
The First mid Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS •
The Lithuanian Daily News

PUBLISHĘD BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roojevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Entered as second-class mattor March 7, 1914 at thc Post Office at Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHĖD BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVII Kaina 3c Chicago, 111. Trečiadienis, ęruodis-December 17 d., 1930
i -—H-.,— ...,  d  . .. , . .

No. 296
....................................................

Ispanų Karalius Rengiasi 
Bėgti iš Savo Sostinės

Revoliucinis sąjūdis krašte plinta - Val
džia šaukias 75,000 kareivių pagalbos 

Visoj Ispanijoj paskelbta karo pa
dėtis

Paskiausi, stipriai cenzūruo
ti, pranešimai iš Madrido, Is
panijos sostinės, sako, kad re
voliucinis sąjūdis Ispanijoje ta
pęs suvaldytas, bent šią va
landa. c

Tuo ' tarpu visuotinis darbi
ninku streikas plečiasi, ir svar
biausiems miestams gresia mai
sto stoka.

Praneša, kad vyriausybė įsa
kė visuotini kareiviu mobiliza
vimą, pašaukdama tarnybos pa
reigoms 75,000 kareiviu. Iš Mo
nikos paršaukiama Užsieniu 
Legijono dalis.

Visame karšte tapo paskelb
ta karo padėtis, po to kai i vai
ruose miestuose įvyko ginkluo
tu susikirtimų tarp revoliuci- 
uinku ir policijos bei kareivių.

Paryžiuje gauti pranešimai 
sako, Įuid revoliucininkų jėgx>s 
vis stiprėja ir kad ispanų ka
ralius Alfonsas prisirengęs bėg
ti iš Madrido.

Ginkluoti susikirtimai 
įvairiuose miestuose
I LENDA Y1E, Franci jos-Ispa- 

nijos sienoj, gruod. 16.Vi
doje Ispanijoj paskelbtas karo 

stovis, fsteigta griežčiausia cen

zūra. Visoks susisiekimas kraš
te sutrukdytas.

Nežiūrint valdžios skelbimų, 
kad sukilimai tapę suvaldyti, 
respublikos šalininkai revoliu
cionieriai sako, kad jie domi
nuoją situacijai.

Ginkluoti susikirtimai, kaip 
praneša, įvykę Madride, Bilbao, 
Sevilijoj, Kadise, San Sebas
tiane ir kitur. Valdžia skubo
tai paršaukia kariuomenę iš 
Morokos.

Respublikininkai, pasak pra
nešimų, pasiuntę vyriausybei 
reikalavimą, kad ji tuojau re
zignuotų, pranešdami, kad jie 
jau yra paskyrę savus vietų 
gubernatorius.

Per mėnesį Ispanija bu
sianti respublika

LISABONAS, Portugalija, gr. 
16. — Maj. Ramon Franco, gar
sus ispanų aviatorius, kuris va
dovavo nepavykusiam aviatorių 
sukilimui Madride ir vakar at
skrido į Lisaboną, pasikalbėji
me su laikraštininkais pareiš
kė, kad respublikininkų judė
jimas Ispanijoje esąs jau taip 
jsistiprėjęs ir nębenųveikiamas, 
kad jis tikis, jogei per mėnesį 
laiko Ispanija kilsianti jau res
publika.* *

Senatas nori žinot, 
delko miltai pigus, o 

duona brangi
VVASHINGTONAS, gruod. 16

Senatorius VVagner (dem., 
N. Y.) šiandie pasiūlė rezoliu
ciją, kuria reikalaujama, kad 
senatas ištirtų duonos brangu
mo priežastis. x

Rezoliucijoje nurodoma, kad 
kviečiai ir miltai yra stipriai 
atpigę, o tuo tarpu kainos duo
nai nė kiek nesumažėjo.

Mirė buvęs lenkų pa
siuntinys Amerikai

VARŠUVA, gruod. 16.—^Kro
kuvoj staigiai mirė vakar kn. 
Kazimieras Lubomirskis, buvęs 
Lenkijos ministeris Jungtinėms 
Valstybėms.

Grąžino $631,135 taksų
VVASHINGTONAS, gruod. 16 

— Iždo departamentas grąžino 
Metropolitan Life Insurance 
kompanijai $631,135, kaip tos 
kompanijos “permokėtų” taksų.

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

Didėjąs debesiuotumas; ma
žumą šilčiau; vidutiniai ir stip
resni pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 15° ir 25° F.

Šiandie saulė teka 7:12, lei
džiasi 4:20. Mėnuo teka 4:52 
ryto.

čekoslovakų ir vengrų 
derybos iširo

PRAHA, Čekoslovakija, gr. 
16. — čekoslovakų-vengrų de
rybos muitų sutarčiai atnaujin
ti pairo. Vengrų delegatai šian
die išvyko namo.

Sovietai užsisakė $5,- 
400,000 traktorių 

ir plūgų
MiLVVAUKEE, Wis., gruod. 

16. — Sovietų Rusijos vyriau
sybė per savo Amtorgą (pre
kybos atstovybę Amerikoje) 
davė J. L Case kompanijai, 
Bucine, Wis., užsakymą trak
toriams ir plūgams, vertės $5,- 
400,000.

Keturi tūkstančiai, traktorių 
ir keli šimtai plūgų turės būt 
pasiųsti iki vasario 1 dienos.

Praeitais metais Case kom
panija eksportavo į Rusiją 1,- 
300 traktorių.

Ginkluoti banditai išjo
jo iš banko $50,000
PITTSBURGH, Pa., g.ruod. 

16. — šeši ginkluoti banditai 
šj rytą puolė čia Manchester 
SaVings Bank and Trust Co. 
ir paspruko su 50 tūkstančių 
dolerių-. Puolimas įvyko, ban
kui vos tik atsidarius bizniui.

Trys vaikai ir šuo žuvo 
farmos liepsnose

FORTLAND, Ore., gruod. 16. 
— Praeitą naktį sudegė vietos 
fermerio Carlo Seefeldo gyve
namieji namai, kartu su trimis 
mažais Seefeldų vaikais. Vaikų 
kambary buvo ir jų mėgiamas 
šuo, kuris taip pat sudegė.

(Atlantic and Pacific Photo]
♦

TRAUKINIO KATASTROFA FRANCIJOJ — Ekspresinis Paris-Nantes traukinys, susikūlęs 
Loaros paupy per pastarąjį potvynį. Nelaimė atsitiko dėl to, kad tvanas buvo išplovęs geležin

kelio bėgius.

Architektas pralošė 
“neapkantos vokie

čiams” byloje
šlykšti inskripcija Louvaino 

knygyno fasade, kurią ame
rikietis buvo pridėjęs, visai 
pašalinamą

BRIUSELIS, Belgija, gruod. 
16. — Apeliacijų teismas va
kar išnešė nuosprendį prieš 
Whitney VVarreną, Amerikos 
architektą, kuris reikalavo, kad 
jo parašas atstatyto Louvaino 
universiteto knygyno fasade 
butų vėl atsteig’tns.

Louvaino knygynas buvo per 
didįjį karą vokiečių sugriautas. 
Po karo jis buvo amerikiečių 
paaukotais pinigais atstatytas. 
VVarren, kuris buvo vyriausias 
architektas, atstatyto knygyno 
fasado baliustradoj buvo padė
jęs tokią inskripcija: “Pasiutę 
vokiečiai sunaikino, dosnus 
amerikiečiai atsteigė.”

Louvaino universiteto vy
riausybė pasipiktino tokia ne
apykantą vokiečiams skelbian
čia inskripcija, ir įsakė ją pa
šalinti. Amerikietis architektas 
kreipėsi į 'teismą, reikalauda
mas, kad jo inskripcija butų 
atsteigta, ir bylą laimėjo. Ta
da universiteto vyriausybė ape
liavo į augštesnį teismą, ir da
bar augštesnis teismas žemes
niojo teismo sprendimą at
mainė.

Keturi jurininkai žu
vo, laivui sudužus 

per audrą
HARBOR GRACE, New- 

foundland, gruod. 16. ‘ — Per 
smarkią vėjo ir sniego audrą 
Newfoundlando pakrašty, ties 
Jobs Cove, sudužo į uolas šku- 
neris Blanchbolt. Keturi jo į- 
gulos žmonės prigėrė, o kiti 
du buvo išgelbėti. '

Nėra darbo?
ŠIAULIAI. — Šiaulių rifožo 

geležinkeliuose kurį laiką jau 
dirba darbininkai tik po 3 die
nas į mėnesį, gaudami už tą 
laiką atlyginimo 15 litų. Dar
bininkai su šeimomis pakliuVa 
į nepakenčiamą padėtį, nes ki
tur darbo gauti taip pat nega
lima. Darbo Birža registruoja 
vis daugiau ir daugiau naujų 
bedarbių, o rinkoje stovinčių 
ir siūlančių savo rankų darbą 
skaičius kasdien didėja.

Užsidariusio banko bu
vęs kasierius nusižudė

KANSAS CITY, Mo„ gruod. 
16. — Vieno vietos viešbučio 
numery vakar nusišovė Char
les Davis, 63, buvęs State Bank 
of Brashear, Mo., kasierius.

Depozi toriams ėmus urmu 
atsiimti depozitus, bankas pra
eitą savaitę buvo priverstas už
sidaryti.

Amerikos valdžia 
pardavė 20 laivų 

sovietams

WASHINGTONAS, gruod. 
16. — Jungtinių Valstybių pre
kybos laivyno komisija (ship- 
ping board) per pastarus dve
jus metus pardavė sovietų Ru
sijai dvidešimt prekybos* lai
vų, bendrai už daugiau kaip 
$1,100,000. Trys tų laivų buvo 
parduoti ši mėnesį.

Einant pardavimo sąlygomis, 
nė vienas tų laivų negali at
vykti su rusų prekėms į bet 
.kurį Amerikos uostą per atei
nančius dešimtį metų.

Lenkija pašalina vi
sus suvaržymus 

žydams
VARŠUVA, gruod. 16.—Res

publikos prezidentas Moscickis 
pasirašė dekretą, kuriuo galu
tinai panaikinami visokį lig- 
šiol buvusieji suvaržymai žy
dams Lenkijoje.

Veteranas nusišovė
URBANA, III., gruod. 16.— 

Vieškely, netoli nuo čia, rado 
savo automobily nusišovusį pa
saulinio karo veteraną, Fran
ką Parkerį, 32, žymų vietos 
biznierių. Priežastis nežinoma.

“Figaro” žurnalas ne- 
parnografija

KAUNAS. — Kauno m. ir 
ąpskr. Viršininkas buvo kon
fiskavęs Vokietijoj esančius 
nuogųjų draugijos leidžiamą 
žurnalą “Figaro ir prašė 1 
nuov. taikos teisėją peržiūrėti 
bylą ir žurnalus sunaikinti, kai
po parnografiŠkus.

Taikos teisėjas, peržiūrėjęs 
žurnalus, rado, kad tai nėra 
jokių parnografijų ir grąžino 
juos savininkui.

Stimsonas sutrukdė 
komunistų darbuo
tės J. V. tyrinėjimą

Valstybės sekretorius atsisakė 
duoti kongreso komisijai pa
rodymų apie teikimą vizų ru
sams

VVASHINGTONAS, gruod. 
16. — Atstovų buto komisijos 
komunistų darbuotei tyrinėti 
darbas buvo sutrukdytas, val
stybės departamentui atsisa
kius duoti jai reikalingų paro
dymų.

Komisijos pašauktas liudyti 
departamento vizų skyriaus 
viršininkas Hodgdon pareiškė, 
kad valstybės sekretorius Stim- 
son užgynęs duoti bet kurių 
parodymų,- nes tai esą priešin
ga valstybės interesams.

• Komisijos pirmininkas Fish 
parašė Stimsonui laišką, pra
šydamas, kad jis pasakytų, ką 
komisijos tyrinėjimuose jis ra
dęs “priešinga valstybės inte
resams”. x

Kiek anksčiau komisija kvo
tė Borisą Skvirskį, sovietų in
formacijų biuro VVashingtone 
viršininką. Skvirskis, be kita, 
skundėsi, kad, girdi, dėl kaž
kurių priežasčių rusų monar- 
chistai esą lengvai įsileidžiami 
j Jungtines Valstybes, kurie čia 
vedą antisovietinę propagandą.

Sušalęs šuo pasivogė 5 
pirštines, visas de

šinės rankos
LENOX, Mass., gruod. 16.— 

Buvo šalta, tad vienas stam
bus eskimų šuo pavogė pen
kių darbininkų, dirbusių dide
liame vietos ūkyje, penkias pir
štines ir parnešė jas savo tur
tingam šeimininkui, C. F. Bi- 
shopRii. Bet visos pagrobtos pir
štinės buvo dešinės rankos.

Darbininkai, likę šalti vien 
su kairęs rankos pirštinėmis, 
pristatė Bishopui sąskaitą $20 
sumai, kurią tas tuojau su
mokėjo.

Hooverio nedarbo ko
mitetas nieko nepadarė

VVASHINGTONAS, gruod. 16 
— Prezidentas Hooveris šian
die pranešė senatui, kad jo su
kurtas komitetas kovai su ne
darbu dar neprirengęs jokio sa
vo darbų raporto.

Senatas prieš dvejetą savai
čių prašė prezidentą, kad jis 
suteiktų žinių, ką jo nedarbo 
komitetas yra nuveikęs.

Suėmė milijoną dole
rių vertės narkotikų
VVASHINGTONAS, gruod. 16 

— Vyriausybės pranešimu, mui
tinės agentai suėmė garlaivy 
Alesia, kai jis atplaukė į Neu 
Yorko uostą, didelę narkotikų 
kontrabandą,, vertės daugiau 
kaip milijoną dolerių.

