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Lietuvos-Lenkijos Derybos 
Prasidės Pirmadienį

Abiejų valstybių atstovai susirenka Berly
ne tartis dėl susisiekimo demarkacijos 
linijoje, kad išvengtų panašių, i Dmit- 
raukos incidentų

VABŠUVA, gruod. 12. (AP). 
— Ateinantį pirmadienį, gruod
žio 15, Berlyne prasidės Lie
tuvos-Lenkijos atstovų konfe
rencija tikslu susitarti dėl su
sisiekimo per sienų [demarka
cijos linijų] ir tuo padaryti

galų panašiems incidentams, ko
ki Įvyko [Dmitraukoi ?] praeitų 
rudenį, dėl kurių Lietuva pro
testavo Tautų Sąjungos Tary
bai Genevoje. Taryba tuomet 
patarė, kad abidvi valstybės 
tarpusavio ginčus išlygintų be
tarpiškomis derybomis.

Lietuvos Protestas Vokietijai
KAUNAS, lapkr. 29. (Elta).

— Lapkričio 27 d. Lietuvos 
Ministeris Berlyne p, Sidzikau
skas Lietuvos Vyriausybes var
du pareiškė vokiečių užsienių 
reikalų ministerijoj protestą de) 
tam tikrų tendencijų Klaipė
dos krašto atžvilgiu, pasireiš
kusių per Tilžėj įvykusią rug- 

( piučio 22-24 d. šventę, vokie
čių spaudoj ir užrašuose ant 
kai kurių paminklinių akmenų 
Rytprūsiuose.

Kaip žinoma, rugpiučio 22- 
24 d. Tilžėj įvyko “Heimat- 
fest", kurios meti, vyriftusiii-H 

.. Tilžės burmistras Saldes pasa-

Francija suėmė Ita
lijos šnipą su slap
tais dokumentais
PARYŽIUS, gruodžio 12. — 

Francijos vyriausybė suėmė 
Hyerėse viena įtariamą asmenį, 
pas kurį rado slaptų dokumen
tų, parodančių Toulono, did
žiausios franeuzų laivyno ba
zės, apsaugos nuo puolimų iš 
oro planus.

Pasirodė, kad suimtasis bu
vo Victor Dao, fašistas. Pas 
jį rado taip pat laiškų, paro
dančių,' kad jis turėjo susisie
kimų su Roma.

Ryšy su tuo gali įvykti, kri- 
zis Francijos-Italijos santy
kiuose.

Užgynė rodyti Berlyne 
“plienašalmių” filmą
BERLYNAS, gruod. 12. — 

Vyriausybė, užgynus rodyti 
teatruose “Nieko naujo vaka
rų fronte” filmą, šiandie taip 
pat užgynė rodyti ir filmą, vaiz
duojančių “plienašalmių” de
monstracijas, įvykusias praeitį 
gegužės mėnesį.

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

Didumoj debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; leng
vi ir vidutiniai žiemių kryp
ties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
taip 35° ir 37° F.

šiandie saulė teka 7:09, lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka 12:02 
ryto.

įkė kelias kalbas, pabrėždamas 
^Vokietijos gedulu dėl atplėštų 
kraštų, paminėjo Klaipėdos 
kraštą ir t. t. Pasakyta pana
šia kryptimi dar kelios kalbos. 
Rugpiučio 24 d. ta pačia proga 
su rengto j istorinėj eisenoj Til
žės gatvėse dalyvavo sporto or
ganizacijos “Deutsche Turner” 
vežimas, kurios pryšaky buvo 
padėtas užrašas: “Klai|>ėda vo
kiečių kraštas”.

Prieš kurį laikų ir paskuti
niu laiku Rytprūsiuose stato
mi paminkliniai akmens su “at
plėštųjų nuo Vokietijos kraštų” 
sąrašais, kuriuose f ifCn tiio.ia ir 
Klaipėdos krantas (?).

------- !----
Čilė paleido Jungtinių 

Valstybių aviatorių
C.ONC.EPCION,' Čilė,' gruod. 

12. — Kariuomenės teismo nuo
sprendžiu, iš kalėjimo tapo pa
leistas čia Reed Smith, Jung
tinių Valstybių aviatorius, ku
ris buvo suimtas dėl tariamo 

; jo dalyvavimo pastarajame su
kilime Čilėj.

Kartu su Smithu buvo suim
tas ir kitas Jungt. Valstybių 
lakūnas, Edward Larm iš San 
Francisco, bet jam pavyko iš- 

1 trukti ir pabėgti į Argentiną.

Prisižino išeikvojęs 
8 milijonus bendro

vės pinigų
LOS ANGELES, Cal., gruod. 

12. — Čia tapo suimtas G. H. 
Beesemyer, Guaradty Building 
& Loan asociacijos sekreto
rius ir vyriausias reikalų ve
dėjas, kaltinamas dėl išeikvoji
mo 8 milijonų dolerių tos ben
drovės pinigų.

Bendrovė L^uvo susijus su 
Bank of Hollywood, kuris pra
eitą pirmadienį buvo uždary
tas.

Beesemyer prisipažino kaltas. 
Jis sakos, kad per daug metų 
naudojęsis milžiniškomis ben
drovės pinigų sumomis, bet bū
damas vyriausiu jos reikalų ve
dėju sugebėjęs savo vagystes 
nuslėpti ir nuo bendrovės di
rektorių, ir nuo valstybės vy
riausybes.

6 vokiečių policistai, 3 
fašistai sužeisti riaušėse

CHEMNITZ, Vokietija, gr. 
12. Šiandie čia įvyko riau
šių tarp socialdemokratų, ko
munistų ir fašistų, į kurias įsi
maišė ir policija. Muštynėse bu
vo sužeisti šeši policininkai ir 
trys fašistai.

IAtlantic and Pacific l’hoto]

SUSITAIKe. — Du darbo vadai, William Green (kairėj), Ame
rikos Darbo Federacijos prezidentas, ir William Doak, nauja
sis Darbo sekretorius (ministeris), buvęs geležinkeliečių broli
jos vadas, atvykę i Mount Olive, Ilk, dalyvauti “Motinėlės” 
Jonės laidotuvėse. Green pirma protestavo prieš paskyrimų 
Doako Darbo sekretorium.
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Valstiečių sukilimai Sukilimas Ispanijos 
sovietų Baltgudijoj kariuomeneje

Sovietų politinė policija Minske 
suėmė Miaug baltgudžių judė
jimo vadų

VABŠUVA, gruod. 12.—Vil
niaus spauda praneša, kad so- 

-vietų Baltgudijoje siaučia di
deli neramumai. Pareinančios 
iš ten žinios’ sako, kad tarp 
gyventojų masių ir sovietų ka
riuomenės eina atkakli kova. 
Minske politinė sovietų polici
ja suėmė daug baltgudžių ju
dėjimo vadų, jų tarpe kaiku- 
riuos buvusios Baltgudžių res
publikos vyriausybės narius. 
Suimti taip pat baltgudžių ra
šytojai, kaltinami dėl kontrre
voliucinės darbuotės.

Baltgudžių visuomenės 
veikėjai ištremti i So- 

lovecko salas
Kaune gautomis žiniomis, 

kaip Lietuvos žinios praneša, 
žinomas baltgudžių veikėjas ii 
rašytojas V. Lastauskas, prieš 
kelis metus išvykęs iš Lietu
vos į Minską, dabar ištremtas 
į Solovecko salas.

Lastauskas dirbo Baltgudžių 
mokslo Akademijoje Minske. 
Keli jo raštai iš baltgudžių is
torijos buvo pripažinti “kontr
revoliuciniais”.

Be Lastausko, į Solovecko 
salas ištremtas baltgudžių so- 
cialistas-revoliucionierius Ma- 
monka.

Advokato nusižudymas
NEW YORKAS, gruod. 12. 

— National Arts klubo, East 
19th St., kur jis turėjo savo 
kambarius, guzu nusitroškino 
advokatas Oliver Uolines, 35 
metų amžiaus. Nusižudymo 
priežastis nežinoma. Tik pro 
durių apačią rado iškištą į ko
ridorių kortelę, ant kurios bu
vo parašyta: “Gazas — Ne-' 
brauki t degtukų.”

3,000; pėstininkų iv artileristų 
bombardavo miestą Francijos 
pasieny m '

MADRIDAS, Ispanija, gruod. 
12. — Nesiliaujant darbininkų 
neramumams, prasidėjusioms 
prieš keletą savaičių ir papli- 
tusiems po visą kraštą, dabar 
kilo Ispanijoje kariuomenės su
kilimas. Jaca mieste, netoli nuo 
Francijos sienos, sukilo 3,000 
pėstininkų ir artileristų ir ėmė 
gaudyti miestą.

žinioms pasiekus Madridą, 
vyriausybė įsakė kitoms kariuo
menėms dalims skubiai vykti 
į Jacą sukilimui patrempti. Vi
joms radio ir telegrafo prane
šimams tuojau uždėta griežčiau
sia cenzūra. Del to apie suki
limą nė kokios žinios nebepra- 
eina, išskiriant oficialius vald
žios komunikatus, kurie nieko 
nepasako.

Sukilimui vadovaująs 
aviatorius Ramon

Franco
CELONA, Ispanija, gruod. 

12. — Vietos vyriausybės gau
tomis žiniomis, , vienas kilusio 
Jacoj kariuomenės sukilimo va
dų esąs maj. Ramon Franco, 
žymiausias Ispanijos aviato
rius, kuris prieš trejetąv savai
čių pabėgo iš kariuomenes ka
lėj imo.

Išleis pašto ženklus Pu
laskio garbei

VVASHINGTONAS, gruod. 12 
— Pašto departamentas netru
kus išleis 2-centų pašto ženk
lus lenkų rev^liucininko, gr. 
Pulaskio, atminimui. Pulaskis 
dalyvavo Amerikos kovose už 
nepriklausomybę ir mų$y ties 
Savannah krito 1779 n). Paš
to ženklai su Pulaskio atvaiz
du išeis ateinantį mėnesi.

Septyni jurininkai iš
gelbėti .vandenyne

—-T——

NEW YORKAS, gruod. *12. 
— .Radio pranešimu, Atlanto 
vandenyne tapo išgelbėti sep
tyni jurininkai, škunerio‘Amy 
G. McKean įgulos žmonės, šku- 
neris plaukė iš Queenstowno, 
Airijoj, j Halifaxą, Nova Sco- 
tia, ir vandenyne paskendo. Jo 
Įgulos žmonės gelbėjbs valti
mi. Norvegų garlaivis Strassa 
pastebėjo juos vilnių blaško
mus ir išgriebė iš vandens.

Darbo Pasaulyje
200 mašinistų streikas# protes

tui 'prieš bonų sistemą

PATERSON, N. J., gruod. 
12. — Du šimtai mašinistų, 
dirbančių Wright Aeronautical 
korporacijos Įmonėj, metė dar
bą, protestuodami prieš bonų 
sistemą, kuria mašinistų algos 
sumažinamos 30 nuoš. X \
Rūbų kompanija ketina įvesti 

penkių dienų darbo savaitę /
KANSAS CITY, gruod. 12.

— Lee Mercantile kompanija, 
turinti rūbų gaminimo fabri
kus Kansas City, South Bende 
(Ind.), Trentone (N. J.), Min- 
ncapoly (Minu.) ir San Fran- 
cisco (Cal.), pranešė United 
darment ’ Workers of America 
centrui, kad nuo ateinančio va
sario mėn. 1 dienos visuose jos 
fabrikuose busianti įsteigtu 
pęhkiu dienų darbo ‘savaitė. 
Tearta,,i|iUų vilios nebusią Suma- 

žintos.
Kasimo mašinistai laimėjo dau
giau algos ir trumpesnį diarbą

WH1TE PLAINS, N. Y., gr. 
12. — Kastuvų mašinistai, dir
bantieji rusių statomiems tro
besiams kasimo darbus visoj 
Westchester kauntėj, pasirašė 
su kontraktorių asociacija kon
traktą, kuriuo einant jiė gaus 
algos nuo $4 iki. $5.50 daugiau 
ir dirbs keturioliką valandų sa-! 
vaitėje mažiau, negu ligsToi 
dirbo.
Visuotinis mūrininkų streikas 

Ispanijoj baigtas
KADIS, Ispanija, gruod. 12.

— Visuotinis mūrininkų strei
kas, prie kurio buvo prisidėję 
ir kitų statybos skyrių darbi
ninkai, tapo pabaigtas.

Steeg prižada sudaryti 
Francijos kabinetą

PARYŽIUS, gruod. 12. — Re
spublikos prezidento pakvies
tas premjeru, Theodore Steeg 
šį vakarą pranešė, kad jis su
gebėsiąs sudaryti naują vyriau
sybę.

Kinų komunistų siauti
mas Hunano provincijoj 

u ♦ < t,’ •
HANKOVAS, Kinai, gruod. 

12. — Praneša, kad kihų ko
munistų tytveikai apsiautė Li- 
čau miestą, Kunano provinci
joje, prieš tai paėmę Tsingših, 
kitą svarbų Hunano centrą. Pa'- 
sak pranešimų, paėmęs Tsing* 
ših, komunistai pradėję miestą 
skersti žmones, piešti ir degin
ti miestą. >

Mirė N. Carolinos sena
torius Overman

. VVĄSHINGTONAS, grdod. 12 
— Praeitą naktį čia mirė Nort^ 
Carolinos J. V. senatorius Lee 
Overman, 76 metų - amžiaus. 
Jungtinių Valstybių senato
rium jis buvo per 27 metus.

■ JT— Į

Vokietija užgynė ro
dyti ‘Nieko naujo va
karų fronte’ filmą
BERLYNAS, gruod. 12. - 

Del triukšmingų fašistų pro
testo demonstracijų, Vokietijos 
vyriausybė užgynė rodyti tea
truose karo filmą “Nieko nau
jo vakarų fronte.”

/

Suomijoje teisiami 
augšti karininkai

Kaltinami dėl pagrobimo buvu
sio prezidento ir coup d’etat 
sąmokslo ,

HELSINKIS, Suomija, gruod. 
12. Čia prasidėjo didelė po
litinė byla, kur kaltinamųjų 
suole sėdi augšti suomių ar
mijos karininkai — gen. Val- 
lenius, buVęs generalinio štabo 
viršininkas; pulk. Kuussari; 
gubernatorius Jaskari, ir kiti. 
Jie yra kaltinami dėl pagrobimo 
ir bandymo išdanginti i sovie
tų Rusiją buvusio Suomijos 
prezidento Stahlbergo.

Teismas eina apskrities ka
lėjime, kadangi vyriausybė ne
norėjo rizikuoti, imant juos iš 
ten. Kalėjimas apstatytas gink
luota sargyba, ir Į teismo sa
lę įleidžiami tik liudininkai ir 
spauda.

Kaltinamajame akte, kurio 
yra apie 800 lakštų, ir kurio 
skaitymas tęsis keletą dienų, 
yra sensacingų parodymų apie 
tai, kaip Stahlbergo pagrobi* 
m<> sųmokslo viAcltii plana vo pa- 

daryti Suomijoj perversmų.

Prasidėjo paša u 1 i o 
aviacijos saugumo 

kongresas

PARYŽIUS, gruod. 12.—Pra
eitą ketvirtadienį Paryžiuje 
prasidėjo pirmas tarptautinis 
aviacijos saugumo kohgt’csas, 
kuriame dalyvauja keturiasde
šimt penkių valstybių atsto
vai.

Kongresas, kurio tikslas yra 
apsvarstyti budus ir priemones 
susisiekimą oru padaryti sau
gesnį, pasitęs iki gruodžio 23 
dienos.

Išrinko naują Šveicari
jos prezidentą

BERNAS, Šveicarija, gruod. 
12> — Nauju šveicarų konfe
deracijos prezidentu parlamen
tas vakar išrinko Heinrichą 
Haberliną, buvusį teisingumo 
ministerį.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

A'Lietuvoj 
patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te-
• . /\ Jegramą per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St„ Chicago, 11L

LIETUVOS ŽINIOS

Lietuvos teatro de
šimties metų sukak

tuvės
KAUNAS. — Lietuvos tea

tro 10 metų sukaktuvėms mi
nėti iniciatyvinis prezidiumas 
suorganizavo teatro sukaktu
vėms minėti komitetą iš šių 
asmenų: Prof. Vacį. Biržiškos, 
S. Čiurlionienės, B. Dauguvie
čio, V. Dineikos, L. Giros, A. 
Kutkausko, Maironio-Mačiulio, 
Putino-Mykolaičio, B. Sruogos, 
St. šilingo, J. Tallat-Kelpšos, 
J. Vaižganto-Tumo, p. Vaičiū
no, J. Vileišio, V. žadeikos zir 
spaudos atstovų — V. Bičiūno 
(“R.”) A. Griciaus (“L. A.”) 
ir J. Kardelio (‘‘L. ž.”).

Komitetas jau turėjo pirmą 
posėdi, kuriame plačiau kalbė
tasi dėl minėjimo programos. 
Numatyta, maždaug, kad su
kaktuvių dienomis — V. Dra
ma gruodžio 19 d., o V. Opera 
gruodžio 31 d. padarys tradi
cinius savo spektaklius, o 10 
metų sukaktuvių iškilmės įvyks 
1931 m, sausio 3 ir 4 d.

Sausio 3 <1. bus dieną iš
kilmingas aktas viso teatro), 
vakare sukaktuvinis Dramos 
spektaklis; sausio 4 d. vakare 
— sukaktuvinis Operos spek
taklis. Spektakliai greičiausia 
bus suvestiniai — iš kelių vei
kalų, - kad galėtų pasirody
ti jubiliatai.

I iškilmingąjį aktą norima 
pakviesti bent kiek žymesnius 

viškojo teatro vetei-anus 

! pirmus. vaidintojus iš visų pa
saulio kampelių; dramatinio 
veikalų rašytojus; muzikus, de
koratorius ir k. kas prisidėjo 
prie teatro darbo.

