;! 
vėl masini susirinkimą. Kriau-

nas savaitėje. Gen. Motors 
Corp. dirbtuvėse geriausiai dir
ba—5 dienas savaitėje. Praeitą 
savaitę dar sudėgė viena gele
žies liejinyčia, ko pasekmė dar 
550 darbininkų neteko darbo. 
Dirbtuvių savininkai reiškia vil
ties, kad po Naujų Metų galės 
padidinti darbą ir paims dau
giau darbininkų, šiuo tarpu aš 
ir daugelis lietuvių neturime

Mokslas pasta- 
dėstomas anglų

d. Wind^ore pas 
kur ir aš gyve-

bių technikoje, 
tytas aukštai, 
kalboje.

Gruodžio 15 
p. Taurinskus,
nu, atsilankė detroitiečiai p. p. 
Mikniai, Mickalionai, p. Tolišis 
iš Chicagos, senas “Naujienų” 
skaitytojas' ir rėmėjas, susipra
tęs lietuvis, gana malonus pasi
kalbėjime. Man daug ką papa
sakojo apie Chįcagą ir lietuvių 
gyvenimą. Visi svečiai links
mai praleido laiką besikalbėda-rengė;
mi ir besiklausydami radio sis
temos “Eveready”, kurį turi p- 
Taurinskai. Norėjome sugauti 
lietuvių radio koncertus, bet

k'- mu laikraščio, kuris turi pasi-[^ 
i* j lodyt, rodosi, apie Kalėdas. Da- 

vairiausių organizacijų, parapi-Įbsr vėl nauji gandai eina, kad 
Jų, agentūrų ir t.t 
dcncij ų 
raščiai. 
ša labai 
nuolatos 
mato ir šiaudą, gi ant savęs nei į 
maišo. G 
vos”' ir “Vienybės 
(lentas šaukia kiek galėdamas,

i kad nelyskim po Romos juodu 
ar Maskvos raudonu skarmalu. 
Bet tas vargšelis taip yra įlin-1 
dęs i juodąjį Komos maišą, kad j 
tik reikėtų maišą užtraukti ir j 
antrašą uždėjus galima butų! 
siųsti j dangų. Jeigu šv. Pet
ras neprieštarautų, tai tenai 
tikrai jam šita vieta bu
tų- Laikui bėgant jo pasekėjai 
galės priskaityti prie šventųjų 
ir tikėsis stebuklų.

Kodėl jis taip rašo, o kitaip 
daro? Aš manau, kad spaudo
je neri turėti vhrdą pažanges
nio asmens, gi savo pasekėjų 
tarpe, kaipo išminčius ir viso to 
darbo vado vardą. Aš manau, 
kad pažangiosios draugijos, 
kaip tai “Jaunimo Sąjunga” ne
turėtų domės kreipti į jo šmeiž
tų korespondencijas, nes patar
lė sako, “matys, kad nebijom, 
ir turės nustoti”.

Antras profesorius iš New 
Yorko pas mumis užklydo; na, 
ir pradėjo šviesti lietuvius. Pir
miausia buvo prisiplakęs prie 
tų, kurie stovi po dešinei, bet 
tenai gavo “atstatyt”, paskum 
pradėjo tverti mokyklą, bet ir 
ta nepavyko. Pasiskelbė, kad 
eąs draudimo kompanijos agen-

. Korespon- Valtft. Komunistų štabas 
Valst. laik- pabūgo pasirodymu Toronte 

i Kanados Lietuvio”, kuris ko- 
%nunistams nepataikauja, tad 

int kito pa- j atsiuntę pagelbininką leidimui 
jąjų organo. Matyti, kad jis 

Garsusis Toronto “Dir- yra nelabai reikalingas ir ko- 
“Vienybės” korespon- j munistams, tad vėl turės ieškoti 

s» naujo biznio. —Ž-tis.

pilni Suv.
Kiekvienas savo mai-. 
aukštai kelia, gi kitus f 
smerkia

Toronto, Ont
Jaunimo Sąjunga

Ghiodžio mėn. 7 d. Jaunimo 
Sąjunga surengė viešą vakarą. 
Buvo vaidinima vieno veiksmo 
komedija “Nesipriešink”. Ar
tistai savo roles atliko pusėti
nai, nors trumpą laiką tesilavi- 
no- Publikos atsilankė mažas 
skaičius, viena buvo labai blo
gas oras; antra, buvo daugelis 
ągitatorių, kurie baugino pomir
tiniu pragaru, kas eis' adventų 
laike į šokius. Bet visgi atsi
rado keliolika merginų, kurios 
netiki ir nebijo pragaro; jos da
lyvavo minėtame vakarėly. 
Griežiant jaunam lietuvių triu- 
bų orkestrui linksminosi ligi 12 
vai. nakties. Jaunimo sąjunga 
yra išnuomavusi visam žiemos 
sezonui šv. Agnės svetainę, ku
ri randasi ant “Dundas ir Gra
ce” gatvių. Kiekvieną .subatą į- 
vyks parengimai bei šokiai, 
griežiant tai pačiai muzikai. 
Prašoma kuoskaitlingiausiai da
lyvauti. —Dalyvis. 
------------------- :---------... .............
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Didžiausias Pasirinkimas
Kalėdinių Prezentų 

GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, KALENDORIAIS, 
FOUNTAIN PENS

Iš gitarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne
MOTERIMS:

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

ir ne gintarinių.
Lietuvos saldainius-kendes galite gauti 
gražiausiose dėžutėse tinkamose teikimui 
kalėdinių
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KRAUTUVES
Bus Atviros Nedelioje

Nuo 10 vai. ryto iki 4 valandai po pietų

t

Tai bus patogiausis laibas pasirinkti

KALĖDOMS DOVANAS!
Atsilankykite pamatyti naujus
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% RADIOS
Kurie dabar yra siulij’ami už labai numažintą khiną

Peoples Krautuvėse prieš Kalėdas
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galima gauti šiuos:
VYRAMS:

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

10. Rėmai Paveikslams

TAUPYKITE SA
VO PINIGUS 

Pirkdami Kailinius 
Kautus Dabar

Padidinus muitus ant įvežamų- 
ių kailių iš užsienio, Kainos ant 
kailinių kautų pradėjo kilti augs- 
yn ir pakils dar gerokai aitgš- 
■iaų. Todėl tuojaus pirkdami kai
linius kautus sutaupysite daug 
pinigų dėl savęs.
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Dykai žaislai vaikams 
Atsiveskite vaikus pasimatyti su 
Santa Gaus. Jis jiems duos dykai 
žaislų.

DYKAI?
Gražus kalendoriai dykai jums. 
Ateikite ir gaukite kalendorių dy
kai.

Tikras Kalėdinis 
BARGENAS

B?TROBAI DEL MOTERŲ 
Ideale dovana!

Stovinėtu šilku apmušti — Beacon 
vilnų, — Japonijos šilko — Kviet- 
kuoto šilko. Gražiausio styliaus ir 
spalvų. Visokio didumo. Gražiai 
aptrimuoti. Dabar $3.95 iki $9.95 

Duokite Vyrams Marškinius!
Šventadieniai marškiniai vyrams— 
Su prisiūtais, ar liuosais kalnie
čiais. Rayon šilko — Dryžėto šil
ko. Visokių spalvų. Visokio didu
mo. Dabar su Kalėdų dėžutė $2.95 
Sankrova bus atdara nedėlioj, 
Gruodžio 22 d. iki 5 vai. po piet. 
DYKAI Kalėdinės dėžutės DYKAI 

su kiekvienu pirkiniu

DEPARTMENT STORE
S HO-12 S<>. Halsted Street

Svarbus Pranešimas 
Chicagos Moterims 
Nepaprasta Proga Chicagos ir 

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

BURBA CLOAK 
SHOP

3214 So. Halsted St.
Tel. Victory 2477

Gintaro KąroMaI, Gintaro 
Branzalietai, Gintaro

Aukskarai
Kalėdinių atviručių su pasvei

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

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

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

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

Gyvenantiems toliau nuo Chi
cagos siunčiam gintarų ir kny
gų katalogų kalėdinių prezentų 
pasirinkimui. Gyvenantieji Chi- 
cagoje ir( artimose Chicagos 
apiolinkėse 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, Nedčldieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.

KNYGYNAS
3210 SO. HALSTED ST

dovanu bei Šiaip pasipirkimui. *u>-

šis
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Lengvus išmokėjimai — Nerokuojame nuošimčių

>>

Didžiausia šių 
Radio vertybė

Naujas Atvvater Kent Screen Grid
Radio, Mados 55. Pilnai įrengtas 
dailiame kabinete. Kaina be tūbų

$109
Gintaro Špilkos

Gintaro Kalionikai

Gintaro Plunksnakočiai

Gintaro Cigarnyčia

Gintaro Cigamyčia Cigaretams

Gintaro Pypkės

“LIETUVA”,
CHIJCAGO, ILL., TEL. VICTORY 1266

. • f 1

ŠTAI DAR KITAS NAUJAS PARANKUMAS!
Puikiausia Seklyčiai stalas su

Naujos Mados Atwater Kent 
Screen Grid Radio

naujas muzikalis rakandas yra pageidaujamas kiekvienuose 
namuose — Matykite jį šiandienų ar rytoj PEOPLES KRAUTU
VĖSE — Pilnai įrengtas kaip atveizdi AtvVater Kent No. 55 
Setas, Dynamic kalbėtuvas, tūbos ir viskas IŽO
Kaina tik ............................................................ ■ vC.UU

Plačiausia pasirinkimas Atwater Kent naujų dailiausių kabinetų, 
dabar parsiduoda labai pigiai — .Matykite juos šiandieną ar 

. rytoj Peoples Krautuvėse!

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

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

Didžiausios Lietuvių Radio Krautuvės Chicagoje 
ir saugiausi vieta pirkti Radio

\VEST<SIDES

4177-83 Archer Avė
Corner of Richmond St.

Tel. Lafayette 3171
2536-40 W. 63rd St
l’/z Blks. of VVestern Avė.
Tel. Hemlock 8400
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evhlished Daily Except Sunday by 
'h<» Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Ilalsted Street 
Cbicago. III.

felephone Rooaevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
18.00 per year in Canada
S7 00 per year outside of Cbicago
18.00 per year in Cbicago

Ic per copy

Entered as Second Class Matter 
Man h 7th. 1914. at the Post Office 
of Cbicago. III., under the art of 
M.reb 3rd. 1879.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu*

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ____________ 3c
Savaitei ___ _______________ 18c
Mėnesiui______________ —. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paittf:

Metams ..........    >7.00
Pusei metų _______________ 3.50
Trims mėnesiams .... .................1.75
Dviems mėnesiams ............. 1.25
Vienam mėnesiui ________   .75

bar ieško $3,598,457 paskolos, bet dar ligi šiol jos nega 
vo. Prastos Kalėdos bus 13,000 mokytojų.

Chicagos žmonės turėtų galų gale pradėt rūpintis, 
kur jų sumokami miestui pinigai dingsta.

Apžvalga
ko'munizmo sutemos

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•ekmadienius. Leidžia "Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S Halsted St, Chi 
•’Htfo FU Telefoną.* Koosevelt 850(1

Metams ______________ — f8.00
Pusei metų .................   4.00
Trims mėnesiams ............. —.. 2.50
Pinigus reikia niųstl pašto Monet 

Onleriu kartu su užsakymu.

SVARBIAUSIAS PASAULIO VARTOTOJAS

Dėdė Šamas yra stambiausias pasaulyje prekių ga
mintojas ir vartotojas.

Nors Jungtinių Valstijų gyventojai sudaro tik 6% 
viso- pasaulio gyventojų, bet jie suvartoja kelis kartus 
daugiau įvairių prekių, negu atatinka jų skaičių. Pre
kybos departamentas Washingtone paskelbė šituo klau
simu įdomių skaitlinių.

Pasirodo, kad Amerika suvartoja 15 nuošimčių visų 
pasaulio kviečių, 23V2 nuošimčius pasaulio cukraus, 51 
nuošimtį kavos, 26 nuošimčius medvilnių (bovelnos), 17 
nuošimčių medžio, 72 nuošimčiu šilko, 66 nuošimčius 
gumos, 43 nuošimčius geležies, 43 nuošimčius vario, 36 
nuošimčius švino, 39 nuošimčius anglies, 61 nuošimtį 
naftos, 40 nuošimčių elektrikos, 78 nuošimčius automo
biliu, 60 nuošimčiu telefonu, ir t. t., ir t. t. fc. 7 V v 7 7 •

Ekonominiai atsilikusios šalys su savo menkomis 
mašinomis pagamina daug mažiau, negu savo dalį (su
lig gyventojų skaičium), ir, kadangi uždarbiai jose že
mi, tai ir prekių suvartojimas tenai yra nedidelis. Kai 
tos šalys — Rusija, Lietuva, Azijos kraštai ir t. t. — 
pakils ekonomiškai ir pasieks to laipsnio, ant kurio šian
die jau stovi Amerika, tai ir tenai visokių prekių bus 
pagaminama ir suvartojama nepalyginamai daugiau, 
negu dabar.

ANT SLENKSČIO J LAISVĘ

Tur-but šiandie Egypto gyventojai rinks atstovus 
į naują parlamentą. Svarbiausias šito parlamento užda
vinys bus priimti arba atmesti sutartį su Anglija, ku
ria einant Egyptas pataptų faktinai nepriklausomas 
kraštas. Tą sutartį padarė ir pasirašė Egypto vardu 
buvęs jo premjeras Mohamed Mahmoud Paša su Ang
lijęs užsienių reikalų ministeriu Hendersonu. Ji dabar 
turės būt patvirtinta iš pradžių Egypto parlamento, o 
paskui Anglijos parlamento.

Egyptui siūloma nepriklausomybė dėl to, kad Ang
lijos valdžia šiandie yra rankose socialistines darbinin
kų partijos, kuri tiki į tautų apsisprendimo principą. 
Jei konservatoriai valdytų Angliją, tai apie Egypto ne
priklausomybę nebūtų nė kalbos. Kai ateis laikas tą 
klausimą svarstyti Anglijos parlamente, tai darbiečių 
valdžiai reikės atsilaikyti prieš labai stiprią opoziciją. 
Jeigu su konservatoriais balsuos ir Nberalai, tai valdžios 
pasiūlymas bus panaikintas.