Kontrabandos importerių ne
pavykę sugauti. Narkotikai bu
vo išsiųsti iš Konstantinopolio, 
Turkijoj.

Sprogimas franeuzų 
pasmerktųjų laive

Vienas inžinierius užmuštas; 
nusikaltėlių išgabenimas Vel
nio salon sutrukdytas

LA ROCHELLE, Franci j a, 
gruod. 16. — Garsiame fran
euzų pasmerktųjų laive La 
Martiniere vakar įvyko smar
kus sprogimas, kurio laivo no
sis buvo sudraskytas ir vienas 
inžinierius užmuštas, o pečku- 
rys skaudžiai sužalotas. Spro
gimas įvyko, inžinieriui įėjus 
su žiburiu į vieną aklinai už
darytą narvą, kuriame per ke
letą savaičių buvo prisirenkę 
gazų.

La Martiniere buvo taisomas 
ir turėjo kaip ateinančio vasa
rio 1 dieną išgabenti į Velnio 
salą, baudžiamąją koloniją 
Franeuzų Gviianoj, 500 nusi
kaltėlių. Dabar, dėl smarkaus 
laivo sužalojimo, jų išgabeni
mas į amžiną katorgą sutruk
damas keliems mėnesiams, iki 
laivas bus atremontuotas ir 
prirengtas ilgai kelionei.

30 asmenų žuvo per 
tvanus Turkijoje

ISTANBULAS, Turkija, gr. 
16. — Dideli potvyniai pietų 
Turkijoje ima pąlengva atslūg
ti, bet telegrafo vielos nutrauk
tos ir apie likimą dvidešimt 
penkių kaimų Adanos apygat- 
doj'e žinių nėra.

Pasak pranešimų, per potvy
nius žuvo daugiau kaip trisde
šimt asmenų. Pačioje Adanoj 
daugiau kaip 1,000 žmonių liko 
be pastoges. Mersine padaryti 
materijaliniai nuostoliai siekia 
250 tūkstančių dolerių.

Suomija modifikuoja 
savo prohibiciją

HELSINKIS, Suomija, gruod. 
16. — Suomių seimas priėmė 
įstatymą, kuriuo alaus stipru
mas padidinamas nuo dabarti
nio 1.654 alkoholio iki 2.25%.

Tai pirmas žingsnis į pakei
timą arba visišką panaikinimą 
prohibicijos įstatymo Suomijoj.

Kalėdos 
.Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te- 

. legramą per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8* vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SI., Chicago, III.

Buto komisija nuta
rė imigracijų sustab
dyt dvejiem metam

VVASHINGTONAS, gruod. 16 
— Kongreso atstovų buto imi
gracijos komisija šiandie pri
ėmė bilių visokią imigraciją i 
Jungtines Valstybes dvejiems 
metams visai sustabdyti.

Biliumi išimtis' daroma tik 
Jungtinėse Valstybėse gyvenan
čiųjų giminėms, kurių gali at
vykti, iki pusė esamų kvotų 
bus pripildyta.

7,000 kinų komunis
tų pagrobė miestą
ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 

16. — Kinų spaudos praneši
mais,z septyni tūkstančiai ko
munistų pagrobė Kunganą, pu- 
siaukely tarp Tsingših ir Šasi, 
netoli nuo Hunano-Hupeh sie
nos. „

Iš Hankovo siunčiamos prieš 
komunistus stiprios kariuome
nės jėgos.
Kinų-Sovietų Rusų taikos dery

bos iširo
MASKVA, gruod. 16. — Ki

nų ir Sovietų Rusų derybos 
ginčui dėl Kinų Rytų geležin
kelio išlyginti pairo. Kinų de
legatai pasirengę išvažiuoti iš 
Maskvos namo.

North Carolinoje už
sidarė astuoni 

bankai
CHAHLOTrĖ, N. C., gruod. 

16. — Įvairiuose Noith’ Caro- 
linos valstijos miestuose šian
die užsidarė astuoni bankai, di
džiausias jų tarpe First Na
tional Bank of Gastonia, ku
rio turtas siekė $4,656,000, ii 
turėjo depozitų daugiau kaip 
3 milijonus dolerių.

. Visur užsidarymų priežastis 
buvo žmonių urmus depozitų 
ištraukimas.

185 franeuzų bankinin
kai apskųsti; 35 sėdi 

kalėjime
PARYŽIUS, gruod. 16.-Tei- 

singumo ministeris Cheron šian
die pranešė, kad 1$5 franeuzų 

! bankininkai ir finansiniai agen
tai yra apskųsti ryšy su pa
staruoju finansinių operacijų 
skandalu. Trisdešimt penki jų 
jau yra suimti ir uždaryti ka
lėjime.

Biržos ir bankinių įstaigų 
operacijų tyrinėjimai buVo pra
dėti prieš šešetą savaičių, po 
to kai keletas bankų, jų tarpe 
ir Oustric bankas, susmuko.
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Metiniems Prenumeratoriams už

Pusei Mėty už

TAUPIMO KLIUBO
*5.05Viso

*2.50

Grupė IV. $5.00

*5.00

$79.00

MIDLAND *5.00

NATIONAL BANK
Archer Avė., prie Saeramento

Turtas $2,150,000
1739 South Halsted Street

2.50
.45
.50

valdyba 
klaidos 

aikštėn.

moka 
moka 
moka

$50.75
$253.00
$507.50

$1.00 Kliubas
$5.00 Kliubas

$10.00 Kliubas

, —ir prašytų ir ne- 
Buvo' įteikta ir bend- 
i. Paskui prasidėjo

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas. Šis pasiulijimas tik 
trumpam laikui. Rašykite tuojaus ir siuskite savo užsakymus.

žinoma
“žvaigždė
vo padaryta operacija. Del ne
sveikatos ji priversta per kele 
tą mėnesių paliauti darbą fil
muose. i

- pats 
Nuta- 

aš išgirsti tas garsias

jog “bitino” ne 
Nebuvo galima ra

manė tuo pasi- 
bet išėjo jų pačių ne
vienas tų smalavirių 

dykai dirbti, 
valdybą. Dalykas 

Kvederas ir J. 
įtikino narius, 

valdybos na- 
privalo būti sumažintos 
Tatai ir tapo padaryta.

Jus rasite nuoširdų draugingumų 
šiame banke

NAUJIENOS CHICAGOJE ir 
KITUR METAMS $8.00

Prisidekite Prie Musų

1931 KALĖDINIO

]jCun Išganys
Dzūko Virš- 

ir Juo- 
Pavytlan 

Deklamato-

| $39.00 
$139.00

Tūkstančiai laimingų taupintojų da
bar atsiima Kalėdinio Kliubo Taupi- 
mus šiame stipriame banke. Nusi- 
pręskite kad kitais metais ir jus bu
site tarpe šių laimingųjų. Kalėdi
nius Kliubus galima pradėti su 50c 
ir net iki $20.00.

gai: Lyros choro . trukumus 
atitaisė Waukegano choras, 
stygų orchestras ir Kvederai. 
Ant galo, buvo šokiai, kurie tę
sėsi iki vėlumos.

Purtės ir pas mus gana daž
nai yra rengiamos. Ir kai kada 
jos yra malonios, štai gruodžio 
6 d. atbėga sušilęs pas mane 
vienas prietelis ir sako: Duok, 
brolau, greičiau kiek gali. Pa
geidaujama penkinė. Bet jėi 
duosi ir mažiau, —bus gerai”. 
Užklausiau, kame dalykas. At
sakė, jog Butvinskai nusipirko 
naują namą, tad jo draugai nu
tarė jiems nupirkti rakandų se
tą. Na, sakau, geram draugui 
ir tėvynainiui to reikia.

Vakare pas ponus Butvins- 
kus susirinko visokių visokiau
sių svečių, 
prašytų, 
ra dovana 
linksma vakarienė, šį kartą ir 
aš buvau patenkintas, nes vis
kas gražiai išėjo. Naujas But- 
vinskų namukas randasi gra
žioj vietoj.

Linkiu Butvinskams naujoj 
vietoj linksmai gyventi.
—Visur buvęs ir viską matęs.

Lietuvių patarlė sako, kad 
kas nieko neveikia, to niekas 
ir nepeikia. Su koresponden
tais tai tikrai taip yra. 
jie tiesą rašo, ar netiesą, 
vien jais žmonės nėra patenkin
ti. Taip atsitiko ir su mano 
žinute, kurioj buvo aprašyta 
Dailės Ratelio parengimas. Ra
telis pastatė scenoj 
Atrodo, kad čigonas nebūtų či
gonas, jeigu nepiktų. Atsime
nu dar Lietuvoj buvusius čigo
nus. Kai buvau berniukas, tai 
visi tie čigonai man atrodė pik
ti. Bet maniau, jog Amerikoj 
mes laisvai galime kalbėti ir 
apie čigonus, nesibijant jų rūs
tumo. Bet suklydau. Užsirūs
tino mūsiškiai “čigonai”. Mat, 
aš jokios blogos intencijos ne
turėdamas apie “Čigonų” ope
retės perstatymą pasakiau at
virai tai, ką maniau. Kas ma
no supratimu užsitarnavo pa
gyrimo, tą pagyriau; kas nepa
vyko gerai, —taip ir pasakiau. 
Rodosi, taip kiekvienas sąžinin
gas žmogus privalo daryti.

Bet kitaip mano kai kurie 
mūsiškių “čigonų”. Vienas jų 
net pareiškė: girdi, korespon
dentai, sėdėdami publikoj, ne
gali spręsti apie dainininko ar
ba vaidintojo gerumą. Patys 
dainininkai ir vaidintojai tai

[Pacific and Atlantic Photo)

Dolores Del Rio 
krutamųjų paveikslų 
”, kuriai neseniai bu-

Ncpainirškitc klausytis lietuviškų programų WCFL. nedč 
iiomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. WHFC. ketvergais 

nuu Z iki 8 v,ik vakare.

NAUJIENOS VISUR 
AMERIKOJE METAMS $7.00

Naujas Radio Day Ean General Motors 
padarytas, vertės $175.(X), už .......... ......

Naujas Baby Grand Midget Radio, 
vertės $69.00, už .....t... . ....... .

Radio ir Victrola konibi 
vertės $290.00, už ..............

KAINA
K. Ibbcno — Šiaurės Kar
žygiai t veiksni. Tragedija .35

vo organizacijos reikalus 
kuomet organizacijos 
daro klaidas, tai tos 
privalo būti iškeltos 
Reikia kalbėti atvirai, o ne
slėpti. Ant galo, Uabar ir ne
begalima paslėpti. Todėl nariai 
privalo žinoti tikrąją dalykų 
padėtį, nes daugelis pradės i- 
sivaizduoti, jog musų organiza
cijoj dedasi tikrai baisus daly-

Jeigu dainininkai tik sau dai
nuotų, o vaidintojai tik sau 
loštų, tai tada butų kitas da
lykas. Bet kuomet jie pasiro
do prieš publiką, tai apie jų 
gerumą publika ir turi teisės 
spręsti. Ant galo, tegul “či
gonai” ir kiti žmonės nemano, 
kad musų publika nieko neiš
mano. Na, o nuo to papročio, 
kad viską reikia girti arba vis
ką peikti jau laikas pasiliuo- 
suoti. Aš rašau taip, kaip man 
sąžinė diktuoja, o jei tai kam 
nepatinka, —tuo blogiau jiems.

Gruodžio 7 d. Įvyko SLA. 212 
kuopos priešmetinis susirinki
mas German American Hbme 
svetainėj. Tame susirinkime 
ir man teko dalyvauti. Nariu 
atsilankė apie 70, o tuo tarpu 
kuopai priklauso maždaug 150 
narių. Vadinasi, susirinkime 
dalydavo mažiau nei pusė. Visi 
buvo kviečiami atvirutėmis. 
Vienas narių pastebėjo, kad 
susirinkimai nėra skaitlingi to
dėl, kad tareiliniai pradėjo sma- 
•ą virti 
naudoti, 
naudai, 
turėjo apsiimti 
kad Įėjus 
toks, kad A. 
Marcinkevičius 
jog kai kuriems 
riams 
algos.

KALĖDŲ DOVANOS
44440 * it444M i t 44444444444441* t i a i t

Nupirkti iš New Yorko Financė Co. 
Visi Nauji Vėliausi 1931 Modeliai 

Standard Išdirbysčių
PARSIDUODA ANT LENGVŲ 

IŠMOKĖJIMŲ UŽ PUSE KAINOS

tėti. Todėl visai naturališkas 
dalykas, kad nariai turi žinoti, 
kas dedasi jųjų organizacijoj. 
Bet kai buvo pakeltas paskolų 
klausimas, tai Juozukai ėmė 
triukšmauti ir valdybos kriti
kus siųsti į bolševikų “susivie
nijimą”. Girdi, jeigu jums čia 
nepatinka, tai eikite pas bolše
vikus. Tai yra kvaila ir neiš
mintinga. Kiekvienas narys 
turi pilnų teisę kalinti apie sa-

akankamai 
”,—tai vargšo pilvas 
Vabalas-Pruseika kal- 
m atvejais. Pirmiau

siai kalbėjo apie bolševikų var
gus, Susivienijimo seimų, kuris 
Įvyko Chicagoj; prašė, kad su
sirinkusieji rašytųsi Į naują pa
bėgėlių “darbininkų susivieniji
mą”. Tačiau kandidatų tam 
savo naujam susivienijimui la
bai mažai tegavo. Kiek ma
čiau, tai tik vienas išpildė ap
likaciją. Matyti, SLA. nariai 
žino, kad įstoję į naują “susi
vienijimą” turės mokėti dau
giau, nes jie senesni. O juk mo
kesčiai yra nustatomi sulig 
amžiaus.