Numatomas dar balius. Bet 
kad teatras turi daug draugų, 
tai kyla tekniškų kliūčių, nes 
nei patalpos, nei reikmenijos 
tokiam baliui nėra. Todėl šis 
klausimas paliktas tuo tarpu 
atviras.

Komitetas, žinomu, tikisi 
spaudos parama. ; l

Komiteto prezidiuman iš
rinkta: pirm. p. šilingas, vice
pirmininkais J. Vileišis ir J. 
Tumas, nariais p. Čiurlionienė 
ir V. Biržiška.

Važiavo į sovietų “ro
jų”, o atsidūrė ka

lėjime
Rugpiučio mėnesį į Maskvą 

nuvažiavo iš Belgijos komuni
stų delegacija susipažinti su 
“darbininkų rojum”. Delegaci
jos priešaky stovėjo žiuljen La- 
go. Visi delegacijos nariai se
niai grįžo, bet Logo kaž-kun 
dingo. Yra žinių, kad Lago sė
di GPU kalėjime. .
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Juodųjų reikalai
Vienų dienų ant olstryčio 
didis skodas buvo; 
delegatų juodų, rudų 
kaip šunų pribuvo. 
Pirmininkas atsistojo, 
kuju stalan dėjo, 
o tavorščiai visi kartu 
sobranią pradėjo.
Vienas davė įnešimų: 
juodus brolius reik guodot. 
Kitas tuojaus jam pataiso: 
reikia ėsti duot.
Tuojaus visi nusitarė 
traktiernę uždėti, 
kad galėtų juodus brolius 
ant kopūstų kviesti. 
Šitam darbui komisarų 
ant vietos išsirinko. 
Kilbasninkas atgabeno 
senos kiaulės kinkų, 
Tuojaus ruskis jų nuskuto, 
į katilų dėjo.
Juodi broliai pilvus glostė, 
jų akys mirgėjo.
Senas ruskis žilais ūsais 
verda kiaulę su kopūstais, 
įkalta merga tenais stovi, 
o juodukas .jai pamojo.
— Klausyk, sister, noriu ėsti, 
nebegaliu laukti.
Jei neduosi, tai turėsiu 
centrų jums pašaukti!

monizmui įvykus amerikoniški 
doleriai bus no good—tai kam 
čia! taupyt. O 
greit įvyks.”

Su šitokiu
Pruseika arba
tai galėtų lengvai komunistiš
kas davatkas apklynyti.

revoliucija mažu

garsinimu brolis 
kiti jo kamaro-

“Sandaros” rašytojas 
pasižiūrėti kaip Čikagos 
viai minėjo 25 sukaktuves Vil
niaus Seimo ir įgavo kinkų dre
bėjimų. Kur-gi ne? Chorai dai
nuoja, kalbėtojai kalba, o san- 
darlečiams nė išsižiot neduoda. 
Juk Sandaros Mikas Vilniaus 
seime ant steičiaus sėdėjo, o 
Čikagoj jisai Vilnių atvadavęs 
ir pats savo bosam vakarų ren
gė ir. taip toliaus. Jau, sakau, 
tikri akiplėšos tie socialistai, 
nepasiklausė nė Miko, nė vie
no tikrb Tautiečio, ar apsimo
ka atsiminti Vilnius seimų, ar 
ne. Patariu ir paprašau . kitų 
kartų kų. nors rengiant sanda- 
riečių centro leidimų gauti.

atėjo 
lietu-

gė tų bylų visai nepasitaręs su 
kuopos veikėjais, todėl gale me
tų liko pirmininku išrinktas T. 
Aleksynas, o Greičaitis nustojo 
visai lankęs susirinkimus. Vė
liau prieš Chicagos seimų ve! 
šiek tiek “pastikino” tikėda
mas likti išrinktu į seimų, bet 
ir čia nelaimėjo. Po tam D. 
Greičaitis pasakė, kad, girdi, 
aš “don” su Susivienijimu ir 
nebuvo nei vienam susirinkime 
iki gruodžio 7 d. Bet tame su
sirinkime D. Greičaičiui liko 
suteikta ta garbė, kad ^faus 
progos pasėdėti prie kampo sta
lo.

Kaip ten nebūtų, bet visgi 
reikėjo daugiau atsižvelgti į 
nenuilstančius kuopos veikėjus, 
kurie jau dirba su pasišventi
mu per daugelį metų, o ypatin
gai per šituos šešis mėnesius, 
kai tęsėsi konkursas, reikėjo 
atsakančiai sutvarkyti darbų 
taip, kad nenueitų nei viena 
diena be naudos organizacijai. 
Bet pas mus, matyt, visai ki
taip, negu kituose miestuose 
lietuviai daro. Kuomet kitų 
miestų lietuviai pagerbia savo 
veikėjus, tai pas mus vietoi 
pagerbti, parodoma didelė špy
ga. Kaipgi musų veikėjai gali 
turėti noro dirbti dėl organiza
cijos, jei šitaip jiems atsimoka
ma.—Naudžius.

čių pareigų nemažai yra prisi
dėjęs prie šmeižimo rimtesnių 
asmenų per savo vos suklijuo
jamas korespondencijai. Atei
tis, parodys, kaip jiems seksis 
tos/‘aukštos” vietąs pasiekti ir 
pasiekę kokiais “dideliais” dar
bais jie pasirodys?

Galima pi induti,, kad yra at- 
sibalųdojęs iš*Windsor’o Petras, 
kuris ta' savo “garbingų 
padūdavo po tilpusiais ' 
jo “kuriniais”, 
pasižymėjo.
taVorščius į demonstracijų, o 
pats palindo po šluota. Toron-

vardų 
ūiiny” 

Windsor’e jis 
išvesdamas spvo 

į demonstracijų,

te prisidėjo prie sugriovimo K. 
L. J. S-gos. Dabar, atlikęs to
kius “garbingus” darbus, nuti
lo. Net jo vienas gizelis per 
spaudų verkia krokodiliaus aša
romis, kad Petrelis Toronte už
migo. Nereikia nusimint, iš
miegojęs dar “didesnius” did-

vyriškumus parodys.
—Žinučių Rinkėjas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

1/4 MILIONO DOLERIU
STOČK-LIQUIDATžO!M

PASTABA
IŠPARDAVIMAS 

PRASIDEDA 
SUKATOJE, 
GRUODŽIO 

13 d., 
8:30 vai. ryte .

ATEIKITE ANKSTI

SALE
TURNERBROS.
Chicagos Didžiausia Išimtinai 

Drabužių Sankrova
Kamp. Halsted ir Roosevelt Rd.

PASTABA
LAIKE 

IŠPARDAVIMO 
SANKROVA 

BUS ATDARA
SUBATOJ

IKI 10 P. M.
NEDELIOJ 
IKI 3 P. M.

Juodas brolis kiaulę ėda, 
Draugai—sako—mums ne 

bėda.
Juk lietuviai mus maitina 
Ir ant burdo imt ketina! 
Viens taVorščius susiraukęs 
davė naujų įnešimų: 
mes sumeskim ant apieros, 
pirkim kopūstų vežimų. 
—Tai baltas šovinizmas— 
jam atkirto barberys— 
Lai gyvuoja komunizmas 
ir juodasis lėberys! 
Kad palaikius proletarų 
prie savo seno baro 
aš patarčiau jums merginos 
vesti juodukus vaikinus. 
Mes kopūstų prisivalgę, 
pasiėmę juodų draugę 
veskim šokti, pamyluoti 
apie meilę jai dainuoti. 
Žalyn baltas šovinizmas, 
Lai gyvuoja bolševizmas!!

Ježednevnoj juodorhis raidė
mis parašyta: Berlyne kulka# 
švilpia. Padaužos sako: šiur. 
Berlyne kulkos švilpia, o Mask
voj dainuoja rusiškų kažačkų. 
Tavorščių kulkos žmones nu
kerta be švilpimo. Ruskos kul
kos daug geresnės.—Gervutė.
. ........................................   -i _

KORESPONDENCIJOS]
Grand Rapids, Mich
Iš SLA. 60 kuopos susirinkimo

Toronto, Ont.
žinutės iš Toronto

Torpntrfn atvyko žynius 
“Naujienų” bendradarbis p. G. 
Yurk. Paskutiniame K. L. Jau
nimo Sąjungos susirinkime į- 
stojo į S-gos narius. Tikimasi, 
kad savo darbštumu daug pa
gelbės kultūriniame S-gos dar
be. , . . ■ ' k

MILŽINIŠKAS $250,000 KOKYBES IŠPARDAVIMAS DELI
-................................................. .................................. *. . ...........................................................——  “ '■ ■ ■

KOKYBES IEŠKANČIŲ PIRKEJIĮ. SUTAUPYKITE 25% IKI

50% ANT GERIAUSIU PASAULYJE SIUTŲ IR OVERKAUTIĮ

PADAUŽIADA
Brolis Pruseika skundžiasi, 

kad ‘‘šioj kolonijoj musų drau
gai neveiklus” reiškia bolševi
kų gazietu neskaito ir ulmužnų 
neduoda. Broliui Pruscikai aš 
duodu patarimų:

Įdek i “Vilnį’ šitokį skelbi
mų: “Dabar pradedam dar 
smarkesnį vajų ir “Vilnis” vi
siems dykai. Tiktai nusipirk 
viena Šerų komunistiško banko, 
kuris bus įsteigtas Vašingto
ne, kaip tik mes Amerikoj re
voliucijų sukelsim. Vis drau
gai proletarai—ir tiktai prole
tarai ,o ne buržujai—galite jau 
dabar po vienų Šerų pasipirkti, 
Šero bailia tuo tarpu $10., o pc 
revoliucijos bus brangiau ir ga. 
šėrų pritruks. Vhnemą pirku- 
siems išduosim gražias kvitas 
su draugo Lenino paveikslu. 
Ateina orderis iš .Maskvos, kad 
be šitų Šerų pirkimo proleta
ras negalės būti komunistų 
partijoj. Kai tik visi proleta
rai jsigys po viena Šerų, tai mes 
galėsime likviduoti visus fon
dus, dauginus jokių almužnų 
neimsime ir nekaulysime. Ki
taip sakant, dabar šorus pirkda
mi jus ne tik padėsite gepj 
pamatų komunizmui Amerikoje, 
aje ir pinigų sučedysite, o “Vil
nį” dykai gausite.

Kurie šitų Šerų jau turite, 
tai galite savo dolerius inves
tuoti į draugo Lenino relikvijų 
bendrovę, kurių mes Amerikoj 
irgi atstovaujame. Kaina ta
pati, o “Vilnis” irgi dykai. At-'pų teisman, tai D. 
mink, drauge proletare, kad ko- išeikvojęs kuopos iždų ir užbai-

Priešmetinis susirinkimas į- 
vyko gruodžio 7 d. Susirinki
mas buvo kviestas atvirutėmis. 
Kaip visuomet, taip ir šiais 
metais prieš susirinkimų buvo 
pasitarimas, kaip ir kokius 
žmones- rinkti i valdyba. Juo la- į
biau, kad ateinančiais metais 
numatoma dideli darbai musų 
kuopoj. Pasitarimai buvo ne
blogi, bet pačiame susirinkime 
pasirodė visai kas kita. Buvo 
statoma visai ne tie žmones, 
kuriuos buvo numatyta prieš 

' susirinkimų, čia, matyt, pir- 
j mini n kas T. Aleksynas užsuko 
motorų iš visai kitos pusės, ne
kaip buvo kuopos veikėjų nu
statyta. Todėl dabar T. Alek
synas turės kartu prie stalo 
sėdėti su savo vice-pirmininku, 
su kuriuo jau seniai neturi ge
rų santykių. Išrinkta pirmi
ninkas T. Aleksynas' senasis; 
vice pirmininku D. Greičaitis, 
buvęs kadaise pirmininku; nu
tarimų sekretorium P. Meda- 
linskas, senasis, rimtas vyras; 
finasų sekretorium A. šatkus 
bolševikiškos pažvalgos žmogus, 
bet <tana rimtas ir jųu pirmiau 
buvęs finansų sekretorium; or
ganizatorium J. Vaitkevičius, 
naujas, bet rimtas žmogus. 
Vaitkevičius nors geras žmogus, 
bet organizatorium nelabu įtin
ka, kadangi stoka drąsos ii 
mažai laiko turi išeiti iš’ namų 
Iždininku išrinktas P. Krulikas 
tykus ir geras žmogus; iždo 
globėjais P. Krulikaiiė ir G. 
Daukšytė; ligonių lankytoja B. 
Medviskienė ir M. šatinskienė: 
maršalkos M. Kučinskas ir A. 
Lapinskas, visi geri žmonės, 
bet apie jų gabunyls. galėsim 
spręsti tik kitais c metais apie 
šį laikų. Kaip jairmjncV'u, vi
si geri žmonės, '• apie\ 
reikia, šiek tiek .apsist/Ai 
kalbėti plačiau 
ce-pirmi ninkas
Ąr.ais metais jis'pirmininkavo 
kelis terminus, bet kada reikė
jo bylinėtis su bolševikais, kai 
bolševikai buvo patraukę kuo-

Greičaitis

Š. m. gruodžio mėn. 4 d. vie
noje geležies liejykloje (Iron 
Corporation Co.) išimant iš 
laivo geležies šmotus tapo nu
laužta koja vienam jaunam lie
tuviui“ Petrui Brazauskui. Ne
laimingasis- patalpintas ligoni
nėje ir kaip girdėt, jam kojų 
nuplaus.

šv. Jono pašaipiu ė draugija 
pradeda “progresuoti”. Pir- 
miaus, atidarant ir uždarant 
d-jos susirinkimus, kalbėdavo 
maldas. Dabar, vietoje maldos 
—gieda Lietuvos himnų.

Labai keistai atrodo, kad 
esant laisvam nuo tikybiškų 
prietarų, ypač moterims ir 
stot nariu šv. Jono d-jos, ku
rios įstatuose pažymėta, kad 
“Kiekvienas d-jos narys privalo 
atlikti “velykinę”, kitaip negali 
būti jos nariu”.

Kaip tik liko komfašistai iš 
K.L.J^ S-gos išspirti lauk, taip 
rankas ir nuleido. . Vienų dar 
laimės kibirkštėlę jaučia, tai 
pravesti savo “vadus” ateinan
tiems metams Sunų-Dukterų 
pašalp. drjos valdybom To at z 
siekti per Rusijos palaikomų 
šlamštų “Vilnį” ir “Laisvę” is
teriškai rėkia, kad buvusieji 
valdybes nąriai nieko nenuvei
kė, išskiriant šių metų esamąjį 
pirmininkų, kuris šalip einan-

SPECIALIU

Išpardavimas

Eiuį vi-

$45 $45
Vartotų 

iki iki
Karų

$995' $995
Išmokėjimai-mainai

:WXvįKw>>K tototo 
fctoto

s

toli

tol:<to

Mq|

Virš 4000 Siutų Pasirinkimui

KUPPENHEIMER - FASHION PARK 
GOODMAN & SASS - G. G. G. ir kitų pačių 

gerųjų rųšių. 
Sutaupinkit! Sutaupinkit!

“ji ’

Sutaupinkit!
> > ' • ' A * * ’ W •

Taip, mes kalbame rimtai! Nepaprasta kelių pastarųjų mėnesių jra-
detis verčia mus tuojaus išparduoti visa musų dabartinį stakų... 
kad padarius vietos ateinančioms Pavasario prekėms. Mes norime 
kiekvieną Rudeninį ir Žieminį siutų ir overkaulų išleisti bėgyje 30 
dienų. Mes inikapojoni kainas iki paties kaulo... daugely atvejų da
gi žemiau kiek mums patiems kainavo. \Nepraleiskit šios pinigų 
sulaiipiiiio progos!

SIUTAI 0VERKAU1AI
Vyrų ir Vaikinų Siutai

• Vertės iki $50.00
DABAR $28.75

Vyrų ir Vaikinų Over- 
kautai vertės iki $45.00
DABAR 524.75

Vyrų ir Vaikinų Siutai 
Vertės iki $55.00

DABAR "7E

Vyrų ir Vaikinų Over- 
kautai vertės iki $50.00
DABAR eon TE

Vyrų ir Vaikinų Siutai 
Vertės iki $60.00

DABAR 538.75
Vyrų ir Vaikinų Over- 
kautai vertės iki $60.00
DABAR $37.75

Vyrų ir Vaikinų Siutai 
Vertės iki $70.00

DABAR 547.75
Vyrų ir Vaikinų ©ver
kautai vertės iki $70.00
DABAR 54875

Sis(pastebėtinas išpardavimas duoda jums galimybės pirkti pui
kiausius siutus ir overkautus' dagi žemiau negu kainuoja paprasti 
drabužiai. Jeigu jus paprastai dėvite geriausiai pasiutus drabužius, 
bet jaučiatės l^ad jus negalite mokėti rcguliarės'kainos už geriau- 

Didumas ir modelis dėl kiekvieno

ArcherBuickCo.
4400 Archer Avė.

prie Kedzie Avė.

7NERT U
Garantija: 
ir visuomet,

visų gražiausių patternų. Turner 
“Patenkinimas, arba pinigai mielai 

užtikrina kiekvienų pirkinį.

sį...; DABAR yra jūsų proga! 
žmogaus... stori! ir vidutinių 
Naujausi slyliai ir spalvos...
Bros. Geležinė
gražinami”, kaip

CHICAGOS IIUZIAISIA ItiMTIHAI DRABU2IIĮ SANKROVA”

KAMPAS HALSTED STREET IR ROOSEVELT RBAD

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, III

kad

Kas Nors Naujo Pinigu Siuntime

OLLANDAMERICĄ Li^

DOVANOS KALĖDOMS
Kalėdų Dovanosmetai

o zie

ir aukščiau

$139

HOME S

Chicago, III

1.00
2.00
5.00

10.00

savaitę 
savaitę 
savaitę 
savaitę 
savaitę

$25.00
50.00

100.00
250.00
500.00

savaičių 
savaičių 
savaičių 
savaičių.

