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Sukilimas Sovietu Rusu 
Raudonojoje Armijoje?

Du raudonarmiečių batalijonai pakelę mai
štą, bet buvę OGPU nuveikti - Daug už
muštų ir sužeistų - Maskvoj suimta 700 
dešinių komunistų

LONDONAS, lapkr. 21.
Daily Express gautas iš Ber
lyno pranešimas sako, kad per 
žiemos manevrus Izmailove, 
apie 10 mylių nuo Maskvos, 
du sovietų raudonosios armijos 
batalijonai pakėlę maištą.

Maištininkai nužudę kai ku
riuos savo oficierus, bet paga
liau, po smarkios ' kovos su' 
OGPU (slaptosios policijos) 
jėgomis, maištas buvęs pa
tremptas. Kautynėse daug bu
vę užmuštų, ir sužeistų.

Pranešimas sako, kad po to 
.Maskvoj buvę suimta 700 as
menų.

Pasak pranešimo, maištą pa- 
kėlusieji batalijonai susidėję iš 
jaunų rekrutų, kurie skundęsi 
dėl maisto stokos.

Esą manoma, kad vakar įvy
kęs raudonarmiečių maistas 
turėjęs būt kaip ir signalas 
visuotiniam sukilimui. Sovietų 
vyriausybės tyrinėjimai, kaip

Šiaurės Kinų sukili
mas likviduojamas
ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 

21. — Mandžurijos valdovui, 
maršalui Čangui Hseuliangui, 
susidėjus su Nankinu (centra- 
line Kinų valdžia) ir nutarus 
pradėti ginkluotą ekspediciją 
prieš gen. Jen Ilsišaną ir ki
tus maištininkų generolus Šan- 
si provincijoje, tuojau dvide
šimt šeši Šansi generolai pra
nešė Nankino vyriausybei, kad 
jie pasiduoda. Pranešime taip
jau sakoma, kad pats gen. Jen 
Hsišanas ketinąs išvažiuoti į už
sienius.

Tuo budu šiauriečių sukili
mas likviduojamas.

Neramumai Ispanijoje 
vis nesiliauja

BARCELONA, Ispanija, lap
kričio 21. — šiandie čia vėl 
įvyko darbininkų neramumų ir 
susikirtimų su policija. Vienas 
asmuo buvo užmuštas, o ke
turi kiti sužeisti.

Nežiūrint, kad darbininkų są
jungos centras visuotinį strei
ką atšaukė, dauguma darbinin
kų tebestreikuoja ir kovoja su 
streiklaužiais. f

Norvegija atiduoda žie
miu salas Kanadai

OSLO, Norvegija, lapkr. 21. 
Norvegijos vyriausybė ofi-

SORAS
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai diedai prar 
našauja:

Iš dalies debesiuota ir tru
putį šalčiau; vidutiniai vakarų 
ir žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 40° ir 42° F.

šiandie saulė teka 6:47, lei
džiasi 4:25. Mėnuo leidžiasi 
5:37 vakaro.
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praneša, parodę, jogei judėji
mas buvęs sukurstytas civilių 
agitatorių.

Dauguma suimtųjų, sako, 
priklausę dešiniajai srovei ko
munistų partijoje, jų tarpe 
daugelis žymiausių partijos va
dų.

šis pranešimas, tai — vir
šūnė įvairių kitų girdų, pra
eitą naktį vaikščiojusių Euro
pos miestuose. Vienas tokių 
gandų skelbė dagi, kad sovietų 
diktatorius Stalinas tapęs nu
žudytas.

Maskva nugina žinias
MASKVA, lapkr. 21. — Ofi

ciali sovietų žinių agentūra 
TASS nugina pranešimus iš 
Berlyno, kad raudonoji armija 
pakėlus maištą ir kad daugy
bė asmenų buvę suimta. Tuos 
pranešimus TASS vadina pik
tais prasimanymais.

cialiai pranešė, kad soverenybę 
Svedrupo saloms Norvegija 
perleidžia Kanadai.

Sverdrupo salos yra Arkliš
kame vandenyne į žiemius nuo 
Kanados.

Britų-Indų round- 
table konferencija
LONDONAS, lapkr. 21.

Britų premjeras MacDonald 
šiandie savo kalboj round- 
t a b 1 e konferencijoje pasakė 
Indui delegacijai, kad britų vy
riausybė įvykinsianti kiekvieną 
savo prižadėjimą, kokį ji yra 
davus, kad Indijoje susikurtų 
atsakingą valdžia.
. -Premjeras pasakė, kad Indų 

kunigaikščių padaryti konfe
rencijoje pareiškimai, jogei jie 
norį turėti federalinę valdžios 
formą, kaip geriausiai tinkan
čią Indijos ateičiai, revoliucio- 
nizavę visą situaciją. “Kuni
gaikščiai,” sakė MacDonald, 
“tuo atidaro kelią į tikrai jung
tinę federuotą Indiją.”

MacDonaldo kalba padarė in
dų delegatams geriausio įspū
džio, ir konferencijos pasiseki
mo prospektai pasidarė daug 
giedresni. Po jo kalbos plena
rinė sesija tapo atidėta ir visi 
darbai perduoti trisdešimt dvie
jų narių komisijai.

Bolševikai šaudo bė
gančius iš Rusijos 

žmones
VARŠUVA, lapkr. 21. — Ka- 

daugi siaučiančios rusų-lenkų 
sienos juostoj sniego pūgos pa
lengvina rusų valstiečiams pa
bėgimą iš Rusijos į Lenkiją, tai 
sovietų vyriausybė savo sienos 
sargybą dvigubai sustiprino. 
Bėgimas vis dėlto nesiliauja.

Praeito ketvirtadienio naktį 
Rovno rajone, arti lenkų sie
nos, buvo girdėt šaudymų. Ryt
metį paaiškėjo tų šaudymų 
priežastis: lenkų sargybiniai 
pamatė kelis žingsnius nuo sie
nos, Rusijos pusėj, keletą ru
sų valstiečių kūnų.

[Atlantic and Pacific Photo]

Madrido, Ispanijos sostinės, Plaza de Cibeles aikštė miesto centre, kur ryšy su visuotiniu) dar
bininkų streiku pastaromis dienomis įvyko neramumų. Kautynėse su policija ir kareiviais bū

vu užmuštų ir sužeistų

Sovietijoj kilo aitri kova tarp 
Stalino ir opozicijos

Dešiniųjų komunistų opozicija reikalauja, kad diktatorius Sta
linas butų pašalintas - Planuota militarinis sukilimas, ku
rį betgi Rykovas išdavęs

BERLYNAS, lapkr. 21. — 
Gerai painformuotas Vosseische 
Zeitung korespondentas Mask
voje praneša, kad-' raudonojoj 
sostinėj eilės žmonių ties val
džios drapanų krautuvėmis per 
pastaras dvi dienas darosi vis 
ilgesnės ir ilgesnės. Kartais tos 
eiles pasidaro taip ilgos, kad 
susisiekimą gatvėse sutrukdo 
per kelis blokus. Tūli, netekę 
kantrumo ir įtūžę, dažnai ima 
daužyti langus.

Tie neramumai, kartu su mai
sto stoka ir dideliu jo bran
gumu, padrąsino opoziciją pra
dėti stiprią kovą. Opozicija da- 
blr reikalauja iš Politbiuro 
[augščiausio sovietų valdžios 
organo], kad diktatorius Sta
linas butų pašalintas.

Baudžia tuos, kurie nepritaria 
sušaudymams

Garsus profesorius Kolokolni- 
kovas ir Lustanianas, kurie drį
so nepritarti sušaudymui 48-ių 
sovietų ekspertų ir mokslinin
kų, tapo už tai areštuoti. Taip 
pat viena darbininkė, Teslina 
vardu, kuri irgi turėjo tiek drą
sos, kad atsisakė balsuoti už tą 
masinę galvažudybę (fabrikų

Du lakūnai užsimušė jų 
aeroplanui nukritus
HOUSTON, Tex., lapkr. 21. 

— Jų aeroplanui nukritus ne
toli nuo vietos aerodromo, šian
die užsimušė lakūnas Bert Pid- 
coke, aeroplanų kompanijos pi
lotas, ir Jack Lewis, jo mecha
nikas.

Sudegė kluonas ir 
namas

Spalių 24 (i. uk. Varnecko 
Beranių k. Alytaus aps. sude
gė kluonas ir gyvenamas na
mas. Nuostolių — 9000 lt. Ap
drausta 3000 lt.

Vytauto metai...
SMILGIAI. — Nė vienais me

tais nebuvo girdėti gimstant 
tiek dvynukų, kiek šiemet, Vy
tauto metais. Kažin ką reiškia?

(darbininkai turėjo balsuoti re
zoliuciją, kad minėti 48 “nu
sikaltėliai” butų sušaudyti), 
buvo už tai nubausta tuo, kad 
tapo išmesta iš profsojuzo ir 
pašalinta iš darbo fabrike, va
dinas, pasmerkta badu mirti. 
Gen. Bliucher planavęs Utilita

rinį sukilimą

'Maskvoj dabar kilo stiprus 
sąjūdis dėl suėmimo generolo 
Bliucherio, kuris, kaip sako
ma, planavęs militarinį sukili
mą prieš Staliną. Sakoma, kad 
tūli komisarai turėję tuo rei
kalu gen. Bliucherio namuose 
pasikalbėjimą — “konferenci
ją”, pasak čekistų — ir ten bu
vęs padarytas militarinis ko
munistų sąmokslas prieš Sta
liną.

Sakoma taipjau, kad Stalino^ 
priešai komunistų partijoje tu
rėję visoj Rusijoj savo agen
tų, su kurių pagalba jie siekę 
įvykinti perversmą.
Gruzinų 'komunistai virtę Sta

lino priešais

Stalino “čekus” agentai tik
rina, kad tame darbe su ypa
čiai begėdišku drąsumu dirbę 
Stalino tautiečiai, Kaukazo gru
zinų komunistai. Daugelis žy

Plėšikai privertė pašti
ninkų atidaryti kasų
BORGER, Tex., lapkr. 21.— 

Du ginkluoti banditai praeitą 
naktį suėmė čia pašto viršinin
ką, prviertė j j eiti ir atidaryti 
pašto kasą, iš kurios jie pasi
ėmė apie $4,000 ir pabėgo.

Suėmė arkliavagius
Kamajų kermošiuj policija 

suėmė tris arkliavagius su 
dviem vogtais arkliais, kurie 
pasirodė esą pavogti iš Latvi
jos.

Spėjama, kad šiuo suėmimu 
suardyta didelė arkliavagių or
ganizacija, kuri veikė Lietuvoj 
ir Latvijoj — Lietuvoj pavog
tus arklius gabendavo Latvi
jon ir ten parduodavo, o iš 
Latvijos pavogtus gabendavo 
Lietuvon ir čia turguose par
duodavo.

miausių Gruzijos komunistų va
dų ir atsakingų sovietų valdi
ninkų esą prisirengę kovai prieš 
Stalino režimą.
Planuotą sukilimą Stalinui iš

davęs Rykovas
Tas pats pranešimas sako, 

kad apie tą slaptą konferenci
ją gen. Bliucherio namuose cen- 
tralinis vykdomasis komitetas 
sužinojęs per Bykovo išdavy
stę. Rykovas prisipažinęs, kad 
jis pats dalyvavęs dviejuose to
kiuose pasitarimuose, bet pas
kui gavęs “cold feet”, vądinas, 
pabūgęs ir pranešęs apie tai 
Stalinui. Del to Rykovas gavęs 
lengvesnę bausmę: jis tapęs 
tik išsiųstas į Suchumą, Kau
kaze.
Stalinas su centr. komitetu už

sidaręs Kremly
Pats Stalinas tą sąmokslą 

imąs labai rimtai. Del to cen- 
tralinio komiteto mitingus jis 
tuojau perkėlęs iš senosios vie
tos į Kremlį. Sargyba Kremly 
tapo labai sustiprinta specialiais 
“čekos” agentais, / kurie sergi 
kiekvienas duris ir žiuri, kad 
niekas kitas neįeitų, kaip tik 
visiškai, ištikimi komunistai.

Chicagos lakūnas Am- 
mel sužeistas Panamoje

COLON, Panama,' lapkr. 21. 
— Kap. Roy W. Ammel, Chi
cagos lakūnas, šiandie, bandy
damas pakilti į orą, sukūlė sa
vo BĮ ne Flash aeroplaną ir pats 
skaudžiai susižeidė. Jis tapo 
aeroplanu nugabentas į Panamą 
ir padėtas ligoninėj. Jo padė
tis kritinga.

Ne visos, mat, pasagos 
neša laimę

OMAHA, Neb., lapkr. 21. -4 
Pasaga, kuri buvo čia prikal
ta viršum durų vienos gazolino 
stoties, tapo nuplėšta ir numes
ta į sąšlavyną. Priežastis: tris 
dienas paeiliui stotį aplanke plė
šikai, o ketvirtą vienas trokas 
nuvertė gazolino pompą ir nu
ardė stoties triobesio kampą.

Šeštasis Lietuvos Kultū
ros Kongresas

Dalyvavo 400 asmenų
KAUNAS. — šių metų Lie

tuvos Kultūros kongresas, įvy
kęs lapkr. 1 d., buvo nepapra
stai gausus: dalyvavo 96 įgalio
ti atstovai ir 400 (be kelių) 
asmenų — iš Kauno, kitų mie
stų, miestelių ir kaimų, net la
biausiai nutolusių nuo centro 
vietų. Sąstatas, kaip ir tinka 
kultūros darbininkams, labai 
įvairus: kaimiečiai, darbinin
kai, mokytojai, gydytojai, pro
fesoriai, studentai ir t.t. Kul
tūros reikalas visiems bendras, 
visus jungia.

Kongresą atidarė Kultūros 
tarybos pirm. prof. Lašas. Pir
miausiai jis primena mirties 
išimtą iš kultūros darbo prof.
J. Jablonskį, kurio atmintį kon
gresas pagerbia gedulingu at
sistojimu.

Į prezidiumą išrinkta prof. 
Jodelė, Dr. Grinius, Dr. Stau
gaitis, inž. Bielskis ir p. Di
džiulis. Sckretariatan stud. Bie- 
liukas ir p. iMatėkonis.

Skaitoma sveikinimai: Uni
versiteto rektoriaus prof. Če
pinskio, Kauno burmistro, J. 
Vileišio, rašytojų aktyvistų 
“Trečias Frontas”, Povilo Vi
šinskio liaudies univergiteto ir 
“Kultūros” žurnalo redakcijos 
vardu p. Galvydžio, studentų 
“Žaizdro” dr-jos; žodžiu svei
kina stud. Širvinskas, stud. 
“Varpo d-jos vardu stud. Pa- 
ramskas, Lietuvos moterų ta
rybos vardu p. Mašiotienė, L. 
aboliucionistų d-jos vardu Dr. 
Kalvaitytė, Liet, mokytojų prof. 
s-gos ir “Gyv. ir mok.” žurna
lo vardu p. Žiugžda, stud. “Kul
tūros bur.” Socialdemokratų C.
K. vardu Dr. Epšteinąs, žemės 
ūkio Akademijos stud. “Kultū
ros” būrelis, L. Valstiečių Liau
dininkų s-gos ir “Lietuvos Ži
nių” redakcijos vardu p. Stri
maitis, L. Jaunimo. s-gos Cen
tro valdyba.

Toliau sekė prof. Leono pa
skaita, po to prof. Vabalas — 
Gudaitis kalbėjo apie visuome
niškos pedagogikos principus.

Po paskaitų Kultūros Tary
bos vardu darė pranešimą prof. 
Augustaitis.