Antru atveju Pruseika kal
bėjo apie Amerikos darbininkų 
padėtį’ir kas darbininkus lau-

Įėjome į svetainę, —tiksliau 
sakant, į svetainės valgomąjį 
kambariuką. Žmonių buvo su
sirinkę apie 100, o svetainiukė 
jau prikimšta. Jei kiek bučiau 
pasivėlinęs, tai sėdynių butų 
pritrukę. Aš dairaus ir klau
siu savo draugo, ar Bacevičius 
jau yra. Gavau atsakymą, kad 
Bacevičiaus vietą užimsiąs Va
balas-Pruseika. Ir iš tiesų ne
toliese, pastebėjau Pruseiką. Su 
dideliu vargu ji bepažinau: la
bai* jau sublogęs. Matomai, Sta
linas nebeduoda 
“sandvičių 
susiplojo.

Tareiliniai po to nusiramino. Ir 
labai gerai, nes tai išeis vi
siems ant naudos.

Valdyba sekamiems metams, 
rodosi, tapo išrinktą gana ge
ra. Manau, jog visi liko paten
kinti, išėmus kokį vieną kitą, 
Tačiau patenkinti*visus iki vie
nam vargu ir yra galima. Man 
rodosi,.kad pirmininkas padarė 
klaidą, leisdamas kandidatuoti 
į pirmininkus A. Labanauskui. 
Kiek man žinoma, p. Labanaus
kas musų kuopai priklauso vos 
tris ar keturis mėnesius: Vadi
nasi, jis negalėjo nei balsuoti, 
o juo labiau kandidatuoti į val
dybą. Juk konstitucija reika
lauja, kad valdybon butų ren
kami tokie nariai, kurie kuopoj 
yra išbuvę ne mažiau, kaip me
tus laiko.

"Šiaip musų kuopoj nieko nau
jo. Tik reikia pasakyti, kad 
kai kurie tareiliniai buvo tiek 
Įsikarščiavę, 
bolševikus.
miai uždaryti nei susirinkimo. 
Tie ponai juokiasi iš kmunistų. 
Jie nuolat primeta maskvi- 
niams, kad tieji triukšmus ke
lia. Kas tiesa, tai tiesa. Tik 
visa bėda ta, kad ir patys ta
reiliniai nei kiek ne geriau el
giasi. Kad du Juozukai daro 
lermą, tai jau tiek to. Jie ge
riau neišmano. Bet tikrai liūd
na, kad panašiai elgiasi ir vie
nas naujai išrinktas valdybos 
narys. •

Kai kurie nariai pakėlė klau
simą apie Centro Valdybą. Nie
kam nėra paslaptis, kad dėl 
valdybos apsileidimo Susivieni
jimas turėjo skaudžiai nuken-

KAINA
J. Adeno Kaip Žmogus M;j- 
sto ...............  -............. ................... 20
Kl. Jurgelionis Gliūdi-Liūdi ,50

Rex Radie Shop
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Grupė VII. $5.00
Naujas Vilnas Orakulas—Vi 
šoklu Paslapčių Knyga . !
Koblnzoiius Kruialun—Labui 
Graži Apysaks 
Gyvenimo Vul«<lelial
J. A. Frertro Čoiicllluih Fa 
iulialis .......-........... ..
(Jogo) I o -Pi i slybos. Komed.
J. K. Turgenevo —- Pinigų 
Nėra ..............  ............
Italėlkonskio — Pono Felik 
so Atsilunkynias kotų............
J. Gurausklo fiulaputris 
Komedija ...,...................... .
A. N. Asirausklo — Vyrų 
Vergija komed...................... .
V. K. Račkausko Eilėmis 
ir Proza ...... .......... ..............

V1MO

Naujas
nacija,

Dykai Pristatome ir Gvarantuojame
Telefonuok Boulevard 3986 \ w .
Del Dykai Bandymo Jūsų Namuose.

Arba atvažiuok paisai, nereikės nei jokiem agentam
mokėti už darbą. “ ’

Makdutė Graži
Karalius Pačiavi 

pas įvairias Tautas
— P. Kropotkino —

Gruodžio 5 d. šiais Vytauto 
metais nutariau išeitį ant “spa- 
cero”,— pasivaikščioti. Prie 
German American Home suti- 
tikau savo gerą draugą. Už
klausus, kur eina? Atsakė, kad 
einą prakalbų pasiklausyti. 
Paskui paaiškino, kad tas pra
kalbas rengiąs koks tai naujas 
“susivienijimas” ir kalbėsiąs tos 
“sosaidės” vyriausiasis, 
prezidentas Bacevičius 
riau ir 
prakalbas ir pamatyti, kaip at
rodo “naujojo darbininkiško 
susivienijimo naujasis preziden-

Grupė V. $5.00
A. Janulaičio Airija ........
H. MuIuIhICIo—Dvi kcliont 
Tolimu Šiaurę ...............
A. Olševsklo —Pasuka apie 
Kantrių Alelių ..........
L. Tolstojumi 
gijimas c____
Ollver Schrclnerio Sapnai ...
Dr. K. I.oeb Kultūra ir 
Spaudu — ............
Dr. A. J. Kiiriillaiis Noruly, 
bčs Išsivystymas .................
K. šeštoko 
Liaudį T .. 
Milukijadu 
žmugiAki Nuopelnai 
deania už Pragaro 
Kl. Jurgelioniu 
torius ..............
J. Ktirzenicw»kio—Mediči noa 
Daktaras ...................................

Grupė I. $2.50
- • KAINA 

J. Viškoškos Tikri Juokai .80 
Dr. Karaliaus Barbora Ub- 
ryka atba Itlioįtorius ir Jė
zuitai .......... ......................... 75
Marijos Konopuiekos Pagal 
tslatymus ....... ........................ 75
Erkmuiio širtrljono Laikrodi
ninko 'Atsiminimai ..... ............. 20
Viso ............................  *2.50

Grupė II. $5.00
Kihlle Zola Darbas (Roma
nas) ................. 1.00
A. Nemojensklo Revoliucijos 
Žmonės .......................—....... .30
V, G. Karolenkos Makaro Sap
nas .......     .20
“Socializmo Minties lllpivu- 
vinilas’’ ------ ------ ----- - J.00
Dr. A. J. Karaliaus Nuosavy
bės Tfislvyptymas    .50
J. Laukio Moteris ir Jos 
Vieta Žmonijoj ......... ,...... .20
La Fargne Labdarybė pir
miau ir dabar ...........  — .20
T. J. Kučinsko 1(1 Krislų... .20 
IJepuko I’oklos Kančios .....20
J. VISkpfikvK Gyvybė .20
Aukso Veršis vlepo veiksnio 
komedijų — - .20
Ur. Vurgšo Gadynės Zaizilos .25 
M, Grigonio Gvriuus Vėliaus 
negu niekad l«mie<l. .............25
j. (iiiruubkio ftalaputris 
Komedija .......— .................. .90
Viso ........................................ *5.00

Grupė III. $2.50
Kl. Jtirgelionio Mislfų Kny
ga . ......... .........., • , '
V. Garsino Kares Laukuose 
(kareivio atsiminimai 1 .. .35
A. J-tU Kaip ŽmoliėH su 
Ponais kovojo ............ .26
Fraiik llarrlso Pasakojimas 
Apto Jėzų ..............-..........25

Grupė VI. $2.50
Žemaitės Raštui Karės Melu 
Kaina .. 
Simukas 
pasakaitė 
Dr. A. 
masls 
Laukio 
Ko mums Reikia Pirmiausia 
II. Ibseno—Siaurės Karžy
giai ................. .j........................
M. Grigonio—Katriutės Gln 
torai .......... ........  —......
Br. Vargšo—Milijonai 
denyje ...................... ........

Viso

f kia toliau, jei nedarbas nepa
siliaus. Bėgiojo jis iš vienos 
kolonijos į kitą ir iš miesto Į 
miestą. Vėliau nusibastė į Ru
siją, Vokietiją, Lietuvą, Argen
tiną ir kitas šalis, žodžiu, per 
30 minučių papasakojo apie viso 
pasaulio bėdas. Papasakojo, 
kaip darbininkai visur yra iš
naudojami. Vienok z jis nepa
sakė, ką darbininkai turi dary
ti, kad pasiliuosuoti iš savo 
vargų. Mane labai nustebino 
tas faktas, kad šį kartą Pru
seika palyginamai švariai kal
bėjo. Paprastai jis koliojasi 
kaip piemuo. Šį kartą koliojosi 
nedaug. Visgi progresas! šiaip 
nieko naujo nepasakė, ir pub
likoj jokio entuziazmo nesukė
lė. Prakalboms pasibaigus, 
niekas iš klausytojų nei vieno 
klausimo nepastatė. Matomai, 
visiems viskas buvo aišku.

SLA. nariams aš patarčiau 
gerai pagalvoti ir akių plotu 
nebėgti Į “darbininkų susivie
nijimą”. Išbėgti labai lengva, 
bet sugrįžti bus labai sunku. 
Priegtam pravartu kiekvienam 
žinoti, kad bolševikai jokio su
sivienijimo dar neturi. Jie dar 
neturi čarterio.

Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas 
. TIK TRUMPAM LAIKUI

NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, kurie 
dabar užsirašys NAUJIENAS sau, savo draugams bei giminėms

Visai Dykai Knygų

D-ro Gniičiino Sveikata 2.50
Dr. A .J. Karaliaus Puai kal
bėjimas Amerikono «u Griuo- 
rium ...._........ 20
S. K. Ki'tikou’Hkaja Chiuija .10 
Jobu M. Worka Kas yra Taip 
O kas n<* Taip? ....................... .75
šarmiaa Gruodžio 17 dienon 
Pervcramas ................... 20c
Kurio Kaiitakio *—Kuh yra 
Socializaci ja ........   .20
W. SbukCMpeare’o Maehbeth .75

Iš apgarsinimų sužinojau, 
kad gruodžio 7 d. Lyros choras 
rengia metinį koncertą German 
Amercan Home svetainėj. Nu
tariau nuvykti. Kai Įėjau Į sve
tinę, publikos jau buvo susirin
kę pusėtinai daug. Galėjo būti 
apie trys šimtai. Turint gal
voj dabartinius laikus, tai ga
na didelis būrys.

Well, choras kaip choras, bet 
dainuoti tai visai nekaip dai
nuoja. Progreso beveik jokio 
nepadaryta. Matyti, turi silp
noką mokytoją, kuris neįsten
gia lyriečius 
vinti. Solistai irgi blogai te
pasirodė. Koncerte dalyavavo 
ir svetimtaučių gitarų orkest
ras, kuris pasirodė gana gerai. 
Programą išpildyti pagelbėjo ir 
Waukegano Liberty choras po 
vadovyste A. Kvedero. Chorelis 
visai nedidelis, susidedąs vos iš 
15 žmonių. Tačiau dainavo 
gražiai. Matyti, kad turi gerų 
balsų. Paskui Kvederienč ir 
pats Kvederas dainavo solo ir 
duetu. Publikai jųdviejų dai
navimas labai patiko. Trumpai geriau išmano, 
sakant, koncertas išėjo neblo- Na, ki) į tai galima atsakyti



Roseland
Susitvėrė komitetas suvariu

siems bedarbiams šelpti

' kentėti, bet nokuricdar dirba, 
gal galėtų kiek sušelpti tokiuos, 

i kuriems badas ir šaltis tiesiog 
j žiuri i akis.

A. Narbutas.
_______ '

I North SideI
' Chicagos Lietuvių Draugija Sa

vitarpinės Pašalpos vėl ąukaų- 
ja bedarbiams

Sekmadienį, gruodžio 14 d., 
Strumilos name (buvusiame G. 
S. kliubrume), roselandiečiai tu
rėjo bendrą susirinkimą suvar
gusių bedarbių šelpimo reikale.

ši susirinkimą sušaukė laiki
nas komitetas, kuris jau buvo 
pradėjęs rūpintis šelpimo reika
lu. Kad sudarius suvargusių be
darbių šelpimo komitetą pasto
vų ir kad jame dalyvautų viso
kių pažvalgų žmonės, laikinojo 
komiteto pirmininkas A. Drau
gelis pasiūlo susirinkimui, kad 
susirinkimas .visą komitetą per
rinktų iš naujo.

A. Draugelio, pasiūlymas pri
imtas ir išrinktas visas komi
tetas, kuris rūpinsis visais šel
pimo reikalais.

Komitetas:
A. Draugelis, pirmininkas 
Kubinis, raštininkas 
Drazdauskas, kasierius 
Žukauskas, kasieriaus pagel- 

bininkas.
Komisijos nariai:
F. Liuksą, S. Žebrauskas, K. 

Tamošauskas, A. Pažarskas, A. 
Maziliauskas, M. Misiūnas, J. Sa- 
mulionis, J. Stuporas, F. Bru
žas, F. Jankauskas, Waitches, 
Bumblauskas, M. Pavilonis, J. 
Norkus.

Komitetas susirinkimą nutarė 
laikyti ateinantį sekmadienį, 
gruod. 21 d., Strumilos svetai
nėj.