Del parankumo perkančiai visuomenei 
Peoples Furnilure Krautuves

W MEMBEIt^Įj 
FEDERAL RESERVE 

YST E M

rausko dukterį

4177-83 Archer Avė
Cor. Richmond St.

Tel. Lafayette 3171.

GARSJNKITfiS NAUJIENOSE

Naujas Elgin laikrodėlis ČIA Hfl 
didelės vertės už ..... ■ “"VU

2-jų Šmotų puikų Mohair setą 
už ......................................................

“Naujienų” Kalėdi
nis Teatras Vaikams

Klausykitės Lietuvių • Programų 
per radio, kuriuos Peoples Furni
ture Kompanija duoda kiekvieno 
Pirmadienio vakare nuo 7 iki 8 v< 
iš WHFC radio stoties, 1420 kilo- 
cycles.

ykiu 
šimtą ypatų 
dar .tvirtesnę tą jauną 
šeimyną 
Choras 
Lietuvių Simfonijos 
rengia, taip 
šeim 
nariu

Lietuvių Chore 
Pirmyn

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visų dalių

Tarp Chicagos 
Lietuvių

i ir pasiskirti
kurių nesuskaitomos daugybes randasi Peop 

Jų kainos Peoples Krautuvėse yra žc 
negu kad buvo per praeitus 15 metų, ant ra 

radio

Dabar jus galite pasiųsti pinigus per šį stiprų 
banką savo giminėms bile kurioj Europos daly 
per Radiogramą už mažą primokėjimą — 50c. 
Pinigai pasieks juos nuo 10 iki 15 dienų grei
čiau. ■fį
Musų kainos į Lietuvą yra žemiausios. Ateikite 
ir patykite mus šiandie.

2536-40 W. 63rd St 
Cor. Maplewood Avė.

Tel. Hemlock 8400

Pirmoji 
Kalėdinė Dovana

Seniausias Chicagoj Lietuvių 
oras Pirmyn, kuris yra daug

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK 
j *. t \

Halsted Ghtvė Prie Devyniolikto Place
MUSŲ 1931 KALĖDINIS. KLIOBAS DABAR ATDARAS. PRISIDĖKITE ŠIANDIE!

Naujas, gražus Radio £ tūbų, vertės
$175.00. dabar už CQC
Radio ir Viktrola kombinacija, gra
žus ir- garsus. 9 tūbų, vertės $295, 
dabar

Atvažiuokite pa 
Apsisaugokite tokių 
pasirašote, reikia už viską dvigubai užmokėti.

Krautuvė atdara kiekvieną vakarą

s krautivven, išsirinkite ir nereikės kitam mokėti uždarbio, 
mrie eina po stubas ir daug jums prižada, o po tam kaip jus

Gražus moteriškas laik- ČIA HH 
rodėlis už...................... * ■

Taipgi matykite šiose krautuvė
se pilną rinkinį visų Standard 
išdirbysčių radios: Kimball, Ma- 
jestic, Atwater Kent, R. C. A. Ra
diolą Zenitb, Phileo, Victor, Co- 
lumbia ir kitus. Dabar pasirink
dami nauja 1931 metų mados 
gausite nuolaidos -$56.00, Peoples 
krautuvėse.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Roclnvell SU 
CHICAGO. ILL

Budriko Krautuvė sumažino kainas ant visų prekių prieš Kalėdas. Jus suče- 
dysilc daug pinigų pirkdami dabar. Galite mokėti tiktai po Naujų Metų. Bud
rikes garantuoja kad Jus Budriko krautuvėse pirksite daug piginus kaip kitur su 
sąlyga, jeigu Jus galite pirkti radio ar pianą kitur pigiausi, ir tokios rūšies, Jums 
pinigai bus grąžinami.

su musų gerbia- mos pritariant orkestrui, taip 
visi sykiu sudaro apie 

Bet kad sudarius 
gražią 

tai Chicagos Lietuvių 
Pirmyn

Ateinantį sekmadieni Birutės 
Choras^ vadovaujant p. M. Jo- 
zavitui savo sezoniniame kon
certe, tarpe kitų programos da
lykų išpildys vieną visiškai 
naują dainą, tai yra komp. A. 
Vanagaičio “Tu ir AŠ”. /

Atrodo, kad šiame koncerte 
busime visi: Visas Birutės Cho
ras, duetai, trio, kvartetai, so
listes, kurių tJarpe viena nauja- 
nybė ponia Bručienė, visi Biru
tės 'drangai 
lų gale pats Vanagaitis, kad 
ir ne asmeniškai, tai nors per 
savo naują kompoziciją.

‘ ‘ rie išmokėtų sulig Kliubo
reguliacijų naryščių. .

PRISIDĖKITE ŠIANDIE.

Bus Atviros NedėHomis nuo 10 vai. Ryto iki 
4 vai. po pietų.

Tėvai su vaikais, patogiausiu būdu galėsit atlankyti 
Peoples Krautves ir pasiskirti sau tinkamiausias Kalėdų 
Dovanas, f 
les Krautuvėse 
minusios 
kandų, radio, pianų, kaurų, pečių, vaikam žaislų, ii 
visokių kitu namam reikmenų. ŠTAI KELETAS PA 
VYZDŽIŲ: ».

ŠTAL NEPALYGINAMA RADIO VERTYBĖ:

Visuomet busite geriau patenkinti lankydami šias didžiausias ir 
atsakomingiausias Lietuvų Krautuves Chicagoje.

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Retervayimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearbom St. Chicago.

Pradžioj ateinančio Gruodžio mėn. kitas Central 
Manufact uring District Banko Kalėdinis Kliubas dalins 
savo nariams stambios sumos čekius. Jeigu juš buvote 
narys šių metų kliubo, jus žinote kaip buvo pageidau
jama ši pirmoji Kalėdinė dovana. Musų 1931 Kalėdinis 
Kliubas dabar yra sudaromas visokių klėsų, kad atitik
tu kiekvieno kišenini:

Gražus naujas pianas di- C1QE 
dėlės vertės, tik už ....... , I vv

Gera Kalėdų dovana ant visados

Puikus 8 lubų elektrikinis radio 
pilnai įrengtas dailiame kabine
te, dabar Peoples Krautuvėse

$49.00

prisidė.lnlni prie musų
KLIUBO dnbnr.

25c
. • Į savaitę padarys jus nariu.
Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

Chicago lawn statė bank
3154 W. 63rd Street

Chicagos 
orkestrą 

sakytu draugišką 
ynišką vakarėlį dėl savo 

ėmėju ir pritarėjų. Įžan
ga bus visiems veĮtui. Vakarė
lis Įvyks šeštadienį, gruodžio 
20 d. Meldažio svetainėj. Nėra 
abejonės, kad atsilankiusieji 
bus pilnai užganėdinti, ypač gi 
musų gražus jaunimas, kurs 
galės linksmai pažeisti, o se
nesnieji suėję pasižiūrėti ir 
pasiplepėti. Chicagos Lietuvių 
Choras yra nutaręs .nusiimti 
choro paveikslą, tai nėra abe
jonės, kad fotografas Stankus 
turės sunkų džiabą. Taigi visi K
dailės mylėtojai kviečiami pri
sidėti prie tos jaunos, gražios 
šeimynos

Deimantų žiedai, gintarų karoliai ir 
kiloki aukso dalykai. Pirmiau negu 
pirksite kur kituf, ateikite persitik
rinti pas

JOS. A. rizgen 
EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ

TAISYME
3313 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 6561 
CHICAGO, ILL.

per 50 savaičių 
per 
per 
per 
per

TURĖKIT PINIGŲ SEKAMOMS 
KALĖDOMS

KALĖDINIO TAUPIMO

DIDELI BARGENAI, SEKLYČIOMS SETŲ
A ’■ < '

Peoples Krautuvės užlaiko nuosavą seklyčiom setų dirbtuvę. Turi duoti 
darbą savo darbininkams dėl to ir neskaitome turėti uždarbius. Todėl 
dabar Peoples Krautuvėse galite įsigyti puikiausi setą pusdikiai, arba tik 
už išdirbystės kaštus, pavyzdį.
3-jų šmotų Jacųuard dailų setą

— O taip, mes duosime lie
tuvių vaikams specialų teatrą 
gruodžio 20 dieną, tai bus šeš
tadienis prieš Kalėdas. Matote, 
vaikai musų nuolatiniai kos- 
tiumeriai, tai reikia nors me
tuose kartą ir jiems suteikti 
šventę.

— Labai gaila, sakau, kad 
aš nebe vaikas, o tai bučiau 
dykai teatre buvęs.

—- O, tai nieko, atėjęs trupu
ti pasilenk prie langelio, aš 
nepažinsiu, ir įleisiu už vaiką. 
Bet jei triukšmą kelsi, žinok, 
kad reiks eiti lauk!’-’ šypso
damosi įspėjo ponia .Šatkaus
kienė. Tuo tarpu žmonių eilė 
prie langelio augo, ir turėjau 
atsisveikinti, kad kostiumeriai 
nepradėtu nerimti.

Iš tiesų, Mildos teatras yra 
gana gražiai įrengtas, perre- 
montuotas ir naujai išpuoštas. 
Be to,' Įrengtas naujas Vita- 
phone (garsiakalbis) perduoda 
labai aiškiai artistų kalbą, tar
tum gyvi artistai scenoje vai
dina. Antra, p. Šatkauskai sten
giasi prigauti kuonaujausius 
paveikslus ir riktinius filmus, 
tai ir biznis klestėte klėsta.

Pustapėdis.

veikęs sykiu
mais Chicagos lietuvių darbuo
tojais, kaip tai darbininkiška
me judėjime, taip ir kituose 
kultūriniuose Chicagos lietuvių 
veikimuose, vėi pradėjo stipriai 
judėti ir dėka pastangoms ir 
patarimais gerbiamo choro mo
kytojo Steponavičiaus, /Chica
gos Lietuvių Choras Pirmyn 
pradeda užimti vėl pirmą pozi
ciją kaip, kad ir seniau.

Sekantis šio choro pasirody- 
mas tai bus Northsidėj, sausio 
4 d., kame turės pildyti pro
gramą didžiausiai Chicagos lie
tuviu draugijai, Chicagos Lie
tuvių Draugijai Savitarpinės 
Pašalpos.

Nors 'choras dar nespėjo 
simokinti dug dainų, bet 
choras kooperuoja sykiu
Chicagos Lietuvių Simfonijos
orkestrą, tai ir sudaro labai 
gražią muziką,, ko Chicagos -lie
tuviai dar nėra turėję, nes ko
ne visos dainos yra dainuoja-

Gruodžio 20 d., tai yra pas
kutinįjį šeštadienį prieš Kalė
das, “Naujienos” rengia Chi
cagos lietuvių vaikams dovanai 
teatrą su dovanėlėmis. Teatro 
reikalu buvo kreiptasi į ponus 
Šatkauskus, “Mildos” - teatro 
savininkus, ir ponai Šatkaus
kai maloniai sutiko “Mlidos” 
teatrą suteikti dykai, ir dar 
be to parūpinti vaikams tinka* 
mus paveikslus.

Tuo reikalu pas ponus- Šat
kauskus, buvo nuvykęs “Nau
jienų” bendradarbis, kurio pa
sikalbėjimą su ponia Šatkau
skiene dedame žemiau:

Naujas rankinis phonog ratas, vertės 

”5'00:...dab".... $12.50
Groja labai garsiai rekordus.

_________Labai gera dovana.

kę nuosavybėn
— Taip.
— Ar senai?

„ — Jau antri
O'kaip biznis?
Vasaromis mažiau 

momis einasi gerai.
— Ar daug laikote 

ninku ?
— Mes dirbam visi saviškiai 

Aš pati visuomet prie tikietų, 
mano du valkai prie įleidimo, 
taip pat vyras dirba prižiūrė
damas bendrą tvarką. Samdome 
filmtj operatorius. Bendrai sam
dymams išeina po $300.00 sa
vaitei. ,

— O kaip filmus gaunate? 
Ar su viena kuria kompanija 
susitarę, ar su įvairiomis?

— Filmas imame iš daug 
kompanijų ir gauname naujau
sias filmas; kai tik miesto di
dieji teatrai turi, tai ir mes 
gauname.

— Gal ka turite Kalėdoms 
nauja?

$45.00 
$60.00

Gėrėkitės prie Grojiklio 
Piano per šias Kalėdas. 
Jie kaštuoja labai mažai. 
Peoples Krautuvėse.
Šis grojiklis pianas yra 
vertas $400.00 ir pilnai 
gvarantuotas. Sykiu lem
pa, benčius, šėpelė ro
lėms, 25 rolės, ir pats pi
anas, viskas tik už

$98.50

Vizitas pas p. Šat
kauskus

Pasikalbėjimas apie Kalėdų tea
trą lietuvių vaikams

Pereitą ketvirtadienio vaka
rą užėjau į Mildos -Teatrą, ku
rį valdo savininkai ponai Šat
kauskai. Paties p. F. Šatkaus
ko nebuvo, už tai prie lange
lio sėdėjo ponia Šatkauskienė 
ir pardavinėjo tikietus.

“Ar galėčiau su Jumis tru
putį pakalbėti?”

“Taip, sako p. Šatkauskienė, 
užeik čia į vidų.”

įlindau Į tikietų budelę, kaip 
“oldaperis” į seifą.

“Dabar, sakau, Tamstele, tę
skite savo darbą ir tuo tarpu 
atsakinėkite man.

h]aip seindi Gvaldote Mildos 
teatrą?

— Jau septyneri metai.
— Rodos Tamstos esate pir- 

visą namą?

Central'£™^Bank
ATRUST COMPANY 
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Visi lietuviai myli Miko Pet- ligi pasimatymo—Tu ir Aš
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DARBO SEKRETORIAUS “DŽABAS”

“LAISVĖS PASKOLA BEDARBIAIS”

Kodėl Jungtinių Valstijų prezidentas paskyrė dar
bo sekretorium W. N. Doak, iš geležinkelių darbininkų 
brolijos?

{ šį klausimą liberalų savaitraštis “The New Re- 
public” atsako taip:’

“Mr. Doak gauna savo atlyginimą, už tai, kad 
1924 metų rinkimų kampanijoje jisai atsimetė nuo 
darbininkų judėjimo, rėmusio La Follette’o kandi
datūrą, ir paliko reguliaris republikonas. Kaip ir 
keletas kitų žymių darbininkų vadų, kurie taip pa
sielgė, Mr. Doak yra griežtas konservatorius.” 
Taigi darbo sekretoriaus vieta yra atlyginimas už 

atsimetimą nuo darbininkų judėjimo ir tarnavimą ka
pitalistų partijoms. Aišku, ko darbininkai gali iš p 
Doak tikėtis. ' s

Socialistų dienraštis “The Milwaukee Leader” (ku
riam, beje, šiomis dienomis susako 19 metų amžiaus) 
iškėlė sumanymą, kad Jungtinių Valstijų valdžia pa
skelbtų “laisvės paskolą” kovai su nedarbu.

Laikraštis primena, kad karo metu Amerikos kon
gresas parūpino karo reikalams daugiau kaip 20 bilio- 
nų dolerių, kurie buvo sukelti Laisvės Paskolų bonus 
pardavinėjant. Dabar, kada Amerikoje siaučia nedar
bas ir milionai darbininkų su šeimomis kenčia didelį 
vargą, valdžia turėtų paskirti bent penketą bilionų do
lerių bedarbių pagelbai.

Tais pinigais galėtų būt atlikti milžiniški kelių tai
symo ir kįtoki naudingi kraštui darbai, kas duotų užsi
ėmimo žymiam skaičiui darbininkų. Reikalavimas įvai
rių medžiagų tiems statybos darbams atgaivintų ir ki
tas pramones, taip kad laipsniškai atgytų visas ekono
minis krašto gyvenimas.

Šitą Milwaukee’s dienraščio sumanymą butų visai 
nesunku įvykinti, jeigu tik valdžia turėtų noro bedar
biais tikrai rūpintis. Amerikai pinigų netrūksta. Kada 
jos biznio reikalams grasina pavojus, tai valdžia nesi
gaili ne tik pinigo,.bet ir žmonių gyvasčių su tuo pavo
jum kovoti. Bet darbininkai, deja, Amerikos valdžioje 
balso neturi.

“TAUTŲ VADUOTOJAI”

Niekas tiek daug nešukauja apie pavergtų tautų 
nelaimes, kaip Rusijos bolševikai. ’ Bet štai kaip jie el
giasi su tautomis, kurias jie patys yra pavergę. “L. Ži
niose” įdėta šitokia žinia:

“Gautomis žiniomis žinomas baltgudžių veikė
jas ir rašytojas V. Lastauskas, prieš kelis metus 
išvykęs iš Lietuvos į Minską, dabar ištremtas į So- 
lovecko salas.z . *

“Lastauskas dirbo Baltgudžių mokslo Akade
mijoje Minske. Keli jo raštai iš baltgudžių istorijos 
buvo pripažinti ‘kontrrevoliuciniais’.