Bet pirmą žodį tuo tarpu turi tarti egyptiečiai. 
Nuo jų pirmiausia priklausys sutarties likimas. Rink
dami atstovus visuotinu balsavimu, jie turi progos pa
siųsti į parlamentą tokius žmones, kurie stoja už su
tartį. Tečiaus ar jie šita proga sugebės pasinaudoti, tai 
parodys ateitis. Egypte, reikia žinoti, yra nemaža žmo
nių, kurie visai nenori laisvės savo kraštui. Jie jaučiasi 
saugiau, būdami po galinga Anglijos protekcija. Antra 

vertus, yra tenai ir tokių, kurie reikalauja daugiau, ne
gu duoda pasirašytoji sutartis.

Anot vieno korespondento, MacDonaldo valdžia pa- 
siūlė Egyptui tiek laisvės, kiek jisai neturėjo per pus
trečio tūkstančio metų, nuo faraonų gadynės. Jei svei
kas protas paims viršų Egypte ir teisingumas laimės 
Anglijoje, tai laisvų pasaulio tautų šeimyna padidės dar 
vienu nariu.

Prieš trejetų metų Britanijos 
komunistai gyrėsi turį 10,000 
narių savo partijoje. Dabar jie 
beturi tik 2,000 suviršiim. Ir 
tie patys komunistų partijos li
kučiai piaujasi tarp savęs, kaip 
katės maišo

Komunistai Britanijoje turėjo 
šiek-tiek Įtakos' tol, kol jie vei
kė, kaipo kairysis sparnas, Dar
bo Partijoje ir darbininkų uni
jose. Tuomet, susidėdami su 
radikališkesniais partijos ir uni
jų elementais, jie sugebėdavo 
kartais patraukti savo, pusėn 
žymias minias. Anglų darbi
ninkų unijose vienu -laiku jie 
buvo jau taip sustiprėję, kad 
unijų kongresas buvo nutaręs 
eiti iš vieno su raudonuoju 
“profinternu” (bolševikiškų pro
fesinių sąjungų internacionalu).

Bfct Maskvos diktatoriai Su
gadino biznį. Anglijos generalio 

' streiko metu Maskva ėmė piktai 
' atakuoti Anglijos darbininkų 
' unijų vadus ir kurstyti prieš 

i uos “kairiasparnius”. Tuomet 
unijos pradėjo šluoti Maskvos 
pakalikus lauk.

Apie pradžią, šių metų Mask
va nutarė, kad ir Anglijos Dar- 

! bo Partijai turi būt paskelbta 
atvira kova- Bet kaip tik ko
munistai Anglijoje išėjo prieš 
Darbo Partiją, tai ši tuoj aus 
išmetė komunistus iš visų savo 
skyrių, ir Stalino sekėjai tapo 
atskirti nuo darbininkų masių, 

j Nuo to laiko komunistai palio- 
i vė vaidinę kokią nors rolę Bri
tanijos darbininkų judėjime. 

' Per rinkimus’ į parlamentą 
jiems nepavyko pravesti nė vie
no savo atstovo. Kai atėjo 
miestų rinkimai, tai komunistai 
pasirodė dar prasčiaus. Visoje 
Britanijoje nebuvo išrinktas nė 
vienas komunistas nė j vieną 
miesto tarybą.

Rezultate komunistų partija 
Britanijoje baigia gaišti.

navo nacionalistų lyderis reich
stage, grafas Westarp. Laukia
ma, kad pasitraukusių atstovų 
skaičius netrukus pasieks dvie
jų dešimčių.

Vokietijos tautininkai tuo bu- 
du suskilo. Dalis jų dedasi prie 
fašistų, o kiti — prie liberališ- 
kesnių buržuazinių partijų.

“DIDVYRIS” PAVIRTO
“RENEGATU”

na, ar yra bent vienam malonu 
klausyti kokie skelbimai bent 6 
ar 8 kartus' per pusę valandos. 
Argi be to negalima kitaip iš
pildyti programo. Jau, gana, 
jei pradžioje ir pabaigoje skel
bimus daryti. Duokim rusai 
per tą pusvalandį dusyk tiek iš
pildo programo. Ir kaip gražiai.

Net stebėtis reikia, kad rusai 
taip gali atlikti.

Sakau, labai malonu, kad me« 
irgi žengiame pirmyn, bet gai
la, kad vistiek daug trukumų 
pas mus yra. Bet kas daryti, 
—gal kada nors ir mes išmok
sim. Gyvenam ir visados mo
kinamas.—J. Mikas.

......................................................................................................................................................
Juozas Pronskus

* • * I»

Žemaičių Padėtis Vytauto Laikais
! ' ' x ' '
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“RINKIMAI PASIBAIGĖ”

Karo teismas Meksikoje pasmerkė mirčiai gen. 
('atlos Bouųuet,- kuris buvo pralaimėjusio kandidato į 
prezidentus, Jose Vasconcelos, šalininkas. Sumuštas rin
kimuose, kandidatas Vasconcelos rengėsi sukilti prieš 
valdžią, ir gen. Bouųuet turėjo būt vyriausias ginkluo
tųjų maišto jėgų vadas.

Dabar tas generolas tapo sušaudytas. Vadinasi, 
Meksikos rinkimai pasibaigė.

13,000 MOKYTOJŲ NEGAUNA ALGŲ

Nežiūrint to, kad Chicagos gyventojai moka milži
niškus taksus ir asesmentus, miesto finansai yra taip 
suirę, jogei nėra iš ko mokėti algas mokytojams.

Užvilktoms algoms užmokėti, švietimo taryba da-

VOKIETIJOS TAUTININKAI 
SUSKILO

Vokiečių reakcininkai nacio
nalistai (tautininkai) norėjo 
sukelt žmones prieš valdžią, ku
ri pasirašė po vadinamuoju 

• Youngo planu reparacijų klau
simui galutinai išspręsti. ši
tuo tikslu jie padavė referen
dumo sumanymą, kuriame siū
loma ne tik atmesti Youngo 
planą, bet ir nubausti ministe- 
rius, drįsusius pasirašyti po “tė
vynės pavergimo” sutartim.

Tas referendumo sumanymas 
buvo paremtas truputi dau- 
giaus, kaip dešimtu nuošimčiu 
visų balsuotojų, ii- todėl turės 

būt paniektas visų Vokietijos pi
liečių balsavimui. Bet pirma jį 
svarstė krašto parlamentas 
(reichstagas) ir punktą po 
punkto ’ątmetė didelėmis balsų 
daugumomis. Ketvirtas nacio
nalistų sumanymo paragrafas, 
kuriuo numatoma kalėjimo mi- 
nisteriams, pasirašiusiems 
Youngo planą, tapo atmestas 
312 balsų, prieš 60. Kadangi na
cionalistai turi 'apie šimtą at
stovų reichstage, tai pasirodė, 
kad daugelis net jų partijos’ at
stovų yra priešingi sumanymui.

Gruodžio 22 d., kai įvyks*re
ferendumo balsavimas, bus dar 
kartą demonstruotas nacionalis
tų nepasisekimas. Niekas'‘neti
ki, kad už jų sumanymą butų 
paduota 20,000,000 balsų, kas 
yra reikalinga, sulig konstitu
cija, referendumo priėmimui.

Šitas nevykęs nacionalistų žy
gis prieš demokratinę respub
likos valdžią pasirodė pavojin
gesnis patiems nacionalistams, 
negu respublikai. Nacionalistų 
partijoje kilo maištas prieš sa
vo vadus. Dvylika jų atstovų 
pasitraukė iš partijos ir rezig

Garsusis komunistų veikėjas 
Albertas Weisbord, pasižymėjęs 
ypatingai savo dideliais “nuo
pelnais” skaldant tekstilės (au
dimo, verpimo) pramonės dar
bininkus, — jau yra “renega
tas”.

WeisbordaS buvo komunisti
nes audėjų unijos prezidentu. 
Su savo partija tečiaus jisai su
sipyko dėl to, kad jisai bandė 
vesti uniją ne taip, kaip jam 
liepė partija. Jam prikaišioja
ma da ir tai. kad jisai bandęs 
iškilti komunistų partijoje aukš
čiau už kitus vadus (už Fos'terį 
ir k.). Už šią smertelną puiky
bės nuodėmę jisai jau spalių 
mėnesyje buvo pašalintas iš 
partijos centralinio vykdomojo 
komiteto (bet iki šiol komunis
tai apie tai tylėjo).

Dabar, už tai, kad Weisbor- 
das nepasitaisė, partijos kon
trolės' komisija išmetė j.į ir iš 
partijos.

Dar vienu “didvyriu” mažiau, 
ir dar vienu “renegatu” dau
giau.

STRAIPSNIS APIE LIETUVĄ

Dideliam anglų prekybos ir 
finansų žurnale “The Statist”, 
lapkričio 9 d. laidoje, yra įdė
tas, ilgas straipsnis apie Lietu
vos ekonominę irx finansinę pa
dėtį” (“Lithuania. A. Review of 
Econotnic >iand Financial CciuM- 
tions.”) s

įžangoje į straipsnį pasakyta, 
kad Lietuvos' sostinė ir kiti di
deli žemės plotai “dar tebėra 
Lenkų rankose”, bet Lietuvos 
žmonės nenustojo vilties anks
čiau ar vėliau savo sostinę Vil
nių atgauti.

Straipsnio turinys susideda 
daugiausia iš statistinių davi
nių apie Lietuvos žemės ūkį, 
pramonę, susisiekimą, bankus 
ir kreditą ir valstybės finan
sus.

Skaitytojų Balsai
■ --------------------‘

Radio koncertai, i •

Nežinau nei ką pasakyti apie 
tuos garsius koncertus. Kiek 
laiko atgįl “Naujienos” dąvė 
koncertus per radio. Dabar 
“Draugas” su 1’eoplc‘S Fmni- 
ture Co.

žinoma, labai gražus dalykas, 
jei mes lietuviai galime viešai 
pasirodyti, kad ir mes gyvenam 
pasaulyje ir šį-tą galime. La
bai gerai ir gražu.

Bet jei ką darome, o ypatin
gai dėl svetimųjų reikėtų tikrai 
gerai prie to prisirengt, kad ne
pasirodyti, j ogi mes taip silpni 
ir nesuprantam tikro reikalo, 
kad vietoj gero vardo nepalikti 
blogą įspūdį klausytojams.

Čia noriu padaryti pastabų 
kas link dabartinių per radio 
koncertų, kad tą trumpą laiką, 
pusę valandos, nesistengiama 
tinkamai užpildyti. Matomai, 
neturima medžiagos.

Per tą pusvalandį, vietoje 
programo po 6 ar 8 kartus 
skelbiama “Draugo” ir Peoples 
Furniture Co. adresai. Tatai 
nervuoja ir visą programą gadi
nai Net juokinga rodos, kad 
r^dio klausytojai yra tik d i (lėlė 
masė praeivių ir kiekvieną mi- 

' nutą kalbama į kitus naujus 
žmones. Rodos, kad taip nė- 
ra. Jei pradėjo, tai ir baigia 
tie patys klausytojai. Abejoti

(Tęsinys)
Žemaičiai bematant įpuolė į 

Parusnį ir pačių kryžuočių pa
vyzdžiu naikino jų lizdus; li
kusioji namie griovė iš pama
lu naujai pastatytasias kryžuo
čių pilis, daugybę kryžuočių iš
plovė ir kita tiek išvarė į Lie
tuvą vergijon. Bet didesnės pa- 
gelbos Vytautas ir dabar Že
maičiams negalėjo suteikti, te
bebūdamas silpnas po Vorks- 
k)s nelaimės; tad Žemaičių su
kilimą jis išprovokavo vien su 
tikslu pats atsigauti. Kryžuo- 
Hai su neapsakytu žvėriškumu 
nradėjo žemaičius ir jų vadus 
žudyti; jų šeimas ir vaikus siųs
dami sūnkion vergijon; kurioj 
žuvo 200 vaikų vien tik iš va
dų šeimynų. Daugybė žemai
čių vadų, kuriuos kryžuočiai 
buvo geležiniais apkalę, pačiais 
geležiniais pasikorė, kiti pasi
smaugė vienuoliškomis skaro
mis, kuriomis • kryžuočiai pa
juokai buvo juos aprengę.

Dagirdę apie tai žemaičiai 
ir negaudami iš Vytauto pa- 
gelbos, parsišaukė savo Vytau
to sutartimi su kryžuočiais pa
varytą kunigaikštį Skirgalių, ir 
ruošėsi galutinai kovai, trokš
dami laisvę atgauti arba pasku- 

j tiniais savo ūkių pelenuose už
sikasti. “Kas aprašys tą mei
lę, vienybę, pasiryžimą, nar- 
svbę ir drąsybę, kurią Žemai
čiai tą rustą d?eną savo tarpe 
rodė,” sako Daukantas, “regė
dami beaugančius laisvės spin
dulius. Nieks nešykšlavo savo 
turtų, atidavė pinigus, kurs tik 
beturėjo: įžambius, dalgius,' 
akėčias kalė į kardus ir raguo- 
tines, palikdami dirvas girioms 
užaugti; moterys pačios vyrų 
darbus dirbo, norėdamos tėvy
nei laisvę įgyti. Visi vieni ki
tiems prisiękavo geriau mirti, 
kaip svetimiems vergauti.” Tuo
jau užpuolė kryžuočių pilis, 
kurios dar buvo likę Žemai
čiuose pastatytos, sulygino jas 
su žeme; kunigus ir zokonin- 
kus vokiečius vienus išviįo, ki- 
*us 'nugalavo, jų bažnyčias nu
griovė. Jau rodėsi .laisvė taip 
•^rti. Bet ir čia Vytautas įsivė
lė į karą su Smolensko kuni
gaikščiu ir, anot Daukanto, to- 
ie rustoje dienoje, kada že
maičiai kraują latakais gožda- 
mi, dar troško laisvais gyven
ti, jis tik žodžiu galėjo jiems 
"ulbėti, pasiųsdamas visiems 
Teutonų kunigaikščiams per- 

kad jie įiebelsistij rtiel- 
džionu gaujų kryžuočiams į 
talkas, aiškindamas, kad kry
žuočiai savo pavergtus Prusus 
ir Žemaičius žudo, jokios tei
sybės nesilaiko ir žmogaus 
vertybę kojomis mindo.