Komitetas kol susitvarkys, ir 
gaus tinkamą vietą šelpimo bu
veinei, tuom sykiu yra nuskir
ta vieta Visų šventų parapijos 
svetainė. Atsišaukianti pagelbos 
ar norintieji sušelpti bedarbius 
tegul atsikreipia į Visų šventų 
parapijos svetainę, vakarais nuo 
7 iki 9 vai.
* Kadangi komitetas daugumo
je susideda iš bedarbi ųf lairiė 
patys iš savęs negali aukauti, 
todėl atsišaukia prie visuome
nės, kad kas kuo galėdami pa
aukautų kaip tai drabužių, val
gio ar pinigų.

Darbininkams, užėjus tokiai 
didelei bedarbei, reikės daug nu-

Antradienį, gruodžio 9 d. Chi- 
j cagos Lietuvių Draugija Savi- 
' tarpinės Pašalpos laikė susirin- 
I kimą. šiame susirinkimo priim- 
' tas į Draugiją tik vienas narys 
■ ir paduota nauja aplikacija. Iš 
' valdybos pranešimų rodo, Drau- 
’ gijoj viskas tvarkoj. Ligoniai 
šiuo laiku yra tik keturi. Visi 

(Draugijos ligoniai D r „B i ežio yra 
i lankyti.

Svarbiausias šiame susirinki- 
I nie nutarimas — sušelpimas be
darbių. Mat biznio komisija sa
vo raporte pranešė, kad bunco 
party, kurią rengė Draugijos 
moterys gruodžio 6 d., pavyko 
gana gerai ir išmokėjus visus 
ekspensus, kurie buvo padaryti 
supirkimui daiktų ir surengimui 
party, liko pelno, taigi ir reko- 

j urendavo, kad tas likusis pel
nas butų paskirtas dėl bedar
bių ką susirinkimas be jokių 
diskusijų ir nutarė, kas ir bus 
priduota Bedarbių šelpimo fon
dam

Toliau biznio komisija taip
gi pranešė, kad prie koncerto, 
kuris įvyks sausio 4 d. Wicker 
Park svetainėj, viskas jau yra 
prirengta. Programo išpildyti 
pakviestas Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn ir Chicagos 
Lietuvių orkestrą, kuriais va
dovauja Steponavičius. Taipgi 
šokiams grieš Steponavičiaus 
orkestrą. Taigi Northsidieciai 
nepoilgo turės didelę iškilmę, 
kurios visi laukia, nes tokias 
iškilmes tik Chicagos Lietuvių 
Draugija tegali surengti, netik 
kad Northsidėj, bet ir visoj 
Chicagoj.
Mcrning Sta.r Kliubas rengiasi

Northsidieciai jau taisosi 
drabužius. Mat Morning Star 
kliubas rengia maąR^radų ba
lių, kuris įvyks sausio 24 d., 
Meldažio svetainėj, šiame ba
liuje bus išdalinta už penkis 
šimtus dovanų, tai kiekvienas 
stengsis šauti geresnę dovaną.

Gelių Daržas
Kaip sau nekalbėsime, bet

Ponia Ona Biežienė
Dainuos Bedarbiams šelpti koncerte, gruodžio 19 d.

Ponia O. Biežienė, kurios paveikslėlis aukščiau dedamas, 
yra viena veikliausių dainininkių musų Chicagos . lietuvių 
įvairiausiuose koncertuose ir dėl kelių priežasčių (švelnaus 
balso, liriškos nuotaikos, malonaus budo ir neišdidumo) labai 
mylima musų visuomenes. Ji dainuoja ir Bedarbių šelpimo Ko
miteto rengiamajame koncerte, ateinantį penktadienį, gruodžio 
19 d. Lietuvių Auditorijoj.

Northside visgi pasilieka North- 
side, nežiūrint, kad pasidarė 
visai maža Lietuvių kolonija, 
štai Bijūnėlis užaugino Gelių 
Daržą, kuris ir bus parodytas 
gruodžio 28 d., Crystal svetai
nėj, 2705 North Avė. Girdė
jau, p. Steponavičiene išsijuo
susi darbuojasi, kad Gėlių Dar
žas visiems patiktų ir nėra abe
jonės, kad patiks. Seniau Bijū
nėlį norėjo pasigriebti Mask
vos kupčiai, žadėdami visiems 
duoti komunistišką rojų užtai,

Princeses Caponytės 
vestuvės

šeimyniški ryšiai sujungė dvi 
gengsterių valstybes

Pereitą sekmadienį Chicago 
turėjo retą iškilmę. Apsivedė 
Miss Mafalda Capone, Chicagos 
požemių valdovo tikroji sesuo, 
su John J. Maritote, garsaus 
New York o gengsterio Frank 
Diamond jaunuoju broliu.

Ceremonijos įvyko lenkų Pa
nos Marijos 'bažnyčioj, daly
vaujant 3000 s-večių bažnyčioj

ir jeigu butų jiems pasisekę, 
tai Bijūnėlį butų išgabenę į 
Maskvą, bet kada tas jiems ne- 
pasisekė, tai Bijūnėlis tebežydi ■ ir virš 1000 žiopsotojų, netilpti 
Northsidėj. —Northsidietis. šių į bažnyčią.
---------U------ —----------------------------- ------------ *-------------------

Pasinaudokit šia
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DR. B. M. ROSS l
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 

30 METŲ.

Sergantys žmones yra kviečiami
dykai pasitarti su daktaru.

Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais po 
to, kaip kiti gydymai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu- _ 
tėję kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus, nervų, g. jjį. Ross 
inkstų ir pūslės pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti 
laimingais. Geriausias gydymas sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silp
niems vyrams. ...................*

Žmonės 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 geriausj gydymą jus mokate ne 
daugiau, negu norite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street

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

VALANDOS: Kasdie nuo 10 a. pi. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Subatomis valandos prailginamos nuo 

10 a. m. iki 8 p. m.

H
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NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo- gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvėjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

. GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas“ šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko“ kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui“ 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas“ mokfts tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

Nepaprasta Proga!
ŠIS pastebėtinas Dviejų Ka
rų Garažas pabudavotas su
lig jūsų užsakymo iš geriau
sio materiolo ir geriausių 
gaunamų darbininkų

TIKTAI Už

$163
NEREIKIA ĮMOKĖTI

Mokėkite po truputį kiekvieną mėnesį jūsų pačių 
sąlygomis.

Porčių Uždarymas
BILE kokio didumo porčiai 
uždaromi su franeuziškais 
langais ir sieteliais.

TIKTAI Už

$110
Ateikite, telefonuokite, 

prisiųskite kuponą.

Chicago Home Improvement and Lumber Company 
2301-2329 So. Crawford A ve., 

CHICAGO, ILL.

Gerbiamieji:
Be jokių pareigų iš mano pusės, aš norėčiau kad jūsų atstovas 

atsilankytų pas

Vardas ............
Adresas ............

Telefonas ......
Aš noriu žinoti apie Į Į Porčių Uždarymą

Mes taipgi pardavinėjame lumberį ant išmokejųno.

Chicago Home 
Improvement and

Lumber Co.
2301-2329 So. Crawford Avė

Telefoną, ROCKWELL 0023-4

Nuotaka dėvėjo brangų šilkefr 
rūbą su 40 pėdų ilgumo uode
ga,* brangiais tūliais, deimon- 
tais, su dideliu konvalijų bukc- 
tu; jos matrons of honor (gar
bes matronos) abidvi gengste- 
rienčs Rąlph ir Al Caponienes, 
naujuose šilkų gaunuose; še
šios pavainikės baltuose šilkuo
se su dideliais arbatinių rožių 
ir žemčiūgų bukietais.

Bažnyčioj vargonai* griauja 
overtiuras iš “Lohcngrin”; ku
nigas laimina, gengsteriai mel
džiasi. Po šliubo jaunavedžiai 
išeina raudonais kilimais^ iš
klotu taku, susėda i brangius 
automobilius ir švilpia į savo 
privačią rezidenciją švęsti val
dovų ainių vestuvių, kur be ki
tų rinktinių gėrimų ir valgy
mą buvo vestuvių keikas 108 
kubiškų pėdų didumo ir $2,100 
vertą.

Neapsėjo ir be tr tūbelių. Ke
li detektyvą! vestuvininkams 
išeinant iš bažnyčios pastojo 
kelią. Ir jie. mat nujaučia, kur 
galima pasižuvauti, ir suareš
tavę 5 vestuvių svečius, nusi
vežė.

Paties valdovo, Al Capone 
nesimatė. Jaunavedžiai išva
žiuoja į Hoholulu medaus mė
nesio švęsti.

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagcn 

nai Gero Maisto 
us Patarnavimas

Puikus Laivai — 
švarumas ir Patogumas
Laivų Išplauk

Oscar II .....
United States .

..... Jan.^6
Jan. 24

v

Malon
N c w York:

Ucllig Olav . 
l'rederik VIII

Jan. 3 1
Feh. 14

Informnoljų ir itiivakorčii) r<*1k:ilatR kreinltitr-R pan savo asrenta arba;

SCANDINAVIAN-AMEKICAsi LINE 
27 VVHITEHALL ST. 240 V/ASHIHGTON ST. l-,0 N. LA 3 Ak t. E ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MAS S . CHICAGO, I!. L .

prie musų KALĖDINIO TĄUPIMO 
KLIŪBO dabar.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS
KALĖDOMS

25c
Į savaitę padarys 

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę. 
Lengvas, malonus dar
bas. Mes galime pri
rengti operatorkos vie
tai į trumpą laiką. 
Dienomis ar vakarais. 
Maža kaina*

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOth floor

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avc. 
CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 41^81^^80

DOVANOS KALĖDOMS

$195

S14.00
$14.00

ir aukščiau

Gražus moteriškas laik 
rodėlis už......... .... .

Gražus naujas pianas di 
dėlės vertės, tik už ........

Gera Kalėdų dovana ant visados

Naujas Elgin laikrodėlis 
didelės vertės už ........

tokios rūšies, Jums

Jus suče
, , J. Bud

rikas garantuoją kad Jus Budriko krautuvėse pirksite daug pigiaus kaip kitur si 
sąlyga, jeigu Jus galite pirkti radio ar pianą kitur pigiaus 
pinigai bus grąžinami.

Atvažiuokite patys krautųven, išsirinkite ir nereikės kitam mokėti uždarbio.
i po stubas ir daug jums prižada, o po tam kaip jusApsisaugokite tokių kurie eina p< 

pasirašote, reikia už viską dvigubai užmokėti.

Krautuve atdara kiekvieną vakarą

Jos. F. Budrik
3417-21 South Halsted Street Chicago, III

Tek Boulevard 4705

Budriko Krautuve sumažino kainas ant visų prekių prieš Kalėdas 
dysite daug pinigų pirkdami dabar,

Naujas, gražus Radio 9 tūbų, vertės 
$175.00, dabar ųž

Radio ir Viktrola kombinacija, gra
žus ir garsus, 9 tūbų, vertės $295, 

T‘..... .......... $139

Naujas rankinis phonografas. vertės 

JF-00:...dabM......... $12.50
Groja labai garsiai rekordus.

_________ Labai gera dovana.
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2.00 
1.50 
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T ................ .............. — ........ > ————
kių dolerių gaudytojų. O betgi [ Apsikrovę 
tie fabrikantai nuolatos taip į- iki ausų, tie turčiai, pasirodo, 
kyriai mėgsta girtis esą “patrio- apie nieką kiltesnį ir negalvoja, 
tai“ ir šalies “garbes gynėjai“, išskyrus dolerį.—J. L-tLs\

doleriais nuo kojų

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra t ėst 
$8.00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy

Entered as Second Class Mattcr 
March 71 b, 1914, at the Post Office 
of Chicago. III., under the act of March 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų" Bendro
vė, *1739 So. Habted St.» Chicago, 1U. 
Telefonas Roosevelt 8500.

Uisisakytho kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ..............................
Pusei metų ............................
'Trims menesiams .................
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui ..................

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija ....................................... 3c
Savaitei ........ .—____ ___ _____..... 18c
Mėnesiui .............................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon it kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .............................   $8.00
Pusei metų ...................................  4.00
Trims mėnesiams <......................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
» . ..................... . ■ ■■ ■ .......... ..

“Krintančios žvaigž-

PROF. EINŠTEINAS APIE TAIKĄ

i /

Amerikon atvyko didžiausias šių dienų pasaulio 
mokslininkas, prof. Albertas Einšteinas, kurio paskil- 
busioji “reliatyvumo teorija” padarė revoliuciją fyzi- 
kos ir matematikos moksluose. Tik pasiekęs New Yorko 
uostą, šis didis galvotojas įteikė laikraščiams pareiški
mą, kuriame jisai griežtai pasisako prieš bet kurios 
rųšies diktatūrą ir prieš militarizmą. Demokratija ir 
tarptautinė taika, jo nuomone, yra šiandie svarbiausi 
ir reikalingiausi žmonijai dalykai.

Prieš dvejetą dienų prof. Einšteinas vienoje savo 
kalboje New Yorke išdėstė smulkiau savo pažvalgą i 
tai, kaip reikia kovoti, kad butų padarytas galas vi
siems karams. Tam esą du budu:

“Pirmas, kuris jau daugely kraštų yra varto
jamas, tai — atsisakyti nuo kareiviavimo pareigos 
karo metu. Jei tik 2% vyrų atsisakytų eiti i karą, 
tai visame pasaulyje nepakaktų kalėjimų visiems 
jiems įkalinti.”
Antras būdas, pasak prof. Einšteino, tai — įsteigti 

tam tikrą kovos su karu fondą, kuriam aukotų pinigų 
taikos šalininkai iš visų kraštų. Tais, pinigais butų gi
nami įkalintieji karo priešininkai ir stiprinamas visa
me pasaulyje žmonių nusistatymas prieš ginkluotus 
konfliktus.