Pirmas reikalas, kuriuo Kul
tūros Tarybos rūpinosi, sako 
pranešėjas, buvo liaudies švie
timas. Tam reikalui leidžiama 
prieinamos knygos, steigdama 
Maudies universitetui, vakari
niai suaugusiems kursai. Su
manyta leisti almanachas, ku
riame tilptų visos metų mok
slo žinios, atidengimai, išradi
mai ir k., bet tas sumanymas
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Kalėdos
Jau netoli.

0 jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramą per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
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dar neįgyvendintas, nors jau 
visa paruošta. Lietuviškos en
ciklopedijos sumanymas taip 
pat yra Kult, tarybos, kaip ir 
Kultūros fondo sumanymas.

Prof. Augustaitis pastebi, 
kad visus Kult, tarybos suma
nymus savinasi politinės sro
vės: krikščionys, tautininkai.

Plačiau apie Kult, fondą, ku
ris turi jau 3,000 litų, pranešė 
p. Strimaitis, o apie enciklo
pediją p. žygelis.

Diskusijų metu kai kurie at
stovai reiškė neatsi tenkinimo, 
kad Kultūros taryba daug rū
pinantis enciklopedija, knygo
mis ir per maža tekreipianti 
dėmesio į liaudies, masių švie
timą. Provincijos užkampiai 
esą lyg ir pamirštami.

“Kultūros” red. narys Gal
vydis abejoja dėl “Metraščio”.

Dr. Grinius sako, kad “Met
raštis” turėtų būti lyg meti
nis kalendorius, kuriame butų 
suregistruota visi mokslo lai
mėjimai: technikos išradimai, 
literatūra etc.

“Metraštis” galįs būti “Kul
tūrai” tik talkininkas, o ne 
konkurentas.

Rezoliucijos

Po diskusijų priimtos rezo
liucijos.

Viena rezoliucija priimta, ku
rioj reikalaujama, kad bažny
čia butų atskirta nuo valsty
bės ir mokyklos nuo religijos.

• Paskui išėjo kalbėti p. Purė- 
nienė ir smarkiai užpuolė Kul
tūros tarybą už tai, kad nesi
rūpinanti liaudį šviesti. Be to, 
dabar esančios tokios politinio 
gyvenimo sąlygos, kad joks 
kultūros darbas neįmanomas.

Tuo reikalu priimta kompro
misinė rezoliucija, būtent, kad 
Lietuvoj butų grąžinta demo
kratinė santvarka.

Taip pat priimta rezoliuci
ja, kurioj reikalaujama, kad 
atatinkamos valdžios įstaigos 
peržiūrėtų politinių kalinių, ka
ro lauko teismo teistų, bylas.

Tarybon išrinkta: prof. K. 
Sleževičius, prof. A. Tamošai
tis, J. Strimaitis, prof. Pure
nąs, dr. Garmus, Ruzgas, Ge
niušas, stud. B. Paramskas, J. 
Žiugžda, Vilkaitis, A. Žvironas.

Kongresą užbaigdamas dr. 
Grinius pabrėžė, kad šis toks 
gausus ir entuziastiškas kon
gresas rodąs, kad musų dva
sia gyva, kad jokios kliūtys 
musų darbo neužslopins. Ir at
eitis priklauso mums.

— R. [Lž]
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KORESPONDENCIJOS
So. Omaha, Nebr.

Visko po biski

Brangus “Naujienų” skaity
tojai, atleiskite vargdieniui 
Proletarui, kad jis per ilgą lai
ką “Naujienose” nepranešė apie 
šio miesto lietuvių gyvenimą. 
Jholetaras ne dėl apsileidimo 
jierašė. .Jis buvo patekęs j 
diktatoriaus nevalią. Buvo už
dėta aštri cenzūra, ir Proleta
ras tiesiog negalėjo nei išsižio
ti. Dabar jis nuo diktatūros 
pasiliuosavo ir jaučiasi gana 
laisvas. Jis vėl gyvena savo' 
keturkampyj. Bet apie tai pa
rašysiu kitą kartą.

pagavę. Teko jam ir belan
gėj pasėdėti. Iš būdos, kiek te
ko patirti, gelbėjo dvasiškis. 
Todėl prieš ji tas parapijonas 
dabai- ir turi ant pilvo šliau
žioti.

Na, tapo surengtas ir Vytau
to paminėjimas. Automobiliais 
buvo važinėjama gatvėmis. Pa
minėjimo išlaidos pasiekė $89.- 
50, o Įplaukų gauta tik $60. 
Reiškia, deficito buvo $29.50.

Dabar vargšai tautininkai 
galvoja, kaip sukrapštyti tuos 
$50, kuriuos jie nutarė pasiųs
ti Lietuvos našlaičiams.

Lietuvių Ligos Pašalpos! 
Draugija tuoj po adventų ren
giasi pastatyti scenoj “Piršly
bas”. Tuo reikalu rūpinasi ko-Į 
misija, kuri susideda iš ganai 
darbščių žmonių. Visi lošėjai, j

Visur keičiasi Įnikai, — net 
ir klebonijoj. Pirma mirusį 
Susivienijimo narį kunigužis 
neleisdavo nei į bažnyčią. Ta
čiau nedarbas, matomai, atsilie
pė ir ant kunigužio kišenės. Jis 
pasidarė kur kas labiau sukal
bamas. Už penkis dolerius at
laiko mišias net už paties Vy-

ardyti baliaus programą.
Dalykas buvo toks. Kai kliu

bas nutarė surengti balių be
darbiams, tai pas visus buvo ta 
mintis, kad visas' pelnas eis 
kliubo nariams, kurie atsidūrė 
bedarbių eilėse. Tuoj tapo iš
rinkta iš penkių narių komisi
ja, kuri ėmė smarkiai dirbti. 
Pagelbėjo ir kiti kliubo nariai. 
Pas visus buvo noras kaip ga
lima greičiau balių surengti, 
kad neprisirengusius bedarbius 
neužkluptų šalta žiema. Komi
sija nutarė rengti balių su pa
maitinimu ir pakviesti visokių 
pakraipų chorus, dainininkus 
ir muzikantus dalyvauti pro- 
grame. Pakviesta apšvietiečlų 
“Atęities” choras. Atsisakė. 
Esą dėl nedarbo daugelis) choro 
narių apleido miestą ir dabar
tiniu laiku nėra galimybės su
daryti gerą chorą. Juo labiau, 
kad nėra tinkamo vedoj o.

Tuo pačiu laiku buvo atsi
kreipta Į “Aido” chorą, 
nieji choro nariai mielu

Shultz. S. Udaraviciai, Ignas 
Ruskis, A. Ambrazas, J. Aukš
tuolis, J. Sakalauskas, M. Ba- 
tulevičius, M. Pacenkienč, A. 
ivlarks', A. širvaitis, A. Dems- 
kis, J. Lukis, J. Lateza, P. 
Rankelė, A. Gildą ir “Aido” 
Redakcija. LAPE Raštininkas.

Sprmgfield, III
Susirūpino bedarbiais.— 

Smulkios žinias

Hal. 
susi-

kurie dalyvaus vaidinime, yra tauto dūšia.
gana gabus ir rimti žmonės. i -----------
Kai jie apsiimu ką nors pada-Į Baigiasi, šie metai. Giltinė 
ryti, tai paprastai ir padaro.; jau spėjo daug vietos lietuvių 
Todėl ir mes prisiruoškime pa- papjauti. Pavieto ligoninėj mi- 
skirtu laiku užimti savo vie-! rū 20 metų amžiaus F. Junai- 
tas. i tytė. Į kapus ją nuvarė saus-

-----------  ; ligė. Nabašninkes broliai ir 
Musų tautininkai numarino I seselės irgi ta pačia liga serga. 

Lietuvių Progresyvių Draugijų Tėvas nuo biblijos studentų 
Komitetą, tik jį nepalaidojo, buvo gavęs “prarąko” titulą. [ 
Jie pradėjo iš-- vien su klebeni- bibliją dabar jis jau nebetiki,
jos draugijų komitetu veikti, j o darbą prageria. Dabar vaikš-
Kai dangaus agentas pamate, į to kartu su visais kitais bedar-
kad į jo tvartą atbėgo naujas Į biais. A. Zalpis, 60 metų am-
burys buručių, tai jis jas labai žiaus, mirė nuo senatvės. A. 
maloniai paglostė. Susirinkime I Palitika, 22 metų amžiaus, ta- 
dvasiškas tėvelis buvusiam ko- > po užmuštas besivažinūdamas 
miteto pirmininkui suteikė sek-Į ągonėliais. A. Baltrūnas, 65 
rotoriaus ciną. Reikia pasaky-; metų amžiaus, munšainą beger- 
ti, kad tas žmogelis neturi jo- 'damas apako ir mirė. Fovins- 
kio politiško nugarkaulio. Jis I kiutė ir Navidomskaitč, dar vi-
dabar su didžiausiu pasišventi
mu klebonijos naudai dirba.

sai jaunos mergaitės, mirė nuo 
aklosios žemos uždegimo. M.

Susirinkimas buvo nutaręs “šu-! Balkis, 42 metų amžiaus, pa
rom burum” surengti. Visi diio ! ciejs išvarytas tiek prisigėrė, 
bo sušilę. Pelno liko $10 sttyjj^.kad mirė nuo alkoholizmo. Na- 
šum. I bašniko brolis, J. Balkis, pasi-

LLPD susirinkime pirminiu-1 
kas paprašė, kad delegatai iš-' 
duotų raportus. Sako, jus ne-> 
norėjote muš leisti i taip va- Į 
dinamą klebonijos draugijų ko
mitetą svkiu veikti, o dabar;*■
mes galime pasigirti, kad už- į 
dirbome ir turime $40. bet! 
jums neduosime. Kyla termas 
ir reikalavimas, kad delegatai' 
butų1 atšaukti. Kai kurie sako,! 
jog iš klebonijos pinigų vis- į 
vien nebus galima atgauti, nes Į 
ten yru pakankamai dykaduo-' 
nių, kurie juos sudoros, ir -su
džiovins, kaip kad atsitiko su 
Jono Gcodmano dovana. Ant- [ 
ras delegatas pareiškia, kad da-i 
bar Įplaukė $10, o greit įplauks 
ir daugiau, kadangi yra rengia- ' 
mas Vytauto paminėjimas. Po, 
visų triukšmų našlaičiams nu-1 
taria pasiųsti apie $50. Dele-1 
galais palikta ir ant toliau vei
kti tie patys žmonės, v

Kai Romos trusto agentas' 
sužinojo, kad yra sumanymas 
rengti Vytauto paminėjimą iri 
siųsti Lietuvos našlaičiams pen-j 
kias dešimtis dolerių, tai jis 
tuoj sušaukė iš kelių žmonių! 
susirinkimą ir nutarė už penks 
dolerius alk.įkyli mišias už V y- į 
tauto dusia. Kitas nutarimas 
—tai kiekvienas geras pavapi-i 
jonas ir tautietis turi prieiti | 
išpažinties.

Susirinkime dvasiška asabaj 
buvo pilnas diktatorius. Jei kas 
bandė išreikšti skirtingą nuo-! 
pionę, tai dūšių ganytojas lie-, 
pė atsisėsti. O jei kuris dar 
nepaklausė, tai dūšių ganyto-' 
jas tam pridėjo ir asilą. Girdi, 
sėsk, asile, ba tuoj busi išmes
tas.

Sekretoriauti dvasiškis pa-j 
kvietė savo parapijom). Tasai i 
dar purtėsi, bet kunigužis su
trypė koja ir parapijonas, kaip 
kulka, prišoko prie stato. Mat. 
neseniai tą jo parapijom) dėdės' 
su šešiolika bačkų blogos buvo

piovū britva. P. Biekša, 39 me
tu amžiaus, bandė nusišauti. 
Daktarai sako, jog jo padėtis 
yra labai kritinga.

Tai gana tragingi atsitiki
mai. Ir daugelyj atvejų di
džiausias kaltininkas yra mun- 
šainas.

Vietos lietuvių tarpe yra pra
siplatinęs labai netikęs papro
tys. Kur tik jie nesusirinktų, 
tuoj pradeda kortomis lošti. 
Dūliai to, žinoma, nėra ko ste
bėtis, kadangi ir pats dvasiškas 
tėvelis “velnio abrozūlius” mė
gsta. Dar visai neseniai klebo
nijoj buvo rengiami vakarai, 
kur be kortų niekuomet neap
sieidavo.

Dabar “kartiožnikai” pasida
lino į daug grupių. Jaunoji 
gentkartė susimetė į “minkštų” 
gėrimų Įstaigas, o senieji lošia 
namie. Lošia ir vyrai ir mo
terys iki 2 ar net 3 valandos 
lyto. Vadinasi, kol gaidžiai 
pradeda giedoti.

Kada parapijonąi nori su
rasti kunigą, tai jie ieško jo 
pas vieną mėsininką. Ir pa
prastai suranda, kadangi jis la
bai dažnai nueina ten “velnio 
abrozėliais” pasibovyti.

Dabar kortavimas pas lietu
vius yra tiek Įsigalėjęs, kad jį 
butų nepaprastai sunku paša
linti. Proletaras.

Hamtramck Mieli.
Iš Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubo.— Bedarbiams balius. 
—Padėkos žodis visiems rė
mėjams.

Lapkričio K d. Lietuvių Ame
rikos Piliečių g! i trims* surengė 
bedarbiu nariu naudai balių.► v v

Balius pavyko gi:na gerai, nors 
komunistai ir darė kliūčių. 
Šiam labdarybės darbių komu
nistai norėjo užkirsti kelią. Jie 
savo purvina politika norėjo su-

I

ateiti į 
visiems

Jau
nom 

sutiko programų dalyvauti. Bet 
dauguriia senbernių ir senmer-. 
gių užprotestavo. Girdi, negali
ma dainuoti tokiam kliubui, 
kuris nešoka pagal komunistinę 
dūdelę. Del tos priežasties 
“Aido” choras įr atsisakė pa
tarnauti bedarbiams.

Choro mokytojas irgi prisi
dėjo prie tos purvinos politi
kos. Jis pasižadėjo 
balių ir akomponuoti
dainininkams. Tačiau jis atėjo 
tada, kai programas jau visai 
baigėsi. Dūliai tos priežasties 
dainininkai turėjo daug nesma
gumo, kadangi jiems akompo- 
navo nepatyrusi pianistė. Vie
nok visi dainininkai ir daini
ninkės stengėsi savo užduoti 
kaip galima geriau atlikti. Dai
navo V. Petrošiųniene, A. Se- 
tulaitienė, M. širvaitienė, A. 
Juodaitis, Skuliukas ir Smitra- 
vičiukas. Kliubas visiems 
jiems taria didžiausi ačiū.

Dabar kyla klausimas', kodėl 
raudonieji fanatikai atsisakė 
patarnauti bepartyviam pašal
pos kliubui, kuris ^iame aUįčj.y 
stengėsi ' vieną kittr dotert už
dirbti suvergusiems bedar
biams? Svarbiausi priežastis 
yra ta, kad kliubas nepaskyrė 
pusę pelno raudonųjų naudai. 
Kliubas nutarė visą pelną pa
skirti suvergusiems bedar
biams, nežiūrint, kokių įsitiki
nimų jie nebūtų. Ir visgi tie 
fanatikai bandė pakenkti. Pa
kenkti dėl to, kad jie nesiti
kėjo gauti dolerį kitą savo pur
vinos politikos varymui.

Bot nors fanatikai ir stengė
si kliubui pakenkti, bet jiems 
tatai nepavyko. Atsirado ge
ros valios žmonių, kurie matė 
reikalą tą labdarybės darbą pa
remti.