Patys žemaičiai taip jau pa
siuntė viso pasaulio valdovams 
atsišaukimus, rašytus
kai ir vokiškai, norėdami kad 
ir ateinančioms kartoms įro
dyti, kad nekaltai ir neteisin
gai' yra žudomi ir palikti am
žiną dokumentą, jog miršta 
judami ligi paskutine? savo 
laisvę.

žemaičių skundas pasauliui
‘Klausykite, klausykite. Jus 

viešpačiai dvasiški ir svietiš
ki. Susimilkite .ant rūpesningų
jų balso, ant pavergtųjų vaito
jimo. Mes esame žmonės lais
vi ir didžios kilmės, ką kry
žuočiai nori murps išplėšti. Jie 
ne musų vėlių tikram Dievui 
ieško, bet sau musų žemes ir 
musų namus grobia; mes turi
me pasirinkti vogti, griebti ir 
gailintis, norėdami savo men
ką gyvybę išlaikyti.

Kaip jie drįsta broliais va
dintis? Kaip jie gali krikšty
ti? Kas nori kitą mazgoti, tu
ri pats būti tyras. Tiesa, Pa- 
rusnėnai (Prusai) yra per
krikštyti, bet nieko nežino apie 
savo tikybą, kaip kad jie tebe
būtų visai nekrikštyti. Vienuo
liai kryžuočiai puldami sveti
mus kraštus, Parusnėnus vi
suomet siunčia pryšaky nekal
tų žmonių kraują lieti, šie jų 
klauso, degina bažnyčias (tur
būt, nekatalikų. J. P.), siau
bia smarkiau nei turkai, ir juo 
iie baisiau terioja ir sari u o- 
ja, juo» labiau kryžeiviai gi
riasi. Todėl mes nuo krikšto 
M gi šiol saugojomės, nenorė
dami likti kaip Parusnėnai.

Musų nelaimė iš pamažu pra
sidėjo, ilgainiui įsigalėjo. Vi
sus javus, bartis bei aulus vie
nuoliai mums atėmė; dabar 
musų laisvas kupras nakties 
darbai nulenkg; išžudė musų 
vyrus (elgočius) ir žmones, ne
išgalimomis baudžiavomis al- 
mė mums žvejybą ir medžio

klę, užgynė prekiauti su sve
timais kraštais.

Visusopulingiausia mums yra, 
kad jie kasmet musų vaikus 
’ma užstatais; nuožmiai iš mu- 
3ų griebia musų pačias, verčia 
nūs skirtis su joriiis; dar dviem 
■imtais musu kūdikių kaip už
statu nesitenkina. A- •

Mes maldaujame jūsų, klau
sykite, klausykite, kurie teisy
bę mylite. Mes daugiau ver
kiame nei kalbame. Musų tė
vūnus pavergę, surištus į Pa- 
•’usnį .išvarė; tulus su pačio
mis gyvus ugnyje {sudegino, ka
dangi jie nenorėjo jiems savo 
/aikų atiduoti; musų seseris ir 
’aunutėles dukteris varu mums 
šveržė tie, kure kryžių ant 
krutinės dėvėjo. Jas, su skan- 
lulingu gailesčiu sakome, jie 

išžargino; tas nutiko musų aky- 
vaizdoje ir mes tai galime pa
badyti. Kaipgi visų gerhia- 
niausias musų krašto vyras pa
ardė Kirkutis, turėjo grakš

čią dukterį,, kurią jam krau- 
eriai iš jos broko atėmė.’ To

kį mergaitės išniekinimą bro
kai negalėjo nukentėti, kurie, 
•egėdami kryžeivius žarginant 

savo seserį, kalavijais juos nu- 
rerpū. Labai garbingą ir gar
iu žemlionį Visiginą, sugavę su 
žmona ir kūdikiais, nuvedė į 
Virusių ir tenai visus užmu
šė.- Kito žemlionio Smulkiuo
se sudegino namus ir tada gy- 

ven tojus nugalavo, vos pats be- 
išsprūdo iš giltines. Bet ftntrą 
žemlionį iš Sungailiu nukirtę, 
jo kūdikius išvedė į vergus.

Klausykitės, krikščionių vieš
pačiai. Mes nieko nelaukiame, 
kaip tik kruvinos giltinės, ir 
tada jus įsidėsite (j makštis)

lotyniskįjįisų kardus, ištroškusius mu
sų nekalto kraujo; kryžeiviai

tė po Lietuvą, su Dievo padė
jimu, kaip sake tų laikų raš
tai...

Vytautas vėl buvo sutrukdy
tas prasidėjusio karo su mas
koliais, ir Dubisos saloje at
naujino su kryžuočiais sutar
tis, ne lik vėl ai įduodamas 
jiems Žemaičius, bet ir paža
dėdamas jų nebešelpti, kuriuos 
kryžuočiai vėl žudė; dar dau
giau, Vytautas uždarė sienas 
ir nebeįleido i žemaičius mai- 
sto, druskos, nė geležies. Ma
tyt dabar įvyko Žemaičių su
kilimas prieš pati Vytautą, nes 
kaip Daukantas sako, jie apie 
Vytauto sutartis ir girdėti ne
norėjo, sakydami, kad jų ku
nigaikštis jų pačių neatsiklau
sęs negali vokiečiams parduo
ti, nei kam užrašyti, nes jis 
vra musų pačių į kunigaikš
čius pakeltas, ir mes galime, 
kaip mums tinka, — šiandien 
vieną, rytoj kitą savo didžiuo
ju kunigaikščiu pasikelti. Tad 
:špuldami iš girių, kuriose ta
da begalėjo gyvi išlikti, vėl 
savo naujuosius valdovus, kry- 
žuočius, vienus išskandino, ki
tus išsmaugė, ir vėl į balas ir 
girias išsislapstė. Naujasis kry
žuočių komisaras žemaičiams 
N’fcnbach, negaudamas kalti- 

inkų sugauti, liepė visiems įta- 
’amiems žemlictiims. galvas 

nukapoti, ir daugybę sugau- 
dęs, apkalė. Bet kalėjimo rusių 
prievaizda buvo vienas iš ma
žens kryžuočių išaugintas per
krikštas žemaitis; tas pagailęs 
savo tautiečių, juos paleido, ir 
jie nuėję užmušė patį Elfen- 
bachą.

Tai buvo naujo sukilimo 
gandas, ir visi kas buvo likę 

yvi, griebėsi išnaujo ginklo, 
koki bepačiupo. Daukantas ra
šo: “Kas aprašys tą namų mei
lę ir tą stropumą, kokį tą ru
stą dieną Žemaičiai rodė, trokš
dami po senovei dar laisvais 
gyventi; kaip gi visi po kits 
kito griebėsi ginkluotis; laimin
gas buvo, kad dar turėjo kur 
icm paslėptą ginklą; neturin

tis brangiai bfrangesniai už jį 
sekėjo; į vieną karo žirgą du 

tris valakus žemės davė, jei 
lik kame begalėjo gauti. Ir taip 
į vieną valandą visi Žemaičiai 
bruzdėjo ginkluoti. Tuojau nau
jas pilis 'Pridberg ir Tabišai, 
kurias kryžuočiai vėl buvo pa
matę Dubisyje, su žeme suly- 
"hio; viemts kryžuočius nuga- 
’ėbijo, kitus išvijo, ir viename 
akimirksny tarėsi laisvi besą.’

Deja, visai kitaip dėjosi... 
Tuojau i^als Vytautas, kas ga
lėjojviltis, sako Daukantas, at
ėjo kryžuočiams i talką. Ly
gia dalim Lenkai atleido ka
riuomenę kryžuočiams padėti, 
’’ v si trys kariavo rūsčius Že
mučius, kurie ir tada nekri
to, kol isgozę latakus kraujo 

’alutin'ai išguro... Vytautas po 
pats pagelbėjo kryžuočiams 

^griautas pilis atstatyti, ir 
paistui, kurio kryžuočiai nebe- 
urejo km* plėšti, nes visas kra

štas jau buvo tyrai ir pelenai, 
— pats atidavė valdiškas klū- 
l?s Kaune. Žemaičių* gi girių 
'rbtarpiuose riogsojo “rustus 
le-.čsiai buvusių pilių, kiemt), 

namų, bet tyrus laikai, kuriuo- 

se vien vejai žvilė, pienus de
gėsiuose sukinėdami; žmonės 
vieni iškirsti, kili į vergus iš
varyti, likusieji giriose ir vers
mėse išblaškyti kiūtojo, ku

riuos ir ten baisi giltinė nai
kino; o jų neprieteliai paties 
jų šešėlio baugindamiesi stip
rinosi ir pilimis tvėrėsi”.

(Bus daugiau)
kėsinasi mus krikštyti, bet nė 
vienos bažnyčios musų žemėje 
nepastatė, nė vieno kunigo ne
įdėjo. Tiktai garbingi musų
kunigaikščiai Vytautas su Jau- 
galiu tuliis musų tarpe apkrik
štijo. Susimilkite ant musų, 
mes ftięldžiame krikšto, Bet 
atminkite,j jog mes žmonės esa
me, ne gyvuliai, kuriuos parda
vinėja ir dovanoja; mes esa
me taip pat Dievo sutvėrimai, 
sutverti į jo paveikslą ir lais
vi kaip Dievo vaikai; mes no
rimo laisvę , išlaikyti ir lais
vais gyventi. Todėl šaukiamės 
pas šventąjį tėvą... mes ši r*

| dingai norime būti apkrikšty
tais, tik ne krauju...” Tuo tar
pu kryžuočių mistras Konra
das su stipria kariuomene siau

MARES COUGH BALSAM
Sustabdo kosulį ištraukiant lauk 

įdegimą, kuris ir 
pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekvieną iš
mintingą bandy
mą. laikykit 
bonką namie. Pa
imkit doza prieš 
einant gulti. Ki
tu dožu nuryki
te kai pabusite 
naktį. Tai bus 

galas kosulio. Gaukite ii pas savo 
aptiekininką. 35c. ir 60c bonkutė.

TAKE 
MARES’ 
COUGH 

RAIŠAM.

Phone Virginiu 2054

JOSEPH VIĘIMAS
V n m u Staty^mc 
KONTRAKTORIUS - '

4556 S'b. Rockwel] St., Chicago, 111.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Šiandie, 1 valandą po pietų, 

Mildos teatre tikras pokylis 
lietuvių vaikams. Vaikai pa
matys p ?. statymų ir 
skanių saldainių.

Naujienos, susitarusios 
Mildos teatru, šiandie sur

gaus

SU 
rengė 

lietuvių vaikams tikiu surpri- 
za.

bent kelios, visi lietuvių vaikai, 
lankantys pnbliškas mokyklas, 
gaus dykai Mildos teatro tikie- 
tus ir galės pamatyti Vita
phone aktus, kalbančias žinias 
ir t. t., šiandie nuo 1 vai. po 
pietų. v

P-as Šatkauskas, .savininkas 
Mildos teatro, sako, kad jo te- 

vietos dėl 
.lis mielai

įsileisti vaikus į savo 
su Naujienų tikietais. 

Sako, Naujienos tegul tik su
organizuoja lietuvių vaikus, te
gul pasiiupina, kad jie saugiai 
čia atvažiuotų ir parvažiuotų 
namo. Tėvai irgi gali sykiu ei
ti su savo vaikais į teatrą*

Taigi, Naujienų rūpesčiu, lie-

aire yra užtektinai 
1000 lietuvių vaikų, 
sutiko

Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERiS
Jau Jung. Valstijose

i \ iai vaikai šįmet prieš Kalė
ms susik.ukė. malonių dovanų 

- pamatys teatro perstatymų 
IT gaus skanių saldainių.

Didele padėka priklauso Mil
us teatro savininkui p-ui Sat- 
auskui, kad jis mielai pritarė 

Naujienų sumanymui suteikti 
lietuvių vaikams Kalėdinę puo
ta.

Tik negerai, kad užėjo šal
čiai. Tie šalčiai sulaikys 
mcsifų kolonijų lietu viii 
”s nuo dalyvavimo šioje 

toje.
Bet užtat, kurie turės progos 

dalyvauti šioje teatro ' 
lems vaikams bus 
’Ž'augsmas. —A.

------------- K—

Cicero

toli- 
vai- 

puo-

parėję”, 
tikras

Vaikams Eglaitė. Rengia 
“Aušrelė”

Liet

dramos 
po globa Lietuvos 

rengia

Ateinantį pirmadienį 
Liuosybės svetainėj, “Aušrelė 
— jaunuolių muz. 
draugijėlė,
K a re i vi ų I )r a u gy s tės, 

Aglaitę savo nariams ir jų ar
timiems giminaičiams. Pradžia 
7 vai. vakare. Visi vaikai ir tė
vai prašomi atvykti ir kartu 
su jaunuoliais laikų smagiai

šią progų jaunuoliams teikia 
geros valios lietuviai ir vietos 
Liet. Raudonos Rožės Kliubas 
T Lietuvos kareivių Draugys
tė. I ž toki malonumų “Aušre
lė” yra labai dėkinga. Jaunuo
liams bus dalinamos dovanos.