Jei šitokius pareiškimus butų pacĮaręs kitas kuris 
asmuo, o ne prof. Einšteinas, tai nacionalistinė Ame
rikos spauda butų pakėlusi triukšmą. Bet kuomet šitaip 
kalba pagarsėjęs visame pasaulyje mokslininkas, tai 
laikraščiai padavė jo žddžius be užgauliojančių pastabų.

Me^ nesame tikri, kad prof. Einšteino siūloma ko
vos su karu taktika butų sėkminga. Ji deda visą svar
bą atskirti asmenų pastangoms, o politikoje asmuo reiš
kia nedaug; nulemiančią rolę vaidina visuomenės gru
pės. Stambiausia tos taktikos yda, kaip mums atrodo, 
yra ta, kad ji neatsižvelgia į ekonominius, politinius ir 
intelektualinius (protinius) skirtumus tarpez įvairių 
šalių.

Sakysime, kiltų konfliktas tarpe dviejų valstybių, 
kurių viena yra apšviesta ir demokratiška, o kita — 
tamsi ir despotiška. Pirmoje šalyje raginimas vardan 
pasaulio taikos neimti ginklo į rankas gal rastų prita
rimo šimtuose tūkstančių vyrų, ir jų pasipriešinimas 
ėjimui i kariuomenę galėtų žymiai susilpninti militari- 
nes krašto pajėgas kritingoje. valandoje. Tuo gi tarpu 
antroje, despotų valdomoje, valstybėje žmonių masėms 
nebūtų leista nė išgirsti taikos balsą, ir jos valdžia to
dėl vestty karą be jokių kliūčių prieš pažangesniąją 
šalį. To rezultate, despotizmas išeitų pergalėtoju ant 
demokratijos.

Tarptautiniuose socialistų kongresuose daug kartų 
buvo svarstoma panaši taktika kovai su karu, kaip kad 
dabar siūlo prof. Einšteinas, bet kiekvieną kartą po 
įimtų diskusijų buvo surandama, kad gryno neigimo 
(atsisakymo) kelias nėra tikslingas.

Prie pasaulio taikos užtikrinimo problemos reikia 
eiti iš kito galo. Ne atsisakymas nuo kareiviavimo pa
reigos padarys galą karams, bet karo panaikinimas 
padarys bereikalingu daiktu kafeiviavimą. Karai tarp 
tautų išnyks tiktai tuomet, kai galią spręsti tarptau
tinius ginčus paims į savo rankas tam tikras “virs tau-! 
tinis” autoritetas. Toks autoritetas gali būt sudarytas 
tiktai bendromis visų tautų pastangomis (kaip kad 
bendromis visų piliečių pastangomis būna sudaroma 
krašto valdžia). Bet kad atskiros tautos norėtų prie to 
eiti, tai reikia, kad jų priešakyje stovėtų ne diktatoriai, 
imperialistai ir nacionalistai, bet — diktatūrų, impe
rializmo ir nacionalizmo priešai.

Prof. Einšteinas nėra politikas, todėl jisai nori už
tikrinti pasauliui taiką nfe politiniu (t. y. organizuotų 
partijų) veikimu, bet asmens pasiaukojimu. Tečiaus, 
nors kelias, kurį jisai rodo, yra kitoks, bet galutinas 
tikslas yra tas pats, kurio siekia visi pažangus žmones 
pasaulyje. Jo drąsus pasmerkimas militarizmo ir karo 
sustiprins ir šioje šalyje pasiryžimą kovoti prieš gink
lavimosi ir imperializmo apaštalus. -

j Leonido meteonai. — žmonių 
prietaringumas. — Dangaus 
klajokliai. — Leonido mete
orų periodiškumasi — žvai
gždžių lietus. — Panika tarp 

i negrų. — Meteorai labai re
tai teužgauna žmones. — la
sei Yamamoto pranešimas.— 
Sibiro ir Arizonos meteorai.
Apie vidurį praeito mėnesio 

astronomai buvo labai susido
mėję taip vadinamais Leonido 
meteorais, kurie pasirodo kas 
33 metai. * Meteorus žmonės 
paprastai vadina krintančiomis 
žvaigždėmis. Senovėj buvo mai
noma, kad meteorai pranašau
ja visokias nelaimes, — karą, 
badą, ligas. Net ir musų lai
kais nuo tų prietarų žmonės 
dar nėra visai pasiliuosavę. Ga
lima užeiti tokių tamsių kam
pų, kur gyventoji# su baime 
žiuri į meteorus.

Kaip astronomai pranašavo, 
taip ir atsitiko: lapkričio 13 d. 
buvo galima pastebėti pusėtinai 
daug* “krintančių » žvaigždžių”. 
Tas pat atsitiko ir sekamą die
ną. Daugiausiai tų “žvaigž
džių/ buvo matoma apie 3 va
landų ryto.

Kiek roti© 
pirmą kartą 
pasirodė 902 
tuose tie metai yra vadinami 
“krintančių žvaigždžių” metais, 
šiandien mes žinome,, kad me
teorai arba “krintančios“ žvai
gždės,“ kaip paprastai . juos 
vadina, visai nėra žvaigždes. 
Meteorai, bendrai imant* yra 
medžiagos kūneliai, kurie klajo
ja po erdvę. Jie turi neregu
liarų orbitą ir to’del dažnai pri
siartina perdaug arti prie, že
mes arba kokio kito dangiško 
kūno. Tokiame atvėjyj dides
nis kūnas juos pritraukia. Ne
įmanomai daug jų pritraukia it 
musų žemė. Kai pasiekia že
mės atmosferą, tai nuo tryni
mos! su oru jie labai įkaista ir 
užsidega. Štai kodėl 
mums ir atrodo, kaip 
čios žvaigždės” .

Kiekvienais metais 
krič'io 13 ir 16 d. žemė susi
duria su daugybe meteorų, ku
rie patenka į jos atmosferą ir 
todėl pasidaro matomi. Tačiau 
maždaug kas 33 metai žemė pa
tenka į tą erdves dalį, kur dan
gaus klajoklių-meteorų yra ne
įmanomai daug. Tokiuose atsi
tikimuose ticciog, kaip yra sa
koma, žvaigdėmis lija. Tokio 
žvaigždžių lietaus laukiama 
1932 ir 1933 m., kadangi tada 
žemė prisiartins prie Leonido 
metėOrų.

1799 m. buvo matoma nepa
prastai daug meteorų. Dvide
šimt keturiems metams pra
ėjus, įvyko kitas “meteorų lie
tus”. Tai buvo nepaprastas re
ginys. Vienas pilietis iš Caro- 
lina valstijos tą įvykį aprašo 
sekamai: “Mane, išbudino tie
siog nežmoniški šauksmai. Pa
sibaisėjimo ir maldavimo šauks
mai' girdėjosi iš visų pusių. 
Tuo ypač pasižymėjo negrai, 
kurių aplinkinėse plantacijose 
buvo nuo 600 iki 800. Aš' nu
girdau balsą, kuris ragino ma
ne atsikelti: ‘Dieve mano, pa
saulis dega! Kelkis kuogrei- 
čiausiai!’ Tąsyk aš pravėriau 
duris. Nežinau nei pats, kas 
mane labiau sujudino, *— ar 
nepaprastas reginys, ar negrų 
desperatiški klyksmai. Tai bu
vo tikras žvaigždžių lietus, — 
visur tik ir matėsi krintančios 
žvaigždes”.

Apie 186$ m. astronomai pri
ėjo išvados, jog “krintančiu 
žvaigždžių” lietus pasireiškia 
eikliais, — kas 33 metai. Ka
dangi ir tais metais buvo ma
toma daug meteorų, tai astro
nomai padarė pranašavimą, jog 
sekami meteorų metai bus

dviejų ar tri-

Leonido me- 
Newtonas,

užsilikę rekordai, 
Leonido meteodai 
m. Senovės raš-

meteorai 
‘krintan-

tarp lap-

1899. Astronomai ir astrono
mijos mokslo mėgėjai laukė tą 
metų su nekantrumu. Prana
šaujamu laiku tūkstančiai jų su 
mažais ir dideliais teleskopąis 
stebėjo dangų. Ir jiems teko 
nusivilti, nes meteorų beveik 
visai nesimatė. Iš pražių buvo 
manoma, jog šį kartą astrono
mai padarė klaidą. Bet dabar 
jau yra žinoma, kodėl taip į- 
vyko. Paaiškėjo, jog tuo laiku 
palyginamai arti buvo nuo Leo
nido meteorų planeta Jupiteris. 
Ta planeta ir pritraukė beveik 
visus meteorus. Ar tas aiški
nimas yra teisingas, — bus 
tikrai patirta už 
jų metų.

Rekordus apie 
teorus surinko
Adams ir Schiaparejli. Moksli
ninkai senovės raštuose surado 
daug užrašų apie krintančias 
žvaigždes. Manoma, jog apie 
Leonido meteorus yra kalbama 
ir Egipte randamose toblyčio- 
se.

Astronomai paprastai įdo
mauja sekamais dalykais: ku
rioj dangaus dalyj meteorai pa
sirodo, Jcurlink jie krinta ir 
kaip ilgai jie šviečia. Ameri
koj randasi nemažas būrys 
amatorių astronomų,, kurie ste
bi dangų ir savo stebėjimo re
zultatus praneša astronomų 
draugijai, kuri leidžia savo žur
nalą. Ir reikia pasakyti, kad 
tie amatorių arba, mėgėjų ste
bėjimai daug prisidėjo prie as
tronomijos mokslo išvystymo.

Nors užtinkama daug re
kordų apie tai, kad senovėj me
teorai užgaudavo žmones, ta
čiau tikrenybėj tokių atsitiki
mų pasitaiko > nepaprastai re
tai. Vienok kad ir retai, bet 
visgi pasitaiko. Sakysime, prieš 
keletu metų Issei Yainatoto 
Kyoto universitete raportavo, 
jog meteoras užgavo kūdikį. 
Auka buvo trijų metų mergai
te. Atsitiko tai Sukatu kaime, 
kuris randasi netoli nuo Tokio 
miesto. Mergaitė staiga prade- 
jo nepaprastai verkti. Atbėgo 
motina ir pamatė, jog mergai
tes kaklas nudegintas, —atro
dė, kad tai buvo padaryta į- 
kaitinta geležimi. Netoli nuo 
mergaitės gulėjo keistas ak
muo. Jis buvo dar pusėtinai 
karštas. Akmuo tapo pasiųs
tas universitetui. Mokslininkai 
išegzaminavo jį ir surado, jog 
tai yra meteoritas. Vadinasi, 
meteoritas bekrisdamas Užgavo 
mergaitę.

Didele dauguma meteorų su
dega ore. Kai pasiekia tirš
tesnį atmosferos sluoksnį, tai 
bekrisdami jie tiek įkaista, jog 
Užsidega. Tik labai retuose at
sitikimuose jie pasiekia žemę. 
Gal didžiausias meteoras nu
krito Sibire. Kitas labai dide
lis meteoras randasi Arizonoj. 
Abu jie krito tokiu smarkumu, 
jog išmušė žemoj dideles duo
bes, kurios panašios j ugnia- 
kalnių kraterius.—K. A. ,

Einšteinas ir dolerių 
gaudytojai

New Yorko socialistų savait
raštis, “The New Leadcr”, pra
neša, kad Einšteinui besiruo
šiant išvykti Amerikon, jis ga
vo daug laiškų iš įvairių Ame
rikos firmų. Visoki “toilet 
whters”, vaistų ir kt. išdirbėjai 
savo laiškuose Eiftsteinui pada
re pasiulypius desėtkais tūks
tančių dolerių, kad 
leistų jiems vartoti
Vo vardą tavoro garsini
mui. Del tų pasiūlymų garsu
sis pasaulio moksįįninkąs buvo 
taip skaudžiui užgautas, joge i 
jis buvo pradėjęs mąstyti visai 
Now Yorke, nelipti iš laivo, bet 
tuo pačiu laivu išvykti j Kubą.

Tai butų buvęs skaudus ant
ausis Amerikai. Už tokią negar
bę Amerikai atsakomybe butų 
kritus' iiht fabrikantų ir kito-

jis
sa-

E. T. A. Hoffman Verte J. Prorukut

Velnio EliKsyras
(tęsinys)

Pasilenkiau jį pakelti, bet ne
tikėtas svaigulys butų nume
tęs mane nuo aukštos sėdynės, 
jei Leonardas nebūtų mane 
pastvėręs ir sulaikęs. “Kas, 
kas tau yra, Medardai, tarė ty
kiai prioras: Tu esi nepapras
tai sujudęs, laikykis prieš pik
tąjį neprietelį, kurs tave nori 
pagauti.”