“Be Lastausko į Solovecko salas ištremtas 
baltgudžių soc. rev. Mamonka.”
O Gruzijoje, kurią Rusijos komunistai užkariavo 

ginklu, laisvės kovotojai yra ne tik baudžiami kalėjimu 
ir ištrėmimu, bet ir sušaudomi. Tai šitaip bolševikai 
“vaduoja” tautas. . . >

Apžvalga
PO TRUPUTI YLA LENDA 

Iš MAIŠO

Gruodžio 12 d. “Tėvynėje” 
skaitome: *

“Dar kartą turime pabrėž
ti, kad SLA. organas nesa
kė ir nesako, jog Pildomo joj 
Taryboj nėra kaltininkų už 
padarytus Susivienijimui nuo
stolius dėl Ažunario-Devenio 
paskolos. Bet ne SLĄ. orga
no pareiga tų kaltininkų ieš
koti — paliekame tai atlikti

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ...........................   $8.00
Pusei metų ........................ ?........... 4.00
Trims mėnesiams ......................... 2.00
Dviem mėnesiams ......................... 1.50
Vienam mėnesiui .................................. 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........................................ 3c
Savaitei .................   18c
Mėnesiui ............................................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
, paštu: i

Metams ........................................ .. $7.00
Pusei metų ...................................... 3.50
Trims mėnesiams ......................... 1.75
Dviem mėnesiams ......................... 1.25
Vienam mėnesiui ...........  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams ........................................... $8.00
Pusei metų ...................................... 4.00
Trims mėnesiams ......................... 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

atatinkamam Susivienijimo 
autoritetui. Bet S. L. A. or
ganas negali apkaltinti visus 
SLA. viršininkus ir teisinti 
(? — “N.” Red.) tikruosius 
šio Susivienijimo nuostolio 
kaltininkus, būtent Devenj 
ir jo talkininkus. Tuo tarpu 
labiausiai mus bara ‘Naujie
nos’ užtai, kam ‘Tėvynėje’ 
buvo rašyta, kad Devenis ir 
jo talkininkai buvo didžiau
siais šio Susivienijimo* nuo
stolio kaltininkais, o ne SLA. 
Pildomoji Taryba. Bet mums 
nesuprantama, kaip galima 
teisinti tokius paskolos pra
šytojus. kurie nuo pradžios 
iki galui vien klastingais

dokumentais paskolą išgavo, 
o jų vieton pastatyti orga
nizacijos viršininkus kaipo 

didžiausius kaltininkus ?” 
Palyginkime. dabar šituos 

“Tėv.” pareiškimus su ta “in
formacija” apie Pastoviųjų Ko
misijų suvažiavimą, kuri tilpo 
SLĄ. organe lapkričio 14 d. Te
nai buvo pasakyta:

“Visapusiai ir galutinai 
dalykų apsvarsčius vis tik 
vyriausiais šio Susivienijimo 
apvogimo kaltininkais nusta
tyta P. Devenis ir jo talki
ninkai. Todėl Pastoviųjų Ko
misijų suvažiavimas reko
mendavo Pildomajai Tarybai 
dėti visas pastangas atgauti 
Susivienijimui padarytus nuo
stolius šios apgaulingos pa
skolos reikalu iš vyriausio 
šios vagystės papildymo kai- 

. tininko.”
Prieš mėnesį laiko, vadinasi, 

“Tėvynė” minėjo tik “vyriau
sius'apvogimo kaltininkus” De- 
venj ir jo talkininkus; o dabar 
jau ji pripažįsta, kad esą kal
tininkų ir Pildomoje Taryboje. 
Tai kodėl gi ji susyk nepasakė 
tiesos? Juk ji neva padavė ži
nią apie tai, ką komisijų suva
žiavimas nutarė, t. y. tam tik
rus jau įvykusius dalykus, fak
tus. Dabar gi ji .prisipažįsta, 
kad ji tikrų faktų nebuvo pa
davusi.

“Tėvynė” teisinasi, kad ne 
jos esanti pareiga “ieškoti” 
kaltininkų, jeigu jie esą Pildo
mojoje Taryboje. Bet kas gi 
jos prašė, kad ji ieškotų? Lap
kričio 14 d. ji pati rašė, kad 
tą darbą atliko ir kaltininkus 
nustatė, ‘‘visapusiškai ir galu
tinai dalykų apsvarsčius” Pa
stoviųjų Komisijų konferencija. 
Klausimas, vadinasi, ėjo tiktai 
apie tai, kad SLA. organas tei
singai praneštų SLA. •nariams, 
ką tos komisijos surado.

Niekas ko kito iš “Tėvynes” 
nereikalauja. Ji pasakoja visai 
nebūtus dalykus, kada ji pri
kaišioja “Naujienoms”, buk jos 
norinčios, kad ji “teisintų” De- 
veriį. Ir dar ^juokingiau, yra, 
kad ji bando įtikinti SLA. na
rius, jogei “Naujienos” net 
pyksta ir “piktas polemikas” 
vaztoja dėlto, kad “Tėvynė” ne
išteisinus Devenio ir neapkalti
nus Pildomosios Tarybos kai 
kurių narių. SLA. nariai yra 
ne maži vaikai, kad tiktų ofi
cialiu organo redakcijai juos 
“bovinti” šitokiomis Paikomis!

Galų gale “Tėvynė” visgi tu
rės paskelbti, ką komisijų su
važiavimas nutarė, ir tuomet 
bus jai pačiai nesmagu, kad 
protokolas nesutinka su ‘jos 
straipsniais.

Neatsakydami į visus keistus 
“Tėvynės” išvadžiojimus, mes 
sustosime tiktai ties dar vienu 
faktu, kurį ji paliečia savo pas
kutiniam “nepiktam” straips
nyje. Ji tvirtina, kad Ažunario- 
Devenio paskolos prašytojai tą 
paskolą išgavo “nuo pradžios 
iki galo vien klastingais doku
mentais”.

Tai yra netiesa. Faktai yra, 
kad paskola buvo duota be jo
kių dokumentų. Ir štai įrody
mai: SLA. viršininkų rekor
duose aplikacijos (prašymo) 
paskolos nėra, ir p. Ažunaris, 
kurio vardu paskola buvo duo
ta, po priesaika liudijo, kad ji
sai nebuvo davęs aplikacijos 
Susivienijimui; nuosavybės ap- 
kainavimo taip pat nėra, ir ofi- 
cialis SLĄ. advokatas šitų tru
kumą buvo pastebėjęs dar pa
skolos davimo laiku.

čekis ant $25,000 buvo para
šytas J. Ažunanp vardu, bet 
įteiktas, gegužės 3 d. 1927 m., 
P. Deveniui. Gegužės 7 d. tų 
pačių metų jau iškeistas čekis 
grįžo į bankų Pittstone, kur 
SLA. iždininkas T. Paukštis 
laikė Susivienijimo sąskaitą. 
Ažunaris, kuriam buvo duota 
paskola^ tuo laiku dar neturėjo 
jokio namtf, reiškia — paskola 
buvo ne tik be jokių dokumen
tų, bet ir be jokio užtikrinimo.

Iki birželio 25 d. 1927 m. ta 
paskola nebuvo net uŽrekorduo- 
ta. Ir ve, kada SLA. čekis ant 

$25,000 seniai jau buvo iškeis
tas ir pinigai gulėjo P. Deve
nio kišeniuje (nors paskola bu- 
vo duota neva Ažunariui, ne
turėjusiam jokios “propertės” 
ir be jokio prašymo iš jo pu
sės!), tai Devenis pervedė savo 
švogeriui Ažunariui vienų sa
vo namų, ant kurio jau pir
miau buvo užtraukta iš banko 
$12,000 dolerių pirmp morgi- 
čio paskola, ir šito namo su- 
k lašt uotas Title Guarantee cer- 
tifikata® buvo įteiktas SLA. 
centrui lapkričio menesyje 1927

E. T, A, Hoffman Vertė J. Pronskut

Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

jei tas vienuolis butų Viktori
nas? — Istorija, kokią šis be
protis kitą kartų jau buvo pa
pasakojęs girininkui, man buvo 
jau žinoma. Tuo tarpu aš ra
dau, kad visos tos apystovos: 
radimas ir išgėrimas velnio 
eliksyro, vizija kalėjime, trum
pai sakant, visas tas užsilaiky
mas vienuolyne bus tiktai bu
vus tavo ypatingu fizišku bil
du veikusio individuališkumo., 
nesveikos dvasios produktas. 
Stebėtina buvo šiame atžvilgy 
tai, jog tasai vienuolis savo pa
šėlimo momentuose nuolat 
šaukdavo, kad jis esųs grafas 
ir valdovas! Aš nusprendžiau 
tą nepažįstamų j į žmogų atiduo
ti į St. Getreu bepročių namų, 
nes aš tikėjau, jeigu jis dar 
yra, pagydomas, tai aišku tos 
įstaigos direktoriui, kiekvieno 
žmogaus organizmo nenorma
lumų giliai permalančiam, ge
nialiam gydytojui, tikrai pasi
sektų. Nepažįstamojo pagiji
mas butų turėjęs nors iš dalies 
atidengti nežinomųjų galybių 
paslaptingą žaismą. — Bet li
gi to nedaėjo. Trečią naktį ma
ne prikėlė varpo balsas, kuris, 
kaip tp žiryu,. yra patraukia
mas, jei kašTriprs ligonių kam
baryje šaukiasi mano dvasiškos 
pagelbos. Aš įėjau, man pasa
kė, kad nepažįstamasis labai 
prašęs manęs ir atrodąs,, lyg 
beprotybė 'jį butų visiškai ap
leidusi, turbpt, jis nęrįs išpa
žintį padaryt}; nes jis esąs taip 
silpnas, kad vargu per naktį 
Beišgyvensiąs’. ' Atleiskit, — 
pradėjo nepažįstamasis: kai aš 
j jį prabilau dievobaimingais 
žodžiais: Atleiskite, garbinga
sis pone, kad aš išdrįsau Tam
stą apgauti. Aš nesu iš jūsų 
viepuolyno' pabėgusia vienuolis 
Medardas, Tamsta prieš save 
matai grafų Viktoriną... Jis’ tu
rėtų vadintis kunigaikščiu, nes 
jis yra kilęs iš kunigaikščių 
namų ir aš patariu Tamstai su 
tuo skaitytis, nes kitaip Tams- 
ta gali užsitraukti mano neapy
kantą. — Tegu bus jis ir ku
nigaikštis, — atšakiau, — mu
sų mūrų sienose ir jo dabarti
nėje padėtyje tai neturi jokios 
reikšmės’, ir man rodosi butų 
visų geriausia, jeigu jis atsi
gręžtų nuo viso žemiško ir nu
žemintai lauktų, ką jam lems 
Amžinoji Galybė. — Jis pažiu
rėjo į mane padyrusiai, rodėsi, 
lyg vėl pradėjo maišytis jo pro
tas, jam davė stiprinančių , la
šų, jis bematant atsitaisė ir ta
rė: Aš taip jaučiu, lyg kad aš 
labai greitai turėčiau mirti ir 
prieš tai palengvinti savo šir
dį. Tamsta turį ant manęs ga
lybę, ir kaip Tamsta nesidanks- 
tytum, aš vis tik pastebiu, kad 
Tamsta esi šventas Antanas ir 
žinai geriausiai kokių nelaimių 
pridarė Tamstos .eliksyrai. Aš 
turėjau galvoj didelių sumany
mų, kai buvau nusprendęs loš
ti rolę dvasiško pono su didele 
barzda ir ruda jupa. Man šitaip 
pačiam sų savim besitariant 
rodėsi, tartum iš manęs visbs- 
paslapčiausios mintys ėjo lauk 
ir tirštėjo j vieną organišką bū
tybę, kuri buvo labai šiurpi, 
tačiau buvo mano aš. šitas ant
rasis mano aš turėjo piktos pa
jėgos ir numėtė mane į bedug

ni., kaipo “užtikrinimas” $25,- 
000 paskolos.

Iš šitų faktų aiškiai matyt, 
kad dalykas buvo visai ne taip, 
kaip rašo “Tėvynė”, kuri drįs
ta mums “faktų iškraipymus” 
prikaišioti. zSuklastuoti doku
mentai tos paskolos reikale bu
vo pavartoti ne tam, kad iš
gauti paskolų, bet tam, kad 
paslėpti paskolos neteisėtumą!

Ar da ir dabar “Tėvynė” sa
kys, kad £LA. nariai turi būt 
patenkinti jos “informavimu” 
apie tą Devenio aferų?

nę tuo tarpu, kai iš gilios juo-1 
dtp akmenų bedugnės, tarp 
kriiitančių putojančių vandenų 
pasirodė sniego • baltumo prin- 
cesa. Princesa pagavo mane į 
savo rankas ir nuplovė mano 
žaizdas, taip kad aš greit jo
kio skausmo nebejaučiau. Tie
sa, aš palikau vienuolis, bet 
mano minčių aš buvo stipres
nis ir traukė mane, kad aš 
princesą, kuri mane išgelbėjo 
ir kurių aš labai mylėjau, drau
ge su jos broliu nužudyčiau. 
Mane įmetė į kalėjimą, bet 
Tamsta pats žinai, šventas An
tanai, kokiu budu Tamsta po 
to, kai aš paragavau Tamstos 
prekeiktojo gėrimo, mane pats 
per/orą išvedei, žaliasis’ miškų 
karalius priėmė mane labai blo
gai, nežiūrint, kad jis žinojo 
mano kunigaikštiškų, kilimą. 
Pas jį pasirodė ir mano minčių 
aš. Pripasakojo man visokių 
šlykštenybių ir norėjo, kadangi 
mes abu buvome drauge veikę, 
pasilikti su manim draugystė
je. Tai ir įvyko, bet greit mu- 
dum iš ten bebėgant, kadangi 
mudum norėjo nukirsti galvas, 
mudu tačiau persiskyrėva. Ka
dangi tas juokingasis mano aš 
vis ir amžinai norėjo būti mai
tinamas mano mintimis, aš jį 
pertrenkiau į žemę if pliekiau 
jį stipriai ir atėmiau iš jo rū
bus. — Tiek daug buvo gali
mu suprasti iš to nelaimingojo 
kalbų., po to jis paklydo visiš
kai nesąmoningame tuščiame 
aukščiausio . pamišimo plepesy. 
Vieną valandų vėliau paskam
bino ankstybosioms, mišioms, 
jis pašoko su veriančiu baisiu 
riksmu ir, kaip mums pasirodė, 
perkelto negyvas ant žemės. 
Aš liepiau jį nunešti’ j numirė
lių kambarį, jis turėjo būti pa
laidotas musų sodne pašvęsto
je vietoje, bet gali įsivaizduoti 
musų nustebimą, musų išgąstį, 
kada lavonas, mums benorint 
jį išnešti ir įdėti į grabą, din
go be pėdsako. Veltui buvo vi
si ieškojimai ir aš turėjau 
mesti daręs’ pastangų kada 
nors ką nors artesnio supran- 
tamesnio sužinoti apie šį nesu
prantamą nusidavimų sąryšį, į 
kurį tu buvai su tuo grafu 
įveltas. Tuo tarpu aš pradėjau 
ieškoti sąryšio tarp sužinotų 
įvykių pilyje ir tų palaidų su 
beprotybe maišytų kalbų ir aš 
jau nebelabai abejojau, kad ta
sai mirusysis, tikrai buvo gra
fas Viktorinas. Jis, kaip kad 
jo bernai raitelis pasakojo, bu
vo kažkokį keliaujantį kapuci
ną kalnuose užmušęs ir atėmęs 
iš jo rubus, nogėdamas įvykdy
ti savo užmanymus pilyje. &i- 
ta pradėtoji nedorybe gal būt 
jam pačiam to nemanant ir ne
norint pasibaigė Euphcmijos ir 
Hennogeno nužudymu. Gal būt 
ir' tada jis jau buvo pamišęs, 
kaip kad Reinholdas tvirtino, 
arba pamišo paskiau bebėgda
mas, sąžinės krimtimo' kanki
namas. Rūbai, kokius jis ne
šiojo, vienuolio nužudymas, su
siformavo jame į fix idėjų, kad 
jis ištikrųjų esąs vienuolis, ir 
kad jo aš esąs suskilęs į dvi 
priešingas būtybes. Vien tiktai 
laikotarpis nuo jo pabėgimo iš 
pilies ligi atsiradimo pas giri
ninką pasilieka tamsus, lygiai 
neišaiškinama £ra, kaip jame 
■susidarė vaizduotė apie jo bu-

vimą vienuolyne ir būdų, kokiu 
jijs tapo išgelbėtas iš kalėjimo. 
Kad šiame atvejy turėjo būti 
ir išorinių motyvų, nėra jokios 
abejonės, bet labai yra nuosta
bu, kad šis pasakojimas, nors 
ir nebeaiškiai, bet atvaizduoja 
tavo likimų. Vien tik laikas, 
kada patsai vienuolis pas giri
ninkų atvyko, kaip jis pats pa
sakojo, nesupuola su Reinholdo 
dienos nurodymu, kurių Vikto
rinas iš pilies pabūgo. Girinin
ko tvirtinimu pamišėlis Vikto
rinas’ buvęs pastebėtas miške 
tuo pačiu laiku, kai jis atvyko 
į • barono pilį.” — “Palaukit, 
pertraukiau priorų. Palaukit, 
garbingasis tėve, visa viltis, 
nežiūrint mano nuodėmių naš
tos, dėl Viešpaties kantrybės 
išmelsti jo malonės ir amžinų 
išganymų, turi mano sieloje 
dingti; bevilčiai nusiminęs pats 
save ir savo gyvenimų prakeik
damas noriu mirti, jeigu aš 
giliausiai susikrimtęs ir gailė
damasis Tamstai atvirai ir tei
singai neišpasakosiu visa tai, 
kas su manim atsitiko nuo to 
laiko, kai aš apleidau vienuoly
nų, kaip jau per šventų išpažin
tį esu padaręs.”

Odeoiv
Įsigyk Šventėm šiuos naujus OKEH- 

ODEON rekordus, kaina po 75c vienas.
Siunčiame ir j kitus miestus.