* »:« s:«

“Nepasisekė Marytei”
19 snus:o, rcišk:a, 1930 me- 
s 4 Auš c ė” stato Liuosybės

vi la nej linksmų dviejų aktų 
komedijų, K parašytą Šatrijos 
Raganes — “Nepasisekė Mary
tei” — su šokiais ir dainomis. 
Kaip choras, taip ir lošėjai jau 
darbą dirba. Chorų ir šokius 
mokina p-lo Veronika Bige- 
liutė, o lošimo Juozas Uktveris. 

duota publikai 
dovana: ranku 
ponios Sofijos

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metii greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, į 
Mėšlungio, Dantų’ Skaudėjimo,1 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonkų Prie to, dar bus 
Pain-Expcllerio su Inkaro vaizba- ’ proga 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bilc 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausį iš visų seną 
skausmą — Reumatizmą, arba 
Neuraitį, Neuralgiją, Mėšlungį, i 
Galvos Skaudėjimą, Dantii Gėli
mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių miliu
tų patrynimas su Pain-Expellcriu 
su Inkaro vaisbeženkliu ūmai at
neš .palengvinimą. Sunku tikėti ■ 

' tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

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

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

laimėti 
aukotas 

I Skirkienės.
❖

THEATRE
35U1 and Halsted Streets

Suatoj, Gruodžio 21

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

"The Sap”
dalyvaujant

PATS Y RUTH MILLEB

Taipsri

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

bai rimtas. Kai apsvnrctyta bė
gant,
ta valdyba sekantiems metams. 
Senoji administracija pasirodė 
tinkama ir darbšti, ir todėl vi
sa ji vienu balsu buvo užtvir
tinta 1939 metams.

Kliubo admipistracijon įėjo 
šie asmenys: Pirmininkas aclv. 
A. L. Tarnas,’vice-pirm. J. Pu- 
džiunas, protokolų rast.
K riš topą i t i s', f i na n s ų 
Gedminas, i

kliubo reikalai, tai rink-

■i —      i !■ ii jĮimn i ■
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Chicago Civic Opera
Chicago Civic operoje bus 

'.id i narni šie veikalai: Aida — 
pra-

špldyti savo prašymus Fcdc- 
i’T.me teisme.
Męs paskelbiame šias infor

macijas, kad publika patirtų tą 
faktų, jogei nė Superior ne 
Circuit teismai Cook “paviete 
nebepriims, peticijų natūraliza
cijai nuo sausio 1 d. 1930 m.

Pasirašo M. S. Szymczak, 
Superior Teismo klerkas.

ninę. Policininkai D. R. Olson 
ir William Duggan buvo pri
ėmėjai.

Banditai galės atsi
kvėpti

Del KALĖDŲ

, y v I Vf _ .. _ . ____
finansų rašt. J. sekmadTnį, gruodžio 22, pra- 

iždininkas J. Kur- 3 va| p0 pictųt The Bar- 
pauskas, kasos globėjai S. Bruz- |)Or ()f Sevijle - - gruodžio 23, 
gulįs 'ir Y. Gavėnas. Į pradžia 8 vai. vakare. Don Qui-

Komitetas, kuris seka politi-: k holte z— gruodžio 21, pradžia 
ką, miesto priežiūrą, gelbsti lie-vai.-Vakare. Doh Giovani -- 
tuviams gauti pilietybes popie 
ras etc., susideda iš 
S. Misiūnas, P. Razrtius 
Dombrow, J. Nazelskis, J. 
nush ir J. Jundul.

Šis komitetas darbuosis kliu
bo nariams’ veltui, kaip liudi
ninkai prie pilietybės popierų 
ir kituose reikaluose.

Taigi, kaip matome, valdyba 
susideda iš rimtų ir . darbščių 
narių, kurie darbuojasi taip 
kliubo narių, taip visų lietuvių 
gerovei.

Kliubo administracija, užsi
brėždama toki platų darbą 1930 
metams, kviečia visus lietuvius 
piliečius ir nepiliečius' dėtis priė 
šio kliubo. Nes juo daugiau čia 
musų busj tuo daugiau nuveik
sime savo gerovei. Mat, kur di
džiuma ir vienybė, ten ir galy
bė.

iuodž'o 25, pradžia 8 Vai. va
lių ypatų: kare. La Forza dėl Degtino — 

S. I v.odž'o 26, pradžia 8 vai. Va-
gruodžio 28,kar'o. Otelio

ri'dč’a 2 valandą po pietų 
igohlto — gruodžio 28, pra

džia 8 vai. vakare. Kaus t — 
sekmadieni, gruodžio 29, pra
džia 3 vai. po pietų.

Pilietybės reikaluose

Cireuit Court teisėjai, 
atatinkamų komitetą,

Rialas.

Lietuvių bylos 
teismuose

Fcrcman Trust and Savings 
Bank prieš Neda ir John Stan- 
kowicz, Tadus Bartkus ir ki
lus, bylos No. B 19.3056, ('.ir- 
cuit crt., byla uždaryti liUst 
dydą sumoj $25,000.

Marcelin Milašius prieš Petcr 
Milašius, bylos No. 509725, Su 
peiior crt., divorsas.

Anthony Milovvski ir kiti 
'r’eš Wm. J. Coync, bylos No.

■byla dėl

Kasasi iš sniego
Penktadienį Čikaga kasėsi 

sniego, čikagiečių veikla, ;
. IŠ 
su-

trukdyta per dvi Ulonas, po
vai grįžo į normalę vagų. Tran
smutacijos 'sistema, nors pasi
likusi nuo įsakyto jai laiko, 
vakar tarnavo, galima sakyti, 
pakenčiamai. Baimė, kad snie
gas sutrukdys pieno pristaty
mų, išnyko. Į mokyklas, užda
rytas ketvirtadienį, sugrįžo vai- 
kai penktadienį. 3t200 vyrų, 
trimis permainomis, triusėsi vi- 
durmiesčio gatves išvalyti. Ki
tas tūkstantis vyrų kasė snie
gą, idant padaryti kelius au-Įfų, idant padaryti kelius 
tombbliiams bulvarais.

Didysis Čikagos banditų prie
šas, valstybės gynėjas S\van- 
son, pagavo šaltį. Daktaras įsa
ko jam nekelti iš lovos keletą 
dienų. Well, banditams ir va-j 
gilioms., gera naujiena, bat 
Svvąnson y'ia tikrai nuožmus 
jų priešas.

Prašo lyso 23 metama
Illinois Bell Telephone kom- • 

pairi ja prašo iš Čikagos mie-1 
sto leidimo (lysoj jai operuo-' 
ii 23 metams.

Traukinys — 9 mylias i 
7 valandas

MUZIKOS,
Lankykite

Peoples
Furniture Cc

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St.

HEMLOCK 8400

4177-83 Archer Avė
LAFAYETTE 3171 (

•savo atatinkamų komitetą, pa
naikino dvi klerkų vietas mu
sų natūralizacijos departamen
te. Tai reiškia, kad visas tas 
(k parlamentas bus panaikin
tas su 1 diena sausio 1930 me
tų, ii1 nuo tc\ laiko jau ne pir
mų, nė antrųjų natūralizacijos 
popierų Superior teismo kler
kas nebeišduos, o ir kvotimai 

teisme nebebus

Štai kur džentelmonas
eilePasirėdęs visa nauja 

diifbužių, užsimovęs taipjau 
naujus čeverykus, FranluWind- 
bland atsuko gazų savo kam
baryje adresu 436 Nortb State 
Street. Policija rado jį užtroš- 

priežastyskusį. Saužudysles 
nežinomos.

Superior 
romi.

Naujas 
tvmas

da-

Mrs. James D. Rooney, 7815 
So. Carpęnler street, Auroroj 
/■□ėmė traukini į čikagų. Įsėdo 
ji traukiniu 4:59 vai. po pie
tų, o Čikagoj ji buvo 12 va 
’andų nakties. Gi nuo Auroros 
;ki Čikagos yra lik 9 mylios.

Tyrinėjimas dėl pabė
gimo kalinių

tyrinėjimas, 
deliai

kad
to,

Prasidėjo 
surasti kps kaltas 
jog iš Cook pavieto kalėjimo 
;ahcgo šeši kaliniai.

natūralizacijos
(Įėjęs galion liepos 

*9’9 m), kuris padidino 
'esti prmoms 

m i eroms
n? uju 
buvo
prašymų,

Neparanki vieta, bet ką 
padarysi

mo
ji* antrosioms 

ir kuris Imi daug 
smulkių reikalavimų, 

priežastimi sumažėjimo 
paduodamų Circuit

r Superior teismams. Be to, 
tas faktas, kad. liudininkų rei- 
' alauta tiktai vienų kartų Fe- 
deraliame teisme, o po du kar
iu Superior ir Circuit teismuo-'
sė, natūralu, įkalino daugumų beno į Illinois Research ligo

• ■audras 
elevatoriaus 
baslį stoties 
teikė stočiai

aplav-ke netikėta 
linijų Adams-Wa- 
platforinų ir su
spiegiantį" negriu

ką, Morrisą , pavardimi. Kūdi
kį gandras paliko tuoj prieš 
tai, kaip prasideda smarkusis 
judėjimas susisiekimo linijo
mis. Seržantas Tliomas McLinn 
negriuką ir jo motiną nuga-

Mes Apsav.Rome Tik
Pų^Įijką 

"os išreikalaujame visus 
iiūų, susižeiditno darbe ir 

drUudos atlyginimus 
les parūpiname tuojautinj

nolai- 
ap-

medi- 
ąlj ir ligonines aptarnavimų bile 
urioj miesto daly be jokių jums 
aštų iki bus padarytas galutinas 
unitaikymas. Kada būna reikalas 
tos samdome gerus atsakomlngus 
■dvokatus. Nesirašykit popieras 
ki nepasikąlbSsit su 

Accident Adjusters, 
Incorporatcd

2814 Broachvay Avė. 
Šaukite *Mr. Joseph G.. Abod tel. 

I akeview 3177 susitarimui

Pilnas rinkinys Kalėdinių lietu
višku ir kitatautiškų rekordų, ir 
volalių dėl pianų.

Taipgi ’ f
Reprezentuojame visą eilę

R. C. A. RADIOLŲ, 
ATVVATER KENT, 

MAJESTIC, 
ZENITU, 
VICTOR, 
F ADA,

KIMBALL RADIOS ir 
KIMBALL PIANŲ.

Prieinamesnės kainos ir išlygos. 
Tarnauja patyrę ir mandagus 
žmonės.
Krautuvės atviros kas vakarą ir 
Nedėldieniais nuo 10 vai. r/to iki 
I valandai po piety.

*
Liet? Liuosybės Namo Bend- 

i-ovės pereitų trečiadieni įvyko 
susirinkimas. Narių dalyvavo, 
kaip tokiam orui, apsčiai.

Rinkimas direkcijos davė ši
tokius rezultatus:

Stoškus 78 bal.Stalioraitis 77
W. Stankus 72
M. Butvilas 71
L. Shwegžda 68
Zix 66
K. Genis 62
Strumila 60
J. Petraitis 59
J. Pcleckas 58
Z ai ubą 56 / .
Bclovičius 51
Avižonis 49
M. Longevičius 43

,K. Apolskis 43.
Kadangi nekuriu direktorių 

pirmų vardų nežinau, tai veng
damas padaryti klaidų, jų ne
miniu. Viso 15 direktorių. Dai 
darinkta 5 dėl. Jeigu atsitiks rei
kalas, juos reikės šaukti direk
cijom Tie penki yra:

Dumčius 36 balsai
Laurintas 34
Sakalauskas 28
J. Takazauskas 22
Bartkus 21- —Vietm.

$35,000.
Peticija Franceš B. Žino per

mainyti vardų i Frances Blin- 
stĮiip, by’os Nq. B193121, Cir
cuit crt.

Petcr Morris priel Gusi Re- 
'jas, bylos No. 569798, Supc- 
ior crt., byla dėl $2,000.

Agnės Smetons prieš 
Smetons ir kitu;
509818, Superior

Koseland
lietuvių politinio judėjimo

Atėjo laikas, kada politika 
liečia visus kampus. Net mote
rys ir tos politikuoja.

Tad ir Roselando lietuviai, 
matydami tų nepaprastų reginį, 
organizuojasi j tam tikrus kliu- 

i bus. kurie seka politikų. Vie
nas tų kliubų yra Lietuvių Re- 

jpublikonų Politiškas Kliubas.
šis kliubas savo istorijoje 

j yra daug pasidarbavęs lietu- 
I viams visokiuose reikaluose. 
Tad lietuviai daugiausia turėtų 
dėtis prie 'to kliubo ir išvien 
kovoti už savo reikalus.

Gruodžio 9 .dienų minėtas 
kliubas laikė priešmetinį susi-

Petcr 
'bylos No. 

crt., divor-

John Cžaikauška prieš An- 
'heny Barker, bylos No. B193- 
170, Circuit crl.,' byla dėl $2,- 
110.

Joseph Spartis prieš Edward 
T Helcn Strcam, Ed\vard Rada 
ir kitus, bylos 
Circuit crt., byla 
j dydus.

Louis Zounis
Eagle, bylos No.
perior crt., byla dėl notos $1 
121.80.

Fra n k
Kundrat,
i u per ior

Julia
Mirras,
Circuit crl

Casimir Burba, minor, prieš 
F. A. Andrius, bylos No. B 
193205, Circuit 
$10,000.

Pcopie prieš 
Su£t. of llouse

d. B183173| 
padėti į šu

prieš 1
509875

Kundrat prieš Agnės 
bylos No. 509889, 

crl., divorsas.
Mirras prieš James 
bylos No. B193250, 

divorsas.

of Gocd Sbep- 
B193302, Cir

cuit cit,, Petn. hab. corp.
Anlonina Zansytis prieš John 

Zansytis,/bylos No. 509867, Su
perior crl., divorsas.

Eva Kiaminski prieš John 
Kraminski, bylos No. B193381, 
Circuit crt., divorsas.
xNathan Coliendo, minor, prieš 
Stanley Zimkus,. bylos No. B 

Circuit crl./ byla dėl193101,
$10.000.

B. Ginsburg Furn. Co. prieš 
Petronela Chizauskas, bylos No. 
510087, Superior crt., byla dėl 
notos $409.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos

(KAZAKAVšKAS)

Watchmaker and Jeweler
2015 Wcst 35th Street 

CHICAGO, ILL.