Balius davė $300 suviršum 
pelno. Išlaidų susidarė ne
daug, apie šimtas dolerių. To
kiu budu bedarbiams bus gera 
parama. Specialč komisija ty
rinės kliubo narių-bedarbių pa
dėtį ir skirs jiems atitinkamą 
paramą. Będarbiai-nariai, ku
rie yra reikalingi paramos, pri
valo užsiregistruoti 
kliubo susirinkime 
nutarimų raštininką 
vulis, 9336 Felch St

Kliubas taria širdingą ačiū 
biznieriams ir šiaip darbinin
kams už Įvairias aukas bedar
biams. Aukavo šie asmenys:

A. Velivis, M. Laimonas, Ą. 
Melninkaitis, Gildą, Rukštelė, 
M. Stankus, .1. Ninis, T. Dems- 
k's, J. W. Taruta, J. Valtys. 
Jackevičiai broliai. V. R.

Musų miesto majoras 
M. Smith jau irgi rimtai 
rūpino bedarbių padėjimu. Tu
rėta pasitarimas su prieinktų 
komitetais ir po tam buvt> pa
skirtas Generalis Komitetas iš 
150 ypatų. Komiteto užduo
tim bus surasti pagelbą bedar
biams. šiame komitete yra 
žmonių nuo visų stambesnių 
biznių ir industrijų. Prieinktų 
komitetai šią savaitę prisižadė
jo suteikti Generaliam Ko
mitetui visas informacijas, — 
kiek kuriam precinkte bedarbių 
randasi ir kam 'labiausia ir 
ūmiausia pagelba yra reikalin
ga. Generalis Komitetas taipgi 
privalės rūpintis, kad rengia
mi ant pavasario šiame mieste 
darbai butų tuojau pradedami. 
Religiškos Įstaigos irgi darbuo
jasi ir teikia šiokią tokią be
darbiam pagelbą. Dalinama 
drabužiai, užkandžiai — kava. 
Yra atsišaukusių pagelbos ir 
pusėtinai didelių šeimynų su 
9 vaikais. Jos neturi nei mais
to, drabužių, apsiavimo, anglių 
ir randos nemokėtos. Yra ge- 
neraliarn Komitetui pateiktų 
rezoliucijų, kad moterys, kurių 
vyrąi turi darbus (nekurie ir 
gerai apmokamus) butų iš dar
bo atleistos, o jų vietos atiduo
tos bedarbiams. Naktimis kalė
jimai ir kauntūs ir miesto be
namiais bedarlrfais prisipildo. 
Nelaimingieji išsimiega ant 
šaltų cementinių grindų ir iš 
ryto aut 6 vai. buna^ vėl įšlei- 
džiami ant laisvės, kad po gat
ves bastytis.- Tai1 tau • ir Ame-- 
rika,—ąiiKso Šalis!

Pereitą vasarą, jeigu kas ir 
buvo gavęs kiek kur nors pa
dirbėti, tai kokia gi užmokes
tis uždirbą,—25 c, 35c Į valan
dą. O prie dirbimo kietųjų ke
lių (hard roads) godišiai kont- 
raktoric-.i, mokėdavo už valan
dą 17 centų, žmogus, išdirbęs 
ilgą dieną ant karštos 
už 10-ti valandų gauna 
Ot, tai tau ir uždarbis' 
venk ir sutaupyk, kad

didžiausi mulkiai. Didele dau
guma neorganizuoti. Jeigu kam 
nors kur pasitaikė uždirbti 
20—25 doleriai—perka automo
bilių arba prageriu. Balsavi
muose visuomet ' balsuoja už 
kapitalistini jų partijų—republi- 
konų-deifiokyatų kandidatus. 
Vieni jiems nubosta, balsuoja 
už kitus. Paskui vėl grįsta 
prie tų pačių ir 1.1. Jeigu vie
nur darbininkai sustreikuoja, 
tai kitur eina užimti jų vietas 
—skebauja. Farmeriai irgi la
bai nusiskundžia savo bloga 
padėtim. Pora dienų atgal ma
ne vienas pavėžino ir nusiskun
dė savais vargais. Sako, vis
ką turime parduoti pigiai, o ką 
tik perki,—reikia mokėt bran
giai. Esą pardaviau seną kar
vę, gavau 2 centus už svarą, o 
už jaunos gavau 5 centus už 
svarą. Kvivčių bušelis 47 cen
tai. ‘Girdi, trumpoje ateityje 
turėsime, tur' būt, stvertis už 
šautuvų. Kitos išeities, sako, 
mes nematome. Aš jam pate- 
mijau, kodėl jus farmeriai ne
susiorganizuojate? Jis man 
atsake: Kodelgi darbininkai ne
susiorganizuoja? Jie dar blo- 
gesniame padėjime stovi nei 
kad mes farmeriai.
man pridūrė, sako, visa tauta 
puolame žemyn. Ir jis matąs 
išeitį iš to—tik karabinus. Ir 
taip besikalbėdami privažiavo
me vidumiesti. Aš jam už pa
vėži n imą padėkavojau ir persi- 
skyrėm.

Reorganizuotos angliakasių 
unijos lokalai užsideda savano
riai po 25 centus ekstra mokes
čių šelpti sustreikavusius >W. 
Virginijos angliakasius, nors 
ir patys po mažai uždirba. Per
eitą savaitę nekurios angliaka- 
syklos išdirbo 
visą savaitę.

des’nę pašalpą ligoj ir didesnę 
pomirtinę išmokėti.—G. Ainis.

New York, N. Y.

Ukrainiečių protesto mitinge 
kalbėjo K. Jurgela

Lapkričio 16 d. čia Įvyko uk
rainiečių protesto mitingas 
prieš lenkų terorizmą. Nors 
diena buvo lietinga, tačiau su
sirinko apie 15,000 žmonių. Vi
sa ta minia numaršavo i Cent
ral Opera Ilouse, kur įvyko 
prakalbos. Kalbėjo keli žymus 
ukrainiečių darbuotojai. Jie 
sakė, kad dabartiniu laiku va
karų Galicijoj lenkai naudoja 
prieš ukrainiečius šlykščiausios

rųšies smurtą. Ukrainiečiai ten 
yra plakami rykštėmis ir kito
kiais budais terorizuojami.

Ukrainiečių masiniame mi
tinge kalbėjo ir K. Jurgėla, 
Lietuvos Generalinio Konsulato 
sekretorius'. P-nas Jurgėla pa
žymėjo tą faktą, jog Lenkijoj 
tautinių mažumų klausimas 
yra itin opus, ir juo tolyn, tuo 
jis darysis opesnis. O tai to
dėl, kad lenkai varo nacionalis
tinę politiką ir smurtu siekia- 
si’ sulenkinti kitas tautas.

Masinis mitingas priėmė pro
testo rezoliuciją, kuri tapo pa
siųsta Tautų Sąjungai. Susi
rinkusieji sumetė apie $1,600 
nukentėjusiems nuo lenkų te
roro ukrainiečiams šelpti.

—Ig. K.

Prisidėkite Prie
Dar jis

tik 1 dieną ,j

dieną. mirė Eva 
apie 50 metų

perdaug priešingi susi- 
su Lietuvos Sūnų drau- 
jeigu ten nebūt komu- 
Mat, komunistai su sa-

sekamame 
arba pas 
A. J. ne

Savo Senoj Tėvynėj

Aplankykit savo gimines ir drau 
gus per ateinančias Kalėdų šven 
tęs. Keliaukit populiariais HOL 
LAND laivais.
VOLENDAM .......... Gruodžio 9
ROTTERDAM .... Gruodžio 13

Šie išplaukimai bus asmeniškai 
vadovuujami šios linijos atstovų

Informacijų kreipkitės pas 
bet kurį agentų ar į

1IOLLAND-AMERICA LINE
4 0 N. Dcarbotn Si.. Cbieagu

$

» , ... . « ,,

Musu 1931
4

Kalėdinio
Taupimo Kliubo 

DABAR
,del visų jūsų švenčių reikalų sekamais metais.

10 SKIRTINGŲ K LESU

Virš $200,000.00 bus šį mėnesi išmokėta 2,800 
Kalėdinio Taupimo Kliubo nariams.

Jeigu jus esate vienas jųjų,~' pasidėkite 
dalį jūsų čekio jūsų reguliarėti Taupimo

• Sąskaiton, arba atsidarykite naują 
Sąskaitą

saules, 
$1.70, 

ir gy- 
mand-

ras. O ir prie, tokių šuniškų 
darbų kiek gi reikia darbinin
kų. Mašinomis žemę, išlygina- 
iškasa. Mašinomis cementą su
maišo, o darb.inipkų- kaip ir ne
veikia. Prie gatvių grindimo 

pat. Mašinos darbą 
Prie didelių trobesių 
paprastų darbininkų

irgi tas 
atlieka, 
statymo
irgi nedaug- reikia. Skiepus ma
šinos iškasa. Angliakasyklose 
mašinos anglis kerta, mašinos 
lioduoja-krauna. Tai kaipgi ne
bus bedarbė ir vargas’.

O šios šalies darbininkai, rei
kia tiesą pasakyt, kad tai yra

Tamašauskiene
senumo. Paliko vyrą, sūnų 20 
metu, ir dukterį —13 metu.

Lapkričio 16 dieną Lietuvių 
Am. Ukčsų Kliubas laikė savo 
mėnesinį susirinkimą. Be kitų 
reikalų-, buvo ^varstortia pakel
tas per Lietuvos Sūnų drau
gystę klausimas: abi šias drau
gystes suvienyti i vieną. Ne- 
kurie nariai išsireiškė, kad jie 
nebūt 
vienyt 
gyste, 
nistų.
vo visokioms' šulerystėmis jau 
ant tiek nuprogresavo, kad ki
tų pažiūrų žmonės suvis nenori 
su jais jokį reikalą turėti nei 
vienoje draugystėje priklausyt. 
Visiems jau jie daėdė iki gy»vo 
kaulo. Buvo paaiškinta, kad 
komunistai Lietuvos Sūnų 
draugystėje baigia pranykti ir 
nei jokios Įtakos jie ten ne
turi. Tuomet kliubas nutarė 
išrinkti 
fe.rj ir 
sekanti 

9

2 atstovus—Vladą Fei- 
Kazj Ivrnauską, kad i 
Lietuvos Sūnų drau- 
susirinkimą, kurs Įvyks

lapkričio 23 dieną, nuvyktų ii 
pasitartų. Reikia tikėtis, kad 
šios dvi draugystės susivienys. 
Tas išeitų ant naudos abiem 
draugystėm. Didesne draugys
tė ilgia u galės gyvuoti ir di-

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS 
KALĖDOMS

prisidedami prie musų KALĖDINIO TAUPIMO 
KLIUBO dabąr.

25c
l savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubui. sulig kiekvieno kišeniaus.

CH1CAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tek Kodsio 8902

RooHerolt Rd. 
arti St. Louįi Avr. 

CHK/AGO, ILK

WĖST SlDE TrUST
AND SAVINGS BANK

■------Art Authorized Truat Compang------
Corner Halsted and Roosevelt Road

SAUGUS STIPRUS AMŽINAS

Subirtomis — 9 vai. ry,to iki 8 vai. vakaro 
Krlomis dienomis 4D vai. ryto iki 3 v. p. p.

I

MALT T0N1G — EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

Del žindamų moti- 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG’O
arba

Extra Pale Alaus

S.ooo von convalbsc«ht»

| GOOO f OR THt HQrK , |
IK JovTM *■“ •*«**<>» i 
.m®

|Ji8 Tyra • rekomen- 
duojamas per

I Dr&McNicholas tmjjp1
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th ^St., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
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ĮVAIRENYBĖS
Truputi apie maistą

Koks maistas yra geriausias? 
Senai eina ginčai šiuo klausi
mu. Vieni tvirtina, kad žmo
gus be mėsos negalįs tinkamai 
gyventi, kiti, atvirkščiai, nei
gia mėsa ir siūlo tik daržoves, 

aus ir pieną. Paprastai 
riai yra verdami, nevalgo- 
“žali”, bet yra ir tokių, ku- 
jrodinėja, kad sveikiausia 
valgyti “žalius” produk- 
kaip antai, mėsų, žuvį ir 

nes, girdi, žvėrys sau mais- 
neverda, o yra tuo 

daug stipresni už žmogų, 
pirmiau 
valgius

rie

uis,

tarpu 
Jei 

žmonės vaduodavosi, 
pasirinkdami, skoniu, 

• valgių pasirinkimas
norima nustatyti grynai moks
liškai, žiūrint ne skonio, bet 
tik to, kas yra reikalinga or- 
g-anizmui gyvybei palaikyti. 
Valgio produktų maistingumą 
matuojama kalorijomis (kalori
ja yra šilumos tiekis, reikalin
gas vieno gramo vandens tem
peratūrai pakelti vienu laips
niu). Yra apskaičiuota, kiek 
kalorijų reikalinga organizmui 
per dieną tik gyvybei palaiky
ti, ir kiek reikia dirbančiam 
žmogui. Pasirodo, kad ramiai 
lovoj gulinčiam sveikam žmo
gui per dieną reikalinga 1680 
kalorijų, valdininkui, kurs tar
nyboj daugiausia sėdi reikia 
2400 kalorijų, siuvėjui, raidžių 
rinkėjui, mokytojui—lyg 2800 
kalorijų, batsiuviui, knygų ri
šėjui, gydytojui—apie 3000 ka
lorijų, metalo darbininkams, 
staliams — 3600 kai., sunkiai 
-dirbančiam žmogui, kaip antai, 
Akmenų skaldytojui, — 4000 ir 
(langiau. Iš šių skaičių ma 
tyt, kad fiziškas darbas reika-1 
liūgas daug daugiau kalorijų,! 
reiškia ir maisto, negu proto | 
darbas. Sakysim, proto darbi
ninkas per pusryčius turi su-

LIETUVIŲ

bailios
/ Iš stoties \VCFL 970 kyl. kas Ne- 
|įJėldienis nuo 1 iki 2 vai. po pietų.
\Iš stoties WHFC. 14 20 kyl. kas 

Į JKetvergas nuo 7 iki 8 vai. vakare. 

f Šie programai duodami lėšomis JOS.
F. BU DRIKO Muzikos Krautuvės.

f.

valgyti 50 gramų duonos, 10 
gramų sviesto, 100 gramų vai
sių, 125 gramus nevirto pieno, 
tuo tarpu, kai fiziško darbinin
ko pusryčiai turį būti iš 200 
gramų stambios duonos, 25 
gramų pieno ir 40 gramų vai
sių.

Geriausias maistas yra miš
rus, t. y. iš mėsos, daržovių ir 
vaisių. Kai dėl mėsos, tai kiek
vienas metu laikas duoda savo 
mėsą, kurią tada, kaipo tinka
miausią, reikia ir vartoti. Ša
si ra jauni paukščiai, rudenį 
suaugę paukščiai, 
liena ir galvijiena 
tus.
viu. Savo daržuose vasara ir 
rudenį turim daug niaistingų 
daržovių, kurių maža valgom 
tik dėl to, kad per nežinojimą 
menkai jas vertinam. O tuo 
tarpu salotos, svogūnai ir pa- 
midorai yra labai naudingi 
žmogaus organizmui. Ankšti
niai augalais, kaip antai, pu
pos, šabaibonai yra labai rųais- 
tingi ir lengvai virškinami.

Vasara ir ruduo yra vaisių 
metas. Obuoliai turi naudingų 
rukščių, ir todėl obuoliai gerai 
veikia skilvį, vidurius, taip pat 
padeda in odai prakaituoti. 
Kriaušės turi daug cukraus ir 
kalkių, todėl yra svarbios mais
tingumo atžvilgiu. Jos stipri
na širdies ir inkstų veikimą. 
Pašalina vidurių negalavimą. 
Obuolius, kriaušes ir slyvas 
reikia valgyti su žievele, žino
ma, prieš valgant nuplovus. 
Saldžios vyšnios turi daug ge
ležies ir todėl didina kraują. 
Saldžios vynuogės tinka maža- 
kraujams, lygiai kaip vyšnios, 
kraujui padidinti, rukščios vyn-

■ nogės stiprina virškinimų. Žem- 
!nogės padeda, sergant podag- 
i ra, migrena ir remumatizmu. 
j Be to, dėl savo gausingumo 
j fosforo stiprina nervus. Avie- 
i tės yra tikrai vaistas nuo ko- 
i sulio ir persisaldžius.