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI

26105 Angelai gieda danguje,
Tyliąją naktį, Petras Petraitis, baritonas

26022 Sveikas Jėzau gimusis
Linksmą giesmę mes užtrauksime, Brooklyno Mišrus Kvartetas

26023 Gul šiandieną.
Atsiskubino Betlejun, Brooklyno Mišrus Kvartetas

26106 Ar žinai kaip gerai, Polka,
Mano tėvelis, Valcas. P. Sarpaliaus Orkestrą, dainuoja J. Sersevičius 

26J07 Kraip, Polka,
Džiaugsmo valandos, Mazurka, Petro Sarpaliaus Orkestrą

26054 Barbara, 
Kad nėra alaus, 

26066 Gejkitn, gerkim, 
Rai, .rai, ratatai

26069 Aš berniukas, 
. Sutana,

26049 Sveikas ligonis, 
Naujas žiuponas, 

26027 Bevaikis pas daktąrą. 
Sunaus logika,

26070 Dzūkų kraštas, 
Kudlius su kanklėmis,

26088 Smuklei vainikėlis.
Kur Nemunas ir Dauguva, 

88001 Mamytė,
Naktis svajonėmis papuošta,

26072 Uk'vei,
Senas bernas^ 

26080 Urėdas maiše,
Godelis, 

26004 Juokai, juokų rekordas. 
Pastorius.

26073 Saulelė raudona, 
Aš bijau pasakyti,

26039 Sėdžiu po langeliu ,
Nepagelbės mergužėlę gailios ašarėlės,

K. Kraučiunas

Kauno Benas

Aplankyk Budriko Krautuves Prieš Kalėdas.

26035 Stasys,
Plaukė sau laivelis,

26047 Dzinguliukai, 
Prašome pasakyti, •

26095 Grybai, 
Levendrėlis,

26103 Petro vestuvės, komiška scena,
Atliko Juozas Uktveris ir Adelė Zavistaitė

26040 Rigoletto, 
Neverk brangi, A. Sodeika

26094 Oj ,čia, čia, 
Ganėm aveles,

26044 Margarita, iš operos Faustas. Julė Dvarijonaitė, soprano
v Arija iš operos Samsonas ir Dalila, Grigaitienė, soprano

26077 Kam šeriai žirgelį K. J. Kriaučiūnas, tenoras
Iš rytų šalelės. Kriaučiūnas ir Olišauskas. duetas

-26104 Bernelis. Polka, 
Noros Polka, Petro Sarpaliaus Orkestrą

26096 Lietuvaitė, Polka, Armonika, klarnetas ir pianas
Močiutė, Valcas. Duetas ant armonikų

26089 Išleistuvių Polka,
Seklyčioje, Polka, Armonikų duetas

26078 Panemunės Valcas,
Plikas kaip tilvikas, Two Step, Armonika solo

26071 Gaidys, Polka, 
Klaipėdos Valcas, Kariškas benas

26068 Karvelėli, Valcas, 
Eisim grybauti, Šokis,' Kauno Orkestrą

26060 Lelija, Valcas, 
Žvlrblėlis,' šoras. šokių orkestrą

26003 Kas bus. Polka.
Šitas šokis dėl visų, Polka, Kaimiečių benas

Jos. F. Budri k, Ine.
3417 So. Halsted Street

CHICAGO. ILL.

Prioras neišpasakytai nuste
bo,-kaip jam išpasakojau visą 
savo gyvenimą su visomis 
smulkiausiomis . aplinkybėmis. 
“As turiu tau tikėti, tarė man 
pabaigus, aš turiu tau tikėti, 
brolau Medardai, nes tau kal
bant mačiau visus žymius, kad 
^ikrai gailiesi. — Kas pajėgs 
atidengti tą paslaptį, kurių su
darė dvasinis giminingumas 
dviejų brolių, vieno nedoro tė
vo sūnų ir pačių nedorais ta
pusių. — Aišku, kad Viktori
nas stebuklingu budu išsigelbė
jo iš bedugnės, kurion tu jį 
numetei, kad jis buvo tasai be
protis vienuolis, kurį girinin
kas priėmė, kurs tave 
lyg tavo gretimis perse
kiojo ir čionai musų vie
nuolyne mirė. Jis tarnavo tam
sios galybės' žaismu, kuri į ta
vo gyvenimą buvo taip įsiver
žusi, — jis nebuvo tavo bend
ras, buvo tiktai tavo pavaldine

(Bus daugiau)

“KULTŪROS” No. 11 tik 
ką gautas iš Lietuvos. Kai
na 45 centai. Gaugite “Nau
jienose”.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Joniškiečių Kliubo 
priešpietinis 
susirinkimas

Kiekvienos draugijos nariai 
daugiausia dėmisi savo organi
zacijomis, kai pradeda artintis 
senųjų metų galas ir naujų 
pradžia. Mat apie tą laiką dau
giausia yra • duodami iš visų 
metų valdybų ir komisijų ra
portai, atskaitos ir draugijos 
veikimo apyskaitos.

Tad ir Joniškiečių L. K. Kliu
bas ateinantį sekmadienį, gruo
džio 14 d., turės savo priešme- 
tinį susirinkimą, kuriame 
aptariami įvairus kliubai 
dingi reikalai ir darbai; 
dybos ir komisijų raportai, 
jos ateinantiems metams
dybos rinkimai, bedarbių 'klau
simas ir kt.

Tuojau po susirinkimo 
paskaita. Prelegentu yra 
kviestas Dr. Dundulis. Tad
sų narių pareiga būtinai apsi
lankyt, tuo labiau, kad nauja 
valdyba renkama, nes nuo val
dybos pareina organizacijos 
veikimas ir bu joj imas. '

Susirinkimo pradžio 1:30 
vai. popiet, vieta p. Krenčiaus 
svetainė, 4600 S. Wood St.

—Sekretorius.

RYTOJ DAINUOS “BIRUTĖS” KONCERTE

bus 
nau-

nau- 
val-

bus 
pa-

Roseland
Roselando ir apielinkūs lietu

viai tėmykite ir nepraleiskite 
geros progos. Lietuvių Geres
nės Valdžios Politiškas Kliubas 
šaukia priešmetinj susirinkimą 
gruodžio 15 d., 7:30 vai. vaka
re Strumilos svetainėj, 107 ir 
Indiana Avė. Bus renkama nau
ja valdyba 1931 metams, taip
gi bus visoki raportar iš kliubo 
darbuotes kaip 'politikoj taip 
'ekonomijoj bei finansuose. Kai
ne šiam kliubui dar nepriklau- 
sot, tai nepraleiskit progos, at
eikit gruodžio 15 d. prisirašykit 
ir iš karto turėsit balsą rinki
me valdybos, o už metų galėsit 
būt ir patys renkami j valdybą, 
nes kliubo įstatymai leidžia tik 
vienus metus valdyboj tarnaut, 
tai yra turi būt valdyba ren
kama kožną metą iš kitų narių. 
Taip kad bile narys ar narė tu
ri progos būt išrinktu kliubo 
viršininku, o tokio kliubo vir
šininku būti yra didelė garbė.

šis kliubas yra didžiausias

Radio Bargenai
Elektros Radio Tūbai

50c
Mes tik vien.} kart} į metus tu

rime bargeftų. Žmonės, kurie su
pranta radio. nustebo pamatę, kad 
R. C. A. Radiola — radio ir fono
grafas, kurio tikra vertę yra $300,
pas mus uz

$150
Kennedy ir Columbia radio-fono- 

grafai už

$99
Taipgi Brunswick. Spartom Vic- 

tor. Majestic. Howard. Philco, Fada, 
Colonial, Griebe, Bosch, Atwater 
Kent.

3856 Archer Avė., 
netoli Rockvvell St.

LIETUVIAI ELEKTROS IR 
RADIO TECHNIKAI— 

INŽINIERIAI

IŠMOKIT DEZAININIMA
Dezaininimaa ir siuvimai 
drošiu moka didele aire. 

J Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
olomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knytrelžs.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State SU k. Lake St. 10 fL

pa-Valerija Bruchienė, rytoj, galima sakyti, pirmą kartą 
sirodys prieš Chicagos publiką. Dainavime ji padarė didelį 
progresą. Apie tai galima spręsti iš tų recenzijų, kurias patal
pino Europos laikraščiai. Ir jeigu jau daug reikalaujantys ita
lai pripažino, kad Bruchienė gerai dainuoja, tai jų sprendimu 
mes galime pasitikėti. Todėl nepraleiskime progos išgirsti ją 
dainuojant “Birutės” koncerte.

čia jau reikia priminti, jog “Birutes” koncerte dalyvaus ir 
musų gabaus muziko Petro Sarpaliaus gabioji dukrele, Birute 

Sarpaliutė, kuri už pasižymėjimą muzikoje yra laimėjusi kelis 
auksinius medalius.

Park Gardelis daržo.
Gal p. Suromskis išklausęs 

savo advokato technišką atpa
sakojimą apie bylos eigą ang
liškoje kalboje, nesuprato ir 
manė kad išlošė, bet faktas yra, 
kad jis tą bylą ištikiu jų pra
lošė. Kad atitaisyti klaidingus 
gandus apie šios bylos eigą, 
galima pranešti, kad teismo re
kordai rodo sekančius faktus:

Byla buvo užvesta Circuit 
Court of Cook County po nu
meriu B-199886 ir tas teismas 
ištyręs reikalą paskyrė “recei- 
ver”, kuris imtų randas. Su
romskis nebuvo patenkintas su 
tuo teismo nuosprendžiu ir var
dan savo uošvio Vaitekūno, per
kėlė bylą į aukštesnį teismą, 
Appellate Court po numeriu 
34506 kad aukštesnis teismas 
pernagrinėtų šią bylą. Aukš
tesniam teisme Suromskis taip
gi pralošė, nes Oct. 29, 1930 
rečeiverio paskyrimas buvo už
tvirtintas ir žemesnio teismo 
sprendimas buvo užgirtas. Ta
da buvo reikalauta, kad sko
lininkai pasitenkintų kaucija 
arba bond sumoje $8000.00 vie
ton “recciver”. Bet skolininkų 
advokatui pasipriešinus ir tas 
reikalavimas liko atmestas. Su- 
romskio advokatas yra ameri
konas, o skolininkų advokatas, 
kuris laimėjo ši# bylą, yra lie
tuvis.

— Juristas.

(Jniversal State Bank 
padidinojividendus

Pasikalbėjus su Uniyersal 
State Banko prezidentu p. J. 
EJias, teko patirti smagių ži
nių iš Banko biznio. Gruodžio 
9 dieną įvykęs Banko direkto
rių susirinkimas, kuriame nu
tarta visiems Banko šeriu in
kams (stockholderiams) pakel
ti dividendus už paskutinįjį pus
metį, prie 3% pamatinių pri
dedant dar po du su .puse nuo
šimčio priedų, taip kad šerinin- 
kai už šį pusmetį vietoj trijų, 
gaus penkis ir pusę nuošim
čių.

šiais laikais, kada visoks biz
nis atjaučia sunkią depresiją, 
šitokios žinios iš Universal 
State Banko yra labai geros, 
ir parodo, kaip stipriai Ban
kas stovi finansiškai.

Pustapėdis.

Lietuva laukė Chica
gos radio valandos
“Lietuvos žiniose” lapkričio 

26 d. numery įdėta žinia tokio 
turinio:
“RADIO CIKAGO —-LIETUVA,

Gruodžio 7 d., Lietuvos lai
ku apie 8 vai. ryto bus bando
ma su radio pagelba iš Čika
gos pasiekti Lietuvą. Bus per-

duota lietuviškos muzikos pro
grama. Bangos ilgis 49,20 me
trų. Stoties pavadinimas W—• 
9—XAA. Ė.” *

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos?

> yra naudingos. M / 
----- —m— —  L, — t T " ' 1 "■

GERA PROGA
pradėt įmokėti į CHR1STMAS CLUB (Kalėdų Kliubą), 
kur dedant atliekamus centus kas savaitę ar mėnesį 
gale įlietų susidaro graži suma, kuri yra išmokama sii 
nuošimčiu.

Tai prašome gerbiamus tautiečius atsilankyti dieno- 
. mis arba Utarninko ar Subaios vakarais ir išsiimti kny

gutes, jei ne dėl savęs, tai nors dėl vaikučių ir pradėti 
juos pratini prie gero taupinimo budo. *

Su PtKjctrba,

Universai State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

visoj apielinkėj, skaitlingiau
sias nariais, moka ir gali pa
rengt gražiausius išvažiavimus, 
balius, šokius su daugybe gerų 
dovanų už visokius atsižymėji- 
mus; yra demokratiškiausias vi
soj apielinkėj kaip savo vidu
je, taip politikoj; nėra niekam 
draudžiama vest agitacija su
sirinkimuose už savo 
kandidatus, ir t.t.

Todėl visi kviečiami 
prie kliubo gruodžio 15 
metais. Kas myli
savo šeimą, tas privalo mylėt 
organizaciją ir per organizaciją 
iškovot geresnę ateitį, kaip sau, 
taip savo šeimai bei artimiems.

— Korespon d en tas.

pažiūrų

rašytis 
d. šiais 

pats save,

mėn., 1931 metų. Paklausiau, ar 
Batelis mano lošt kokių veika
lą? Atsake, kad dėl labai dide
les bedarbes nemano rengt šią 
žiemą, nieko, nes Ratelio tikslas 
he išnaudot žmones, kada žmo
nės kenčia skurdą, negaudami 
darbo, o da rengt vakarus, tai 
butų tik išnaudojimas žmonių, 
o gal ir sau skriaudą, tai nuta
rė svetainę arba atsakyt arba 
pavest kam kitam, tai ir pa
vedė rusams, o kadangi rusai 
vieni neišgali, tai kreipėsi prie 
Ratelio, kuris ir prižadėjo pa
statyti scenoj kokį gerą veika
lą lietuvių kalboje.

—Ratelio Rėmėjas.

-----J.-------------' - - Į -r - ..................................................................................................................................................

Dec.
Jan

Hcllig Olai)
Oscar II ..

Kalėdinei Ekskursijos
Frederik VIII ......... Dec

VAŽIUOKIME J LIETUVĄ
FįūBk Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

F*®®1 per KLAIPĖDA
Greitas susisiekimas via Kopenhagcn

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Laivų Išplaukimai Iš N e w York:

Roseland
Neteisingi Pasi 

gyrimai .
Ką Scenos Mylėtojų Ratelis 

mino veikt?

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pae savo agentą arba:

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
27 VVHITEHALL ST. 248 WASHINGTON ST. BO N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MAS S. CHICAGO, ILL.

EinU gandai Bridgeporto apie
linkėj, kad buk tūlas Čalis Su- 
romskis kokiu tai stebuklingu 
bildu išlošęs foreclošure bylą, 
kuri buvo užvesta prieš jį ir ki- 

y patas dėl neatmokėjimo 
ant Justice

Teko nugirsti, kad Ratelis ke
tina sulošt koki 
Lietuvių kalboj rusų 
kuris žada būt, rodos, vasario antro mortgage

gerą veikalą 
vakare, tas

The Neighborhood Meat Market 
and Grocery

Lietuviška krautuvė, nepamirškite atsilankyti, viskas yra įrengta pagal vė
liausios mados, geriausi produktai ir patarnavimas. Orderius 

' * pristatėm į namus.

2643 West 63rd Street
šaukite Grovehill 1680

STORADŽIUS SANDELIS
PAAUKOJA

200 moderniškų grynai elektrikinių

9 TŪBŲ LINCOLN RADIO
Pirmiau parsidavinėjusius po $149.50, dabar tiktai už

$38.00
Šis stakas yra likviduojamas kiad apmokėti paskolas ir 
iškaščius laikinio sandelyje. Tikrai didžiausias ir sensa
cingiausias pasiūlymas kokis ikišiol buvo padarytas radio 

srityje.

GRISWOLD-WALKER-RATEMAN CO 
1524-36 S. Peria St.

(2 blokai į vakarus nuo Halsted St.) 
Atdara vis} dien} Nedėlioj.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tcl. Kedzie 8902
VI 2'Za. SįSįJ.

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

Nauji Victor rekordai gaunami Budriko 
krautuvėje, kaina po 75c kiekvienas. 

Siunčiame į kitus miestus.
NAUJI VICTOR LIETUVIŠKI REKORDAI

Ant Victor. rekordų jus gausite viso pasaulio muziką, kuomet 
tik norite ir kada tik norite.

V-14029 Užgavėnios
J. Žiūronas ir grupėLinominis,

V-14028

V-14026

Reginos polka,
Aukso žuvytė, Polka, 
Ant tėvelio dvaro, 
Sugryžimas,

Viktor Lietuvių Orkestrą

Šv. Marijos Lietuvių Choras
V-14016

V-14001

V-14038

V-14037

V-14039

V-14036

Motule mano.
Pirmyn į kov}, šv. Marijos Choras
Anykščiųv merginos, F. Jokto Orkestrą
Smagi kumutė, Polka. Vitkof Orkestrą
Veselija, Polka, Chicagos Veselijų Orkestrą
Pasikalbėjimas, Polka, Chicagos Veselijų Orkestrą ir J. Žuronas
Linksmi draugai, Polka, Armonika
Gero ūpo Polka, Armonika
Laimė, Polka, Stygų Orkestrą
Džiausmingas, Orkestrą
šok, mergyte, Polka, • Padaužų Grupė

V-14035

806 38

80750

14020

14022

14027

78723

78827

79079

78403

80037
/ •

Mandruolių Polka, 
Oi greičiau, greičiam 
Tolima laimė vilioja, 
Salio šulinėlis, 
Ant kalnelio po kalnelio. 
Rožės. Mazurka, , 
Seredžių Polka , 
Vestuvės, Polka, 
Mylimasis. Polka, 
Jau saulutė leidžiasi, 
Vaikščiojau po girelę, 
švento jono vakarėlis. 
Gaspadinę valdo bernas, 
Davatkėle po sodnelį. 
Giesmė apie šv. Marija 
Dolpelis mandrapipkis. 
Dalis I ir II, 
Knygnešio daina, 
Piršlio daina, 
Kaitink šviesi saulutė. 
Vai, njočiutė mano, 
Barboros Valcas, 
Mariutė, Polka,

Jonas Padauža 

Jonas Butėnas

A. Vinckevičius ir J. Nameko 

Mahanojaus Orkestrą 

Kozel Orkestrą

Petras Petraitis

Magdaleną. J. Vaičkus

J. Vaičkus

J. Vaičkus

J. Kudirka 
i f .

A. Lubuckio Orkestrą
80397

80525

Paukščių daina.
Kad jojau per girelę. 
Vai, Jonukas jaunasis.
Karklyno žvirblelis.