__ Geriausia vieta pirki- 
MSPI fnui Kalėdinių dova 

Odelis pasirinki- 
'Si ;nas deimantų ir au- 

ORJ ksinių laikrodėlių.
--įS Kainos yra žemes- 

-čs, nefi’u kur kitur.
PRIRENKAM akinius 
K. NURKAITIS, O. D. 
Registruotas Optomet- 

ristas

/■ ■' a“; “

S! ECIALES KAINOS ANT 
DEIMANTŲ

w ' N
dų, laikrodėlių, visokiu iš-
Pidžiamis pasirinkimas žie- 

dirbiscių, karklių, gintarų, la- 
valierių Jr visokių reikme
nų kokių* yra reikalinga Ka
lėdų dovanoms.
pirmiau negu eisite kitur, ateikite pas F. A. Andrius, nes di- 
džiausią krautuvė šioje apielinkėje, kurioje pirkdami busite pęlnai 
užganėdinti. (

Del jusu parankumo nedėlioj, Gruodžio 22 d., krautuvė bus 
atdara nuo ryto iki 3 v. po piet

F. A. ANDRIUS
3146 So. Halsted St., Chicago, III

Vv ? vytury 4)765 I

Patogiausią ir Geriausia
Vieta Pirkti Kalė

dines Dovanas

Pirmiau negu eisi kur kitur už
eik pas JOS. A. RIZGEN pamatyt 
jo kainas ant deimantų, ELGIN laikrodėliu ir kitų Auksinių daiktų.

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

JOS. A. RIZGEN
UUMONDS, JEWELRY, EXPERT WATCH MAKER 1

3313 So. Halsted St. Chicago, Ilk
I’HONE BOULEVARD G5G1

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba,

Extra Pale Alaus
«

mvi&ORĄTtHG
>000 TOS CONVM.I»C*’«T» į 

RHB14HIHO
G00l> F0r»T»“4 HOMt ,
f^TH !«<»•*• <0' »

Jis yra' rekomen 
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Tarinkimą. Susirinkimas buvo la- yra naudingos. i
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'arp Chicagos 
Lichmtį
Roseland

Tavorščių pralaimėjimai ♦

Tavorščiai smarkiai darbavo
si, kad įsibriąuti j draugijų vai-Į 
dybas. Jiems tas nesisekė. Gol- 
den Star Kliube jie pralaimėjo, 
nors' kai kada jie ir nebeprisi- 
laiko tezių ir komisarų patvar
kymų, bile tik įsibriauti i drau
gijų valdybas. Kliube tavorščiai 
nepasiprašę iš pirmininko bal
so. pradėjo sakyti spyčius, ku
rie tiktų ne susirinkime, bet 
garaže. Tas, žinoma, nariams 
netinka. Prasideda bruzdėjimas.

Tada tavorščiai ima pasakoti: 
išrinkite, girdi, komunistus, tai 
viskas bus “kvait”. Mat, kokie 
gudrus jie yra! Patys kelia 
triukšmą, o kaltę dėl tos visos 
betvarkės nori suversti ant ki
tų. Labai gerai padarė starie- 
čiai, kad tavorščių nė vieno ne
išrinko Į valdybą.

Man vienas starietis pasakė 
apie Pakaušį, kuris kandidata
vo į pirmininkus. Esą, Pakau
šis gal ir geras butų žmogus į 
pirmininkus, bet mes jo neži
nome, jis nesilanko Į kliubo pa
rengimus ir kliubo base bąli lo- 
šius’. Butų gerai, kad jis pats 
susiprastų, ar jo partija jam 
patartų apsiimti už maršalką 
per keletą metų. Būdamas mar
šalka, jis susipažintų su starie- 
čiais ir. jeigu pasirodytų tinka
mas, tada galima butų persta
tyti jį į pirmininkus. Kol jis' to 
nepadarys, tai nebus niekada 
išrinktas pirmininku.

Dabar apie kitą “įžymų” <ta- 
vorščių, kuris norėjo užimti pir
mininko vietą Susivienijime. K. 
ir D. Susivienijime paimti visą 
valdybą tavorščiai buvo prisi
rengę. Jie darbavosi slaptai ke
letą mėnesių, kad išrinkti pir
mininku M. Užunarį. Tai buvo 
pastebiama iš jų kalbų. Dabar
tinį pirmininką jie smerkė, o 
savąjį gyrė. Sakė, kad Užuna- 
ris smarkus ir iškalbus; kad 
mums tokio pirmininko ir rei
kia. Bet Susivienijimui nebūtų 
jokios naudos iš tokio smarkuo
lio. Atsimenu gerai, kad Užu- 
naris buvo pirmininkas Im- 
provement Kliube.

Teisybė, jis čia smarkavo. 
Kuomet narių atsilankydavo 
mažai į susirinkimus, tai pirmi
ninkas Užunaris turėjo iš anks
to susiorganizavęs keletą “spy- 
kerių”. Vienas iš jų duodavo 
įnešimą prisidėti prie fašistų 
tarybos arba surengti vakarą 
ir parsikviesti bolševikišką cho
rą. Apkalbėti įnešimus Užuna
ris leisdavo tik savo pažįsta
miems spykeriams. Kiti negau
davo balso. Ačiu Užunario pasi
darbavimui kliubas buvo prisi
dėjęs prie fašistinės tarybos. Ir 
vakaras kliubui davė nuostolių 
$80.

O K. ir D. Susivienijimo pir
mininkas elgiasi kitaip, negu 
tavorščių giriamas smarkuolis. 
Kuomet būdavo duoti įnešimai 
surengti vakarą, tai pirminin
kas duodavo balso visiems, kas 
tik reikalavo. Dėka šitokiam 
visapusiškam apsvarstymui, 
trys parengimai davė pelno Su
sivienijimui $400.
Jeigu butų buvęs pirmininkas 
tavorščių smarkuolis, tai, be 
abejot&i* tie parengimai butų 
davę nuostolių.

Nereikia niekada girti ir pirš
ti susivienijimui j pirmininkus 
tokį žmogų, kuris netinka tai 
vietai. Jau atėjo laikai, kad pir
mininkui nėra reikalo smarkau
ti susirinkime, nes patys nariai 
gerai išriša pakeltus klausimus.

Bolševikai arba prisidengę 
bolševikų skraiste, nori įlysti į 
draugijų valdybas. Bolševizmas 
pašaipiuose draugijose niekam 
netinka. Tavorščiai su bolševiz
mu galės eiti šunims šėko piau- 
ti.

O ir patys' tavorčiai nebepri- 
silaiko diktatūros, čia jie buvo 
surengę savo daininkinei išleis-

tuves arba vakarienę. Paskubo
mis tavorščiai negalėjo surinkti 
daug daiktų ir prirengti vaka
rienę. Vakarienė buvo prasta. 
Galiu pasakyt, kuris išalkęs bu-1 
vo pirm vakariene ;, tas toks ’ vorščius, — kiekvienam jie no- 
pat buvo ir po vakarienės. Dai- ri uždėti diktatūrą. Jeigu kuris 
nininkė dainavo patriotiška^ i jų nepaklauso, tai jie pradeda 
tautiškas dainas. Pakaušis jai jį ‘'bombarduoti”. Yra numato- 
pastebėjo: čia, girdi, proletarai ma, kad pas juos atsiras dar 
surengė vakarienę, o čia tamsta daugiau priešų, negu jie turėjo 
atsilankiusi dainuoji patriotiš- iki šiol. —Žvalgus.

kas dainas. Dainininkė atsakė, 
kad ji iš to gyvenanti, nenorinti 
nė vieną užgauti. Svečiai visi 
pasipiktino Pakaušio išsišokimu.

Mat, koks užvedimas pas ta-

nepadėkojęs, teiksitės man už 
tai atleisti, kadangi sunku yra 
susiorientuoti tokiam liūdesio 
momente, nes kaip poeto My
kolo Vaitkaus eilėse pasakyta:

“Man liūdna, liūdna, man 
'širdį skauda.

Sudrėkę akys i tolį smin
ga.

Mintims pareikšti man žo
džių stinga.

Vąlią • slopina krutinės 
rauda.”

Bacevi-f adresuotas p-niai Leonorai Ja
Jackas, ’ -•*-•■---• *■ ’ •*> ■ • •

flnan- 
kasie-

kavičienei. šis laiškas atsiųsta 
ryšyje su prisirengimais su
teikti progos visoms Pasauli 
nio Karo veteranų motinoms 
atlankyti Franciją ir kapiny
nus, kuriuose palaidoti žuvu
sieji karo lauke kareiviai. 
Mums labai rupi surasti ponią 
Jakavičienę, idant pranešti jai, 
kad ji gali aplankyti Franci
ją, jeigu norėtų. Parašytas jai

I

A. A. Ona Klimavičiutė-Pocienė
Mirė 1929 m. spalio 19-tą, palaidota spalio 24-tą

VIEšAS PADĖKOS ŽODIS

‘‘Skamba varpas užu šilo, 
—ką gi lydi jo garsai?

Žmonės kasa kapą gilų, 
-ką šaltai priglaus jisai?

Skamba varpas užu šilo,— 
virgdo kvepiančias lan
kas...

Tokį pat nejaukų, gilų, — 
kapą juk ir mums su
kas.”

— Juozas Mikuckis.

mėnesiai ilgesio, liu- 
sielos slopinimo, — 
kapas šaltai priglau-

prisiųstą užuojautos telegramą 
ir jame pareikštus gilius sen- 
timentus; ačiu Lietuvos kon
sului Antanui Kalvaičiui už jo 
asmenišką ir laikraščiuose pa
reikštą užuojautą; ačiu tam 
žmogiškam oro paukščiui, ka
pitonui Darijui, už gausias ro
žes iš dangaus išbertas kurios 
apdengė visą kalstą ir savo 
dvelkiančiu aromatu šildė at
šalusią be gyvybės mano my
limos žmonos krutinę, širdin
gą ačių “Naujienoms”, “Drau
gui”, “Sandarai”, “Tėvynei”, 
“Garsui”, “Moterų Dirvai” ir 
kitiems laikraščiams už prie
lankumą, užuojautą ir patal
pintus simpatingus straipsnius.

Jeigu apsilenkiau kam nors

Kad parodžius lietuvių vi
suomenei dėkingumą už jų gau
sią užuojautą, ir kad pagerbus 
mano mylimos žmonos atmin
tį, ruošiu gedulingą koncertą 
jos m T lies metinių sukaktu
vių dienoje, 1930 m., spalio 
19tą, Lietuvių Auditorijoj. De
du visas savo spėkas ir pa
stangas, kad šis gėdulos kon
certas savo ypatingumu ir tu- 
liningumu liktų neužmirštinu 
dainos ir muzikos meno mo
numentu mano prietelių min
tyse ir jų širdyse. Prašau vi
sų atsilankyti. Apie lai savo 
laiku bus plačiau parašyta.

Dar sykį tardamas nuoširdų 
ačiu, prie kurio prisideda savo 
padėkos žodžiu velionės lindin
ti motinėlė, Elzbieta Klimavi
čienė, ir jos broliai ir gimi
nės, lieku lietuvių visuomenei 
dideliai dėkingas ir lindintis.

Antanas Pocius.

Bridgeportas
Lie-Draugystė Palaimintos 

tuvos laike priešmetinj susirin
kimą gruodžio 11 dieną Lietu
vių Auditorijoj.

Pirmininkas F. Bacevičia ati
darė susirinkimą.

Skaityta protokolas, jis buvo 
priimta. Draugystei! priimta 
naujas narys J. Mikutis. Au
ditorijos raportas priimtas. Niu 
tarta vienu balsu mokėti po
mirtinės, mirus nariui J. Da
giui. Mokėti kiekvienas narys 
turės po $1. Raportas ligonių 
lankytojų pranešė, kad trys na
riai atsimaldavo, o du tebe
serga. Ligonių lankytojai bus 
apmokami.

Kai jau draugystės reikalai 
apsvarstyta, tai buvo renka
ma valdyba 1930 metams. Į 
valdybą sekantiems metams iš-

rinkti: Pirmininku F. 
čia, vice-pirmininku J 
raštininku G. Pakelti 
su rašt. F. Mikliuna 
niurni F. Medalinskas, kontro
lės raštini’. k:i * Stankevičių, 
kases globėjas S. Mažeika ir .b 
Čslkis, taikos teisėjas A. Tam- 
kevičla, turto raštininkas V. 
Andrulis, truslisai F. Mikliu- 
nas, E. Čepulis ir J. Jackas, 
auditorijos atstovas A. Stan 
k*3vičia, maršalkos V. Balsevi-' laiškas adresu 6129 So. Albany 
čia ir F. Margevičia, knygoms Į pvc. tapo sugrąžintas kąip ne
patikrinti komisija A. Tamke- radęs adresato.

Stu- 
K. M i-

vičia, V. Andriulis ir K. 
les, ligonių prižiūrėtojai 
liūtiškas ir J. Jancas.

D.augystės metinis
Įvyks lapkričio Ri dioi 
metų, Lietuvių Auditorijoje.

Daugiau reikalu svarstyti ne- 
Ipa&įrodė. Suvirink imą 'uždari 
pirm. Bacevičia.

Draugystės turto yra $11,- 
308.49.

balius

nutarimų rašt.

Paieško p. Jakavi 
čienes

Legal Aid Bureau tūlą lai
ką atgal rūpinosi | byla Leo
noros Jakavičienės, kuri gyve
no tuo laiku adresu 6159 So. 
Albany avenue, Chicago. P-nia 
Jakavičienė yra apie 71 melų 
amžiaus. Jos sūnūs Jonas mi
rė kariuomenėj, karo lauke. 
The Legal Aid Bureah gelbė
jo moteriškei gauti priklau

sančią jai apdraudę.
The Legal Aid Bureau ką 

tik aplaike laišką iš War Risk 
Bureau, Washingtone. Laiškas

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildomo visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reuipatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

Walterį ir Antaną, o 
dukterį, p. Evą Jankai- 
kurio, manoma, gyvena 
Klein, Montaną.