Iš visų pajėgų stengiaus su- 
sikaUpti, pakėliau akis ir pama
čiau Aureliją, klūpančią prieš 
didįjį altorių. O Viešpatie dan
gaus, neišpasakytoje gražybė
je ir malonėje ji dabar spin
duliavo labiau, kaip kuomet 
nors! Ji buvo aprengta nuota
kos rūbais — ak! lygiai kaip 
tą nelemtąją dieną, kada ji tu
rėjo pasidaryti mano, žydin
čios mirtos ir rožės dailiai su
pintuose plaukuose. Maldingu
mas, momento iškilmingumas 
buvo skaisčiau nudažęs jos vei
dus," jos į dangų pakeltame 
žvilgsny žibėjo dangiško 
džiaugsmo išraiška. Ką reiškia 
tie akymirksniai, kai aš Aure
liją pirmą kartą kunigaikščio 
sode pamačiau, prieš šį naują 
pasimatymą. Siautulingiau kaip 
kuomet nors suliepsnojo many 
meilės ugnis — laukiniai troš
kimai. — O Dieve, — o visi- 
šventieji! Neleiskite man išeiti 
iš proto, neleiskite tik iš pro
to išeiti. — Gelbėkite mane, 
gelbėkite mane iš šios pragaro 
kančios. Tik neleiskite man 

1 išeiti iš proto — nes priešin
gai aš turėčiau padaryti bai
siausi darbą ir savo sielą ati
duoti amžinam prakeikimui! — 
Taip meldžiausi savo sieloj, nes 
jaučiau, kaip labiau ir labiau 
piktoji dvasia pradeda mane 
užviešpatauti. Man rodėsi, lyg 
Aurelija butų dalyve visų tų 
nedorybių, kurių aš pridariau, 
lyg j<*> priesaika, kuri^ ji da
bar žadėjo padaryti, jos min
tyse buvo vieh tik iškilmingas 
pasižadėjimas prieš Viešpaties 
altorių būti mano. — Joje ma
čiau ne Kristaus sužiedotinę, 
bet vienuolio, sulaužiusio savo 
priesaiką, nusikaltusią žmoną. 
— Ją apkabinti degdamas šiai- 
tančių geidulių ugnimi ir pas
kui ją nužudyti — tokia min
tis nesuvaldomai mane pagavb. 
Piktoji dvasia darė mane pa- 
siutesnį ir pasiutesnį. Jau no
rėjau šaukti: “Sustokit apja- 
kę kvailiai! Jus norite pakelti 
į dangaus sužiedotines ne gry
ną nuo žemiškų palinkimų ne
kaltą mergaitę, o vienuolio su
žiedotinę!” — Norėjau pulti į 
seserų vienUolią tarpą, ją iš
piešti. — Stvėriau į savo.ris^ 
ieškodamas peilio^ tuo tarpu 
ceremonija buvo nuėjusi tiek 
toli, kad AUrelija pradėjo kal
bėti priesaiką. — Išgirdus jos 
balsą man pasirodė, tartum pro 
juodus laukinės aUdhos vejamus 
debesis butų pradėjusi brėkšti 
jauki mėnesio šviesa. Mano vi
duj pasidarė šviesu ir aš paži
nau piktą dvasią, kuriai spy
riausi iš visų pajėgų. — Kiek
vienas Aurelijos žodis davė 
man naujų pajėgų, ir šioj karš
toj kovoj-aš bematant pasida
riau nugalėtojas.. Dingo Visos 
juodos nedorybių mintys, visi 
žemiškų geidulių kilimai.

Aurelija buvo dievota dan
gaus sužiedotinė, kurios malda 
galėjo mane išgelbėti nuo am
žinos gėdos ir pražūties. — 
Jos priesaika buvo mano pa
guoda, mano viltis ir manyje 
vėl patekėjo dangiškas džiaugs
mas. Leopardas, kurį dabar 
vėl pastebėjau, matytį, pažino 
mano dvasios permainą, nes jis 
švelniu balsu tarė: “Tu atsi
spyrė! priešui, mano sunau!‘(X

Tai buvo paskutinis sunkus 
kvotimas, mano sunau, kokį ta
ve privertė išlaikyti Amžinoji 
galybė!” —

Baisus atsitikimas. Aureliją be
velkant įpuola beprotis Vikto
rinas ir ją nudurta tuo pačiu 
peiliu, kuriuo Medardas nužudė 

jos brolį Hertnogeną.
Priesaika buvo sukalbėta; 

prasidėjo tyrųjų seserų gieda
ma giesmė, tuo tarpu rengėsi 
Aurelijai užvilkti vienuolės Ku
bus. Jau išpynė jai iš plaukų 
mirtas ir rožes, jau rengėsi 
jai nukirpti ant pečių nukritu
sias garbinąs, kaip bažnyčioj 
pakilo sambrūzdis. Pamačiau, 
kaip žmonės išvartalioti iš ko
jų, krito ant žemės; arčiau ir
arčiau darėsi sambruždis. — jieiiose”.

Siautulingame sužvėrėjime lau
kiniu baisiu žvilgsniu varsty
damas, koks tai pusnuogis žmo
gus (ant jo kūno kabėjo kapu
cino rūbų skaruliai) sugniauž
tomis kumštimis smokdamas i 
žemę visa, kas ant kelio pasi
taikė, veržėsi per minią. — 
Pažinau savo šiurpųjį gretimj, 
bet tame pačiame akimirksny, 
kai aš, nujausdamas baisią ne
laimę, norėjau pulti žemėn ir 
bėgti.jam priešais, pamišėlis 
išgama peršoko galeriją, sky
rusią didžiojo altoriaus aikštę. 
Vienuolės klykdamos metėsi i 
šalis. Abtisė patvėrė stipriai į 
savo rankas Aureliją. — “Ha, 
ha, ha! — sušnypštė'pamišėlis 
staugiančiu balsu: jus norite 
iš manęs princesę pavogti ? 
— Ha, ha, ha! — Prinsesa yra 
mano sužiedotinė, mano sužie- 
dotinė! -U Ir tame akimirksny 
jis, pastvėręs Aureliją pakėlė 
aukštyn, smeigė į ją peilį, ku
rį jis laikė aukštai iškėlęs, ly
gi pat kriaunų į krutinę, kad 

(BUs daugiau)

“KULTŪROS” No. 11 tik 
ką gautas iš Lietuvos. Kai
na 45 centai. Gaugite “Nau-

Odeon.
Įsigyk Šventėm šiuos naujus OKEH 

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

NAUJI LIETUVfSkt REKORDAI

26105 Angelai gieda danguje,
Petras Petraitis, baritonas

Kvartetas

26023

26106

Brooklyno Mišrus Kvartetas

26107

26054

26066

26069

26049

26022 Sveikas Jėzau gimusis 
Linksmą giesmę mes užtrauksime, Brooklyno Mišrus 

Gul šiandieną, 
Atsiskūbirio Betlejun, 

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

Kraip, Polka, 
Džiaugsmo valandos, Mazurka, 

Barbora, 
Kad nėra alaus, 
Gerkim, gerkim, 
Rai, rai, ratatai 
Aš berniukas, 
Susana, 
Sveikas ligonis, 
Naujas žiuporus,

26027 Bevaikis pas daktarą, 
SUnaUs Idgika, 
Dzūkų kraštas, 
Kudlius sū kanklėmis, 

Smuklei vainikais, 
Kur Nemunas ir Dauguva, 

Mamytė, 
Naktis svajonėmis papuošta, 

Uk vei, 
Senas bernas, 
Urėdas maiše. 
Godelis, 
juokai, juokų rekordas, 
Pastorius, 
Saulelę raudoną, 
Aš bijau pasakyti, 
Sėdžiu po langdiu , „
Nepagelbės mergužėlę gailios ašarėlės? 
Stasys, 
Pląukė sau laivelis, 
D?ingt^iukai, 
Prašome pasakyti, 
Grybai, 
Levendrėlis, 
Petro vestuvės, komiška steha,

Atliko Juozas

26070

26088

88001

26072

26080

26073

26039

260.35

26047

26095

26103

26040

26094

26044

26077

26104

26096

26089

Rigoletto,
Neverk brangi,
Oj .čia, čia.
Ganėm aveles,
Margarita, iš operos Faustas.
Arija įš operos Samsonas ir Dalila,

Kam šeriai žirgelį 
iš rytų šalelės, 
Bernelis, Polka, 
Norės Polka,
Lietuvaitė, Polka, 
Močifitė, Vaitas, 
Išleistuvių Polka, 
Seklyčioje, Polka,

26078 Pa p ctftu h ės Vaitas,
Plikes kaip tilvikas, Two Step, 

26^/4 Vlaidysr Polka, 

Klaipėdos Vaitas, 
26068 Kirvėlęli Vaitas,

Eisim grybauti, šokis, 

26060 Lelija, Vatas.
ŽVitblėlis, šoras,

260.03. Kas bus*- Polka,
Šitas šokis tlel "Visų, Polka,

Petro Sarpaliaus Orkestrą

K. Kraučiunas

Kauno Benas

Uktverįs ir Adelė Zavistaitė

A. Sodeika

'e

Julė DvarijtJhaitė, soprano 
Grigaitienė, soprano

K. ’J. Kriaučiūnas, tenoras
Kriaučiūnas ir Olišauskas, duetas

Petro Sarpaliaus Orkestrą 

Armonika, klarnetas ir pianas 
Duetas ant armonikų 

t
Armonikų duetas

Armonika solo

Kariškas benas

Kauno Orkestrą

šokių orkestrą

Kaimiečių benas

Aplankyk Budrike Krautuves Prieš Kalėdas.

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

CHICAGO. 1LL.
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XBedarbiu Šelpimo Reikalai
BEDARBIŲ ŠELPI 

MO KOMITETAS

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 

tiktai .

S. Halsted St. davė bedarbiams 
3 flatus, 3 mėnesiams dykai. Jau 
dvi šeimynas į tuos flatus nu- 
kraustėm.

Dėkui J. Sinkui už flatus.

ryto

Iš Town of Lake 
kolonijos

davė veltui skiepe vietos dėl 
-bedarbių. Geri žmonėm neša rū
bų, maisto ir bedarbiams da
lina.

Aš vežiau 3 kartus rūbų ir 
žiedną kartą mačiau apsiver
kusių, bet vieną kartą tai man 
labai graudų įspūdį padarė vie
na moteris. Atėjo ištiesus ran
kas augštyn prieš užstalo sė
dintį, kuris įrašo kas ką atne
ša: “Gelbėk, duok man valgyt, 
jau antra diena nevalgius!” su 
ašaromis ant veido, “duok man 
ponuli”... Tai negalėjau ilgiau 
būt, išėjau.

Town of Lak ietis.

hatorijoj, dabar iš namų, 1337 
So. 49th Ct., Cicero, III. šau
kiasi į senuosius savo šelpėju‘s 
ir prašo j j atsiminti: šešeri me
tai, kaip negalįs ne tik dirbti, 
bet ir pavaikščioti.

BEDARBIŲ SUŠELPIMUI 
KONCERTO TIKIETAI 
PARDUODAMI ŠIOSE 

VIETOSE:
“Naujienų” raštinėj, 1739 S. 

Halsted St.
Knygyne “Lietuva”, 3210 S. 

Halsted St.
Universal State Banke, 3252 

S. Halsted St.
Peoples Ręsta ura n te, 1628 W. 

47th St
Bedarbių Šelpimo Komiteto 

ofise, 3^24 S. Halsted St.
Mid-West Pharmacy, A. A. 

Tūlis, 4143 Atcher Avė.

Įvairus GydytojaiLietuviui GydytpjaL^.^ ..
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.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos)' 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 Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Lietuves Akušeres

v

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.

GYDO

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 
Nedelioj nuo 2:30 iki 4:30 po pi.<t

Telefonas Canal 0464
1 11 ■ ■■ 1 ■ .. ....... . — ■

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 31 th Sfreet

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

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 0 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

PRANCIŠKA VENYGIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 15 dieną, 4 valandą po 
pietų, 1930 m., sulaukus apie 
73 metų amžiaus, gimus Lietu
voj, 
mc sūnų Vladislovą 
Oną, švogerį P 
ir ghnines. 
randasi 2518

Laidotuvės 
gruodžio 18 
ryto iš namų į Nekalto Prasidė
jimo Panelės Šv. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. /

Visi a. a. Franciškos Venygie- 
nės giminės .draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Sūnūs, Marčią, Švogeris, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

9252

prie 
duodu 
eleetrie

Paliko dideliame nuliudi- 
j ir marčią 

Pranciškų, anukus 
Kūnas pašarvotas, 
W. 40 St . 
įvyks ketvirtadieny, 
dieną, 8 valandą iš

Musų kolonijos lietuvių ro
dos, visai nėra. Kada nekada 
laikraščiuose pasirodo kokis 
straipsnelis, idant nupeiktų pa
gal jų tamsumo ir atsilikimo 
nuo kitų kolonijų lietuvių.

Bet iš šalies žiūrint, tai tas 
išrodo teisybė. Aš ir nuo sa
vęs turiu pridurti kaip žinau, 
kad šioje kolonijoj yra viso
kių skirtingų biznierių, o ir di
delė parapija su kunigais ir 
visi, galima sakyti, yra pasili
kę nuo kitų kolonijų, kai tas 
ruskių k ristus trylika, dienų pa
skui.

Visi ištiesę rankas be jokio 
skirtumo į darbininkus gaudo 
dolerius, ir gerai gyvena.

Kodėl negali sutvert komite
tą ir šelpti bedarbius, kurių ir 
tas pats likimas čia kaip ir ki- 

kolonijų, kurie reikalauja

Mačiau
Mačiau, kaip gėles nuo lietaus 
skaudžių lašų žemė suvėlė, 
rodės, kad žuvo amžinai — 
bet saulė ir vėl jas prikėlė.
Mačiau ir aš kitų vargus, 
keittėjau drauge juos su jais, 
ir plake širdis skausmuose — 
maniau, kadx spėkos jau apleis.
Prikeltos gėlės vėl žydėjo, 
varsomis sielvartą slopino — 
kur žmonės viens kitam padėjo 
pasaulis vargo daug nežino...

Emilija D.