Iš to matyti, kad i vaisius ir 
daržoves negalima žiūrėti pro 
pirštus naudingumo atžvilgiu.

I Visai be reikalo daug musų 
ūkininkų nepasirūpina išlaikyti 
vaisių žiemai, tuo tarpu, kai 

| rudeni daug jų tiesiog numeta
ma šalin. Be to, reikia atmin-

| Ii, kad tik vaisiuose ir daržo- 
I vėse yra reikalingi organizmui 
! vitaminai, kurių trūkstant pra
deda sirguliuoti. Vaisių ir 
daržovių ypač nereikia gailėti 
vaikams, kuriems' kaip 
yra labai naudingi, 
ąegrlime skųstis, kad 
ta butų mus nuskriaudusi mais
to atžvilgiu. Turim visko, kas 
tik yra 
skanu, 
rūpinti 
dojimu.

" ■ 1 'T i j. l

dainuos ir loš operetėj “Pau
lina”, kurią statp scenoje Chi
cagos Lietuvių Choras “Pir
myn”, lapkričio 23 d., Bohe- 
mian American svetainėj, 1436 
W. 18th St.

Birutės Koncertas 
nebepertoli

Ponia Bručienė dainuos

NAUJIENOS, Chicago, III,
1 - - - • ----------.------------------ -- ■ •

B

avys. Kiau- 
—visus me- 

Nereikia pamiršti daržo- 
Savo

Gruodžio 14 d. šių metų, 
Lietuvių Auditorijoj “Birutės” 
Choras išpildys pirmąjį šio se
zono koncertą. Daug pastangų 
ir artistinių prisiruošimų yra 
dedama, kad šis koncertas iš
eitų vienas iš pavyzdingiausių- 
Taip bus kaip ir debiutas.

Mikas Jozavitas, dabartinis 
Birutės vedėjas, pajėgė Chorui 
priduoti charakterį ir aiškią 
dainos interpretaciją bei gražų 
išpildymo stylių, kurios ypaty
bės daro labai malonų įspūdį 
i klausytojus.

Antra programo naujenybė, 
bus ponia Valerija Bručienė, ku
ri dainuos šiame koncerte. Tai 
bus siurprizas Chicagai. Ponia 

yra ilgoką laiką stu- 
I talijoj 
ir tik 
musu 

pirmą

turi kur dėti. Suprantama, už 
dykų dirbtuvėj nelaikys', nes 
ir taip yra perdaug dykaduo
niu.

Visi nusiminė. Laukė geres
nių laikų. , Yra vilties, kad po 
Naujų Metų busiu geriau, bet 
tai tik vilties. Toj kompanijoj 
dirba nemažas skaičius lietu
vių. Kaikurie užima ir aukš
tas vietas ir turi gerą vardų.

Neseniai kompanijos reika
lais F. J. Langvenis, inžinie
rius, buvo pasiųstas i New 
York, prabuvo visa savaitę,* tu
rėjo daug dalykų liečiančių 
kompanijos reikalus. Garbė mu
su tautiečiui užimti tokia au
kšta vietą, P. Langvenis yra 
tikras lietuvis, SLA. narys per 
daugelį metų.

Sulig p. Langvenio pareiški
mo, darbai New Yorke. negerai 
atrodo, dar blogiau kaip Chi- 
cagoj, lietuviai ten daug že
miau stovi. Biednuomenė ten 
daug labiau suvargusi. Nėra 
jokio skirtumo, kaip buvo prieš 
20 metų.—“N.” mščjas.

“Naujienų” parė
Visados mintyje turėjau, kad 

parių tik vienam Rauhii pasi
taiko, bet štai gaunu laiškų su 
pakvietimu būti “Naujienų” 
šeimyniškame vakarėlyje perei
to šeštadienio vakare.

Aha, manau, štai kur proga 
pasimatyti su “mamom”, parių 
kolektorkom, ir, galbūt, ir na
rni neles pasisiurbti. z

tik jie 
Mes 

xgam-

balso ir dai- 
šiame Birutės 
visuomenė iš
kartų dainuo-

Bručienė 
dijavusi 
navimo, 
koncerte 
girs jų 
jant.

Dar daug kas apie viršmi- 
nėtų koncertą lieka nepasaky
ta. Tėmykite, bus pasakyta vė
liau.

Cicero

Birutė”.

VVestern Electric Co. nepildo 
prižadų

dienų atgal, ir tai 
pirmas atsitikimas, 

Co. paskelbė

Keletą 
jau ne 
VVestern Electric 
savo gerumą, kad daugiau ne-
atleidinės darbininkų, bet visi 
dirbsime trumpesnes valandas. 
Vienok darbininkus atleidžia, ir 
šia savaitę paleido apie porą 
dešimčių darbininkų, sako ne-

Kalėdų Pinigai 
Del Kiekvieno

Neverskite visą tai atlikti Gruodžio menesį — 
Prisidekite prie musų Kalėdinio Kliubo
ir priverskite visus kitus vienuolikų mėnesį pridėti 
savo lygią dalį prie jūsų Kalėdinių išlaidų.

Depozituokite po biskutį kiekvieną savaitę ir išriškite 
klausimų kaip apsirūpinti pinigais dėl Kalėdų be jokių 
ypatingų pastangų ir nepatogumų. Yra lengva susirinkti 
pinigus patogiais laipsniais ir geriausia yra tai, kad jus 
nieko nerizikuojate.

PRISIDĖKITE DABAR!

Central'“V"Bank
ATRUST COMPANY 

1110 West35& Street
A State Bank • • • • A Clearing Bonse Bank

Tai Yra Jūsų Paskutinė Proga
Turėti patogius ir šiltus namus šventėms

N0WBUY
ATINGCOMPnaudinga, reikalinga ir 

Reikia tik labiau susi- 
tinkamesniu jų sunau-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujas 
ICONSOLE 
naujausiai* 
screen grid

I radių $7 5.00
I tūbomis ir su 

tik .....

BUDRIKI) 
į yra didžiausias

radio BABY GRAND 
kaip ant paveikslo su 

patobulinimais ir 3-rim 
tūbomis. Tikra kaina šių 

pas BUDRIKĄ su 
viskuo $49.
KRAUTUVĖSE 

radio pasi-

Stella Staniuliutė

Jus vis dar turite laiko įsivesti apšildymo plantą į savo namus, 
jeigu veiksite tuojaus.

Kad išleisti visą musų didelį staką boilerių ir radiatorių, mes pa
siūlome penkių karšto vandens radiatorių darbą S265.00

Tai Chicagiečių mėgiama dai
nininke. Jos balselis švelnus ir 
malonus kaip lakštingelės.

Sulaukęs vakaro nutraukia? 
į Universal Kliubą, bet buvau 
daugiau negu “surprized”, ka
da veitoje “nedagėrusių” mamių 
kolektorkų radau vien tik rink
tinę publiką, kaip lai daktarai, 
advokatai, redaktoriai, kores
pondentai, dainininkės, daini
ninkai, radio anaunceriai ir vie
toje “pastiprinančios” l>ci rūgš

čių kopusių stalai buyo apkrau
ti saldžiais gėrimais ir akį trau
kiančiais valgiais.

Vakarėlio komitetas mane 
pasodino tarp svečių, bet man 
dar ir šiandien tebėra neaišku, 
kaip “Naujienos” galėjo sukvie
sti toki dideli skaičių svečiu ir 
be jokių kolektų.

Raulas.

, Naujas
•tikra kaina 
fpam laikui
(už ............
IGalite mokėti į savaitę
'f0 ...........................

Jos. F. Sudrik,Ine.
i 3417 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 4705

Pianas GULBRALSEN 
$500.09. dabar trum
pas BUDRIKĄ gausite

$149.
....... $2.00

Paminklų Išdirbystė

Balto China

Klozeto kombinacija 
Pilnai

$12.50
Specialis Išpardavimas

17x19 ir 
18x21 

Nulenktam briaunom 
Prausykla 

tiktai 
♦P4" prausykla

Specialis Išpardavimas

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

Pirmas prie
šais Šv. Kazi
miero kapines 
Taipgi skyrius prie Tautišku kapiniu 
3958 W. lllth SU Chicaro, UI.

Tel. Beverlr 0005

M. Levy&Co,
21 13-33 So. State St

o

TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645

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

South West Skyrius:
4101 Archer Avenue

4101-03-05 Archer Avė., kampas Mozart 
Tel. LAFAYETTE 0287

Kalbame Lietuviškai

So. Chicago Skyrius:
9300 Commercial Avė, 

Kampas 93-čios gt. 
Tel. SAGINAW 4847

- ■* !'. J J"?

Moters!
Apdrauskite

Savo Kailinius
už mažą

Atlyginimą
ir apsaugokite juos nuo hold up’ų, ugnies, pametimo, 
vagystės. Juk tankiai atsitinka kad per neapsižiūrė
jimą padėkime paliksite juos teatre — ir sugrįžus ne
berasite. Tai čia ir yra proga už mažą atlyginimą ap
sisaugoti.

Padarykite tai tuojaus asikreipdamos į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.
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Anglijos parlamentui ketinama netrukus įteikti 
sumanymą per ateinančius penkerius metus nebausti 
nusikaltėlių mirtim. Jei šis eksperimentas pasirodys 
sėkmingas, tai už penkerių metų mirties bausmė bus 
visiškai panaikinta.

Butų, žinoma, geriau, kad Anglija priimtų įstaty
mą apie galutiną mirties panaikinimą, nelaukdama pen
kerių metų eksperimento. Bet ir tas sumanymas yra 
pagirtinas. - v

Kuomet sovietų Rusija vykina “penkerių metų pla
ną” pramonėje, vis baisesniu padūkimu liedama žmo
nių kraują, tai Anglija nori penkeriems metams su
spenduoti žmonių galabinimą. Angliškas “penkmetis”, 
žmoniškurtio atžvilgiu, yra daug kilnesnis eksperimen
tas, negu rusų “piątilietka”.

“PIRMYN” CHORO PASIRODYMAS
i w e 'u« ■ » 11 i . ■ v

Ryto vakare Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn 
statys Bohemian American svetainėje linksmą operetę 
“Pauliną”. Tai bus pirmas viešas to choro pasirodymas 
šiame sezone. Šiąja proga pritiks tarti keletą žodžių 
apie chorą ir jo darbuotę.

“Pirmyn” choras šią vasarą persiorganizavo plar 
tesne papėde, p. Steponavičiui ėmus jį vesti. Prie se
nųjų choro narių, kurie jį palaikė per daugelį metų, 
prisidėjo visa eįlė naujų jėgų ir taip pat aplink chorą 
susispietė būrys rėmėjų, iš įvairių Chicagos dalių. To
dėl jisai, visai teisingai, praplėtė ir savo vardą, pasi
vadindamas “Chicagos Lietuvių Choru Pirmyn”.

Šiandie jisai jau yra tur-but stambiausias lietuvių 
choras Chicagoje, ir žmonės, kurie nusimano apie dai
nas ir kuriems teko, girdėti jo repeticijas, mano, kad ir 
artistinėmis pajėgomis su juo jokia kita panaši musų 
organizacija negali lygintis. Ar tai tiesa, galės spręsti 
ryto pati publika.

Su Chicagos Lietuvių Choru Pirmyn kooperuoja 
Chicagos Lietuvių Simfonijos Orkestras, kurios direk
torius yra taip pat p. Steponavičius. Šios dvi meno or
ganizacijos, papildydamos viena antrą, sudaro pamatą, 
kuriuo gali pasiremti sėkminga liaudies opera, — ypa
tingai, kad C. L. Chorui netrūksta ir pirmaeilių so
listų.

Mes šitas kelias pastabas čionai darome ne dėl to, 
kad norėtume sumažinti vertę kitų musų chorų ir dai
nos bei muzikos mylėtojų. Šioje srityje yra daug pasi
darbuota Chicagoje per pastaruosius dvejetą dešimčių 
metų su viršum, ir “Naujienos” niekuomet nepavydėjo 
pripažinti kreditą tiems, kurie jo užsitarnaudavo. Bet 
yra malonu matyti, kad daroma nauji žinksniai progre
so keliu ir musų kultūrinis gyvenimas to dėka tampa 
įvairesnis ir turtingesnis.

Tad tikimės, kad šį Chicagos Lietuvių Choro Pir
myn pasirodymą nuoširdžiai pasveikins ir musų dailę 
mėgstančioji publika, ir visi meno darbuotojai.

■V'.I.'M'!' 1

Fritz Haber
Vokietijos padėtis karui pa

sibaigus. — Vokiečių pasiry
žimas.—"Žymiausias Vokie
tijos žmogus".—Prof. Hebe- 
rio nuopelnai.—Nitratų rei
kšmė. — Chemikalų pramo
nės išsivystymas Vokietijoj. 
—Prof. Haberio tyrinėjimai.

Pasaulinis Karas sutriuškino 
Vokietijos militąrizmą. Po ke
turių metų neįmanomai sun-

buvo prašyti taikos. Šalis tuo 
laiku buvo baisiausioj padė
tyj. Pasireiškė maisto truku
mus. Tūkstančiai žmonių tie
siog badavo. Pramone buvo 
pakrikusi, finansai katastro-

smuko galvatrūkčiais, — rei
kėjo mokėti niilionus markių 
už paprasčiausius- dalykėlius. 
Prie viso to dar prisidėjo ne
ramumai tarp gyventojų. To- 
xlel daugelis pranašavo Vokie
tijai liūdnų ateitį. Pranašavo, 
kad turės praeiti bent keli de- 
sėtkai metų, kol Vokietija at-

GANA APGAUDINĖTI ŽMONES!

I musų nurodymą, kad komunistai elgiasi neteisė
tai, šmeižtais ir demagogišku riksmu stengdamiesi ati
traukti narius ir kuopas nuo SLA. ir suvaryti juos į 
savo “darbininkišką” organizaciją, jie savo senu pa
pratimu atsako tik,naujais keiksmais ir plūdimais. Bet 
piktžodžiavimas nėra argumentas, ir musų nurodymų 
teisingumas pasilieka neužginčijamas.

Mes dar kartą sakome, kad komunistai neturi tek 
ardyti SLA. kuopas ir vilioti iš jų narius. Jeigu 

Mizaroms ir Andriuliams nepatinką Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje, jie gali sau eiti kur tinkami. Niekas 
jiems nedraudžia trauktis iš organizacijos ir kurti 
naują; dauguma SLA. narių yra labai patenkinti, kad 
elementas, kuris organizacijoje nuolatos skandalus kel
davo; iš jos galų gale pasišalina. Bet tai yra vienas da
lykas, o bandymas griauti Susivienijimo kuopas arba 
jas bolševikišku budu užgrobti ir atplėšti nuo SLA. — 
kitas dalykas.

Nė vienas valstijos įstatymai šitokio dalyko neto
leruoja, ir jeigu SLA. Pildomoji Taryba iki šiol nepri
sirengė suduoti per nagus komunistiškiems grobuo- 
niams, tai tas dar nereiškia, kad jų darbas yra leisti
nas.

Toliau. Komunistai steigia savo “darbininkiško su
sivienijimo” kuopas ir kolekfuoja iš narių duokles tose 
valstijose, kuriose jų organizacija dar nėra legalizuota. 
Kas už tas duokles atsako? J ką kreipsis tų kuopų na
riai, jeigu kuris vietinis iždininkas jų sudėtus mokes
nius įsidės į savo kišenių?