P-nia Jakavičienė turi suims 
Julių, 
taipgi 
l’enę, 
mieste

Šį paieškojimą pasirašo p. 
Helen B. Jerry, iš Immigrants 
Protcctivc League, 821 South 
Halsted st., Chicago, III.

'....... "
GERB. Naujienų skaityto
ms ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
Krautuves. x kurios skelbiasi 

a u j i e n o s e.

135 S. State S t.
Konip. ADAMS, 3 (I.. priešais Fuir 

Per 35 m. Chtcacroa didžiausi

Be skausmo
Suteiksimo TviJjgbl Slcep ar 
skausmo Htnatrenų vžmarinitną 
dantį nr j| taisant. T.................
SIJAUCIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWORK -
San i tu r y

Bridjrework be 
(rinituos, patosus. t
iyrtrns ir |tvirti-.jHftwJužJaį ’’1 
namas jusi) I m r- tT
noje. Val(rykite,yy-ą^ 
ragaukite ir hI’o-IL/ • 
ninkytės maistu 
lą pačią dieną.

Vienos dienos patarnavimas
Mes tikrai valime duoti jum* GKRES- 
NH’S DANTIS už ŽEMESNE KAINĄ. 10 
melų ^uranll ja

DYKAI K-RAY
Ateikite Ainndie. Gaukite musu patari
mą ir kainas prieS taisant jūsų dantis. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

CORALĮTl PLATU
Importuoto natūralioj 

aust tino. pripildo ju- 
sų eidą. jus iArodysite 
laug laimesnis.

Kreditas—6 mėn, išsimokeiimui
Nėra .nrdiiknnų—nėra carrylng cnąrKCS.” 

ATDARA: kasdie iki 9 vai. 
Nedėliomia 9 iki 13 d.

dcnttBtai.

musų be 
. trauktam 

Nėra SKAUSMO, NE-

Atydai Roselando ir 
Apielinkės Lietuviams 

\\{i/ Norėdami pirkti auk- 
sinių daiktų, deimantų, 
laikrodėlių ir visokių 

įCT?~\2^7 gražnų, kreipkitės pas 
mane, o busit visada 

užganėdinti, per auksorių ir lai
krodininką

F. A. BUKAUSKĄ
10831 So. Michigan Avė.

Tel. Commodore 0990

MILDA
THEATRE

3110 S. Halsted St

į ORĖSIU DEZALNINIMAS j 
Mes Išmokinsime Kai] 
dezaininti ir pasisiūti 

i dreses ir Kitus drabu 
žius dėl savęs, a r b e 
kaipo profesiją. Pa 
mokos dieną ir vaka 
rais Ateikit ar raly 
kit dėl nemokamo* 
informacijų knvgoa

MASTER COLLEGE
190 N. State St cor. Lake St 

10 a u eitas
JOS. F. KASNICKA, principais į

Garsinkites Naujienose

Nedėlioj ir Panedėly, 
Gruodžio 22 ir 23

Visas kalbantis paveikslas

“Senor Americano”
dalyvaujant

KEN MAYNARD
t aingi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai* .

Kalbanti komedija 
“Love Bird” su Pat Rooney 

šeimina
Kalbančios žinios

Šiandie “The Return of 
Sherlock Holmes” 

h - >Praslinko jau beveik du mė
nesiai, — 
dės i o ir 
kai gilus 
dė mano brangią, mylimą gy
venimo draugę, Onutę. Daugel 
sykių paėmęs plunksną rankon, 
mėginau parašyti viešą padė
kos žodį mano brangiems tau
tiečiams už jų man pareikštą 
nuoširdžią užuojautą valandoje 
mano didžiausios gyvenimo ne
laimės ir už parodytą gilią pa
garbą atminimui mano mylimos 
žmonos, bet kožną sykį tas ne
užmirštinas ir iš akių neiš
nykstantis vaizdas, — vaizdas 
mirties, šermenų, dangišką aro
matą dvelkiančių suneštų gra
žių gėlių tarp kurių karste il
sėjosi amžinu miegu užmigus 
mano mylimoji Onutė, iškil
mingų laidotuvių, tūkstantinės 
banguojančios žmonių minios, 
gausus užuojautos pareiškimai, 
žmonių nepaprastas ndoširdu- 
mas, — mane kiekvieną sykį 
taip ąugraudindavo, kad vel
tui buvo mano rašymo pastan
gos — skausmas suspaudė šir
dį, akys užplūdo ašarom, plunk
sna iš rankos išslinko — li
kau bejėgiu, 
susiraminęs, 
lyvam laike, 
liūs padėkos

Tariu širdingiausią ačių 
siems; už prisiųstas puikias 
les, už užsakytas šventas 
šias už velionės sielą, už 
silankymą į šermenis, už 
reikštą gilią simpatiją, už
lydėjimą velionės j paskutinę 
atilsio vietą — kapinyną. Ačiu 
Almos rateliui už budėjimą 
šermenyse, už lelijas ir teiktą 
pagalbą surengime laidotuvių; 
ačiū Chicagos Lietuvių Mote
rų Kliubui už gėles, už atsi
lankymą į šermenis ir skait
lingą dalyvavimą i n corpore 
laidotuvėse; ačiu mano 'ben
dradarbiams vargoninkams, so
listams ir solistėms už jų gra
žų ir įspūdingą giedojimą; 
ačiu karsto nešėjams už jų ne
paprastą ir imponuojantį pa
tarnavimą laidotuvėse; ačiu 
dvasiškiams už jų prielanku
mą; 
čiui,

Dabar, šiek 
nors ir šiam 
rašau šiuos 
žodžius.

tiek
vė-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos <
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

Tikrai
Patyrę Graboriai

vi- 
gė- 
mi- 
at- 
pa- 
pa-

ačiū gerb. Broniui Balu- 
Lietuvos Ministeriui, už

Dovanos Jaunuoliams!
. .. . , < _______________________________________________________________________________ _____________ i  

KAIP LAIMĖTI DOVANAS ą
- Gaukite Alfred Racing Ice Skates arba 
rogutes už dyką.

Stokite į Naujienų Kontestą, pranešdami 
savo vardą, pavardę ir antrašą šiandien.

Vakare parėjęs iš mokyklos nueik pas sa
vo kaimynus, gimines ar pažystamus ir už
rašyk Naujienas. Naujienų prenumerata 
metams Chicagoje $8.00, už Chicagos—$7.00.

Už 5 naujas metines prenumera
tas kontestantas gaus ALFRED 
RACING ICE KING SKATES, 
(Seneles) su batais pritaikytais 
didumui kojos,

Vertės $13.50

DOVANOS
Už 3 metines prenumeratas gaus ALFRED HOCKEY SKATES 

nikeliuotas su batais vertės $9.50.
Už 5 pusmetines naujas prenumeratas gaus ALFRED FLASH 

SKATES aluminum apdirbtas su batais vertės $7.50.
Už vieną metinę arba 3 pusmetines prenumeratas Kontestantas 

gaus gražias ROGUTES.
VAIKAI IR MERGAITĖS’ NESNAUSKITE. RAŠYKITE 

ŠIANDIEN DEL INFORMACIJŲ.

Eudeikio graborių įstaigos vardas jau yra žinomas 
lietuviams daugelį metų. Kodėl daugelis žmonių, 

' reikalui esant, kreipiasi j Eudeikio graborių {stai
gų? Todėl, kad tie žmones jau iš anksto žino, 
kad Eudeikio jstaiga>, suteiks jiems geriausi, man

dagiausi patarnavimą.

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: 
pigiausius ir brangiausius ir čia jų yra didžiau
sia pasirinkimas. Taipgi užlaiko visokius riibus 

papuošimui mirusiųjų.
Jus visuomet busite užganėdinti, jei nubudimo va

landoje kreipsitės j Eudeikio graborių įstaigą.

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

Tel. Yards 1741-1742

KUPONAS

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St 
ęHICAGO, ILL.

Vardas:

Adresas:

Iškirpk šį kuponą ir prisiųsk virš paduotu adresu
Už 4 naujas metines prenumeratas 
gaus ALFRED FLASH SKATES. 
Aluminum apdirbtos su batais pritai
kytais kojai,

Vertės $11.50

įNAUJIENO
1739 South Halsted Street Chicago, Illinois



Tarp Chicagos 
' Lietuvių^

prašomi tuojauš atsišaukti pas 
. p. tkideiki vrršminetu adresu, 
ar telefonu Yards 1741.

Lietuvės Akušerės

Brighton Park

Rado sužalusį lietuvį

Kazimieras Kutrulis, apie 
metų amžiaus, užsiėmimu kriau- 
čius, rastas negyvas savo na
muose 2106 W. 43 St. Kaimy
nai jau porą dienų nematyda
mi Kutulio, pranešė apie tai 
policijai ir su jos pagelba įsi
laužė i namą, kur ir rado Ku
tulį jau negyvą sušalusį lai
ke pastarosios sniego audros.

Policija velionio kūną atvežė 
i p. Eudeikio koplyčią, 4605 S. 
Hermvtage Avė., kur šiandie 
ryte, 10 vai. bus koronerio ty
rinėjimas.

Kiek žinoma, velionis’ turėjo 
dukterį ir kitu giminių, bet ne
žinoma kur jie gyvena. Velio
nio Kazimiero Kutulio gimines

U. 4d
yra

Undertaking Co.
P. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai .<
710 W. 18th Street

Canal 316 i

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dejto, 
kad Naujienos

Ivritus gydytojaiAkių Gydytojai. Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939 Rezidencijos lel. Midwav 5512

DR. S. A. BRENZA Ra,Ph r’M I)
Rezidencijos Tel. Midwav 5512Telefonas Boulevard 1939Phone Boulevard 4139 

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

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

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

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.
1 GraboKiai

MRS. ANELIA K. JARUSH 
l’hysical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albąny Avenue

<4.'.<><£į.

PASAKYT TAI SU GĖLĖMIS

60
i&>

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage. eleetrie 
tj-eatment ir mag- 
netic bl anketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL. 

o------.

URBA FLOWER 
SHOPPE 

Gėlės dėl tų, kuriuos 
mylime

20 W. Jackson Boulevard

Dr. C. C. SINGLEY

I

3324 S. Auburn Avė.
Suite 1615

Tel. Harrison 1950
Vienas blokas į vakarus nuo 

Halsted
Tel. Boulevard 2035

MARIJONA DĖDYNAS 

po tėvais Vasiliauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 19 diena, 4:40 valandą 
po piet, 1929 m., sulaukus 40 
metu amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Graužiami kaime, Gražiškių pa
rapijoje. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Juozapą, tėvą An
taną Vasiliauskį, brolį Kazi
mierą, seserį 
jušą. Bogušį. 
randasi 3409

Laidotuvės 
gruodžio 23 
piet., iš namų bus 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Marijonos Dėdy- 
nas giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- 
mi ckilyv^iuti laidotuvėse ir* su- 
teikti jai paskutini patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Tėvas, Brolis, 
Sesuo ir Dėdė.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Butkus Co., Telefonas 
Canal 3161.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTO JAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse, Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S.. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

DK; VAITUSH, oi>T.
LIETUVIS AKINIŲ ' 

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 tobregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, nurodančią i)ia* 
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai, Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė
Phone Boulevard 7589

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

yalandai po pietų 
--------- o---------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

S. D. LACHAVICH
Uršulę ir dėdę Pi- 
Kunas pašarvotas 
S. Lowe Avė.
ivyks panedėly, 

dienp, 1 vai. po 
nulydėta i

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

2314 W. 23rd’ PI. 
Chicago, Iii.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale .meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganįs- 

• dinti.
Roosevelt 2515-2510

Telefonas Yards 1138 ’.

gra
t

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. A3rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS

Ofisas____  ir Akiu Dirbtuvė /
3256 SO. KALSTEI) 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 Aptickos 

CHICAGO. ILL.

7K

Dr.J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800

Nuo 2

Nedėlioj

So. Ashland Avė,

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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

KAM KRIMSTIS DEL- NE
SMAGIŲ NERVIŠKO NUOVAR
GIO SIMPTOMŲ. Kodėl neati
dengti jūsų nesmagumus specialis
tui, kuriam jus galite pasitikėti, ir 
’eisti jam surasti priežastį ir ją 
pašalinti. Per 20 metų aš vaito
jau savo patyrimų, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės, 
kalbėti

sau
pasveikimas yra 

Meldžiame ateiti ir pasi 
su manim apie jūsų ligų.

VALANDOS:

nuo

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dre.vel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojau ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 1 iki 3 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 8 vai. vakare. Nedaliomis ir šventadieny, 10—12 dienų

A. K. Rutkauskas, M.D
- AKIS 

yra taip dalikatnas sudėjimas 
maža dalis žmonių supranta api 
veikimą. Didele daugybė akių suga
dinto pigiais ir prastai pritaikintais! 
akiniais. Bukite daug atsargęsni kas; 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu-i 
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 

Jei

Dr. A. R. BLUMENTHAL_ ____ ■

jog, 
jos

4442 South VVestern Avenue

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

-o-—>----
Advokatai

Stanley P. Mažeika
v Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

Rez. 66Q0 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

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

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas 127

li

CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP

Antanas Aieksiunas

■t

i

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

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

po tėvais /obelaitė
šiuo pasauliuPersiskyrė su 

gruodžio 19 dien 
ryte, 1929 m., sulaukus 22 me
tų amžiaus. A. a. Ona gimė 
Chicago, 111. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Charles, dukterį 
Gloria, motiną Oną, seserį Ire
ną, 2 broliu — Adoma ir Joną 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 364 E. Kensington Avė. 
Kensington. UI.

Laidotuvės ivyks panedėlyj, 
gruodžio 23 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų i Visų šventu parapi
jos bažnyčių, Rosęlande, kurio
je a 
už veliones sielą, 
nulydėta i šv. K

d bus gedulingos pamaldos 
o iš ten bus 
zimiero kapi-

draugai ir pažjst 
kviečiami 
>o ir šute 

patarnavimą

imi 
la
kti 
irlai

ats
Nubudę liekame.

Vyras, Duktė. .Motina,
Sesuo, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Eudeikis, tel. Yards 1741.