Phone 
Hemlock

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

Ofiso telefonas Vhfinia 0030 
Rez. Tol. Van Buren 0858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nų. Namų dflsas North Side
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

Pirkite tuojau tikietus 
certo bedarbių naudai ir
kite savo giminėms ir drau- tų 
gams, kaipo Kalėdų dovaną. Jųs'i greitos pagelbos? 
sušelpsite alkanus bedarbius— 
atliksite žmoniškų darbą.

kon- 
siųs-

Lapinsko atsišau 
kimas

Bridgeport Furniture Co.,
3224 S. Halsted St. savininkai

Juozas Lapinskas, kaip skai
tytojai gerai pamena, sirgęs il
gų laikų Oak Forest, vėliau ša-

. Akių Gydytojai
A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 South Western Avenue

Koncertas su prakalbomis be
darbių naudai įvyks penktadie
ny, gruodžio 19, 1930, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. 
St., pradžia 7:30 vai. 
Rus puikus programas 
kalbėtojai.

Halsted 
vakaro, 
ir geri

WISSIG
Paaa

Seno ajaus

Graboriąi
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

• Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių* aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedelioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 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 Aut.
Valandos: 2—4 po piet v

Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7'589

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

CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

19 d.,
19 <F, 

3133

ARTISTAI DALYVAUS
Bedarbių Šelpimo Koncerte: 

penktadieny, gruodžio 
penktadieny, gruodžio 
Lietuvių Auditorijoj,

S. Halsted St.
Mikais Yozavitas, pianistas
Ona Biežis, soprano
Mikas Petruševičius, smulki-| 

ninkas
Jadviga Griciūtė, soprano
J°nas Romanas, tenoras
Duetas: Vanda Misevičiutė iri

Vera Stradomskaitė.

Antradienis, gruodžio 16, 1930
Gauta pinigais:

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas, per J. Gas- 
paraitis ir V. Kindžiuvienę $10

M. Zarankienė, 17 S. State I
St., Geneva, 111.....................  $2

B. Kasciučkas, 8136 S. Mar
sh field Avė............................. $11

A. Jasaitis, 6441 S. Rockwell į 
Street .................................. $11

Labai ačiu už aukas.

Duota maisto

O. Gribas, Vaišnorienė, Dau
jotas, Pepper, M. Kubilius, S. I 
Kubilius, Sabas ir Knizikienė. I

Pasiusta į Clearing House 
for men

J. Adams, V. Kazlauskis, A. 
Nevarausk’as, A. Koncelkis, J. 
Kalvanas, P. Jagminas, J. Tve- 
rionas, J. Gotautas, A. Andritt-

Duota drabužiu
1. Chas. Litcius
2. Petras Tamoška 

Jos. Pužis 
Martha Knizick 
John Talačka 
Ant. Koncelkis 
Anna Meiauskieuė 
Josephine Kodack 
Joe Jonaitis.

r;

6

8.
9.

Gautaruby:
M. Zarankienė, 17 State St., 

Geneva, III.; J. Alijauskis, 4029 
S. Talman Avė., V. Jasmantas, 
1031 S. Talman Avė., Nfrs. An- 
tnnaitis, 923 W. 33rd St, F. 
Mickas, 41 16 Archer Avė.

Gauta 3 f lutai, 3 mėnesiams 
dykai
reul ęslate, 6959

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEI1GYDOMOS JOS YRA 
Specialiėkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligai. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir iigydi 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomie nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Weat 26 St„ kampai Keeler Ąve., Tel. Crawford 5673

US RltOH Hmm inaam.l

V-14029

V-14028

V-14026

V-14016

V-14001

V-14038

V-14039

V-14036

V-14035

80638

80750

14020

14022

14027

78723

78827

79079

78403

80037

80397

80525

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
• t

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

_____ _____ ,_____ *-------------------

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

BudrikoNauji Victor rekordai gauhami 
krautuvėje, kaina po 75c kiekvienas.

Siunčiame į kitus miestus.
NAUJI VICTOR LIETUVIŠKI REKORDAI

Užgavenios 
Linominis, 
Reginos polka. 
Apkso žuvytė, Polka, 
Ant tėvelio dvaro, 
Sugryžimas.
Motule mano,
Pirmyn į kovą, 
Anykščių merginos, 
Smagi kumutė, Polka. 
Veselija, Polka,

J. Žiūronas ir grupė

Viktor Lietuvių Orkcstrf

Šv. Marijos Lietuvių Choras

Šv. Marijos Choras 
F. Jokto Orkestrą 

Vitkof Orkestrą 
Chicagos Veselijų Orkestrą 

Pasikalbėjimas, Polka, Chicagos Veselijų Orkestrą ir J. Žuronas 
V-14037 Linksmi draugai, Polka, 

Gero ūpo Polka, 
Laimė, Polka, 
Džiausmingas, 
šok mergyte, Polka, 
Mandruolių Polka, 
Oi greičiau, greičiau. 
Tolima laime vilioja, 
Salio šulinėlis.
Ant kalnelio po kalnelio, 
Rožes. Mazurka, 
Seredžių Polka , 
Vestuvės, Polka, 
Mylimasis, Polka, 
Jau saulutė leidžiasi, 
Vaikščiojau po girelę, 
Švento Jono vakarėlis, 
Gaspadinę valdo bernas, 
Davatkėlė po sodnelį. 
Giesmė apie šv. Marija Magdaleną, 
Dolpelis mandrapipkis, 
Dalis I ir II, 
Knygnešio daina, 
Piršlio daina, 
Kaitink šviesi saulutė, 
Vai, močiute mantį, 
Barboros Vakas, 
Mariutė, Polka, 
Paukščių daina, # 
Kad jojau per girelę. 
Vai. Jonukas jaunasis, 
Karklyno žvirblelis.

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

Armonika 
Armonika 

Stygų Orkestrą 
Orkestrą 

Padaužų Grupė 
Jonas Padauža

Jonas Butėnas

A. Vinckcvičius ir J. Nameko

t

/

Mahanojaus

Kozel

Orkestrą

Orkestrą

Petras Petraitis

J.

J.

Vaičkus

Vaičkus

J. Vaičkus

J. Kudirka

A. Lubuckio Orkestrą

A. Venckevičius ir V. Daukša

V. Daukša

Jos. F. Sudrik, Ino
3417 So. Halsted Street

CHICAGO. ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

8

Jei abejoti apie savo\akis, cik pas
Dr. A. RjBLUMENTHAL

it OPTOMETRIST 
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Gross Avė. 
Tel. Yards 4317

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėle į naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banko 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

Al 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., Kctv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
2Į315 South Halsted St.

Lietuviai Gydytojai

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

3307 Auburti Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
.Tel Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct 

Telefonas

I 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

J.J. BADŽIUS
! PTGIAUSIS LIETUVISC.RARORIUS CBLICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystčs.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

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

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

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

Kenvvood 5107Tel. 
VALANDOS: 

nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—-3 ir 7—8: Ncds 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

ir

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 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. 

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

Kampas North Avė. ir Damen Avė. ,
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Bruniteick 4 983
NamiĮ telefonas Brunsivick 05 9 7 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Residence Pbonc Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGASGYDYTOJAS IR .

Ofisas:
2700 Devon Avė., Rogcrs Patk 3320 

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

Nedėlioms sulig sutarties.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

. Nedelioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

34 21 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 yal. vakare • 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

ĮvuirŲs Gydytoju
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedelioj pagal sutartį
------------------------,------------------- ----------- -—

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. ISth St>, netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

1 Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 Sųuth Ashland Avenue 

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

7 iki H vai. Nedcl. nuo 1O iki 12
Rez. 'I'elepbone PlAza 3 202 ,

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. CupIėr,M.D.
CHIRURGAS 

Ouklcij ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: P.incdčlijis ir Kctvergais

3 iki 8 vai. vai , Utatninka's n 
l'ctnyčioniis 1 iki 4 v. v.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St. 
katųpas Michigan Avė

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 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. 

Setedoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6 

TIšTakIT
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 IV. Washington St. 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395 

johnFborden-
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 VV. 22nd St. nuo 6-9
Telephone 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. 

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One North La Šalie bldy. 
Ona North L^a Uisite St.

(<_:or. La baile and Maduon Sts.) 
Ofiso Tel. State 2704; 4412

JOiSEPI! J. (HUSU 
Lietuvis Advokatas

46H Sg. Ashland Avė.
Te! Boulevard 2800 

Rci '■ '■> 1 '» Rucku'll St.
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Klausytojų Balsai
Birutės 24-to metinio atidary

mo koncertas)
Gruodžio 14 d. Lietuvių Au

ditorijoj, vietos meno ir kultū
ros mylėtojai turėjo prdgą pa
matyti ir pasiklausyti gražių 
dninų ir muzikos nuo savo taip 
sakant 24 metų augintinės ‘ Bi
rutes”.

šiltom žygiu “Birute” pasi
rodė su jaunu mokytoju, cho
ro vedėju, p. M. Yozavitu, kaip 
lygiai ir su skaitlingu buriu 
jaunų ' ir energingų birutiečių. 
Daugelis iš mus laukėm šio va
karo su tikslu išgirsti, kaip iš
laikys kvotimus prieš susirin
kusių publiką birutiečiai su sa
vo jaunu mokytoju. Ir ve, šitai. 
24-rių metų sezono šventės ati
daryme, kur dalyvavo apie sep
tyni šimtai klausytojų, “Biru
tė” laikė savo kvotimu^.

Nesiimu atsakyt už visą ten 
buvusią publiką, bet neklysiu 
sakydamas, kad didelė didžiu
ma publikos savo garsiais ap
lodismentais suteikė “Birutei” 
ir jos mokytojui ne vien gerą 
garbės diplomą, bet ir labai 
aukštus kreditus.

Butų perdaug darbo čia kal
bėti apie visą išpildytą progra
mą, reikės pasitenkint tik žy
mesniais išpildytais dalykais.

Pirmiausia tenka kalbėti apie 
I jauną profesijonališką šokėją, 
p-lę Mariutę Griniūtę. Grojant 
smuiku p. M. Petruševičiui ir 
po valiai giedant chorui “Kur 
sapnų grožybės”, komp. A. Va
nagaičio, — p-le M. Griniūte 
šoko. Šokis buvo taip puikiai 
ir vaizdžiai gestais pildomas, 
kaip kad geriaus ir būt nega
lėjo. Antrą šokį šokėja šoko 
solo, pildydama muziką ne vien 
gestais, bet dauginus kojų barš
kėjimu. Kaip pirmas taip ir 
antras šokis buvo publikos su
tiktas su didžiausiu u pu ir šo
kėja turėjo pakartoti antru 
kartu.

P-lė Birutė Sarpaliutė, tai 
jauna gabi pianistė. Muzikos 
žinovai sako, kad ji tuoj netu

Prieškalėdinis

Išpardavimas
Kainos Peoples Krautuvėse yra žemiausios 
negu kad buvo per praeitus 15. metų, ant ra
kandų, radio, pianų, kaurų, pečių, vaikam 
žaislų, ir visokių kitų namam reikmenų. 
ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ:

ŠTAI NEPALYGINAMA RADIO 
VERTYBE:

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

$49.00
Taipgi matykite šiose krautuvė
se pilną rinkinį visų Standard 
išdirbysčių radios: Kimball, Ma- 
jestic, Atwater Kent, R. C. A. Ra
diolą Zenith, Philco, Victor, (žl
iumbia ir kitus. Dabar pasirink
dami naują 1931 metų mados 
gausite nuolaidos $56.00, Peoples 
krautuvėse.

rėsianti sau lygios kompetici- 
jos tarp lietuvių.

Dainininkas Stasys Rimkus 
sudainuoja sekančias dainas: 
Prie seno kurgano, Galkausko. 
Ariosa iš operetės “Mascot”,— 
Audriui, ir Ilgėjimas, — Ru- 
binstein. Dainininkas turi ge
rokai išlavintą balsą ir pildo 
muziką vaizdingais gestais ir 
jausmu. Dikcija irgi gera. Taip 
kad Stasys pasirodydamas pir
mu kart prieš čikagiečių me
no mylėtojus, pats save užsi- 
rekamendavo labai vykusiai ir 
sveikintinai.

Dainininkė Valerija Bručicnė, 
tai lauktoji vakaro žvaigžde. Ji 
senai buvo girdėta čikagie- 
čiams dainuojant ir todėl pub
lika su nekantrumu jos lauke. 
Pasirodo ant scenos labai lėtai, 
truputi susinervavus ir prade
da dainuot Lopšinę — Gret- 
chaninov. Balsas skamba ge
rai ir muzika pildoma puikiai, 
tik kaipo nuo dainininkes rei
kia reikalaut dauginus jausmo 
išreiškimo. Antra daina — Ma
mytė, Vanagaičio. Čia jau dai
nininkė pasirodo drąsesnė ir 
dainą reiškia su dauginus jaus
mo, kuom iššaukia publikos 
simpatiją ir didelius aplodis
mentus. Šalę to liko apdovano
ta net trimis gėlių bukietais. 
Tai ženklas, kad Valerija turi 
daug gerų draugų, kurie gei
džia, kad ji taukiaus pasirody
tų lietuvių scenoje.

“Birutės” choras šalę kitų 
dainų nepaprastai gerai sugie
dojo “Karvelėlį”. Kaip žinoma, 
kalbama daina yra gana sunki, 
bet choras taip gerai sumoky- 
tas, kad išpildė visą dainą kuo- 
puikiausia. Antras labai gražus 
dalykas ir labai vykusiai su
dainuotas, tai naujas kūrinys 
komp. A. Vanagaičio, “Tu ir 
Aš”. Čia muzika- yra nepapras
tai graži ir reikalauja gero dai
nininkų išlavinimo, kad galėtų 
vykusiai sudainuot. Bet ir su 
šia daina “Birutės” choras pa
sirodė kuopuikiausia, taip kad 
ir šaunus rryizikos kritikai var
gu galėtų ką nors netikslaus 
užmesti. Valio, Birtite ir biru
tiečiai ! —Kazys.

abelnai apie koncerto įspūdį.
Birutė per gana ilgą laiką bu- 

io vedama geriausiu lietuvių 
muzikų, kurie yra pastatę pir- kur7'jyyksta

Jaunoji Birutė
Bengiasi prie kalėdų eglaites, 

i šio mėnesio 23 d. 
“Sandaros” svetainėje, 3236 S.