Bolševikiškas susivienijimas, kaip jau kartą esame 
minėję, dar nėra suorganizuotas nė New Yorko valsti
joje, Jeigu į jį nebus gauta per tam tikrą laiką 500 na
rių toje valstijoje, tai valstija neduos jam čarterį, ir 
tuomet nebus jokio galimumo legalizuoti kuopas kitose 
valstijose. Ar komunistai tuomet nesuvartos gautas iš 
jų duokles “Kinų revoliucijos” rėmimui ar kuriam ki
tam panašiam tikslui? ,

Taigi jau laikas, kad komunistai liautųsi apgaudl- 
nėję žmones!

Bet kasgi tikrumoj atsitiko? 
Vokiečiai nenusiminė ir nenu
leido rankų. Jie neįpuole į 
desperaciją, bet tuoj po karo 
pradėjo su didžiausiu pasiry
žimu ir pasišventimu dirbti. 
Padarinyj per trumpą laiką 
Vokietijos pramonė pradėjo 
vėl smarkiai vystytis.

O to tikrai mažai kas tesiti- 
kėjo. Pravartu tad dabar bus 
pažiūrėti, kam priklauso kre
ditas už tai, kad Vokietija pa
jėgė atsigriebti ir nesusmuko 
po neįmanomai sunkia našta? 
Tiksliai atsakyti į tą klausimą, 
žinoma, yra gana sunku. Ma
žesniame ar didesniame laips
ny] beveik visi Vokietijos 
gyventojai prisidėjo prie to, 
kad jų šalis atsilaikė ir nesu- 
sinuko. Tačiau buvo žmonių, 
kurie ypač daug prisidėjo sa- 
vo gabumais ir darbu prie su
tvarkymo pramones ir finan
sų. Prie jų skaičiaus priklauso

vokiečių sako, kad “Haber yra 
musų žymiausias žmogus.” '

Tas pareiškimas gali skam
bėti labai keistai. Prof. Albert 
Einšteino vardas yra žinomas 
visam pasauliui. Visi juk kal
ba apie jo sugalvotą rėliatin- 
gumo teoriją, nors didele dau
guma apie tą teoriją neturi jo
kio supratimo. Bet kas yra 
prof. Fritz Haber? Kokie yra 
jo nuopelnai? Ką jis padarė?

Prieš kiek laiko prof. Haber 
buvo atvykęs į Ameriką. Lai
kraščiuose apie jį tilpo trum
pa žinutė,.Girdi, atvyko žymus 
vokiečių chemikas, kuris sa
kų, jog juros vandenyj randa
si keliolikos bilionų dolerių 
vertes aukso. Tai ii’ viskas. O 
tuo tarpu Haber yra padaręs 
daug lokių dalykų, su kuriais 
kiekvienam bus įdomu susipa-

Vinn visko reikia pažymėti, 
kad prof. IJaber išrado būdą, 
kaip sujungti vandenilį Su 
azotu iv padaryti sintetinę 
anioniją. Tas išradimas pada
rė Vokietiją nepriklausomą 
nuo Chile respublikos. Reikia

zc- 
da- 
nc-

mikalų fabrikus. Laikui bė
gant Vokietijoj išaugo milžL 
niŠka cnemikalų pramonė. 
Anglai pasiliko toli užpakalyj. 
O tai svarbiausiai dcl to, kad, 
chemikalų fabrikams Anglijoj! 
vadovavo biznieriai, kurie ne
sugebėjo savo gaminius page
rinti. Tuo tarpu Vokietijoj ta 
pramone patraukė gabius che
mikus, "kurie ne tik žymiai pa
tobulino gaminius, bet ir išra
do daug įvairių naujų dalykų. 
Prie tokių sąlygų Anglijai ne
buvo mažiausios progos atlai
kyti konkurenciją.

Ir reikia pasakyti, kad gal 
niekur ktiur mokslas nėra 
taip įvertinamas, kaip Vokie
tijoj. Pramones ten užlaiko 
laboratorijas, kur mokslinin
kai daro įvairius tyrinėjimus. 
Mokslininkų darbuotė nėra 
varžoma. Iš jų nereikalauja
ma, kad per porą savaičių ar 
per porą mėnesių butų 
nors išrasta ar pagaminta, 
sitaiko, kad mokslininkai 
du, tris ir daugiau metų
moms neatneša nei už centą 
naudos. Tačiau jiems jokių iš
metinėjimų nedaroma, nes 
pramonės vedėjai, kurie daž
nai patys yra mokslo žmonės, 
gerai žino, jog mokslininkų

kas 
Pa
per 
fir-

laiku 
labo- 
labo- 
WiL 
metą

stambias

tyrinėjimai galų gale apsimo
kės. Ir jie apsimoka! Dažnai 
vienas kokis nors mokslinin
ko išradimas atneša pramonei 
už milionus dolerių naudos.

Pavyzdžiui, imkime tą patį 
prof. Haber. Dabartiniu 
jis yra fizinės chemijos 
ratorijos direktorius. Tą 
ratoriją palaiko Kaiser 
helm Draugija, kuri kas 
išleidžia pusėtinai
sumas pinigų. Na, ir kokie re
zultatai? Prof. Haber ir visas 
jo vadovaujamų mokslininkų 
Štabas jau per keletą mėnesių 
studijuoja liepsnos sudėtį. At
rodo, kad tokiam dalykui lei
sti desetkus ir šimtus tūks
tančių dolerių yra tiesiog ne
išmintinga. Koki iš to gali būti 
praktiška nauda?

Labai didelė, ir mokslinin
kai prof. Haberio eksperi
mentus seka su didžiausiu su
sidomėjimu. Manoma, kad tik
slus liepsnos savybių žinoji
mas padarys tikrą perversmą 
komunikacijos ir pramonės 
srityse. Žinojimas pagrindi
nių liepsnos chemiškų reakci
jų duotų galimybes neįmano
mai pagerinti garvežius ir 
bendrai padarytų didelę įtaką 
prąmonei. — K. A. (

E, T. A. Hoffmtin Vertė J. Pronskus

žinoti, jog prieš karą tiek Vo
kietija, tiek kitos šalys iš Chi
le importavo labai daug sa
lietros, kuri yra būtinai reiką- 
linga žemės tręšimui ir gami
nimui visokios sprogstamos 
medžiagos.

Be nitratų moderniškas 
mes ūkis yra neįmanomas 
lykas. Todėl it Vokietija
butų galėjusi ilgai karą vestf, 
Jeigu <prof. Haber nebūtų iš
radęs budo sintetinei amonijąi 
gaminti (o amonija ir salietra 
kaip tik ir priklauso nitratų 
pušiai). Mat, kai karas prasi
dėjo, tai Vokietija iš Chile 
salietros nebegalėjo įvežti. Na, 
o be salietros ji nebūtų galė
jusi nei sprogstamos medžia
gos nei maisto pasigaminti.

Dar pradžioj 1914 m. sinte
tines amonijos gaminimo 
procesas jau vokiečiams buvo 
žinomas. Tų pačių metų rug- 
piučio mėnesyj vokiečių lai
vai padarė blokadą Chile 
krantams. Tos blokados svar- 
biausis tikslas buvo neleisti 
anglų ir franeuzų laivams iš
vežti iš .Chile salietrą. Kai 
vokiečių ; armijos pradėjo 
maršuoti į Paryžių, tai fran- 
euzams buvo bepradedą truk
ti nitratų, o pagaminti amo- 
niją sintetiniu budu jie dar 
nemokėjo. Ačiū tam, jie be
veik nepralaimėjo karą.

Paganrilfti sintetinės amoni- 
'jos tokį kiekį, kad užtektų Vo
kietijos žemės ūkini ir armi-

dustrinės chemijos uždavinys. 
Bet Haber sugebėjo Ui pada-

vystė naują pramonę iki to
kio laipsnio, kad sintetinės 
amoni jos buvo gaminama 
šimtai tūkstančių tonų.

Kai karas tapo pralaimėtas, 
lai prof. Haber. tuoj pradėjo 
rūpintis tuo, kaip atgaivinti 
(pakrikusią pramonę. Pirm 
visko, sakė jis, dabar reika
linga išgelbėti Vokietijos mo- 
kslo įstaigas. Jos bus labiau 
reikalingos, negu praeityj. Jis 
daug pasidarbavo prie sukū
rimo specialio komiteto,Auris 
rūpinosi Vokietijos mokslo įs
taigomis, Tas komitetas žy
miame laipsnyje prisidėjo 
prie to, kad reichstagas pa
skyrė reikalingų sumą pinigų 
palaikymui’mokslo įstaigų ir 
mokslininkų.

Haber yra tipiškas vokietis. 
Jis pasižymi nepaprasta ener^ 
gija ir entuziazmu. Reikia ži
noti, sako jis, kad- Vokietijoj 
daugelyj atvejų pramones 
steigėjais buvo mokslininkai. 
Chemikalų pramonė buvo su
kurta Anglijoj maždaug prieš

to šimtmečio Anglija tos pra
mones srityj užėmė vadovau
jamą vietą. Rinka buvo plati. 
Pramonininkai padarydavo 
nemažai pelno. Apie kokius 
nors pagerinimus jie visai nc-

Maždaug apie tą laiką į An
gliją pradėjo keliauti vokiečių 
chemikai, kurie stengėsi įsi
gauti i chemikalų fabrikus. 
Ten jie įgavo patyrimo ir iš
moko praktiškus anglų meto
dus. Sugrįžę Vokietijon, jie 
užsidėjo savo nedidelius chc-

Velnio Eliksyras j
(Tęsinys) 

t

Galėjai ištarti tik nesupran
tamus, duslius garsus, ir žvilg
snis buvo be, jokios išraiškos.

Belcampo neapleido Tamstos, 
o buvo ištikimiausia Tamstos 
slaugytojas. Po keturių savai
čių Tamstą apsėdo baisus pa
šėlimas, buvome priversti užda
ryti Tamstą į tam tikrą, to
kiems atvejams įrengtą, nuoša
lų namą. Tamsta buvai pana
šus į laukinį žvėrį — tačiau 
aš nenoriu Tamstai smulkiau 
piešti padėties, kuri Tamstai 
galėtų sukelti skaudžių atsimi
nimų. Po keturių savaičių ne^ 
tikėtai vėl grįžo apatija, kuri 
perėjo į visišką sustingimą, ir 
iš kurio Tamsta dabar pabudai 
pagijęs. —

Bekampi) pasakoja, kaip jis at
rado Medardą miške ir kaip jį 
slaptai atvilko į Italiją, taip 
pat apie kitus šiurpius nuoty

kius.
šoenfeldas dvasiškiui bepasa

kojant atsisėdo ir, lyg giliose 
mintyse paskendęs, laikė ran
komis parėmęs galvą. “Taip, 
prabilo jis: žinau gerai, kad aš 
valandomis esu juokingas kvąi- 
lys, bejt bepročių namų oras, 
išmintingiems žmonėms taip 
kenksmingas, į mane gana ge
rai paveikė. Aš pradedu pats 
iš savęs tyčiotis, o tui yra ne- 

blogis ženklas. Jei aš tik pats 
savo sąmonėj ekzistuoju, tai 
svarbu yra, kad toji sąmone 
tam sąmoningajam išvilktų jo 
kvailybės apvalkalą, ir aš lik
čiau visiškai įmanomas gentlę- 
manas, — O Viešpatie! — O 
ar genialus kirpėjas nėra jau 
pats savaime apskritas juokda
rys?*— Juokdarybė gina nuo 
visokių pamišimų, ir aš galiu 
'lamstai užtikrinti, garbingas 
porie! kad aš ir šiaurės’ siaur- 
\akarmi esant pajėgiu atskirti 
bažnyčios bokštą nuo kuolo.”— 
Jei taip yra’iš tikrųjų: tai įrpr 
dyk Tamsta, nupasakodamas 
man visą eigą, kaip Tamsta ma
ne radai ir kaip mane čionai 
atgabenai. “Tai aš noriu pa
daryti, atsakė šoenfeldas: ne
žiūrint, kad tas dvasiškasis ppr 
nas čionai rodo tokį susirūpi
nusį veidą; bet leiski, brolau 
Medardai, kad aš į tave, kaipo 
savo globotinį kalbėsiu su tu.-r- 
Nępažįstamasis dailininkas ki’- 
tą rytą, po to kai tų naktį pfrr 
bėgai, taip jau nesuprantamu 
budu dingo kartu su visais sa
vo paveikslų rinkiniais. Nors 
pradžioj šis nuotykis buvo su
kėlęs didelio nusistebėjimo, bet 
greitai naujų įvykių srovėj ir

vėl nutilo. Tik kai atėjo žinia 
apie žmogžudybes barono F. 
dvare ir kaį teismas pradėjo 
gaudyti vienuolį Medardą iš B. 
kapucinų vienuolyno, tik tada 
atsiminta, kad tas dailininkas 
visą tą istoriją buvo jau vy- 
nainėj pasakojęs ir tave buvo 
pažinęs esant tą brolį Medar
dą, Viešbučio, kuriame tu gy
venai, šeimininkas patvirtino 
įtarimą, kad aš tau padėjęs pa
bėgti. Mane pradėjo sekti, no
rėjo įkišti į kalėjimą.

Nesunku buvo man nusisver- 
ti pabėgti nuo to vargingo g# 
venimo,, mane senai slėgusio 
prie žemės. Nusprendžiau eiti 
Italiją, kur yra abatų ir frizū
rų. Keliaudamas tenai mačiau 
tave kunigaikščio *** reziden
cijoj. Buvo kalbama apie tavo 
susituokimą su Aurelija ir vie
nuolio Medardo pasmerkimą. 
Mačiau ir tą patį vienuolį. — 
Na! — tebūna kaip ten yra, 
aš tave skaitau tikrąjį Medar
dą esant. Sykį pastojau tai 
kelią, tu manęs nepastebėjai, 
ir aš apleidau rezidenciją, ke
liaudamas toliau. Po ilgos ke
lionės vieną rytą labai anksti 
išsirengiau pereiti girią, kuri 
tamsiai prieš mane juodavo. 
Lygiai pakilo pirmieji rytmeti
nės saulės spinduliai, kaip kru- 
rųpose sušlamėjo ir pro mane 
pnibpgfo 

plaukais ir barzda, bet gana 
padoriai apsirengęs.

Jo žvilksnis buvo laukinis i* 
nesveikas, Tame pačiame akies 
mirksny jis dingo man iš akių. 
Nužinksniavau pirmyn, bet 
kaip persigandau pamatęs visai 
arti begulintį ištiestą ant že
mės nuogą žmogų. Pamaniau, 
kad bus atsitikus žmogžudybė 
ir kad tas bėgantysis bus 
žmogžudys buvęs. Pasilenkiau 
prie nuogojo, pažinau tave, ir 
pajutau, kad tyliai kvėpuoji. 
Greta tavęs gulėjo vienuolio 
jupa, kurią dabar dėvi.

Dideliu vargu įvilkau tave į 
tą j ūpą ir nuvilkau tolyn. Pa
galiau atgavai sąmonę, bet pa
silikai vis toj pačioj padėty, 
kaip tau ką tik šis garbingasis 
ponas nupasakojo, Tai buvo 
nelengvas darbas tave gaben
ti, ir tokiu budu aš tik vaka
rop pasiekiau kažkokią smuk
lę vidury girios. Lyg kokį pa
sigėrusį paguldžiau tave ant 
vejos ir pats įėjau į vidų pa
siimti maisto ir gėrimo. Smuk
lėj sėdėjo *** dragūnai, kurie, 
kaip šeirnininkė ^pasakojo, tu
rėjo sekti ligi sienos vieną vie
nuolį, pabėgusį nesuprantamu 
budu lygiai tuo momentu, kai

jis dėl savo sunkių nusikalti
mų turėjo ♦** būti pasmerk
tas.