1

s/

Pigiausias Lietuvis . 
Graborius Chicagoj

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487 

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kemvood 1752

Lietuviai Gydytojai

siskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 19 d., 2 vai. po pietų ne
tikėt' mirčia — tapo užmuštas traukinio — 192!) m., sulaukęs apie 50 
mcl ' amžiaus. Gimęs šakių apskr., Lukštu parap., Akečių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 25 metus. Paliko dideliame nuliudime moterį 
Oi;a (rio tėvais Skaisgirytę), sūnų Juozapą^dvi dukteris — Oną ir 
Teofiliją, žentą Vincą Grybinų, švogerį Jurgį Skaisgirį, švogerką 
Natalija, marčią Juzefą Aleksiuniene ir gimines, o Lietuvoj seserį 
Marijoną Bacevičienę. v''X'■ ‘

Velionis buvo narys draugijų Sv. Avfguštiho,' Tėvynė Mylėtojų, 
šv. Kazimiero ii- Susivienijimo 335 kuopos. Kūnas pašarvotas ran
dasi 61-19 So. Maplęvvood Avė, ,

Laidotuvės Įvyks .pirmadieny, gruodžio 23 d., 8 vai. iš ryto iš 
namų į Gimimo Panelės švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioj at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. 1

Visi a. a. Antano Aleksiuno giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame >. '
Moteris, Dukterys, Sūnus, švogeris, žentas, Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel. Blvd. 4139

Ona Jakseviciutču

-t

1646 W. 46th St.

1327 So. 49

Telefonas 
. Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 52Q3

Patarnavimas dienų 
ir nakti

Phoųe Cicero 294 
įMes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

3147 S. Halsted Street
Tol. Čalumet 3291

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
Gydytojas ir chirurgas 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS;

nuo 2 iki 4 P. AL nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

K. GUGIS
. ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS

N. Dcarborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

11

A. A. 0I.IS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

į 
b

ii ,i

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 20 diena, 1 valandų po pie- 
1929 m., sulaukus 18 metu 11 mėnesiu amžiaus. Gimus Chicago, 
Paliko dideliame nuliūdime tėvų Petrų, motinų Elzbieta, dvi te- 
— Karolina Misiunčkiene ir Justiną Pečiukicnę ir gimines, 
pašarvotas randasi 507 W. 81,st St.

Ku-

MONTVID, M. D.
1579 Mihvaukee Avenue, Room 209

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsw.ick 0597

Ultravioletine šviesa ir diatherniia

Phone O’ficb Lafayette 5820
Phone Res. L a fa v et to 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS' 
DENTISTAS

4193 Archer Avė
CHICAGO. ILL.

i 3241 S Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7‘9 Utaminko, Ketvergo 
ir. Subatos vakarais

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ii* ketvirtadienio

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

Kampas Michigan Avė.
■«..cax<Fe!. TtrtMian 5950 ir-6377

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 
Residencę Phone Hemlock 
---- ,    , — - —-•

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS '

North Sidej
1579 Mihvaukee Avc.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4817 W. 14 St.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 v. ryte iki 8:30 vai. vak.

Avė
vakaro.
7691

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dcarborn St

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Phone Canal 6222

ir

ir naktį 
KOPLYČIA

Syrewicze Co
Graboriai 
Balzamuotoji 

1344 S. 50 Avė
CICERO. ILL

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

Lietuvis Advokatas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vali: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Map)ewood Avė.

Telefonas Rcnublic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tol. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3461 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 no pietų 
ir nuo G iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. Wt. F. KALISZ

1145 Miiwaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

M.

2221 W. 22nd St.
Arti Izcavitt St.

Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

. Najnų Tel. Hyde Park 3395

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

Nainio 8-9 ryte. Tėl. Republic 9G00

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitagc Avė.

Tel. Yards 1741 tr 1742 
SKYRIUS ’ 

4417 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. UTel. Blvd. 3201

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Phone Canal 2118
Valandos: G—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir
Chirurgas

South Halsted Street
Rezidencija:

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

/na- 
ku- 
nu-

tu,
III. 
tas 
nas

Laidotuvės įvyks ularninke, gruodžio 24 dienų, 8 vai. ryte iš 
mu į šv. Lili., parapijos bažnyčia, prie 77 gat. ir Emeraįd Avė., 
rioje ai.'ibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
lydėta i šv. Kazimiero kapines. 

* 
Visi a.

nuoširdžiei k .iečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame .

1900
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

i
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 19 dienų, 11 valandą 
ryte. 1929 m., sulaukus 62 m. 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Vil
kijos parapijoj. Amerikoj išgy
veno 25 metus. Paliko didelia
me nuliūdime vyras Jonas, 4 
sunai — Bruno, Jonas, Alber
tas ir Frank, 2 dukterys — 
Katrina’ir Florencę ir giminės. 
Kūnas pašarvotas randasi 1039 
Ferdinand Avė., Forest Park, 
111.

Laidotuvės ivyks subatoj, 
gruodžio 21 diena. 9 vai. ryte 
iš namų i Mt. Carinei parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų, o iš ten bus nulydė
ta i M t. Carinei kapines.

Visi A. A. Juzefina Satunas 
giminūs, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly; 
vauti laidotuvėse ir suteikti iai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. f

N ui inde liekame.
' vras, Sunai, Dukterys 
ir Giminės. •*

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriu.: A. Prabish, Telefonas 
Melros

. Onos Jakševičiutės giminės, draugai ir pažįstami esat

Akių Gydytojai Phorfe Boulevard 8483

»

i

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos: 4

j
d
a

,;’e-a , Motina, Tetos ir Gimines.
I,•-.!'}( tu\(. • i.aiarnauja g? įlarius S. P. Mažeika, Telefonas

M 
*i

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICEIAHN!

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome Į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Barikietams ir
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme; akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

ękspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 Souih Ashland Avenue
Pagrabams ■Platt 18 2k auk3tas° Pastcbiekit mano iškabas

l Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 
karo. Nedėliomis nėra skir- 

i valandų. Room 8, 
Phone Canal 0523

Gydytojas ir Chirurgas
3421 South Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakaro 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phohe Midway 2880

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North La Šalie Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai vak.
I ition Avė.

Tel. Rooscvclt K’. 10
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet, Local Office: 1900 Sc 
7 iki 8 \al. Nedėk nuo 10 iki 12, 

Rez. Telephone l’laza 3202



NAUJIENOS, Chicago, 1U. šeštadienis, gruod. 21, 1929

Tarp Chicagos
H lė Aldona. įprašo pasvei- 

kii'ii pažislmnu,'. eikapječius.

ListllViSį Ji Lietuvaitė nori at
---------- vykti Amerikon

“Naujienos” rengia 
1500 lietuvių vai
kams Kalėdų Teatro v

Pares

Graži lietuvaitė atsiuntė sa
vo pa veikalų ir laiškų, kuris 
žemiau talpinama.

Paveikslą galima pamatyti 
Naujienų ofise. O žemiau 
laiškas: '

Gruodžio 21 ir 
ims, kartu su

uos lietuvių
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Bridgeport

!**■ W.

I<: ?J d o/ p ■ > ti. ’ sy ms

K ašy d. iras ’ur ' bravoriukų, 
kuri. Š'ioin’s die •pm'.s surado 
sausieji ag 'iriai Brigcparle, nu
žymėjau, kad jis užtikta adre-

tuiėjo bu Ii pasakyta, kad bra
vo) iukas užtikta adresu 
S o 
te.

užtikta adresu 3202
Halsted streel, tuščiame bn- 

Bri^geporttetis.

Educational
 Mokyklos

'REIKIA — Jauno vyro
Turi skaityti ir rašyti angliškai ir 

turėti šias kvalifikacijas: amžiaus 
21 m. ar daugiau, su ištverme, nusi- 
sprendimu ir ambicija kvalifikuotis 
accounting darbui; turi būti baigęs 
mažiausia pradinę mokyklą ir norin
tis pašvęsti dalį savo liuoslaikio la.- 
vintis po asmenine priežiūra užtvir
tinto viešo accountanto. Ncatsakinū- 
l:it, jei neturite viršminėtų kvalifika
cijų. Atsakydami pažymekit savo am
žių, telefono numerį, 'ląbartinį užsi
ėmimą ir pilna adresą. Rašykite

1 104 -- 185 N. Wabash Avė.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

GARSUS Pietinės — Illinois mine 
run, $6.50 už toną, pristatėm. I>a- 
bai mažai dulkių. Lump, egg, nut 
$8.00. Pristatėm. Govalis, Boulevard 
1036.

—o

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir Keriaužiu budi* juoa parda
vinėti. ’

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

ir sumaną* vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių• PARSJDŲODA mašina malkoms 

niauti, galima vaitoti elektra arba 
Fordo troką; arba kas turit elektri- 
kinį motorą ateikit ir mes padarysi
mo su dideliu ar mažo pinklu. Si
monas Laųrcckis, 1^ 10 S. Union Avė.SPORTASgyvenu

1 dd. Nau- |;t, 
larnova

■ sur j 
i m?'o 
'bildu

vaikams Teatro

cmi c\mcHK 
turiu 2b m

įlieto. D.i- 
Pancrejau 

c.
K aulos

Koseland 1ŠMOK1NAMK AMGiąj KAK.BOS 
gramutikuis, sintaksės, aritmetikos, 
knygvodyslės,. stenografijos, ir kitų 
mokslo sakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama, 
pradinį mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą Į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILb.

■ — • ■ ..............•..................

pinigų sutaupinią. Tel. Hriargate 7388 
M r. Evans.utvn Rytoj, gruodžio 22 d., Golden 

stariečiai loš basket bolą Stru
milos svetainėj. Stariečių lepg- 
vasai jauktas loš su Kay Bees 
jauktu; s'unkusai jauktas loš su 
Fishčr Bopsters. Pradžia 2 v. 
po pietų.—N.

Gugicnės.naujieniečių
P. Milerienės, p. J. Jasulevičie-‘ 
nes, p. K. Rypkevičienės ir ki- ! 
tų) komitetas dabar lanko vie- • 
tos viešąsias mokyklas ir už-1 
kvies lietuvių vaikus i teatrų 
pares gruodžio 21 ii 23 (^. i |ajškus, o aš atsakysiu ir pra- 
Taipgi kviesta ir gyvuojančios ; plačiau apie saver 
Chisagos vaikų draugijėles. I 
Teatran įeiti galės tik tie vai
kai, kurie turės tam tikrus ti- 
kietėlius, kuriuos komitetas da-|

P-
prašaui.aoai s!r<m\ 

mano laišku . v
štai mano paveikslas.
Ka‘i norės plačiau 
ie mane 

laiškus, o

O
sužinot’ 
siunčia

Adresas toks:
1 ‘ Ona Brazy te,

Betygala, Šiluvos gat. No.
Raseinių apskr.

Fred R. Dane (Burke), kuris 
St. Joseph, Mich., nužudė polic- 
moną. Už to žmogžudžio suėmi
mą dabar siūloma $75,000 atly
ginimo.

ir

Autoinobiles
PROGA. STUDEBAKER vėliau- 

sis 1928 modelio sedanas. Našlė 
yra priversta paaukoti. Vartojau tik 
keletą rąėnesių ir karas yra geras ii 
kaip naujas. Aš pati negaliu drai- 
vinti karą ir paaukosiu ji tik už 
$300. 2538 N. Califonia Avė. Ist Hat.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Buiiding 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Vaikai, kurie toliaus gyvena, 
galės atvykti sįij tėvais.

Jeigu kurie tėvai norėtų gau-1 
Ii savo vaikams tų tikietų, tai | 
jie prašomi pašaukti p. Norui 
Gugienę, Boulevard 1310.

PRANEŠIMAI
Bridgeportas

PRANEŠIMAS

Atvyksta Čikagon 
p-le Grušaitė

Aldona Grušaite rašo iš 
venport, Iowa, kad nuo 
uio 11 iki 17 dienos ji busian
ti Čikagoje groti Statc-Lake 
teatre. Jinai groja merginų or- 

Palm Beachkestroj vardu

Da- 
sau-

dienų jos 
, vadinamą 
kur Mr. J.

ap-

B.

Gruodžio 12 
lankiusios vietų 
Bit-O’Heaven”, 
Palmer, įvedėjus chiroprakti-
kes gydymo, padarė C.mlserva- 
tory.

'ta Conservalory padaryta 
palies p. Paln\erio, pilna viso
kių bronzinių stovylelių; čia 
mažas tiltelis ir takeliai pada
ryti iš tonų austerių kevalų. 
Viduryje Įdubęs daržas, prūde 
įvairių įvairiausių auksinių žu
velių: medeliai susodinti ir at
gabenti čia iš Kinijos, Japo
nijos, Pietinės Afrikos ii’ 11.

Palmer keliavęs po visą svie
tą, ką tik galėjęs, viskų ėmęs 
su savim ir sutalpinęs visa tai 
i tų gražiausių vietų.

čia laikoma keturios nepa
prastai gražios papūgos. Kiek
viena savo gražioje kletkoje. 
Viena balta, kita šneka; ji gel
tona ir ilga uodega. Nori ku
šti ka tik pamato. Bet gražiau
sia išrodo viena, ilga uodega, 
visa raudona, balta ir juoda 
— balta galva, juodais bruo
žais apie akis. Kita klėtka pil
na k a n arklį. Gal būt kokios 50 
jų ten yra.

Tai privalė p. Palmerio ko- 
lekcija ir. atdara publikai. Įžan
gos imama 10 centų iš ypatos.

Smagiam Kalėdų
Laikui

ATYDAI
PUIKIŲ DOVANU DEL IŠDALI
NIMO HART TIME DANCE 

rengia
DRAUBYSTĖ LIETUVOS 

DUKTERŲ
SUBATOS VAKARE, 

GRUODŽIO 28 d., 1929 m.
LIETUVIŲ AUDITORIJOS

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

’O
Labai skanus lašiniai, dešros 

palingvicai iš Lietuvos
ir

Geriausios rūšies Birutes’ sal
dainiai ir didelis pasirinkimas 
Gintaro karolių, špilkų, brasle- 
tų, auskarų ir kitokių dalykė-

Kad Kalėdų ir Naujų Metų laikas 
jums tikrai malonus, tai jusli vidu
riai privalo būti pilnoje tvarkoje.