A. Venckevičius irxV. Daukša

V. Daukša

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted Street

CHICAGO. ILL.
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Northsi .lietis

TIKRA PALAIMA
Fa®wiScinimą

Sventese

dirbantieji musų

Wjr

MALT TONIC'O V-14041 Kalnai Orkestrą

Būtinai

arba V-14029 žuronas Ir Grota Padaužei Gropi

Extra Pale Alaus V-14028 Padaužei Grupa

VALANDOS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Birutes” 24-to Sezono Atidarymo KONCERTAS
Sekmadieny, Gruodžio 14 d., 1930

Birutės” ChorasLietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street VĖLIAU ŠOKIAI

apie 
gam-

Lengvi išmokėjimai. Jūsų 
seną radio priimsime aug- 
ščiausia kaina.

Nauja
Victor

klausiau, 
sieną?” ? 
farmeris 
susitvėrė 
gytojy 
doms ii 
mą; ; 
riams

Lietuvon iš 
bet visa šei

Pustapedis.

Rekordų Darymo 

Electrola
RE-57 $285.00 
Be Radiotroną.

tNVIftORATIHO 
iOod ron coNvAta*ca*rr> 

RiretSMiHG 
Gooo ron thi hOM>

pasiklausykite lietuvių liaudies 
. F. C., 1120 
* ncdėlioinis 
k i 2 vai. po 
F. Budriko

šiuo laiku dėl Maugelio šeiminų 
yra musų Kalėdinis Kliubas. Vi
si to kliubo nariai dabar aplaiko 
čekius ant įvairių sumų. Kas 
ikišiol dar nėra narys musų Ka
lėdinio Kliubo, tam patariame 
kaip galima greičiausia prisira
šyti dėl savo paties labo.

Del žindamų moti
nu. Nei vienas ne-

Gerai žiūrimas bankas 
tarpe lietuvių visoj Ame
rikoj savo stiprumu ir 

geru patarnavimu.

Po truputi bet apie 
daug

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

IcONHNIS
LL?/lbiD ox

Šie lietuviai
banke, Sedemka, Jagminas, Rim
kevičius, . Žabelio, Mickewicz, 
Laurinavičia, Metrikis, Adoma- 
vičia ir p-lė Laucaitė malonaii 
jums patarnaus.

kIYXXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT

MALT JONIO - EXTRA PALE 
speciali: alus

tos, nes sveikata yra brangiau
sias turtas . pasaulyje, ir dar 
linkiu sveikatą tpalaikyti arba 
prarastą grąžinti.

rinko pilna svetainė. Man teko 
būti pirmą sykį ant tokios pur
tės. Mano supratimu, tokie pa
rengimai yra gana- geri, nes 
kiekvienas praleidžia linksmai 
laiką ir visi kiek galėdami sku
bina berti daisus norėdami ko 
nors išlaimėti.

Bijūnėlis ir nemiega
Pirmutinė vaikų Draugijėlė 

Bijūnėlis, Northsidėj, gana ge
rai gyvuoja ir šiais metais. Bi
jūnėlio mokytoja yra p. Stepo- 
navičienė-Salaveičikiutė. Bij li
nelis stato operetę “Gėlių Dar
žas”, gruodžio 28 d. Crysta.

Iš “Vusterio” praneša, kad 
vienos didelės Chicagos tautiš
kos organizacijos generalis or
ganizatorius ten buvo susiradęs 
širdies patieką ir jau jau buvo 
besiženijęs ir tik tik neapsiže- 
nijo. Vusteriečiai dabar ir sa
ko, noii, sako, dusia’į rojų, bet 
griekai neleidžia.

Kad buvo tai buvo
šeštadieni, gruodžio šeštą, 

Ghicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos moterys 
turėjo surengę bunco party 
Wickers park svetainėje. Pub
likos, daugiausia moterų, prisi-

saldainių iš 
Šiaulių, pagamintų iš 

vaisių, geriausios 
nupigintomis kaino-

svetabiej, 27005. North Avė. 
tai yra šalę Crystal teatro. Ta 
pirmą syki Northsidės lietuviu

MIKAS YOZAVITAS “Birutės” Choro Vedėjas
x VALERIJA BRHčĮENe sopranas

Taippat dalyvauja jauna šokėja Mary Griniūtė, St. Rimkus, Sersevi- 
čia, P-nia Gapšienė, Ona Biežienė, P-Iė Birutė Sarpalius — pianistė ir

Musų krautuvėj visuomet gausite tinkamą patarnavimą 
Visus radio parduodam lengvais išmokėjimais.
Dykai demonstravimas jūsų namuose.

3417-21 South Halsted Street
Tol. Boulevard 4705

visuomet baigia žodžiais 
viso geriausio, o svei- 

nes

Peoples J^ational 'Bank
and cjrust Company 

of Chicago /

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Daugelis rašydami laiškus 
pas daktarus ar šiaip gerus gi
mines, 
“Linkiu 
katos už vis daugiausia”, 
tai yra būtinai reikalinga 
siems gyviems augmenims.

Taip , ir aš linkiu lietuvių 
suomenei kuogeriausios sveika

Kalėdas knygynas 
” yra nupiginęs visas 
kad kiekvienam butų 

nusipirkti pasiskai-

Pereitą savaitę Chicagos 
priemiesty pasitikau farmerį 
vežant vežimą ^šieno. žinoma, 
šieną vežė arkliai, o fermeriui 
tik garbė, nes jis pats nevežė, 
o tik. ant vežimo sėdąjo. Pa- 

“Kur tamsta veži tą 
- “Į Chicago”, atsakė 
“nes ten, girdėjau, 
Lietuvių 'šieno Val- 

Kliubas, kurs tai Kalė- 
• užsiorderivo tą veži- 

sako šieną išdalins na- 
,, kurie jį valgys su silke, 
i ko, daktarai randa, kad 

šienas yra ir tautiškas maistas 
ir labai legvai vidurius užkem
ša, ir eina i kūną. Tai, sako 
farmeris, tik reikia tankiai at- 
rajuoti (gromuluoti) —ir far- 
rneriams reikalai pasitaisys ir 
šieno kaina pakils. Tik baimė, 
kad šieno valgytojams nepra-i 
dėtų ragai augti, o tai kur tuo
met savo karves dėtume!”

Dzimdziams Massachusetts 
valstijoj sušalo “katalikas“ ir 
persprogo radiatorius. Sako, jų 
šoferis padaręs mažą klaidą, 
nes bepildamas spiritą i radia
torių jį supylė ne į tą skylę, 
taigi ir išėjo, kad šoferiui pa
sidarė karšta, o radiatoriui 
šalta. Kartais ir mažas apsi
rikimas dideles pasekmes tu-

Tai . yra knyga, kurioj su
rinkta retai žinoma medžiaga 
apie tai, kaip musų bočiai kovo
jo už dvasios laisvę ir padėjo 
paruošti dirvą dabartinei, mo
derniškai, pažangiajai pasaulė
žiūrai.

Knygos Įžanga prasideda iš
trauka iš Žemaičių Atsišaukimo 
j Pasaulio Valdovus, paimto iš 
Šimėno Daukanto “Lietuvos 
Isttorijos”, pusi. 227, kur že
maičiai šaukėsi “Klausykite,

Galima gauti didelį pasirinki
mą visokių knygų, atviručių su 
lietuviškais užrašais ir spalvo
mis, Kalėdoms laiškų ir dova
nų, iš Lietuvos importuoto gin
taro, lietuviškų 
Kauno ir 
lietuviškų 
rūšies ir 4 
mis.

Prieš
“Lietuva” 
kainas 
prieinama 
tymo ir kitokių reikmenų.

—Senas Petras.
Koks džiaugsmas jūsų gimdytojams ir draugams 

gauti rekordą su tavo ir tavo šeimynoj geriausiais 
linkėjimais! ».

Rekordus galite padaryt namie,
Atlankykit mus šiandien!
Mes jums parodysim kaip.

įamatys tą svetainę, nėra abe
jonės, kad Bijūnėlis turės gerą 
.atsekimą

Kaip tai 
kiekvienam 
knygą “Namų Daktaras” 
rią parašė musų mylimas 
taras rašytojas Dr. A. J 
ralius. ,

Nereikia daug kalbėti 
rašytoją Dr. Kralių, kiek 
t apdovanojo jį rašytojo ga
bumais. Jo parašytus laikraš
čiuose straipsnius ar pirmiau 
rašytas kyngas visi su mielu 
noru skaito. Taip ii' šią kny
gą autorius parašė nepaprastai 
aiškiai, suprantamai ir tiksliai. 
Jojč" jis aprašė daugybes ligų, o 
kaip nuo tų ligų pasigydyti, 
yra daugybės receptų paduota, 
kad žmogus šią knygą nusi
pirkęs galėtų pats žinoti kas 
jam yra ir kas jam daryti. Tu
rėdamas' tą knygą, už mažą 
kainą žmogus turės per visą 
savo amžių namuose gydytoją, 
o reikalui. priėjus, nebus 
aklas ir žinos pats, kas vi
sų pirmiausia daryti.

“Namų Daktaras” jau išėjo 
iš spaudos dvejopos formos: su 
gražiais viršais drūčiai apdary
ta, kaina $2,00, su popieriniais 
viršeliais $1.75. Šią svarbią kny
gą galima gauti “Lietuvos” 
Knygyne, 3210 OSo. Halsted St.

“Arionu Prisikėlimas”

Proga Sutaupinti Pinigų 
int jūsų Kalėdų pirkinių pas Peter Novcr.

Niekad nebuvo didesnės progos tiems tukstan- 
čiams žmonių, kurie nori, ‘kad jų doleris pirktų 
kuodaugiausia. Čionai persitikrinsit kožnas vie- 

2®į nas. kad mųsų store yra žemos kainos.
žgl r- štai du iš daugelio pavyzdžių. Tikro Deimanto 
SraSA* žiedai nuo $6.5 0 ir aukščiau. Laikrodėliai nuo 

nu i $3.50 ir aukščiau.

||L - PETER NOVER
VrvMH (Neverauckas)
VSJ VVATCHMAKER AND JEWELER 

jĮa 4138 Archer Avė.
i >Tel. Lafayette 3847

Padaažat Grapi

{Motule Maoo 
Pirmyn | kova

šv. Marijos Lietai' Chorai 
Yotko Ortatra 

Wltkow Orkestrą

Budriko Radio Valandos
Atsukite savo radio
dainų ir muzikos kelvcrgais iš stoties \V. II 
kilocycles, nuo 7 iki 8 valandos vakare. I 
iš stoties W. C. F. L., 970 kilocycles, nuo 1 i 
pietų. šiuos radio programus rengia Jos. 
radio krautuvė.

Atsilankykit į musų krautuvę arba pašaukite telefo
nu, musų atstovai atvažiuos į jūsų namus ir viską 
išaiškins.

Jis yra rekomen
duojamas per 

į DrMcNicholas
Prašykite savo Rroseminko trba 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

Kas girdėti Lietuvos 
Knygyne

klausykite, jus viešpačiai dva
siški ir ūkiški, susimilkite ant 
balso rūpestingųjų, ant vaito
jimo nuvergtųjų. Mes esame 
laisvi ir didžios kilties, ką kry- 
žuočiai nori mums išplėšti...”

Knygoje yra aprašyta iš'' 
traukos iš Lietuvių, Žemaičių, 
Prūsų ir kitų jau išnaikintų 
lietuviškų giminiti istorijos, 
kaip jie atkakliai gynė savo 
laisvę ir kaip verčiau išnyko 
žudomi .visokių kryžiaus armi
jų, ne kaip savo laisvės išsi
žadėjo, ir kaip iš vergijos ga
dynės išsivadavę, dabar vei 
stengiasi senąją dvasios laisvę 
susigrąžinti, ir kultūriškąjį pa
saulį pasivyti.

Šią knygą reikėtų perskaity
ti kiekvienam lietuviui. Knygą 
galima taip pat gauti Knygyne 
“Lietuva”. Knyga spausdinta 
Lietuvoj, gražiais apdarais, tu
ri 290 puslapių, kaina $2.00.

Ligi šiol buvo mada važiuoti 
į Italiją pasimokinti dainuoti 
ir grižus, jei jau ne i operą, tai 
Į moterystes stoną įstoti. Da
bar New Yorkas Italiją suby- 
tino ir štai kaip: vienas- daini
ninkas Italijos konservatorijose 
kelis metus dainavo ir ne tik 
naujos pačios, bet ir senąją 
pačią pradainavo, bet kai pate
ko į New Yorko policijos kon
servatoriją, tai tik kelias (liek
nas pasėdėjęs šeimyniškus rei
kalus pataisė ir 
grįžo nebe pienas 
mvna vežinas

V'14001j8magl Kumut*

V'14036į Mandruoll'—Polka 
{Rodi* Polka 

Bevardi—Polka
Chlcajoi Vesellą Orkestr*

.. ..a.™! PIHotybei poplera
V-140321 vir|a| Saoilonas Ir Varaltli

NAUJAUSI VICTOR
10 Incb, LUto Kainos 75^ 

„ GERSIM, Broliai, Vltaoslm 
' V'14040į 2Y0U BĖDOS

Dlomantai Polka 
Gilynas Polka

»•>««! K11 ""
Uigavlnlot 
Llnominii
Reginei Polka 
Aukio žuvlti Polka
Ant tSvelio dvaro 

V-14026^ Sugrįžimas 
šv. Marijos Lietai' Choras

UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA W
30 METŲ.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
dykai pasitarti su daktaru.

Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais po 
to. kaip kiti gydymai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu- f 
rėję kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus, nervų, pr> jų. Ross 
inkstų ir pūslės pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti 
laimingais. Geriausias gydymas sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silp
niems vyrams.

Žmcyičs turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm nėra 
perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo paralyžių, 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikalbėkite su daktaru 
apie bile kokią ligą ar silpnumą. Už geriausį gydymą jus mokate ne 
daugiau, negu norite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street r , x

kampas Monroe St., Crilly Building. Chicagp.
Imkite elevatorių iki penkto augšto,

Kasdie nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Ncdėlioj 10 a. m. iki 1 
Panedėliais, Seredomis ir Subatomis valandos prailginamos nuo 

10 a. m. iki 8 p. m.

____ .J H

DIDELIS LIAUDIES BANKAS

Į M'inj
ĮĮĮįyįįĮf

a1 ■'l'■
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Bedarbiu Šelpimo Reikalai
Lietuvė bedarbė su 
vaiku rasta pusgyvė

bukime prisiruošę savos tautos 
garbę ginti, neleisdami nei vie
nam lietuviui badauti.

—Dr. ft.. K, Rutkauskas.

Žmona ir duktė jau sugryžo 
iš ligoninės ir ilsisi savo na
muose. Bet Kazimieras tebėra 
ligoninėj. Šiomis diehomis jam 
turėjo būti padaryta sunki ir 
pavojinga ‘operacija, kurių per
nešti, atsižvelgiant j jo amžių, 
bus ir labai sunku. Pats Povilas 
irgi dar neatsigauna nuo “šal
čio.” J-D. ' '

vienintelis būdas, kuriuo aš ga
liu tau pagelbėti. Nedaryk jo
kių išlaidų mano laidotuvėms, 
nei gėlėms”. Mack turėjo 2 
'vaikus, 5 ir 10 metų

P. A. žolpis atsiuntė aprašy
mų apie vienos lietuvės mo
ters, Martelės Žemaitienės pa
dėtį (Aprašymas įteiktas Be
darbiams Šelpti Komitetui^.

Žemaitienė, našlė, su vienu 
vaiku, iš Brighton parko per
sikėlusi į Town of Lake ir ap
sigyvenusi pas lenkus, 4306 S. j 
Honoie St., Jenkų_ apgyventoj (|ar^^ Komitetų dėl informaci-

I jų ir gavęs informacijų kuopos 
i komitetas išdalins pinigus arba 
j supirks misto, tokiu budu su
šelps vienų kita alkanų šeimy
ną. Tai yra pagirtinas *100 

darbas. Beje, 
party ir dova- 
kas išlaimėjo 

ne. Kaip sa-

Bunco party
ALTS. 100 kpopa turėjo bun

co party pereitų trečiadienio 
vakai^ Sandaros svetainėj, da
lyvavo 44 ypatos. Visus pelnas 
eis sušelpimui bedarbių. 100 

; | kuopos komitetas kreipsis į Be-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
įaiko-bedarbčs

Dr. J. Shinglman
4930 W. 13 St.

CICERO
(kuris praktikuoja Ciceroj apie 

25 metus)

Suteiks bedarbiams dykai gydymą, 
tiems kurie dirba tik dalį laiko, teiks 

gydymą už pust k4inos

Panedėliais ir Seredomis nuo 
10-12 ir 2-4.

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

St.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III. f

Įvairus Gydytojai

GYDO

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy U Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

apylinkėj. Neturėdama darbo, i 
nė pažįstamų, moteris atsiduru- į 
si dideliame varge. Už kamba
rį nebeužmokant per 4 mėne
sius, savininkas pradėjęs krapš
tyti iš buto ir gazdinti.

Lapkričio 28 d., įėję vidun 
savininkai radę Žemaitienę su 
vaiku, pusantrų metų kūdikiu, 
dėl bado ir šalčio netekusius 
sąmonės. Savininkai davę ži
nių miestui; iš Chicago univer- 
sity settlement skubiai pasiųs
ta slaugės su drabužiais ir 
maistu, ligonę ir jos kūdiki tuo 
kartu išgelbėję.

Tai yra 
kuopos rengėjų 
buvo ant bunco 
nų laimėjimas; 
nežinau, tik aš 
kant, “out of hiek”.

—Pustapėdis.

18-tos gatvės apie 
linkę

Lietuvių Bedarbių 
Šelpimo Reikalai

Serga Ambrose šeimyna

Du bedarbiai nusi 
žudė

Graboriai

Sakoma, kad bėda nevaigšto 
viena, jos užklumpa būriais. 
Tokis būrys bėdų užklupo ir p. 
Povilo Ambrose šeimynų.