Man išrodė paslaptinga, ko
kiu budu tu iš rezidencijos pa
tekai į tą girią, bet įsitikini
mas, kad tu esi pats tasai ieš
komasis Medardas, verte mane 
imtis visų atsargumo priemo
nių, idant tave išgelbėjus iš 
pavojaus, kuriame, be abejo, 
juvai atsidūręs. Nuošaliais ta
keliais nuvilkau tave j šalį, pas
kui per sieną, pagaliau atėjau\ 
ligi šių namų, kur tave ir ma
ne priėmė, kadangi pareiškiau 
nenorįs su tavim skirtis. Čia 
nebebuvo tau pavojaus’, nes iš 
čia jokiu budu priglausto ligo
nio nebūtų atidavę svetimam 
teismui.

Su tavo penkiais pajautimais 
buvo ne kaž kokie reikalai, kai 
aš čionai kambary su tavim 
gyvenau ir tave slaugiau. Ir sa
vo sąnarių valkstumu nebūtum 
galėjęs pasigirti, Noverre ir 
Vestris butų tave labai žemai 
įvertinęs, nes tavo galva buvo 
nusvirus ant krutinės, ir no
rint tave ištiesti, kibildavai ant 
šono lyg koks’ nevykęs diskas. 
Taip pat su iškalbos talentu 
ėjosi labai liūdnai, nes tu pašė
lusiai buvai įpratęs į vieno 
skiemens žodžius ir pakiliomis 
valandomis-kalbėdavai tik: “Bu 
hu! ir Me... me...”, iš ko nef 
kažkaip galima buvo suvaikyti, 
ko tu nori ir ką manai, ir be- ) 
veik norėjosi tikėti, jog vienas 
ir antras pasidarė tau neištiki
mas ir klaidžioja patys savo 
rankomis ar savo kojomis. Pa-; 
galiau vienu matu tu 
nepaprastai linksmas, 
aukštai į orą, baubei 
smagumo ir nuplėšei
kūno j ūpą, norėdamas išsiva
duoti iš visų tavo natūrą var\ 
žančių pančių — tavo apeti
tas...”

Nutilk, Tamsta, šoenfeldai, 
pertraukiau tą baisųjį juokda
rį: Nutilk! Man jau pranešė 
apie tą šiurpingą padėtį, į ko
kią buvau nugrimzdęs. Ačiū 
amžinajai Apveizdai ir Viešpa
ties malonei, ačiū užtarimui 
palaimintųjų ir šventųjų, kad 
esu išgelbėtas! —

(Bus daugiau)

pasi darei 
pašokai 

iš didelio' 
nuo savo.

ATĖJO naujas “Kultū
ros” numeris 10. Kaina 45į? 
centai. Galima gauti “Nau
jienose”. j I

ŠiŪSKITP£R 1

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai Į

su

Kalėdoms, Naujiems r
Metams

Pasveikinimus
JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 
UŽSISAKYKITE DABAR

Turime didelį, gražų pasirinkimą vi
sokiausios rūšies pasveikinimų atei

nančioms Šventėms.
Turime brangių ir labai pigių — 12 
labai gražių didelių paauksuotų pa
sveikinimų sų margais konvertais, su 
jūsų vardu ir pavarde tik už $1.75.

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPEUIUS. / 

t Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos
1739 S. Halsled SI.

CHICĄpO, ILL.
, ,, .-.T." „ ,..,.į,rįįĮ

i

I

ĮGALIOJIMUS |
(Doviernast is)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klaučdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite *

NAUJIENOS
1739 So. Hulsted St.

CHICAGO. ILL.

i IM P E R F E C T IN O RIGIN A L
ir
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to užmanymo. Draugijos išrink- 
! damos Komisijas ir Komisijos 
! laikydamos susirinkimus, kad 
1 aptartų, ką mes turime daryti, 
(kaip palengvinti bedarbių sun
kų gyvenimą.

Taigi b/oliai ir seserys lietu
viai ir lietuvaitės, be pažvalgų 
ir įsitikinimų skirtumo imki- 

| mes visi prie vieno bendro lab-
šv. Vincento Dr-jos komisija I daringo darbo, imkim pavyzdį 

bedarbiams šelpti' Įtik ką užbaigto musų pačių 
labdaringo darbo dėl Oak Fo- 
rest prieglaudos. Taigi matyt, 
kad mes turim gailestingas šir
dis, užjaučiame vienas kito var-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

H

Roseland

Ir vėl .Roselandiečiams nau
ja proga prisidėti prie labda
ringo darbo.

Šv. Vincento a. Paulio Drau- gus. 
gija laikė savo mėnesinį susi
rinkimą sekmadienį, lapkričio i bendrą darbą, pasakykim vie- 
11 d., 1930 m., Visų šventų nas kitam, ką mes manom, ką 
Parapijos Svetainėj. Naujus da- jaučiam, o gal bus lengviau 
lykus besvarstant užmanyta perleisti visus vargus, 
pakelti klausimą kas link be-1 k“
darbės. Po trumpų diskusijų vi-j P* S.—Reikale kreipkitės 
sų vienbalsiai sutarta pradėti I Ad. Draugelis, 
ką nors daryti- Išrinkta Komi- 34 W. 104th St. 
sija iš trijų asmenų: A Drau- L B Rosc|..in(J<) še|pim0 
gelis,. P. 
lionis.

Komisija įgaliota atsišaukti 
i visas Roselahdo Draugijas, 
kliubus ir' kuopas, kviesdami 
prisidėti bendrai visiem Rose- 
lando Kolionijos lietuviams prie

Taigi ir dabar'visi stokim j

Kviečia Komitetas.
prie

, _______ __ ________ _ Ko-
. Tejičėnas ir M. Povi-1 m^eto ()ag porest prieglau

dos senelių
Iš įvykusio parengimo pietų 

dėl prieglaudos senelių Spalio 
26 d. 1930 m. į paskelbtą ra
portą įsiskverbė nemaloni klai-

•»
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DOVANOSDYKAI

LAIMINGIESIEMS
DYKAI

South West Trust 
Savings Bankas 

kviečia jus prisidėti prie šio banko

18ty Sukaktuvių ir Naujų Metų Iškilmių
Lapkričio 1, 1930 iki Sausio 16, 1931

16 PRIZU
jų tarpe

Majeslic Elcktrikinis Refrigeratorius ir kitos 
vertingos ir naudingos

DOVANOS'
Pamalvkite parodą Banko viduje.

TAIPGI 5 SPECIALIAI PRIZAI
iregory Modelio Elektrikinių Kalendorių Laikrodžių

dėl vieno iš siu 25 PRIZU c *- visiems,

ar ■ui, arba 
vieniems

PADĖKIT DEPOZITU — DYKAI TIKIETAI dėl SPECI- 
ALllt PRIZŲ visiems, kurie pasidės depozitus tarp 
Lapkričio L 1930 ir Sausio 17, 1931. PENKI SPECIA
LIAI PRIZAI. Kiekvienas depozitas reiškia naują pro-

PRIZŲ Subatos vakarais, 8 
ikričio 22 — Gruodžio 20 —

Sausio 3 ir Sausio 17 dd.

SOUTH WESTEBANK
35th, Archer ir Hoyne Avenues 

Telefonas Lafayette 1708

Po Chicago Clearing llouse priežiūra

da: Viena, aukotojų sąraše lil^o 
praleista Ponas Benny Joan, 4 
E. 103rd str.; jis aukavo 1 bak- 
są cigarų.

Antra, raporte paminėta: Prie 
iždininko V. Prušinsko pinigų 
yra $23-25; turėjo būti prie V. 
Prušinsko pinigų yra $12.25 ir 
prie Komisijos pirmininko J. 
Gedmino už 
tus likusius 
gai $11.00.
$23.25.

Kas Girdėti Raudon 
dvary?

KONTRREVOLIUCIJA 
KANKLIŲ CHORE!

Choras traukiamas 
“pasisiavikritikuoti”

parduotus aukau- 
dalykus yra pini- 
Tai viso padaro

Komitetas,

Lietuvis lietuviu 
lieka

Paraginimas vesti biznis su 
saviškiais

Nors pats esu lietuvis, bet 
buvau nutolęs nuo lietuvių ir 
per 18 metų gyvendamas Chi
cagos mieste visada maniau, 
kad lietuviai nėra tokie malo
nus žmonės, kaip kitataučiai ir 
per tą laiką visokiais biznio 
reikalais kreipdavaus į kita
taučius.

Pagaliau man teko išgirsti 
vieno žinomo lietuvio kalbą, tai 
yra Lietuvių Janitorių Kliubo 
vakarienėj, lapkričio 18 d. Kal
ba buvo gerb. p. Joseph Elias, 
kurs paaiškino daug visokių 
atsitikimų, kurie yra tikri fak
tai. Kol musų žmonės daro 
biznį su kitataučiais, tol jie 
yra draugai, o kada žmogus no
ri gauti iš jų koki patarnavimą 
reikale, tuomet tie tavęs neno
ri ir matyti, ypatingai dabar
tiniu laiku, kada viskas yra 
blogoj padėty.

Man pačiam teko patirti per 
šį trumpą laiką, kad kiekvie
nas lietuvis turėtų visuomet 
būti prielankus savo tautos į- 
staigoms, nes lietuviškos įstai
gos ką veikia, visuomet patik
rina, kad abidvi 
patenkintos ir 
kfludos.

Ypatingai tai 
bankų biznyje,
tą einant į lietuvių banką1 gau
ti paskolos ant nuosavybės ir 
ne,visuomet gausi tokią aukštą 
paskolą, kokią duoda kitatau
čiai, bet apsvarsčius, kada 
bankas duoda aukštus mortgi- 
čius, tai jis lupa ir aukštus 
komišenus ir vis pats bankas 
yra blogesniame stovy.

Lietuvių bankas iš pažiūros 
kad ir nedidelis, bet tvarkingas 
ir saugus ir pagirtini banko 
valdininkai, kaip Universal 
Banko prezidentas p. Juozas 
Elias, per kurį visuomet 
gauti teisingus ir tikrus 
rimus.

Man yra žinoma daug
vių, gyvenančių Woodlawn apy
linkėj, kurie kas mėnesį dide
les sumas pinigų perleidžia per 
kitataučių bankus ir duoda 
pelnus kitiems. Patariu vi
siems, daryti piuigiškas opera
cijas per Universal State Bank, 
ar ir pats nuo šiol nebeduosiu 
svetimiems nė cento, o tik dė
slu į lietuvių banką. •

—S. L. R. iš _W<M>dJawn.

Ježednevnaja įdėjo korespon
denciją apie savo Kanklių cho
ro vakarėlį, įvykusį Meldažio 
svetainėj. Programa buvusi 
trumpa, publikos buvę maža, 
bet kas dar baisiau, kad... du 
kanklininkai St. Rimkus ir Za- 
bukienė padainavę porą gražių 
duetų, ‘užtraukė fašistinį “Ge
ležinį Vilką”! žmonės pradėję 
dairytis, kas čia pasidaro (ži
noma, baisus dalykas! P.), vi
siems gerą ūpą sugadinę.

Ježednevna prie to pridėjo 
net du prierašu, būtent:

Pirmas, “(šiuo klausimu pats 
choras tuojaus turėtų tarti sa
vo žodį.—Red.).”

Antras, “Nuo Red.—Tie, ku
rie dainuoja, fašistines dainas, 
negali prie proletarinių meni
ninkų choro prigulėti. Kanklių 
choras turėtų prižiūrėti savo 
narius, kad jie bile kokių dai
nų nedainuotų. Choras turėtų 
tuojaus pasisakyti, kaip jis žiu
ri į tokį atsitikimą”.

Paduoti juos nieko nelau
kiant draugui Kvailopiui, 
gerai pasavikritikuotų 
skaudžiausias vietas! —P.

Taip gi prisidėjo aptiekorius 
J. Kulis, agrikulturistas Petras 
Kulis ir aptiekorius St. Petru
lis.

Kupiškėnų Kliubas dar netu
ri savo įstatymų. Laikinai nu
statyta mokesnis po $1.20 me
tams. Tikslas—sujungt visus 
kupiškėnus, nežiūrint kur jie 
gyvena, ar S. V., Kanadoj, ar 
Pietų Amerikoj, ar Meksikoj.

Pirmasis kupiškėnų tikslas 
—skvo gimtiniame mieste, Ku
pišky, įsteigti viešą knygyną, 
kuriuo galėtų naudoti Kupiškio 
ir apylinkių lietuviai ir neuž
miršti savo draugų ir giminių 
Amerikoj.

Kupiškėnų Kliubo adresas 
bus, 3259, So. Halsted St., Chi
cago, III.

Mokesnis mėnesiui po 10 cen
tų arba $1.20 metams. Infor
macijos dykai.

Kreiptis j Jonas Kulis, aukš- 
nužymėtų adresu, 1

vyks Liet. Liuosybės svetainėj 
Lietuvos Kareivių Dr-jos vaka
ras. Kas myli juokus' ir sma
giai laiką praleisti, nepraleis
kite tos progos, nesigailėsite. 
Visiems reikalinga nors trum-

pą valandėlę atsikratyti dienos 
rupesnius, pakilti svajonių pa
saulin, o tokią valandėlę teiks 
Liet. Kareivių* Draugijos’ vaka
ras.—Tas pats.

I

Lietuvių

RADIO PROGRAMAS
Nedėlioj, Lapkričio 23 d., 1930

Pradžia 2:30 vai. po piet

iš WHFC stoties
14 20 kiloc.

DUODAMAS

čiau

Cicero
Paskutinis pranešimas rapie 
Liet. Kareivių Dr-jos vakarą

Sekmadienį, lapkričio 23 d. i-

pusės butų 
utų nuos-

žymu lietuvių 
Nors- kitą kar-

gali 
pata

lietu-

kad
per

Kupiškėną Kliubo 
Įsteigimas

> Chicagoj, toj Amerikos lietu
vio sostinėj, įsteigtas iš Kupiš
kio ir apylinkių kilusių lietuvių 
Kliubas, į kurį įėjo virš 50 as
menų nariais.

Kliubo sumanytoju ir aksti
nų buvo Chicagoj žinomas Jo
nas Kulis, kupiškėnas. Lapkri
čio 15 d. 
rinkimas, 
valdyba:

Dr.
M.

pirm.
Dr.
Jonas Kulis- raštin. organiza

torių.

ivyko pirmasis susi- 
kur s tapo išrinkta

L. Graičunas, pirm.A.
čurlis, farmacistaS, vice-

J. Kulis, iždininku

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žoli, 
mokslinis gydymas, Dr. Scbyman at-ir mokslinis gydymas, Dr. Scbyman at

vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
ųacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis iki 
2 vai. po piet. Rašykite dėl nemokamo 5 
dienų gydymosi namie. Pilė Dept . 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Damen 
Avė., Chicago. \

■IIIIIIIHĮI III I|m> ’■ ..............■■"■■■■

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 Sų. Rockwe!| St., 
CHŽCAGO, ILL.

Pinigų Siuntimo Skyrius at 
daras kastfie nup 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldiepiais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

IŠMOKIT DĘZAININIMĄ 
Dezaininirnaa ir • siuvimą?, 
drąsiu moka didele alga. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo j trumpą laiką. Di- 
olomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas

UPSKY’S MUSIC&RADIO STORE
Tel. CICERO 1'3 29

LIETUVIŲ SANKROVA

I 4916 West 14th Street,
CICERO. ILL.

heumatism
A s prašau Kiekvieną šio iaiKrascio 

skaitytoja, kuris turi Reumatinį 
Karštį, Raumenų skaudėjimus, Lumbago 

ar Podagrą, parašyti man. paduodant sa
vo var'*'» ir adresą, kad aš kiekienam 

galėčiau pasiųsti ban
dymui Vieno Dolerio 
Bunka mano Reu
matinių Gyduolių. AS 
noriu savo kaštais 
įtikinti kiekvieną 
kenčiantį ką Kuhn’s

\\ Rheumatic Fever Re- 
niedy atliks. AS esu 
tame tikras ir no
riu, kad kiekvienas 

S* kenčiantis nuo Re
umatizmo žinotų ir 
butų tikras tarno, 

pirm negu duos man nors skatiką pelno. 
Nebandykite išvilioti Reumatizmą per 
kojas ar odą su plasterįąis ir paiuiais 
metaliniais įtaisais. Nebandykite išksup- 
fityti jį hu linimentais. elektra, ar magne
tizmu. Nebandykite išsikalbėti su įsikal
bėjimo mokslais’. Jijh turite Jį išvaryti 
lauk. Jis yra šlstertioje ir iš ten Jus tu
rime JI Varyti.