TRINERIO KARTOS 
VYNAS

Business bervice
Biznio Patarnavimas

’2H Bulck 5 pas. sfiaan . - $800
'2(1 l'iuge Sėdau 0 ruiHi$276' 
20 Es8cx Sedan ...... $600
1027 Nash Coach eoecial___________ $260.
'29 Ford coupe . .. ....................... ..........$400
’20 Ford Roadutef1_________________ $40(1'
’28 Auburn Roadater ___ __ ___ _____  $650

McDERMU'lT MOTOR SALES CO. 
713(1 8. Halsted St.. Trlanrle 9830 ■

REIKALINGAS patyręs Bučeris, 
panedėly ir utarninke, 2914 W. 63 
St. Prospect 4569.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

Pradžia lygiai 6 vai. vakare.
Jžanga liuosa, svečiams 50o«

Kviečiame visus lietuvius atsilan
kyti i ši nepaprastą balių, viskas bus 
kuogeriausia prirengta dėl priėmimo 
svečių. Bus duodamos geriausios do
vanos ypatoms už atsižymėjimą, taip
gi bus priėmimas naujų narių veltui, 
— tik tą dieną, tad naudokitės pro
ga. Visus kviečiame be skirtumo

— Komitetas.

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

Krautuvė atdara iki 9 vai. 
vakaro.

Nedėliomis iki 4 po pietų.

Visus kviečiu atsilankyti.

sukie-
, ner-

jau-

1930 
gar-

yra vaistas, kui's ncdaleidžia arba 
atitaiso vidurių trubolius ir garan
tuoja gerą nuotaiką šventoms, 
pašalins jums blogą apetitą, 
“ėjimą, gesus, galvos sopėjimą
vinguma ir bendro nusilpnėjimo 
smą. Visose aptiekose, kur jus 
te taip-gi gauti gražų sieninį 
Trinerio Kalendorių, nupieštą
saus artisto Mucha (arba kalendo
rių galite gauti tiesiai iš Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė., Chicago, 
Ik įdedant 10c pašto lėšoms). Link

smu Kalėdų. —'V ••

TAXOS
Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na

mo ar loto Taxos už 1928 metą 
kreipkitės pas 

A. OLSZEWSKl 
3241 So. Halsted St. 

2nd floor 
čia gausite pilną informaciją.

Balius su išlaimėjimais, rengia 
Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos, Moterų ir Vyrų, subatoje, gruo
džio 28 d., 1928 m., Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted St.

Draugės ir draugai 
priduoti serijas kas turit 
tame baliui, ba bus daug 
Priduokit Komitetui.

malonėkite 
paėmę ši- 
laime.jimų.

Šv. Marti-
įvyks

Liet. Teatr. Draugystės 
no priešmetinis susirinkimas 
sekmadieny, gruodžio 22 d., 1 vai. po 
piet., šv. Jurgio parapijos svėt., 32 
PI. ir Auburn Avė. Visi naŲai būti
nai privalote dalyvauti, neš turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti, 
kurie yra atidėti iki šiam susirinki
mui, taipgi valdybą reikės išrinkti 
sakantiems metams.

P. K., rašt. nut.

i ’niversal Restaurant
Gardus, 

sveiki lietu
viški v a l- 
giai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas

Norkus, 
sav.

750 West 31 st St.

Lietuvių Valanda
KAS NEDELDIENI

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 PROGRAMUS RENGIA

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

Tel. Boulevard 4705

Biblijos Tirinėtojų
Programas

V. M. STULPINAS 
3255 So. Halsted Street 

Chicago, III. 
Tel. Victory G122 

(Apg.)

Iš Radio W-O-R-D Stoties

202 
Metrų

1480 
Kilocycles

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
H ARU W ARE, PAINTS & 

WĄLL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANC1ONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261 
-- —O------

REIKALINGA moteris ar mergi- 
! nadirbti prie namų darbo prieš šven- 
i tęs. 2739 W. 37 Pi. Lafayettc 4924.

J.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
O —

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas.
riausj darbų mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
j vien*1 diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

• kontraktus

HpeciatiHtaB gydyme chrontakų ir naują U 
«ų Jei kili negalėjo jumis iAg,vdyti atHitar 
nvkit pas mane. Mano pilnas lSe<zandnav) 
inae atidentfn jtiHij tikru litrą ir jei nA apto 
tinsiu juh gydyti- Hveikata jums sugryft E- 
Uit pas tikru Hpeclalietu, kurie neklaus jusi. 

ir ka-» juine ekatiaa. bot pate pasakys 
galutino išegzatnluavinio—kas jutna yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
>fiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 

metų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neik
<.i nuo 10 rvtn Iri 1 no nietų

IK)

»0 St.

po

sale

dėl

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių 

Philco geriausias Radio 

$119.00 
Atvvater Kent 
$107.00 

R. C. A. Radiola special 
Brunsvvick special sale 

Fada Radio special sale
Hovvard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir1 Zenith beveik 
už pusę- kainos. 

Lengvus išmokėjimai 
visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesį.
Ir mes imame absoliutišką ir visą 
atsakomybę už gerumą visų Radių 

net per 5 metus. 
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE 

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie RockvveJl St.

Phore Lafayettė 6195 
CHICAGO, ILL.

TARPTAUTINIS BIBLIJOS
9¥įRįĮliiT|įl^OwiMAS

INTERNATIONAL
' INVESTMENT
CORPORATION

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

NEDĖLIOJ,

Gruodžio 22 d., 1929
Lygiai nuo 2 iki 4 vai. po pietų 

(Standard time)
Programas bus labai įdomus.

MUZIKA, GIESMES IR 
PRAKALBOS

Kalbčs -

S. J. Beneckas

PASKOLINSIM nuo ?50 iki $300 už 
2V2 nuošimčio ir lengvais išhiokėji- 
mais. Paskolas suteikiam j 24 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St.

• “Upstairs”
. Telephone Armitage 1199

va-

temojo:

“Jėzaus ‘užgimimas”
IR BUS DVIEJŲ PASIKAL

BĖJIMAS
Po išklausymo malonėkite

savo įspūdžius rašteliu, šiuo
The Watch Tower

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000 '

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjaui perkame morgjčivs 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshficld Avė.

pranešti 
antrašu:

radio 
W-0-R-D, Webs’ter Hėtel, 2150
Lincoln Park West, Chicago, III.

SKOLlNAjM PINIGUS 
$200 iki $30,000 

1-mu, 2-rų ir 3-čių morgičių 6%. 
J. NAMON & CO. 
2418 W. Marquette Rd.

Tel. Grovehill 1038

ant

Miscellaneous
įvairus

CLASSIFIEO ADS
mum—iihi'tmii n i i ■—

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCITOOL
2040-42 yVashingtvn Blvd.

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

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

I'1. Selemonavieius
501 VV. S3rd St. prie Normai Avė.

lel. \ icluiy \

NEPAPRASTA PROGA
Esu priverstas paaukoti- savo vė

liausio 1930 modelio Studebaker REIKALINGA motinos pagelbi- 
“Presidcnt” sedaną, kurį pirkau tik ninke, ., 1 vaikas, 3945 Congrcss 
devyni mėnesiai atgal, užmokėjau I Avė. Kedzie 2883. 
$1,950. Man dabar reikia pinigų ir! 
paaukosiu ii tik už $750. Karas yra 
absoliučiai kaip naujas, neš aš var
tojau tik nedėldieniais ir šventadie
niais ir išvažinėjau tik keletą šimtų! 
mylių. Jeigu jus norite pirkti nau-! 
ią karą, būtinai pamatykite mano 
karą. Tik $750 paims jį. Atsišauki
te bile laiku nedėlioj. 2116 
Spaulding Avė., Ist. flat.

----------- ę—

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA ruimas dėl vai

kino, apšildomas, su valgiu arba be 
valgio. 7000 S. Maplewood Avė.

North RENDON gražus furnišiuotas, švie
sus, apšildomas kambarys, be val
gio. 6916 S. Maplev/ood Avė. 1-mos 
lubos.

AUTOMOBILIŲ savininkams da
bartės užėjus šalčiam daug visokių 
trobelių pasitaiko su automobiliais, 
tai sušąlą, tai sudaužo, jeigu kam 
taip pasitaikys, tai patelefonuokit 
i musų dirbtuvę, o mes visiems pa- 
tarnausim gerai ir pigiai.

MORGAN STR. AUTO SHOP 
3407 So. Morgan Str.,

- Tel. Baulevard 9421
Nakti Yards 0422

CHRYSLER vėliausia sedanas. Esu 
priverstas jį parduoti, visai mažai jį 
vartojęs ir yra kaip dieną išėjęs iš 
dirbtuvės. Gražus ori ginai is užbai
gimas, 4 ratų brėkiai, gražus moliai/ 
išmušimas ir daug extras. Priimsiu 
tik $275. Atsišaukite tiktai nedėlioj. 
2231 North Kedzie Avė. Ist ap.

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setus $55.

7 šmotų riešuto valgomojo kamb. 
setas $39.

5 šmotų ąžuolinis Dinette setąs 
$17.50.

5 šmotų miegamojo kamb. aut- 
fitas — lova, dreseris, skrynia, 
springsai, matrasas — $63.

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

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

Atsišaukit kasdien iki 10 vai. 
va k. ! f

Nedėliomis iki 5 vai. po piet. 
V1CTOR S'JORAGE WAREHOUSE 

4809* W. l ake St.
Tel. Columbus 0167

Furniture & Fixturcs
Rakandai-Itaisai

BEVEIK dykai atiduodame $275 
vėliausio stiliaus 8 tūbų elektrikinj 
FADA NEUTRODYNE radio, nėra 
nieko geresnio, gražios užstumiamos 
durys, riešuto kabinetas su garsiu 
Fada dynamic kalbėtuvu ir Ce-Co 
ilgo amžiaus tūbai, originale dirbtu
vės garantija, paaukosiu už $80 
cash; taipgi 3 šmotų tikras antiųue 
rayon seklyčios setas, vertės $350, 
parduosiu už $115; 9x12 Wilton kau
ras, vertės $65, parduosiu už $25; 
riešuto valgomojo kambario setas, 
Venecijos veidrodžiai, gražios lempos, 
pastelio valgomasis setas ir t. t. Jus 
turite tuojaus pamatyti. Privatinė 
rezidencija. 8228 Maryland Ave„ 1 
apt., 1 blokas i rytus nuo Cottage 
Grove Avė., tel. Stewart 1875.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo brolio Frąno 
(Berkmąno) Baczeviczio, gyveno 
Seattle, Washington,-'1() metų atgal, 
dabar nežinau kur. Lai atsišaukia 
pats arba kas žinote duokite žinoti.

JOS. BACZEVICZ,
1326 Arnold St., 

Chicago Heights, III.

PAIEšKAU sava brolio Petro Pet
ravičiaus iš Kaltinėnų parapijos, ku
ris prieš dvejus metus gyveno Ma- 
hanojuj. Antanas Petravičius, 8604 
S. Hoyne Avė., Chicago, III.

PAIEŠKAU savo pusbrolio Alek
sandro Šimkaus, paeina iš Lietuvos, 
Pavandenio parapijos. 10 metu atgal 
gyvenome sykiu Devernon, III. Gir
dėjau, kad iis vvvcna Roseland. III 
Turiu svarbų’reikalą nalončkito 
alsikreinti.

/ Stadev Šhtnikus.
3200 So. Lime St., Chicago, III,

Business C ha neės
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, 4 kambariai pagyvenimui su vi
sais patogumais. Parduosiu už tei
singa pasiūlymų, nes išvažiuoju Lie
tuvon. 4550 S. Mashfield Avė.

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

Klauskite adreso 
Box 1159 
Naujienose

PARSIDUODA Europiška juodos 
duonos kepykla, kuri kepa vienatinę 
Chicagoj tokią duona. Geras biznis. 
Iš priežasties, kad turiu du bizniu, 
tai turiu parduoti arba mainyt ant 
namo vero.j vietoj. Kreipkitės i Ba- 
kory Shop

841 W. 33r<l St. 
arba

1417 So. 49th Ct.,‘Cicero, III.

PARDAVIMUI 14 ruimų boarding 
home, parduosiu visą biznį arba pusę. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą. 
AniĮriiįg .Urbonas, 4502 S. Emerald 
Avė. (3-Čios lubos. (

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akrų farma, vi
sa išdirbta, geros naujos triobos, 5 
mylios nuo 1600 gyv. miesto, Vi my
lios i mokyklą, farma gerai nusau
sinta, vien triobos vertos kainos vi
sos f ar mos. Kaina $4,000.

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

Taipgi 90 akrų farma, geros trio
bos, visa išdirbta, P/2 mylios nuo 
anglių kasyklos, kurioj dirba 250 
darbininkų, gaunantys $5.92 i dieną. 
Kaina $6,500.

Visos šios farmos yra už 5—6 my
lių nuo dvieju kasyklų, kur <>00 dar
bininku randa pastovų darbą ir už
dirba $5.92 j diena.

Del platesnių žinių apie šias far- 
mas rašykite St. Charles State Bank, 
St. Charles, Michigan.

Exchan£e—Mainai
MAINIEBIŲ ATYDAI

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

Mainysiu 
ir tolesniame mainierių mieste 

namo.
J. MARTIN,

4604 — 7tb Avė., 
Kenosha, Wis.

REIKALINGA lotų, namų arba 
farmų mainyti ant antrų užtikrin
tų morgičių. C. P. Suromskis, 3852 
S. Halsted St. Tol. Yards 6751

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

KURIE NORITE BARGENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt namą, 
lotus, farmų ar koki bizni ar auto
mobili, mes iŠmainysim. Tik paduo
kite savo adresą. _

A. GRIGAS
3114 So. Halsted St..

Tel. Victory 4898

IMPERFECT IN ORIGINAL