Povilas Ambrose turi Palace 
garažių, 724-26 W. 18 St. Prieš 
kiek laiko jis susirgo sunkiu 
“šalčiu”. Veik tuo pačiu laiku 
jo žmona Kunigunda beskubė
dama gatve paslydo ir krisda
ma persiskčlė galvų taip, kad 
reikėjo ja gabenti ligoninėn. 
Ta pačia dienų į ligoninę tapo 
išvežta jų duktė Olga skubiai 
appendicitis operacijai. Maž
daug tuo pačiu laiku tapo iš
vežtas ligoninėn ir Povilo Am
brose brolis Kazimieras.

/

Bedarbė buvo priežastis dvie
jų bedarbių mirties vakar ry
tų. Nepajėgdamas rasti jokio 
darbo ir išmaitinti savo žmo
nų su šešiais vaikais, John 
Frostholm, 47 m. darbininkas, 
britva persipiovė gerklę garaže 
prie namų, 1621 N. Fairfield 
Avė. Jo žmona, vaikams pade
dant, pargabeno jį į ligoninę, 
bet buvo per vėlu: jis mirė 
pakelėje.

Levvis Mack, 54 metų, 6442 
South May Street, darbininkas, 
pasikorė savo kambario klozete 
su elektros viela: Raštely savo 
žmonai jis parašė: “Tai yra tik

Telefonas Yards 1

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

o

CHICAGO, ILL.

duodu 
electric

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akiu Gydytojai

Paminklų Išdirbystė
Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau
sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie
šais Šv. Kazi
miero kapines
Taipgi skyrius prie
3958 W. lllth St.,

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Tautišku kapiniu
Chicago, III

Tel. Beverlv 0005

F*--------- ' "A  —l •
PJione Boulevard 4139

A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, 
akių karštį, nuima kataraktą, 
trumparegystę ir toliregystę. 
teisingai akinius, 
egzaminavimas daromas- su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į. mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Ncdčlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

kuris esti 
svaigimo, 
skaudamą 

atitaiso 
Prirengia 

Visuose atsitikimuose

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL. ,

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptickos) po 
nr. 2423 West Marųuete Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj; 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avc. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Ofiso telefonus Vhginia 0030 
Roz. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 
O iki 8 ••vakaro. Nedėliom nuo 10 Iki 12 die

nų. -Namų, ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

. Phone Lafayette 0098

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir mote

rų, senas žaizdas, ligas 
rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
• VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Ncdėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 th Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Ncdčlioj nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 6331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv.
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

ir Subatos vak.

Bent kartų visi kartu galime 
sutikmėje dirbti bendrų Bedar
bių šelpimo darbų. Jeigu yra j 
tokių viengenčių, kurie, kuklu-1 
mo dėlei, patys neprisideda tik-! 
tai todėl, kad asmeniniai nebu
vo pakviesti prie Bedarbių šel
pimo Komiteto telkties. Gerbia
mieji, labdaringame darbe visi 
lygus. Kas turi kilto žmogaus 
įgimts dovanas, tokis, be ra
ginimų ir maldavimų prie Lie
tuvių Bedarbių šelpimo Komi
teto teiksis ir neprašytas, 
įprastas mandagumas verčia 
kviesti visus geros širdies lie- 
tliviusr*td‘liti L. B. Šr Komite
to veikliais (aktvyviais) na
riais. Kur didelė minia, suma
niai tvarkoma, veikia, tokis I 
darbas ugdo visuose taikiniu-1 
kuose galingo ūpo i^ būna nau-I 
dingas ir garbingas. Gerų žino- i 

nių prakaitas pašventina lab
daringų triūsų. Kuriam prakai-1 
tą. išspaudžiantis darbas yra ' 
nežinomas, tokis, Laimes glo-; 
įjojamas lietuvis dar jausies-* 
nis, dar kulturingesnis, be ra- į 
ginimų šelpti šitų L. B. š. Ko-1 
mitetų kilniais sumanymais, I 
asmenine įtekme ir auka. Šis 
bedarbių gelbėjimas, yra visų 
musų reikalas.

Visi kilnios dvasios lietuviai; 
ir lietuvaitės, iš anksto prisi- j 
rengiate busimam L. B. š. Ko-i 
miteto susirinkiman atvykti.; 
Sekantis susirinkimas įvyks i 
pirmadienio vakare, 7:30 v. v., i 
gruodžio 15 d. Brid^ep^rt Fui*, 
nitu re. Comp., 3224 S. Halsted j 
St., Lietuvių Bedarbių šelpimo 
Komitetui paskirtoje vietoje, 

Kiekvienam norinčiam‘dirbti 
labdaringų darbų, galima savo-J 
se apieinkese liuosai veikti 
kaip kam patinga, žinoma susi-: 
tariant su L. B. Š. Komiteto 
ofisu, telefonu Victory 1657. | 
tarp 9 ir 11 A. M.

Kaip butų džiuginantis vaiz-' , 
das, kad užuot kelių dešimčių 
lietuvių, susirinktų minia sa
vųjų talkininkų, tokia 
<ra, krd netilptume L. 
cfise; turėtume eiti 
Auditorium, ar Mildos 
nėn posėdžiauti. Jei dar didės-1 
nj musų skaitlių bedarbe pa- 
lies, tai taip ir bus. Musų vi-1 
sii mintys susikaups bedarbių' 
gelbėjimo reikalu. Iš ankstoj

skaitliu-;

Lietuvių 
svotai-1

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių ir 
mokslinis gydymas. Dr. Schyman atvežtas 
iš Rytų- jus pagydys. Be peilio, be ligo
ninės. Nelaukite deginančių skausmų ir 
kitokių pavojų. Lengvus išmokėjimai. 
Bandomasis gydymas ar egzaminacija dy
kai iki 8 v. v., nedėliopiis iki 2 vai. po 
piet. Rašykite iki nemokamo 5 dienų gy
dymo namie. File Dept.. S-M S Healtb 
IiiSiitute, 18b9 N. Damcn Avė., Chicago

Dentistas
Persikėlė į naują vietą po 
( numeriu 
1545 W. 47th St.

Šalimai Depositors Banko 
skersai gatvės nuo 

Peoples Banką 
arti Ashland Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St. .
kampas Halsted St. 

•Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8
Nedėliomis nuo 1Q iki 12.

■—.................... i—i ■ , .Ww. i. .■.■■i., i .,.i.

Jei abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. A R, BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Laikinai persikėlė už 
<»kampo ir dabar randasi 

4660 Gross Avė. 
Tel. Yards 4317

Underta^įng Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 West 18th Street >

Tel Canal 3161

4SSOSB

B

trečiadieny, 
vai. iš ry-

Lietuvoj se- 
Kunas pa- 

S. Auburn

1910 m., sulaukęs apie 40 
amžiaus. gimęs Lietuvoj, 

apskr.. Rietavo^ parap.,

W!SSIG
Seno Krajaus

ANTANAS TAMOSAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 1 I dieną, 1 valandą po 
pietų, 
metų 
Tclšii 
Užupių kaime. Priklausė prie Illi
nois Lietuviu Pašelpinio Kliubo. 
Palik o dideliame nubudime mo
terį Veroniką, sūnų Petrą 14 m.. 
2 dukteris —- Oną 1 1 m.. Broni- 
slavą 8'm.. 2 dėdes — Stanislo
vą ir Polinarą ir dėdynus šalt- 
mierius, 3 pusbrolius — Antaną. 
Pranciškų ir Juozapą šaltmierius, 
pusseserę Stanislavą Sagorskį ir 
gimines Amerikoj, 
ną motinėlę ir gimines, 
šarvotas randasi 3426 
Avė.

Laidotuvės įvyks 
gruodžio 17 dieną, 8 
to iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurtoje <rts f.is gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano T.imošauskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Dėdės, Dėdynai. Pusbroliai, 
Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis. Tel. Boulevard 
4 139.

ST A NIS LOVAS K A MINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasaulh 

gruodžio 11 d., 8:30 vai. vaka
re, 1930 m., sulaukęs 46 metų 
amžiaus; gimęs Raseinių aps., 
Tytavėnu parap.. Užlieknio 
kaime. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime dvi seseris Stanislavą ir 
Helena Krasauskienės, švoge- 
rius ir gimines, o Lietuvoj se
serį Mortą Arbačauskienę. Kū
nas pašarvotas randasi 4536 
S. Sucramento Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
gruodžio 15 d., 8 vai. ryte iš 
namų i Nekalto Pras. P. šv. 
parapijos, bažnyčią, kurioj at
sibus gedulingos, pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bbs 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Stanislovo Kamin- 
skio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Seserys, švogVriai 

' ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

IGN. J. ZOLP
Ogiausias Lietuvis

Graborius Chicagoj

Lietuviai Gydytojai

A1646 W. 46th St
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So, 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia, 
veltui.

3103 S. Halsted ,St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas ■
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumec 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos iv
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS 

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

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

Ncdčlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams- ir Pagrabams 
( Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

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

J. F. Eudeikis Komp
g GRABORIŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
^Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.

A. L. Davidonis, M. D.
4910 Šo. Michigan Avenue

. Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apari šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYbYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street * 

*
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po' pietų 

nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rez. 3201 South Wallace Street. 

ą--------:------------ ------------------ \ .....—

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

• Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

t? j
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milivaukee Avenue

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

Ncdėlioj pagal sutartį

ir

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

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

Tel. Canaf 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shorc 2238 ar Randolph 6800

St.

Tel.

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9
Subatoniis nuo 9 iki 9

52 East 107th St.
kampas Michigan Avė

Pullman 5950—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Ketvcrgais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Scredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 IV. \Vashington St. 

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

Namų Tel. Hyde Park 3 3 95

3201

Avė

3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 South Halsted St.

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

Nedclioj nuo 10 iki 12 A. M.

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. Ncdėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880 '

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117
Telephonc Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslžs, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdic 
nuo 10 ryte iki 1 vaL ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 We»t 26 St., kampan Keeler Avė., Tel. Cravford 5573

Sąžiningai ir (pi
giai patarnauju 
dieną ir naktį 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbininkč.

2205 Lake St.
Tel. Mclrose 
Park 797

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

Kampas North Avė. ir Dainen Avė.
Vai.: i iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunstvick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Rcsidence Phone Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Dcvon Avė., Rogcrs Park 3320

Valandos:
10-12 A. M.. 2-5 ir 7-9 P. M.

Nedėliotus sulig sutarties.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Ncdėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephonc Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Ciipler,M.D. 
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Kctvergais 

3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 
Prtuyčioinis 1 iki 4 v. v.

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiesiyje 
Room 2414 

One North La Šalie Bldy. 
One North La Šalie St.

(Cor. La Salk and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. State 2704; 4412

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4 6 H So. Ashland Al e. 
Tel. Bou! 2800

/ i; < .'/ 6/.
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PARSIDUODA ar pasirenduoja šio 
ras ir mažas flatas užpakaly. Dvieili 
karti garažas. Renda 840 į niėne' i.

5220 S. Kratiny Avė,

NAUJIENOS, Chicago, III

For Rent

PRANEŠIMAIam

infor

Phone Englevvood 5840

Peter Conrad

geroj

CICERO, ILL

PINIGAI

Automobiles

504

Furnished Rooms

Musų darbas jums patiks

SANITARY CLEANING SHOP

NAUJAS GASPADORIUS

aure
švarus

KAMBARIAI

Telefonas Roosevelt 2725

CtflSSIFIED ADS.r

menesiai

CHICAGO. IlJk

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

aura, 
aura, 
aura 
aura 
aura 
aura 
aura 
aura, 
aura 
aura 
aure, 
aura, 
•ura.

PARDUOSIU arba mainysiu room- 
ing house j cottage. 4449 S. Halsted

patogn- 
nakvynė

Personai 
Akmenų Ieško

Educational
Mokyklos *

Specialize in:
Taking Pictures in 
Your Own Home by 
Your Own Furniture.

Pigus, $2.00 ir augliau i savaitę

- PASIRENDUOJA -

PARDAVIMUI pigiai 10 biliardinių 
pocket statlų. 4225 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 0563.

Financial
Finansai-Paskolos

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

Stogų Darbas, 
vsokios rūšies,
Dykai apskaitliavimas
geriausj darbą mieste.

1 merginom
2 lubos.

KAS turite pardavimui ice creamo 
ir cigaretų fixtures? Pašaukit tel. 
Yards 5293.

Exchange—Mainai

paskolino pinigų ir 
tndelin 200 gražių 1930 mo

li tūbų Lincoln radijų. Šie ra- 
po visą šalį parsidavinejo po

730 W. 62nd Street 
Near Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia____

PAIEŠKAU gyvenimui draugo, 
jaunesnio 
stovinti, 
laišką. 
Halsted St

ANT RENDOS apšildomas kamba 
rys vaikinui arba dviem 
7011 So. Artesian Avė.,

Masalskio koplyčioj 
koronerio tyrinėjimas.

atšię raus geriau 
ė Ir eubatol,

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa; nemokanti darbo išmokysiu. 
4104 So. Campbell Avė.

ir kuodau 
įvesti prira 
Valdyba.

20 IV. Jackson Blvd., netoli State St.
Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

sutaisomi. /

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

SELEMONAVIČIA, savininkas 
W. 33rd St., arti Normai Avė

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

IŠSIMAINO 3 lotai į bile biznį 
5446 S. Nottingham Avė. 

Tel. Hemlock 7314

valgykla
Priežastis parda- 

du bizniu. 4380 Archer

KANARKOS pardavimui, patinė
liai ir patelkos, pigiai. 1750 W. 
21st Place, arti Wood.

REIKALINGA janitoriaus pagel- 
bininko, unijisto. nevedusio. 5926 S 
Peoria st., 2 lutuos.

Vakar 
įvyko 
Pripažino, kad mirtis įvyko dėl 
nelaimingo atsitikimo.

negu mums kaš- 
Turime labai didelį pasirinkimą 

> — galit patys

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra

Kai nešė indą su vor- 
vandeniu, tai jo koja 

baisiai nusiplikė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią_____

Gruodžio 11 d. pasimirė 
tanas Tamošauskas, 3426 
Auburn Avė., apie 40 metų 
žiaus. Jo mirtis Įvyko dėl 
laimingo atsitikimo. Lapk 
26 d. jis sumanė plauti skal

Sandelis Paaukoja 
Radios

MORTGAGE BANKERS
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovebill 1038

kaip 40 m. Aš esu gerai 
Platesnės žinąs suteiksiu per 

Rašykite Naujienos, 17^9 So.
Box 1252.

3 šmotų Jacųuard Velour setas vertas
$150, dabar už........ ............   $59.00

3 šmotų Mohair ir Šilk Frieze setas, ver
tas $295.00, dabar už...................... $149.00

3 šmotų Mohair ir Molųuit setas, vertas
$175.00, dabar už ............ $85.00

Pull-up kėdė ...........  $5.95
Lempa ..................   $3.95

Baigiasi senieji metai, turime daugelį padarytų se
tų, kuriuos turime parduoti už 

tuoja jų padarymas ' __ _____ _
gatavų setų, taipgi dirbame ant užsakymo

Perkam Mortgečius ir Bonus, 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raitus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Greitai taisome stogus 
bile kada ir bile kur.

Mes atliekame 
Kedzie 8463.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikiniąi Treat- 

mentai

KĄMBARYS rendon dėl vieno ar
ba dviejų, apšildomas. tTel. Hemlock 
1655, 6047 So, Sacraniento Avė,

Švediškas Mdnkštinimas ir Elektri 
kinis Masažas.

NORIU mainyti 'savo biznio namą 
Bridgeporte ant Halsted gatvės į 
nebrangų rezidencijos namą bei 
bungalovv. Kreipkitės pas savininką

Mickevičius
3210 So. Halsted St.

Tel. Victory 1266

NEPAPRASTA PROGA
Našlė turi paaukoti savo vėliausio 

modelio Graham Paige sedaną. Bu
vo sandelyje ištisus metus ir yra 
kaip dieną aš ji pirkau. Išvažiuotas 
tiktai 6,000 mylių. Originalis ge
riausia Duco, balloon tairai kaip 
nauji. Reikia pinigų, priimsiu $250, 
jei pirksite tuojaus. 2538 North 
California Avė., lst floor.

PARDAVIMUI barbernč 2 krėslų. 
Briežastis—išvažiuoju LietuVbn. 6308 

rexel Avė., arti E. 63rd St. Tel. 
Hyde Park 9293.

ENGLEVVOOD COMMERCIAL PHOTOGRAPHER 
Senas Bridgeporto Fotografas

KAMBARIAI ant rendos prie ma
žos šeimynos, su valgiu ar be. 3-čios 
lubos, 3113 S. Halsted St.

Draugyste lir. y. Kudirkos laikys 
priešihetinj susirinkimą šeštadieny, 
gruodžio 13 d., M. Meldažio sŲ’et., 
2244 W. 23rd Place, 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai ir narės kviečiami 
butinai dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus rinkimas valdybos dėl 1931 
m. —A. Kaulakis, rašt.

Galbūt sensacingiausias radio pa
siūlymas kokis buvo garsinamas 
laikraščiuose, yra užveriatnas pa
garsinime Griswol<l-Walker-Bateman 
Co. sandelio 1524 S. Peoria SI., ku? 
ris telpa kitoj šio laikraščio vietoj. 
Ta kompanija 
padėjo 
delio

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, unistas, nevedęs. 4920 W 
14th St., Cicero.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

MAŽI rakandai ant pardavimo, 
atskirai arba visi ant sykio; labai 
pigiai. 1736 N. Lincoln St.

KAMBARYS ant rendos apšildomas 
visais patogumais. 3001 W. 41 
1 lubos. \

Naujai Remontuotas

LIETUVA” KOTELIS

REIKALINGA jauna mergina į 
“road house” Barrington, III. Val
gis ir kambarys vietoje. 6308 So. 
Albany Avė., antros lubos.