Kaip tik tą, aš manau, Kuhn’s Gyduo
lės ir atliks ir Štai kodėl jos turėtų pa
šalinti Reumatini KarStį, Raumenų skau
dėjimus. Neuralgiją ar Podagrą. Reuma
tizmus turi išnykti, jeigu jus norite pa- 
Hįliuosuoti nuo skausmą ir kentėjimų. 
Mano gyduolės turėtų pąšalinti aštrius, 
diegiančius skausmus, kurčius raumenų 
skaudėjimus ir karštus, drebančius suti
nusius sąnarius.
AŠ NORIU ĮRODYTI 
tai jums, jeigu Jus duosite man progos 
tai padaryti. Aš galiu daug įrodyti | vie
ną su Vai t C, jčigu jus parašysite, (r pa
prašysite mano Kompaniją prisiųsti jums 
vieno dolerio bopką sulig sekamo pa
siūlymo. Aš nepaisau kaip ilgai jus ken
tėjote nuo reumatinių nesaĮjaviinų. Aš 
nepaisau kokias kitas gyduoles jus var
tojote. Jeigu jus nevartojote mano, jus 
nežinote ką manosios atliks. Skaitykite 
musų pasiūlymą, rašykite įpuins dėl Vie
no Dolerio Bandomosios Bonkos.

$1.00 B0NKA Už 25c
Mes norime, kad jus išbandytumėt 

Kuhn’s Rheumatic Fever Remedy ir pa
tys sužinotumėt, kaip tūkstančiai jau 
sužinojo, kad Reumatizmas gali būti pa
šalintas. ir mes nenorime pelno iš ban
dymo. Vislias ką mes prašome tai . tei
singo išbandymo. Jeigu jus rasite pa- 
gelbą nuo jūsų negaliavimų užsisakyki
te daugiau tęsimui gydymos ’ ir tuo duo
kite mums pelno. Jeigu nepagelbės, tuo 
ir užsibaigs. Mos neslunčiamo mažos 
sempelto plečkutčs noperako didumo ir 
neturinčios praktiškos vertės, bet regu
liariu didumo bonką, pardavinėjamą ap- 
tiekose po vieną dolerį. Si bunka yra sun
ki ir mes turinio mokėti Dėdei Šamui už 
jos atnešimą pas jūsų duris. Jijk turite 
prisiųsti mums 55 centus apmokėjimui 
persiuntimp, dėžutės ir supakavįmo ir ši 
pilno didumo Vieno Dolerio Bonka bus 
tuojaus pasiųsta jurus dykai, viską ap
mokant. Nieko nereikės mokėti priimant 
ar vėliaus,

KI'IIN RKMKDY (O., DEPT. N. L. 
1855 Mihvaukee Avenue, Chicago, 111.

Autorizuoti pardavėjai

ATWATER KENT — PHILCO
ZENITH — RCA RADIOLA
CROSLEY - COLUMBIA - LYRIC 
KENEDY — AMRAD — VICTOR
$50 nuolaidos ant jūsų seno radio 

ar fonografo.
/

Vakarienė ir Šokiai
—rengia—

Jauny Liet. Amerikoje Tautiškos Kliubas 
Subatoj, Lapkričio-Nov. 22 d., 1930

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted St. abejose mažose svetainėse.

Pradžia 7 vai. vakare. - • Tikietas $1.00 ypalai
Tadgi nuoišfdžiai esate kviečiami, nes tai Ims puikiau

sios rnšies Bankietas, kuriam visuomenė galės prisival
gyti, pasišokt ir norintieji likt nariais Kliubo galės įsto
ti dykai, be įstojimo mokesties. ( .
..i... ,Jiviečįa Henyuno Kovui etas.

22S

«

Rožinis Balius ir Šokiai
Rengia Lietuv/fj Teatrai. Draugystė Rūtos No. 1.

N ėdė litų, Lapkričio-Nov. 23 d., 1930
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,

3133 So. Halsted St. Įžanga 50c. Pradžia 6 v. vak.
Bus suteikta garbūs ženklai tiems nariams, kurie iš

buvo 10 metų Draugystėj ir nėra sirgę. Taipgi Draugys
te nutarė priimti naujus narius i ĮAulos Draugystę, kurie 
atsilankys į virš minėtą balių ir išpildys aplikacijas.
įstojimas dykai.

Bus skanių gorimų ir gorų užkandžių. Muzika iš pat
Kauno. Kviečia KOMITETAS.

* ’
Ciceros Draugystė Lietuvos Kareivių

METINIS PARENGIMAS su PERSTATYMU ir BALIUM
Nedėlioję, Lapkričio-November 23 d., 1930

LIETUVIŲ LIUOSYBES SVETAINĖJ, 14-th St. ir 49th Ct.
Pradžia 6 vai. vakare. ' Įžanga 50 centų ypatai.
Bus sulošta 1 akto farsas “O. S. S. ARBA ŠLIUB1NĖ IŠKILMĖ” veikaliukas. Nenuobodus, pilnas juokų. 
Atsilankę nesigailėsite, o priegtam pamatysite ir uniformuose kareivius kaip jie pagerbia savo draugus. Žodžiu 
vakaras žingeidus. Nepraleiskite nepamatę. Kviečia KOMITET AS.



NAUJIENOS, Chicago, iii. Šeštadienis, lapkr. 22, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Senas Petras

~ - 1 !_■- | 

Naujas Lietuvių Viešbutis

Kaip jau daugeliui žinoma, 
lietuviškas viešbutis, 1806 So. 
Halsted si., kurs buvo gero
kai apleistas Ir žmonės mažai 
jame begyveno, pereitą savai
tę tapo nupirktas brolių Dar
gužiu, kurie žada greitoj atei
ty viešbutį ištaisyti visai nau
jai, perdirbti kambarius ir pa
daryti, kad viskas butų švaru 
ip moderniška. Tai busiąs ge
riausias lietuvių viešbutis Chi- 
cagoj ir piginusias.

Vienas Dargužiu draugas, su
žinojęs apie nupirkimą viešbu
čio, atsiuntė laišku surašęs daug 
lietuviškų, vardų naujajam lie
tuvių viešbučiui pakrikštyti- 
Kaikurie tu vardų yra “Dan

ga”, “Dalgis”, “Gružė”, “Lau
mė”, “Lietuva”, “Namėja”, 
“Palemonas”, “Patalia”, “Raga
na”, “Ragutis”, “Rėdą”, “Sar
gė”, “Tyla“, “Vaisgamtis”, “Vai
sia”, “Veliukas”, “žemaitė”, 
“žaste‘žvalgonas”.

Aš nuo savęs ir gi keletą 
vardų norėčiau skirti naujam 

i viešbučiui: “Birutė”, “Birutės 
Kalnas”, “Vytautas”, “Gedimi
nas”, “Vilnius”, “Liudas Gira”, 
“Jovaras”, “Brigita”, “bjemu- 
nas”7 “Vilija’’.

Teko sueiti iš Detroito, Mich. 
draugą J. Griūna, kuris su rei
kalais aplankė Chicagą ir yra 
senas Chicagos gyventojas taip 
ir visuomenės veikime dalyva
vęs dailės skyriuje, vaidinęs 
veikalus, statomus musų artis
tės p. Dundulienės.

J. Griunas nusiskundžia, kad 
Detroite ir yra jaučiamas dide- 

1 lis nedarbas. Visos automobi
lių dirbtuvės yra atleidę po 
daugelį darbininkų iš darbo, 
taip pat patsai J. Griunas jau 
virš trys mėnesiai kaip iš Henry 
Fordo dirbtuvės paleistas; sa
ko kad Heiyry Ford dirbtuvės

[Pacific and Atlantic Photo]

Mrs‘. Merle Eli i s, 22 metų 
amžiaus motina, Los Angeles, 
Gal., gyventoja, kurią rado nu
žudytą. Susekta, kad ją nušo
vė vienas Benjamin Brown, 
jaunos moteriškės vyro pasam
dytas tai žmogžudybei atlikti 
už $2.20.

Sevcriepei, prie 95th street ir 
Fairfield gatvių.

P. Severai priklauso prie pa- 
siturinčiųjų lietuvių šeimynų.

N.

Kontestinė Radio
Valanda

a •

Rytoj iš W.C.F.L. stolies, 970 
kilocycles, nuo 1 iki 2 valan
dos po pietų bus duodamas šau
nus radio programas. Progrą- 
me dalyvaus:

Budrike Radio Orkestrą, bus j 
gerųjų musų artistų duetų ir 
solo, kurie lentiniuoja kontes
te. Taipgi kalbės p. Kalvaitis, 
Lietuvos Konsulas.

Pasiklausykit šio radio pro
gramų; tikriname, kad, Jums 
patiks. Šiuos radio programos 
rengia Joseph F. Budrik krau
tuvė, 3417-21 So. Halsted St.

Užvakar vakare lietuvių valan
doj iš stoties W.H.F.C. nuo 7

iki 8 valandos, Cicero laikraš
čio reporteris įsigrūdo į Radio 
Studiją ir lėmijo kaip kontes- 
tantai dainavo ir lenktyniavo 
už 10 ‘ į: raižą Lii-tu
vių va'u j, duedimoj los;- 
mis ir pastangomis Joseph F. 
Bud riko Korporacijos.

Uždainavo Stasys, Nr. 19, la
bai gražiai; kontestantė Jadvi- 
ga — numeris 8 malonu buvo 
girdėti; Apolilas -- numeris 15 
tikrai gražu; Petras — nume
ris 28, begalo malonu klausy
ti, taip ir p-lė Fra neės — nu
meris 31, gražiai ir įspūdin
gai dainavo.

Reporteris bandys ir nedėlio
ję įlysti į stotį W.CF.L. nuo 1 
iki 2 valandos po pietų. Ten 
mano taipgi paslebėti lenkty- 
nuojant musų gerųjų daininin
kų kontestantus.

Matęs.

Garsinkitės “N-nose”

Didelės laidotuvės
' Trečiadieni, lapkričio 19 d 
įvyko Juzefos Žilvitienės laido-* 
tuvės, kuriose dalyvavo apie 150 
automobilių.

Jonas Žilvitis taria širdingą 
ačiū visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse už išreiškimu .užuo
jautos dėl jo moteries mirties.

Palieka ju*q plauku* 
blizgančiu*. sveiku* ir 
ne perdau? aauHUu. Pat, 
Jūsų pardavėja, arba 
prlBlųakite 60c už pilno 
didumo bonką.—Pinoud, 
Dept. M.. 220 E. 21 St.. 
New York. (Sempelio 
bunkutd dykai).

Pinaud’s
Shampoo

LIETUVIŲ VALANDA
Nedėlioj nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš stoties WCFL 970 kyl.

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas sax*t> aęentą arba:

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
2/VVHITE H A LL ST. 248 VVASHINGTON ST. I3O N. LA SALLE ST.

I YCR.K, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL.

York:L a i v 1.1 Išplaukimai

Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 
per KLAIPĖDA

Greitas susisiekimas via Kopenhagen
Puikus Laivai -• v— Ganėtinai Gero Maisto 
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Dec. 19
Jan. 6

Hellig Otav 
Oscar II ..

Kalėdinės E b. skursi jos
Fredirik VIII ........ Dec. 9

dirba po tris dienas į savaitę 
ir pereitą savaitę atleidę dar 
senųjų darbininkų.

Nesimato geresniu laikų De
troite šiais metais1.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
Sample setų mažiaus negu už trečdalį kainos

Baigiantis seniemsien> metams musų dirbtuvė nutarė parduoti šių 
metų padaryto stako seklyčių setus už mažesnę kainų negu kainuotų pa
taisyti senas setas. Tamstos negalėtumėte įsivaizduoti kaip musų setų I dirbtuvė siūlo jums beveik pusdykiai parlor setus. Ateikite ir persitik
rinkite kad mes skelbiame tiesą.

J Štai duosime jums pavyzdžių:

BRIDGEPORTIECIŲ VESTU
VĖS

Teko nugirsti Senam Petrui 
naujieną: Bridgeporto kolonijo
je apsivedė Antanas Karalius 
su p-le Marijona Ukeliute.

Lapkr. 15 d. vakare pas A. 
Karaliaus brolį Joną turėjo jau
navedžiai “šiaur parę”, o grei
toje ateityje bus vestuvės pas 
Marijonos brolį Kazimierą Ūke
li. Marijona yra tiktai pora 
metų kaip atvykus į šią Dėdės 
Šamo žemę iš Lietuvos ir su
rado sau gyvenimui draugą An
taną.

Jaunavedžiai abudu yra dar
bininkų klesos žmonės ir lais
vi, tai visos jų jungtuvės bu
vo be jokių Jahovo agentų pa
tarnavimo.

Linkiu ilgo ir linksmo šeimy
ninio gyvenimo jaunavedžiams 
Antanui ir Marijonai Kara
liams. Senas Petras.

Auburn Park
Naujas Biznierius

Reguliarė seto kaina $150 — dabar .................................................. $69.00
Reguliarė kaina $1 25.00 — dabar ......................................................  $49.50
Reguliarė kaina augštos rūšies setas $350 — dabar ...................... $149.00

Mes čia davėm jums tik 3 pavyzdžius iš kurių tamstos galėsite 
spręsti kaip pusdykiai šiandien musų dirbtuvėje galite gauti geriausių setų.

SEKRETAS PIGAUS PARDAVIMO
Mes galime setus parduoti pigiai dėlto, kad musų darbininkai nutarė 

dirbti už mažesnę kainą, kad tokiu budu bedarbės laiku butų galima 
žmonėms parduoti pigiaus.

Ši musų Lietuviška rakandų dirbtuvė gyvuoja virš 5 metų ir ji 
aptarnauja savo tautiečius. Atsilankykite visi.

ARCHER FURNITURE
JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas

i 4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733
V i

Visiems gerai žinomas Jonas 
Deringis, patyręs biznierius, 
atidarė naują gazolino stotį 
prie 79 St. ir Harvard Avė., 
pusė bloko į Bytus nuo 79th 
St. ir Vincennes Avė. M r. De
ri ūgis buvo bizny per ilgą lai
ką Brighton Parke, užlaikė di
delį Hardware Store arba gele
žies sankrovą ir visiems malo
niai patarnaudavo.

Dabar naujoj vietoj žada 
taip pat kuogeriausiai patar
nauti savo kostiumeriams lietu
viams.
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DR. B. M. ROSS
UŽT1KIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 

30 METŲ.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
dykai pasitarti su daktaru.

BANKINĮ BIZNĮ
ATLIKITE SAVO APIELINKfiS BANKOJ, KURIOJ
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS” '

Kalendoriai
Dar yra laiko užsisakyti Kalendorius 

Kalėdų dovanoms. \
Naujierios dar turi didelį pasirinkimą 

t; nupiginta kaina

$18.00 už 100, dabar $10.00
$15.00 už 100, dabar $ 8.00

Kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 South Halsted .Street

PADĖKAVONĖS DIENAI

OVERKAUTAI ir SIUTAI

Pas Budr ka
KALAKUTAS
DYKA

SU KIEKVIENU RADIO. PIANU. PLAUNAMA MAŠINA. 
PEČIUMI ARBA PARLOR SETU

DIDELIS PADĖKAVONĖS DIENOS 
IŠPARDAVIMAS

Dabar mes turime di
džiausi pasirinkimą 
naujausios mados, ge
riausio materijolo, 
puikių overkautų vy
rams ir vaikinams.