KOmEBABS.i

Lengvus Išmokėjimai, Nerokuojame Ertra M

DIDELI BARGENAI, SEKLYČIOMS SETŲ . -
Peoples Krautuvės užlaiko nuosavu 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 
už .................................................

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

$45.00
$60.00

LENGVI

Gėrėkitės prie Grojiklio 
Piano per šias Kalėdas. 
Jie kaštuoja labai mažai 
Peoples Krautuvėje.
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
IŠMOKĖJIMAI.

Nedėlios vakare, Dec. 14 d. 
aš skubu i Birutės koncertą, 
kuris atsibuvo Chicagos Lietu
vių Ąuditorijoj. Jau vėlus lai
kas, nes pasižiūrėjęs į laikro
dėlį matau, kad jaU 8:20, o 
koncertas prasidėjo 8 valandą. 
Ir eidamas mąstau, kad gaf dar 
vietos rasiu, nes vakaras nela
bai gražus, sniegas puola ir 
vėjas pučia šaltai. Bet kaip tik 
įėjau į vidų, matau kad gamta 
nesulaikė dainų mylėtojus ir 
svetainė pilna, žemai ir augš- 
tai.

Matyt, kad Birutė turį dau
gel prietelių. Visi artistai ga
na gražiai dainavo, skambino, 
šoko ir griežė smuiku. Bet kas 
man įpuolė į akį, tai direkto
rius, p. Mikas Yozavitas. Ma
tyt dar visai jaunas ir tokį 
chorą taip dailiai vedant, tai 
tikrai kreditą turime jam ati
duoti, nes choras su savo dai
nomis gražų įspūdį parodė vi
siems susirinkusiems. Aš labai 
nustebau išgirdęs, kad šis kon
certas yra p. Miko Yozavito 
pirmą kart pasirodymas, diri
guojant šį chorą. Bet šiais nau
jų madų laikais jau galima ti
kėti pamatyti daug nepaprastų 
dalykų. Jau matom, kad Mi
kas Yozavitas savo darbą gali 
dailiai atlikti ir gražią ateitį 
matom Birutės chorui po vado
vyste jauno direktorio.

Ten Buvęs.

Birutės koncerto pasiklausiusKrautuvės atviros kas vakarą ir nedėliomis huo 10 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. /

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

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St.

Tel. Lafayette 3171.

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

Tel. Hemlock 8400

Kiekviena dailės draugija tu
ri savo simpatizatorių, bet Bi
rutė gal jų turi daugiausia. 
Tas ir nenuostabu. Per 23 me
tus (Urbdami meno srityj, bi- 
rutiečiki išsidirbo sau vardą ir 
įsigijo draugų.

Aš Čia nė nemanau . rašyti 
recenzijas; jas parašys ypatos 
geriau susipažinę su muziką. 
Man kaipo vienam iš pubjikos 
norėtųsi pasakyti kelis žodžius

mi-eilę dailės draugiją Ameri
koj lietuviu tarpi'. Per tą pat ]jaiste(] st.; prasidės 8 valandą 
laiką pačios Birutės ir kitų dai- vaj<are> 
lės draugijų tarpe augo ir la
vinosi čiaauges jaunimas. Dau- gjų tėvai ir valdyba sukėlė oglai- 
guma iš Europos atkeliavusių tės fondą, paskirdami: po vie- 
lietuvių skeptiškai žiurėjo į Iną dolerį ($1.00) sekančios ypa- 
tai, ar kada nors čia augę lie- tos: ponios Nagliene, Gulbinie- 
tuvių vaikai užims Europos nė,
muzikų vietas, kaipo chorų ve- Pečiukienė, Rumchikiene, Bložis. 

draugijose, Po $2.00: p. Stradomskienė, M.
Vaidyla, ir SI.A. 134 ktiopa. Per 
p. Gulbinienę $10.00. Taigi Jau
nosios Birutės Kalėdų eglaitės, 
fondas sudaro $21.00.

Pinigai priduoti p. Aleksiunie- 
nfi, kad parūpintų reikalingą eg
laitės aprengimui medžiagą. Tai
gi visi Jaunosios Birutės nariai 
ir levai bnkife laiku ant “pa- 
rėš”, turėsime visi drauge “good 
time”.

Tam tikslui Jaunųjų Birutie-

Aleksiunienė, Zalatorienė,
naujų 11-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINl RAD1O

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

3040 W. 62nd Street

dejai tokiose dailė 
kaip Birutė.

Bet jau šiandie mes matome 
visai ką kitą. Netekus kokiu 
tai būdu “importuotų” vedėjų, 
buvo pašauktas z p. Stefronavi- 
čius, jaunas lietuvis amerikie
tis, ir jis ne tik kad pasirodo 
geras vedėjas choro, bet drau
gi* ir rpokantis patraukti čia 
augusį jaunimą dalyvauti lie
tuvių tarpe. P-as Steponavičius 
buvo vedęs ir kitus chorus ir 
dėl to nebuvo * nuostabu, kad 
jis trumpą laiką būdamas kaipo 
Birutės vedėjas, davė kelis pui
kius koncertus Chicagos ir apy
linkės lietuviams.

šiemet p. Steponavičiui pasi
traukus iš Birutės; jo vietą 
užėmė pačios Birutės išauklė
tas p. Yozavitas ir sekmadie- 
nyj, 14 d. gruodžio š. m„ Liet. 
Auditorijoj buvo duotas po jo 
vadovyste pirmas Birutės kon
certas. Tai buvo Yozavito kvo
timai prieš plačią lietuvių pub
liką, ir galima drąsiai pasakyti, 
kad kvotimai pasisekė puikiai. 
Kaip choras, taip ir visas jo 
sutaisymas buvo puikus ir pub
lika , buvo daugiau negu užga
nėdinta.
' Jeigu da kas pirmiau abejojo 
apie tai, kad netekus europis- 
kų muzikantų prapuls Birutes 
choras, tai po šio koncerto ga
li būt ramus, Birutės choras 
buvo ir yra
lietuvių tarpe ne tik Chicagoj 
bet ir visoj Amerikoj.
Yozavitui ir Birutei! Lauksime 
naujo Birutės pasirodymo.

Viena j iš pašalinių.

geriausia choras

Valio

Sek retoji us.

PRANEŠIMAI
ŠIUOMI PRIMENU 

kad
FRANK’S BARBER SHOP

FRANK DRUKTA1NIS, 
savininkas

visuomet, taip ir šįmet dalina
1931 
apsikirpti 

sau-

savininkas
Kaip 
kins 
kožnam, 
prieš šventes ir po švenčių per visą 
šio

sieninius Kalendorius
katrie atsilankys

mėnesį. x

Nepamirškite

2354 W. 68 Street 
prie Western Avė. 
\ Chicago,,

pui-
m.

ŠAUKITE REPUBLIC 9101 
gaukite pagelbą nuo jūsų, diegimų 

skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų.

Mes specializuojamas sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.
THE SIXTY THIRD B ASHLAND 

HEALT SYSTEM
6327 S. Ashland Avė. Republic 9101

Humholdt Park Lietuvių Pol. Kliuho 
priešmetinis susirinkimas įvyks ketvirta
dieny, gruodžio 18 d., Almiras Sim- 
mons svetainėj. 1640 N. Hancock St., 
7:30 v. v. Meldžiu narius dalyvauti, 
nes bus rinkimai valdybos dėl 1531 
metų.
. v — Sekr. A. Walskis.

ir 
ir

Dr. A. Bertąsias sunkiai susirgo. Ren
giamos L. M. Dr-jos "Apšvieta” pre- 
lekcija gruodžio 17 d. neįvyks. Vietoj 
prelekcijų bus lošta Bunco. Sandaros 
svetainėj, 3 236 S. Halsted St.

Kviečia Komitetas.
__ ;___________ i_____________ :_______

KALĖDŲ IŠPARDAVIMAS
Jus niekur kitur negausite pigiau kaip pas mus.

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

MUSŲ SPECIALES KAINOS:
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 Moląuit setas, vertas

$175.00, dabar už ..................  $85.00
Pull-up kėdė ........  $5.95
Lempa .................. ‘................................  $3.95

j
Baigiasi senieji metai, turime daugelį padarytų se

tų, kuriuos turime parduoti už pigiau, negu mums kaš
tuoja jų padarymas. Turime labai didelį pasirinkimą 
gatavii setų, taipgi dirbame ant užsakymo — galit patys 
pasirinkti, kokį tik norite apmušimą.

Nepraleiskite progos nusipirkti sati 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 S.-lvininkas
4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Snecianstos gydyme chroniškų ir naujų 11- 
gų. Jot kitj negalėjo jumis ifigj’dyti, atsilan
kyki! paH mane. Mano pilnas iAegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aft apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums uugryfi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
no

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

20

galutino iAegzaminavirno- kas jums

Dr. J. E. Zaremba
vv.

yra

Jackson Blvd., netoli State
Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Ncdė-

Ofiso 
pietų, 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

St.

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

Perkam Mortgcčius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkinio bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED OŪS.Į
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del Infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE, 

672 West Madison Street.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knyRvedystis, stenografijos, ir kitu 
mokslo saku. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai maitai užbaigiama 
□radini moksle i devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelna moksle. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. ILK

Business Service
Biznio Patarnavimas _ 

PATENTAI, Copyright* — 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; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. ' GOVALIS.

Boulevard 6520 Res. Yards <401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bile kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausi darbą mieste. Kedzie 8463.

Financial
Finansai-PaskolM ______

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nno $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra
J. NAMON & CO. 

MORTGAGE BANKERS 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėto* 

{urnos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai __

PARSIDUODA bučeriškas aisbaksis, 
beveik naujas, korkiniu viduriu. Pigiai. 
3601 S. I'merakl Avė.

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ

SVETERIŲ
Storų ir. plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
]OO% sutaupimą. Megztos vilnonės 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve
teliai sutaisomi.

504

THE BPJDGEPORT
KNITTING SHOP 

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

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarai*.

/ --------- c----------
KANARKOS pardavimui, patinė

liai ir pataikos, pigiai. 1750 W. 
21st Place, arti Wood.

. Radios

DIDELI BARGENAI!
GRO.I1KLIAI PIANAI

UŽ MAŽIAU
KAIP PUSĘ KAINOS!

Daugelis jų yra visiškai nauji, nieku- 
rie yra biskutį vartoti, bet yra geriau
siame stovyje. Už šias negirdėtai nu
pigintas kainas jus galite nusipirkti 
Grojiklj Pianą už mažiau, negu kainuo
ja paprastas pianas. Daugelis tų gro- 
jiklių parsiduoda- dagi už mažiau negu 
pusę kainos.

Štai yra kelios iš šių nepa
prastų vertenybių:

Buvo Dabar

Cable Grojiklis $595 $165
“ $675 $195
,r $750 $265
„ ' $850 $345

Ateikite anksti.
Tokie bargenai greit išeis.

Klauskite F. DAUSONO

CABLE PIANO CO. 
301 South Wabasb Avė. 

Atdara vakarais iki 9 va!.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

MOKU ir galiu dirbti visokį namų 
darbą. Turiu 7 metų mergaitę. No
rėčiau ir mergaitę sykiu laikyti. Kam 
reikalinga tokia darbininkė, šaukite

Brunsvvick 5396

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

NEPAPRASTA PROGA dėl dviejų 
gerų pardavėjų su A-l liudijimais. At
sišaukite asmeniškai, arba rašykite Pro
gressive Motor Dev. Corp., 24 50 So. 
Michigan Avė.

Rooins
KAMBARIAI

švarus kambariai su visais patogu
mais, geriausia transportacija; nakvyne 
50c., savaitė $3.50, kirbinėtai 1, 2, 3 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus. 
NEW WASHINGTON HOTEL

2318 Washington Blvd.

KAMBARYS ir valgis $8.00. Na
mie gaminti valgiai. Privatiška Šei- 
mina. Garo apšildymas. 58*28 So. 
Whippk St. Republic 4898.

KAMBARYS rendon, apšildytas, 
prie švarios, mažos šeimos — dėl vyra 
arba moteries. 6609 S. Campbell Avė. 
Hemlock 0010.

Farms For Sale 
,Uldai Pardavimui 

VISTŲ FARMA
Maža vištų' farmutė, Indianos valsti

joj tiktai 47 m. nuo Chicagos. Įmo
kėti tiktai $1000, kitus lengvais išmo
kėjimais. Yra 5 ruimų namas ir 
garažas. Prie mokyklos ir gero kelio. 
Del platesnių informacijų kreipkitės — 

MICKEVIČIUS.
3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

*LOANS » INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisinga* ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė-

Tel. Lafavette 0455

$14.000 VERTĖS parduosiu už 
$10,500. Naujas mūrinis, 2 pagyve
nimai po 5 kambarius ir 1 pagyveni 
nūs beismante, 2 karų mūrinis gara- 
džius, pardavimo priežastis liga. P;> 
liks morgiČių ant 5%.

CHAS ZEKAS, 
4454 So. West ern Avė,