Musų Frontinių Setų dirbtuvė pasiūlo jums didelius bar- 
genus, kad Kalėdom galėtumėt įsigyti sau naujų setą, 

ar kam dovaną suteikti.
Musų dirbtuvė dabar prieš Kalėdas pardavinėja 

prekes už specialę kainą, taip kad ir su mažai pinigų 
galėsite čia nusipirkti tinkamą dovaną sau arba kitam.

MUSU SPECIALES KAINOS:

PARDAVIMUI namas su bučerne it 
delicatessen, iš priežasties mirties turi 
būt parduotas tuojaus. Kreipkitės laiš
ku, 1739 S. Halsted St., Box 1251.

Situation Wanted
Darbo lellro

REAL ESTATE 
LOANS B INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namui, 
lotos, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kor yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Ttl. Lafavette 0455

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nč su namu, arba mainysiu. Prie
žastis — vienam perdaug darbo. 
5413 S. Weptworth Avė. Yards 7084

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

S. L. Fabian & Co. 
809 West 35th St., 

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Chicagos Lituvių Choro Pirmyn dai
nų pamokos atsibus panedėly, gruodžio 
15 d.. Mieldažio svetainėj, 8 vai. vak. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti laiku, 
nes turime gerai prisirengti pildyt pro- 
gramo Chicagos Lietuvių Draugijos, 
taipgi milinėius dainas kviečiame prisi
dėti prie choro. Valdyba.

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
ir gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų.

Mes specializuojamės sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.

THE SIXTY THIRD 8 ASHLAND 
HEALT SYSTEM

6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

BUICK vėliausio modelio sedanas. 
Aš esu priverstas paaukoti savo 
gražųjį karą, kuri aš pirkau tik 
trumpą laiką atgal ir kuris yra 
tiek pat geras kaip naujas. Mano iš
važiuotas tik 8200 mylių. Tai yra 
tikras bargenas, nes man dabar la
bai reikalingi pinigai. 3738 North 
Spaulding Avė., 2nd floor.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, rintaksSs. aritmetikos, 
knygvedystis, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą 1 devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose ansišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytoja.

Specialistas gydymė- chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti nėgalčjp jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mano. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas' -atidengs jūsų tikra liga ir jei, uš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš.’ Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra

Educational
Mokyklos

1606 ir 1608 SO. HALSTED ST

BEAUTY PARLOR. Šutau- 
pinkit kainą .pirkimo biznio 
Storas bus tuščias sausio 1 d 
Sugabi moteris gali padidinti 
Virš $50 į savaitę. Pigi renda 
Hart’s Beauty Shop, 2646 W 
63 St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
visokių tautų apgyventa. Pardavimo 
priežastis —- turiu du biznius.

2611 W. 44 St.

PARSIDUODA 
vietoj, labai pigiai 
vimo, turiu 
ir Kedzie Aye

Bridgeportar. Teisybės Mylėtojų 
draugystės priešmetinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, gruodžio 14 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Pradžia 12 vai. d. šitas susirinkimas yra 
svarbus tuomi, kad bus rinkimai valdy
bos. Nariai-ės turi tą įsitėmyti ir skait
lingai atsilankyti, kad' butų iš ko pa
sirinkti tinkamus kandidatus. Nes nuo 
valdybos priklauso abelnas draugystės 
populiariškumas ir gyvavimas.

Sekretorius . S. Narkisi

3328 S. Halsted St
Paimam-Pristatom

* Tel. Boulevard 0179

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iŠ miesto i 

miestą. Teisingas patarnavimas.
1706 W. 47th St

CHICAGO ESU patyręs bučeris per daugelį me 
tų. Jeigu reikėtų kam ant extra pėt- 
nyčioms ir sųbatoms, meldžiu pranešti 
1747 S. Halsted St. Roosevelt 7552 
klauskite bučerio. f

PARDAVIMUI arba parendavimui 
mėsos krautuvė — pirkimui arba renda- 
vimui sąlygos prieinamos. Geroj biz
nio vietoj. Galiu ir mainyti. 3331 S. 
Halsted St.

Boulevard 6520 Res. Yards 4401

MAINYSIU 2 lotu ant automobilio 
nesenesnio kaip 1928 metų. Lotai yra 
cash. Agentai nereikalingi. Telefonas 
Victory 489Š. \

šviesus — šilti

‘ Joniškiečių L. K. Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks ateanitnj sekmadienį, 
gruodžio 14 d., p. G. Krenčiaus svet., 
4600 S. Wood St., 1:30 vai. dienos, 
šis susirinkimas tai tikrai svarbus ir 
reikalinga butinai vissem nariams ja
me dalyvauti. Daug susibėgo kliubo 
reikalų, visi turėsime apsvarstyti, prie 
to bus renkama Ateinantiems metams Jo
niškiečių kliubo valdyba. Taigi ger
biamieji bukite tokie geri, atsilankykite 
į šį pusmetinį susirinkimą.

A. Ančiutė, sekretorė I

Lietuoos Vėliava Amerikoj No. 
preišinetinį. susirinkimą gruo
li.. Antano Česnos svetainėj. 
Paulina St., kaip 1 vai. į#o 

Draugai ir draugės malonėsite 
bus daug svarbių dalykų 
s renkama nauja valdyba

PARDAVIMUI restaurantas pigiaj 
išdirbtas per ilgą laiką.

4456 So. Western Avė.

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIK1NI RADIO 

- Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 
riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente. 
Vartoti ne daugiau kaip 3 
Ateikite tuojaus adresu. * 

3040 W. 62nd Street

$149.50.
200 žmonių dabąr turi progos 

šiuos radio pirkti už negirdėtą kai
ną — tiktai $38.00.‘Vien kabinetas 
yra verias daug daugiau, negu pra
šoma už, šį visą modernišką radio. 
šis pasiūlymas yra galimas tiktai 
todėl, tyad sandelis likviduoja visą 
š; staką, kad galėtų atgauti išdir- 
bėjams paskolintus pinigus.

PASIRENDUOJA 3 fornišiuoti rui
mai; yra maudynė, gasas, elektra 
porčiai, tinkamas jardas medžiai: 
apaugęs. Kreipkitės į storą. 3827 S 
Emerald Avė,

IEŠKAU darbą prie namų 
dabojimo vaikų, bei prižiureji- 

mui ligonių. . j

MRS. iM. POŠKUS 
7808 Cornell Avenue

Phone South Shore 2260

PARDAVIMUI grosernė — parduo 
siu už cash arba mainysiu į lotą.

2534 W. 45 Place

susirinkimas į- 
7:30 vai. vak. 
S. Union avė. 
turite atsilan-

susidedantys iš Sparton, Majestic Ir Jackson 
__  $46.00 Ir aura 

3 šmotų miegamojo kamb. setai $45.00 ir ar - - ■ -----____________ $26.00 Ir aura
$5.00 ir 
$10.00 ir aura. 
$20.00 Ir aura. 

_ $5.00 ir, aura. 
. $5.00 ir 

$3.00 Ir 
- $1.00 Ir 

$3.00 ir 
$8.00 ir 
$15.00 ir 
$10.00 ir 
$10.00 ir 

_ $5.00 Ir 
$10.00 ir 

$15.00 ir 
$15.00 ir 
$25.00 ir

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio Kliubo priešmetinis su- 
susirinkimas įvyks ateinantį sekmadienį, 
1930 Lawler Hali, 3929 W. Madison 
st., 1 vai. po piet. Visi nariai buti
nai atsilankyktie, nes yra daug naujų 
apsvarstymų, taipgi bus renkama nauja 
valdyba dėl 19]1 metų. Raštininkas.

KALĖDŲ IŠPARDAVIMAS
Jus niekur kitur negausite pigiau kaip pas mus.

Mea rkollnam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėto* 
sumos 

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

BUČEBIUI reikalingas dar- 
,s — esu prityręs tame darbe, 

angliškai ir 
Washtenaw

RENDAI kambarys su visais pato
gumais, dėl vyrų ar merginų, su val
giu ar be. 6609 S. Campbell Avenue. 
Tel. Hemlock OO1O.

Kalbu lietuviškai, 
lenkiškai. 6542 So, 
Avė. Tol. Hemlock 9171

SLA. 5 5 kuopos metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gruodžio b4 d., 2 vai. 
po pietų ,West Pullman Park, svetainė
je. Kuopa rinks naują valdybą 1931 
metams ir turi šiaip gyvų reikalų. Na
riai prašomi lankytis visi 
ginusia naujų kandidatų ai 
šyti į kuopą.

ANT rendos 4 kambarių flatas, 2 
lubos, šviesus su visais įtaisymais, 
$22 landos. 4129 S. Sacramento 
Avė.

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su eiektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 va(. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.

Kampas Paulina St.

Nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nakties. 
Nedėliomis nuo 8 iki 2ro& vai.

po pietų.
Phone Boulevard 4552

PAIEŠKAU savo sesers Johanuos 
Pundinaitės. Paeina iš Raseinių ap., 
Kaltinėnų vals.. Girdiškės parap. Ją 
pačią,, ar ją žinančius prašau duoti 
man žinią.

PETER PUNDIN. 
c-o Westwood Veneer Co. 

Person Route
> Deerbrook, Wis.

PARDAVIMUI namas ir biznis: 
grosernė, kendžių, aiskrymo ir mo
kyklos reikmenų krautuvė. Šalę 
Jotai že.mės, gražioj vietoj. Kreip
kitės šiandien ir nedėlioj. Savininkas 
vietoje.

3411 W. 65th PI.

KAMBARIAI
Svarus kambariai su visais 

mais, geriausia transportacija; 
50c., savaitė $3.50, kiebinetai 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus. 
NEW WASHINGTON HOTEL

2318 Washington Blvd.

PAIEŠKAU' brolio Juozapo Raugo, 
Dusetų vals., Antazavės parapijos, Vely- 
kuškių kaimo. Keli metai atgal gyveno 
Kenosha, Wis. Mielas brolau, prašau 
atsišaukti, ar kurie žino kur jis ran
dasi, malonėkite pranešti, , Math Rau
gas, 10417 S. State St., Chicago, III.

Motina Helena; didžioji žolių 
gydytoja, tūkstančius išgy

do su žolėmis
Pastebėtinas 5 dienų naminis žolių gy

dymas bus suteiktas DYKAI bile vienar.i 
Naujienų skaitytojui.

Šios pastebėtinoj žolių gyduolės yra 
padarytos iš Europos Amerikos ir Rytų 
Indijos žolių. Motinos Helenos sumai
šytų naujausiu moksliniu budu. Tūks
tančiai, kentėjusių laike pastarųjų 35 
metų, kurie sunkiai sirgo, dabar yra pa
sveikę nuo šių žolių.

Motina Helena, 1869 N. Damen Avė. 
Chicago, pasiuto suteikti jums pastebėti
ną 5 dienų naminį gydymą jos žolėmis 
visiškai dykai. Ateikite dėl šio nemoka
mo gydymo, arba nemokamos egzamina- 
cijos, kad surasti kokią ligą ar pakriki
mą jus turite ir kokios rūšies žolių gydy
mas bus tinkamiausias ir veikmingiausias 
jūsų ligai. Atsineškite šį raštelį. Atdara 
nU® 10 v. r. iki 8 v. v., nedėliomsi iki2 
v. p. p. Jeigu jus negalite ateiti, apra
šykite savo bėdas Motinai Helenai ir jj 
pasiųs jums $1.00 Abelną Kraujo toni
ką ar $1.00 Specialių Gydolių treatmen- 
tą dykai. Pridėkite 25c. apmokėjimui 
persiuntimo ir supakavimo.

Dienomis ar vakarais, 
inacijų ^auk arba rašyk

INTERNATIONAL BARBE R 
COLLEGE,

672 West Madison Street.

Mirė Antanas Tarno 
šauskas

, Dr-stė 
l laikys 
džio 14 
4501 S. 
pietų 
atsilankyt 
aptarti ii 
ant ateinančių metų.

Sekr. Joe Dabulski

SLA. teisotos 129 kp. metinis su 
sirinkimas įvyks .ahtrą nedėldieriį, gruo 
džio 14 d., 1930 m., černausko svet. 
1900 S. Union Avė.

t Organizatorius Ant. Zalagėnas

Families, Weddings , 
Banųuet Parties 
Funerals; ’ Enlarging 
Copying, Framing, 
Forcelain, Statuettes 
and Medallions

binius.
dančiu 
paslide ir ji 
Ir nors buvo suteikta daktaro 
pagalba, bet išgelbėti jo gyvas
tį nebebuvo galima.

\ Pastaruoju laiku Tamošaus
kas buvo bedarbis. Dirbo tik 
jo žmona. Paliko jis z žmoną, 
sūnų ir dvi dukterį.

Draugystės Meilės Lietuvai Ame 
rikoje priešmetinis 
vyks R-ruodžio 13 d., 
Bagdono «vet., 1750 
Visi draug-ai butinai 
kyti, nes bus renkama valdyba 1931 
metams ir svarstoma svarbus rei
kalai draugijos gerovei.

Raštininkas.

Furniture & Fistures 
Rakandai-Įtaisai

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas

Bėgyje 60 dienų
Turime Išparduoti 50 krovinių au&Sčiausioi 

rūšies neatsiimtų iš storadžiaus rakandų.
Didžiausios vertšs kokios buvo pasiūlytos is

torijoj. susidedančios iš visokios 
rūšies rakandų.

10 ELĘKTRIKINIV RADIO
Bell Radio ........ 
3 šmotų Seklyčių sotat _ 
Day Beds ---------------------
Cedar Chests -----------------
Valgomojo kambario setai.
vairus Dreserial —----------
vairus Vanities----- -------
vairios Lovos ------ ----—
(aurai, visokio didumo — 

Grindų Lempos --------- -—
Pusryčių setai--------------
Dinette setai------------------
Gaslnial pečiai--------:------
Garbadžiaus degintojai — 
Hot Blast Rečiai------------
Kietų anglių dildomieji — 
Clrcular dildomieji---------
Uprigrht Planai--------------
Grojlkllal Planai-----------

TIKRI BARGENA1
Pirkite ąnkstl. Pirmieji l "

Atdara utarntnke. ketvergi 
vakarais Iki 9 p,

Weber Bros. Storage Co.
Warehoose ir Salesroom 

5920-22 South State Street

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Fotografija jūsų namuose 
Padarykite atmintį savo

Kalėdų Šventėms
Geriau išvalyti, negu naujus 

pirkti | 
Vyrų siutai išvalomi ir 

suprosinami 
$1.00

Moterų Plain šilkinės dresės išva
lomos ir suprosinamos 

,$1.00
Kautai ir kailių kalnieriais 

ir rankovėmis 

$1.50
Moterų ar Vyrų Skrybėlės/ 
išvalomos ir sublokuojamos

Nepraleiskite progos nusipirkti sau ar kam kitam 
dovaną, kuria džiaugsitės ilgus metus.

Krautuvė ir Parlor Setų dirbtuvė atdara kas vakarą 
ir nedėliomis iki 4 vai. po piet.

ARCHER FURNITURE
IŠDIRBĖJAI SEKLYČIŲ SETŲ. 

JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas
4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

LIETUVIŲ SANKROVA
4916 West 14th Street

Tel. CICERO 1329

KALĖDŲ EGLAITĖS
— $1.00 

vaikučiams

Lietuvių ■

RADIO PROGRAMAS Į 

Nedėlioj, Gruodžio 14 d., 19,10 
Pradžia 2:30 vai. po piet ,

iš WHFC stoties : 
1420 kiloc. /

DUODAMAS

LIPSKY’S music&radio store i

PARDAVIMUI kriaučių šapa, valy
mo, prosinimo it naujų darymo. Svarbi 
priežastis pardavimo. 1623 W. North 
Avė. Tel. Armitage 3400 .
- - •- -- A - n j į------ T- — l <----------- -----------------------------

SHOE REPAIR SHOP mainysiu ant 
loto ar gero 'i automobilio. A. Padzunas, 
2709 W. 71 St.

S56.00 
mainymo nuolaidos ant 

Super 8 Zenith Radio 
Jus mokate liktai

S99.00 
be tubu 

ELEKTRIKINIS 

LAIKRODIS 
DYKAI 

KIEKVIENAM 
KOSTIUMIERIUI 

KAIPO 
KALĖDINĖ 
DOVANA.

Business Chances
________Pardaviinui Bizniai_______

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
biznis išdirbtas per daug meti), su na
mu ar be namo, 246 S. 13th Avė., May- 
wood, III.

Miscellaneous for Sale
_ j.va.į

DIDELIS ŠUTAUP1MAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote-' 
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
100% sutaupimą. Megztos vilnonės! 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve- j 
teriai

Business Service 
_____ Biznio Patarnavimas______

PATENTAI* copyrigbts — išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ, 
2300 W. Chicago Avė, Brunswick 7187 
SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais; 
Nutmrg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVAL1S.

s® '1'’ ' _ •V - j u.
KEpauEir

C 
~~T7|n t i

$14,000 VERTĖS parduosiu už 
$10,500. Naujas mūrinis, 2 pagyve
nimai po 5 kambarius ir 1 pagyveni* 
mas beismante, 2 karų mūrinis gara* 
džius, pardavimo priežastis liga. Pa* 
liks morgičių ant 5%, 

CHAS ZEKAS, 
4454 So. Western Avc.

PUIKI PROGA
Parsiduoda 2 akrai žemės, labai ge* 

roj vietoj, prie 79 ir Archer Avė. Tin
kama vieta dėl viltų arba daržovių far- 
mds. Geri keliai, mokyklos; elektra, 
gasas įvesti, gatvekariai; apie pusė my
lios nuo Lietuvių Tautiškų kapinių. 
Užtektinai pragyvent darbščiam žmo
gui su maža šeimina, užlaikant daržo
vių farmą. Parduosiu pigiai, arba mai
nysiu ant mažo namo, loto ar ko kito.

JUOZAS VILIMAS, 
4556 So. Rockwell St. 

Virginia 2054