Kainos nuo

515 iki $45
Taipgi turime dideli 
pasirinkimą gražių, 
moderniškų, puikiai 
pasiutų siutų.

Kainos nuo

Garnys
Bene tik užėjęs šaltas oras 

atginė garnį į miestą. Pereitą 
trečiadienio vakarą beskraidy- 
damas kur tai po “sautsaidę” 
garnys paliko dukterį poniai $50.00 nuolaidos už Jūsų seną viktrolą. pianą, arba seną parlor 

setą, perkant sekančius radio:
Atvvater Kent gražiame kabinete modelis 60, kaina $145.00, nuolai

da $50.00, lieka $95.00.
Brunsvvick modelis 20, 9 tūbų screen grid, kaina $159.00, nuolai

da $50.00, lieka $109.00.
RCA Radiola modelis 66, kaina $149.00, nuolaida $50.00, lie

ka $99.00.
Victor modelis 32, 10 tūbų, kaina $155.00, nuolaida $50.00 lie

ka $105.00.
Bosch modelis 29 B. 8 tūbų, super dynamic, kaina $135.00, nuolai

da $50.00, lieka $85.00.
’ Į 1 *

9 tūbų radio su phonografu kombinacija, kaina $195.00, nuolaida 
$50.00, lieka $145.00.

Prie kožno radio dykai kalakutas ar radio benčius-suolelis.
Viskas parduodama lengvais išmokėjimais. Jus galite pašaukti tele

fonu Boulevard 4705, o radio Jums bus pristatytas į namus dėl išbandymo

Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais po 
kaip kiti gydymai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu

rėję kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus, nervų. pr, jj jų. 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 geriausį 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. m. 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.

to.
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Mother Helen, didžioji 
gydytoja, tūkstančius 

išgydo su žolėmis 
—4-------

Pastebėtinas 5 dienų naminis žolių gy
dymas bus suteiktas DYKAI bile vienam 
Naujienų skaitytojui.

Šios pastebėtinos žolių gyduolės yra 
padarytos iš Europos. Amerikos ir Rytų 
Indijos žolių. Mother Helen sumaišytų 
naujausiu moksliniu budu. Tūkstančiai, 
dabar yra pasveikę nuo šių žolių.

Mother Helen. 1869 N. Damen Avė.. 
Chicago. pasiūlo suteikti jums paste
bėtiną 5 dienų naminį gydymą jos žolė
mis visiškai dykai. Ateikite dėl šio 
nemokamo gydymo, arba nemokamos eg- 
zaminacijos, kad surasti kokią ligą ar 
pakrikimą jhs turite ir kokios rūšies žo
lių gydymas bus tinkamiausias ir veik
mingiausias jūsų ligai. Atsineškite šį 
raštelį. Atdara nuo 10 v. r. iki v. 
vak., nedėliomis iki 2 v. p. p. Jeigu 
jus negalite ateiti, rašykite Mother Helen 
ir ji pasiųs jums 5 dienų gydymą dykai. 
Pridėkite 10c apmokėjimui persiuntimo 
ir supakavimo.

$20 “ $45

Bridgeport Clothing Co.
3312 S. Halsted St.

Tel Boulevard 1162

Jes.F.Budrik>
3417-21 South Halsted Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

BEDARBIŲ ŠELPI
MO KOMITETAS

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

BEDARBIŲ ŠELPIMO 
FONDAS 
X V A*

Fonde yra $84.21

Antra diena naujame ofise 
buvo tiek daug darbo ir inte
resantų, kad teko išsivilkus 
dirbti. Teko šauktis darbo pa
galbos. Pakviesta iš “Lietuvos” 
knygyno Mr. Kaitis, ir nors jis 
ilgai negalėjo padėti, tačiau jo 
pagalba buvo gana naudinga.

Labai yra reikalinga šių da
lykų: vyriškų batų ir pančia- 
kų, viršutinių ir apatinių rū
bų ir visokio maisto.

Komitetas vienas, be jūsų, be,- 
oarbiai, koperacijos, mažiau 
jums galės pagelbėti. Atsimin
kite, kad mes nenorime būti 
jokie jūsų labdariai, tik nori
me jums pagelbėti. Mes nori
me, kad jus ateitumėt pagel
bėti Komitetui.

Geri ir širdingi žmonės, ku
rie nori bedarbiams, nelaimin
goms našlėms ir verkiantiems, 
alkaniems kūdikiams suteikti 
maisto, rūbų, pastogę, atneša 
savo dovanėlę, perduoda Komi
tetui, o paskiau mes išdalina
me bedarbiams.

Vadinasi, Bedarbių Šelpimo 
Komitetas yra tarpininku tar
pt' dirbančių žmopių ir bedar
bių. Komitetas’ nori, kad mu
sų ofise butų pavyzdinga tvar- 

mus 
Jei 
už- 
bu-

tėvu vaikeliu badu išmirtu, Ru
sijos bolševiku-Komunis'tu “ro
juje”.

“Susipratę. Katalikai žino, 
kad šv. Tėvui pinigu nereikia”.

Popiežiui pinigus, o prabaščiui 
vištas, duokite! 

“Kitame Sekmadienio 
re, Nov. 23rd, bus musų 
pi jos Metinis Bankietas 
pi jos salėj e.

“Kad Bankietas pasisektų vi-

vaka- 
Para- 
para-

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
103 S. Halsted St.

Telefonas
Victory 1115 

Valandos:
uo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki
9 vai. vakare

si darbuokimės, visi aukokime.
‘'Klebonas jus, nuoširdžiai 

prašo visu Biznietiu ir Parapi- 
jonu paaukoti vištų bei gaidžiu 
parapijos' BANKIETUI ir labai 
kviečiu visus i BANKIETA.

“Visus paukšeius/ir valgius 
Petnyčios ryte, 9 vai. suneški
te j Parapijos svetaine.

“šiandien 3:30 valandą po 
pietų po Rožančiaus labai svar
bus musu Parapijos Susirinki
mas. Visi ateikite.

“Gaspadiniu ir auku 
kiu svarbus susirinkimas^ 
ninko vakare 8 vai.

“Kviečiu nuoširdžiai

KIETA ir prisidekite su pau
kščiu aukomis.

Lietuviai Gydytojai

KLEBONAS”,.

i GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti { tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

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. ČbicagO, III.

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

rinki- 
Utar-

visus
Bulvariškius į parapijos BAN-

DON ANOS MAISTU, DRABU
ŽIAIS IR KT.

Mr. Frank Vaičkus atgabeno 
didelę dėžę Įvairių maisto pro
duktų ir vyrams bei moterims 
drabužių. Komitetas labai dė
koja, nes maistus labai labai 
reikalingas.

M r. F. Salemopavičius atvežė 
$75.00 vertės maisto, įvairių 
vilnonių svetelių ir pančiakų 
savo išdįrbystės, taipgi koletų 
naujų suknelių mergaitėms. La
bai dėkojame gerb. Salemona- 
vičiui ir patariame lietuviams 
remti jį, perkant iš. jo reika
lingus vilnonius mezginius.

Mrs. Paulina Norkus atvežė 
didžiausį ryšį vaikams drabu- 
žiukų, bačiukų, pančiakų ir 3 
gerus moterims siutus. Didelį 
ačiū p. Norkienei.

M r. Gechnis siūlo darbo dviem 
merginom. Gera alga-

A. Bačkus reikalingas žmo
gaus apvalyti kambarius; duos 
išlaikymą ir IX) $1.00 į dieną 
pinigais. Taipgi turi drabužių 
bedarbiams.

ka. Mes norime, kad pas 
butų viskas užrekorduota. 
kur atsiranda darbas, kad 
sirekordavusiam bedarbiui 
tų tuojau pranešta.

Atsiminkite, mes jau dabar 
turime reikalą su 309 bedar
biais. Kaskart ta skaitline vis 
didinas. Ofisas turi daug dar
bo. Musų ofise tuoip tarpu 
daugiausiai dirba Mrs. Gugienė 
ir Mrs. žymontienė. Jos dirba 
iš pasišventimo, nieko už savo 
darbą nereikalaudamos. Bet il
gai už dyką dirbti 
Jus patys tai gerai

Bet yra bedarbių 
kurios galėtų ateiti į
są ir pagelbėti mums užrekor- 
duoti bedarbius. Mes nurody
sime kas ir kaip turi būt at- 

Darbas nėra

MRS. ĄNELIA K. JĄRUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

negalima. 
žinote, 
mergaičių, 
musų ofi-

9252

prie 
duodu 
eleetrie

Phone 
Hemlock

z Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treątmeat ‘ ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Thoronoid naujas elektra gydymas chro
niškų ligų namuose. Demonstravimo 
treatmentas dykai. Pasiklausykite iš 
Radio Stoties W.G.G.B. kiekvieną utar- 

ninką 12:30 vai. dieną pranešimų.

sunkus 
ir kojyc- 
Juo di- 

koperaci-

likta.
tik reikia nepatingėti 
moti su musų ofisu, 
desnę mes turėsime
ją iš bedarbių, tuo daugiau ga
lėsime jiems pagelbėti.

Bedarbiai! Mes norime jums 
pagelbėti, bet taipgi norime, 
kad ir jus koperutum-ūt su mu
mis.

Bedarbiu šelpimo Komitetas, 
—A. Žymontas, Pirm.

Cicerą
BEDARBIAMS ŠE1.PTI 

MITETO MALONIAM 
DOMĖSIU!

KO

Suše^tumėle bedarbį popiežiuj

 GraboriaI
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
lai ko-bedarbės

Dr. J. Shinglman
4930 W. 13 St.

CICERO

(kuris praktikuoja Ciceroj apie 
25 metus)

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

gydymą už pusę kainos
Panedėliais ir Seredomis nuo 

10-12 ir 2-4.

O

Akiu Gydytojai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuųpigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
ęifYRIIKs

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

1439

Phone Boulevard 4139

DR. VATTUSH, OPT.

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiąo trumparegystę it 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Viduose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

PRANEŠIMAS 
DR. M. T. STRIKOL 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (sn Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nt 2423 Vest Marųuette Rd, Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

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

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
t

Viliuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 it nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Oflso Telefonas Virtini* 0030 
Bes. Tel. ven Buren 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po plctn. 2 iki 4 ir

° 8.;,k%mro«2K 18
8413 Franglin Blvd. 

Valandos 8:30 iki 0:80 vAaro

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 
nuo

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

19,00 So. Halsted St. 
Rezidencija:

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

Dr. A, P. Kazlauskis
, Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso v?Undos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residenče Phone Hemlook 7691

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drerel 9)91

DR. A A. ROTA
Rums Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vąikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas t 3)02 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 Irt Street

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

Advokatai _

K. GUGIS 
ADVŲKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbotn St., Rpom 11H 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryito iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuę 9 iki 12 ryto

DUOTA PAGALBOS .

Agnieška Grigaliūnas — mai
sto ir drabužių; Joe Suges — 
drabužių; Roxy Poška — dra
bužių; Juozas Klepatauskas 
avalynių vaikams; Mrs. Zaka
rauskienė — vaikui; Mrs. Kaz
lauskas, John Garbus, Leonas 
Gribavičius, Petras Poškus, Ona 
Grabauskienė — visiems dra
bužių; Joe Rakauskas — val
gių.

REIKALINGI DARBO AR 
PAGALBOS

Petras Reikis, Petras Mika
lauskas, Jurgis Petkus, Juoza
pas Širvinskas, Liudvikas G,i- 
bas, Antanas Dapkus, Juozapas 
Vansevičius, Ignacas Kalošis, 
Juozapas Klapatauskas, Jos. 
Suges, Jurgis Petkus, Konstan
tinas Breiva, Viktoras Valai
tis, Ona Grabauskienė.

Dauguma šių minėtų žmo
nių, apsilankiusių šiandien, yra 
labai reikalingi skubios para
mos iš tų lietuvių, kurie gali 
pagelbėti kas darbu, kas dova
nomis.

Prabaščius Vaičiūnas savo 
“Pranešėjo” No. 44 skelbia: 
(kalba jo paties)

“šiandien kolekta šventam 
Tėvui. Visi esate prašomi prisi
dėti sulig išgales, gausiai.

“Gerbiamieji Katalikai - su
praskime patys savo reikalus.

“Yra žmonių kurie save duo
da suvadžioti visokiems blogos 
valios apgavikams.

“Tankiai jie> vadina save dar
bininku užtarėjais bei gelbėto
jais. O priešingai, jie kaip tik 
yra darbininku žmonių išnau
dotojais ir pavergėjais.

“Bile kvailas gali kitam 
kyti eik sugriauk tą ir tą 
ma. Atimk nuo kito ka 
turi. Smauk, užmušk.

“Taip daryti tik neprotingi 
žmones, žmones be sąžines gali.

“Pasižiūrėkite i Rusijos šąli. 
Kas turi 
jaigu ne 
socilistai.

“Kada

ELZBIETA SHEMAITIENĖ

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
lapkričio 21 dieną. 1:30 valahdą 
ryte, 1930 m., sulaukus 45 me
tų amžiaus, gimus Naumiesčio 
patap,, Tauragės apskr. Amerikoj 
išgyveno 18 metų. Paliko dide
liame _ . u . -
Joną 24 m. ir 3 dukteris — Mor
tą 21 m., 
tą 17 m., 
kienę, brolį Adomą Luką ir gi
mines, 
St. Kūnas pašarvotas randasi -S. 
D. Lachavich koplyčioj, 231'4 W. 
Ž3 PI. ..<r

Laidotuvės |\yks panedčlyj, lap
kričio 24 dieną, 2 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėta į Tau
tiškas kapine?.

Visi a. a. Elzbietos Shemait,ie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau- Į 
ti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame.

Tėvas, Sūnūs, Dukterys, ; 
Sesuo, Brolis ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. Lachavich, Tc'lė'foftas ’ 
Roosevelt 2515.

Paliko dide- 
nuliudimc seną tėvą, sūnų

Valeriją 19 m., Elzbie- 
seserį Mortą Astraus-

Gyveno 3 249 W. 15

PA DĖK AVON fe

Lietuviai Bedarbiai
Nei vienam nėra malonu bū

ti be darbo. Kiekvienas musų 
gali netekti darbo, tai dėl li
gos, nelaimingo atsitikimo, se
natvės ir daug kitokių priežąs- 
čių.

Kuomet šaly siaučia nedar
bas, kaip dabar, tai ir sveiki 
ir norėdami gauti darbą, nega
lį jo niekur gauti. Prisieina 
tuomet vienas kitam ateiti pa- 
gelbon.

Dabai' yra susitveręs Bedar
bių šelpimo Komitetas. Bet

sa-
na-
jis

pavergęs darbininkus 
bedieviai' komunistai-

Kataliku Bažnyčia sa
ko jog—bus Šv. Tėvui' kolekta, 
tai visokį blogos valios žmo- 
nes-komunistai norėtu, kad 
musu Katalikai žmones neduo
tu auku. Jie užmiršo kad ne 
šventas Tėvas Rymo Katalikų 
Bažnyčios Gal va-vadas, Kris
taus įpėdinis ant žemės, tai 
tūkstančiai nekaltu darbininku

JUZEFĄ Ž1LVITIENĖ 
kuri mirė lapkričio 15 dieną. 
19<4 0 m. ir palaidota tapo lapk- 
kricio 19. 1930, o dabar ilsis 
Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jai paskuti
nį patarnavimą ir palydėjo ją į 
tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėm^ ir 
suteikusiems vainikus draugams, 
dėkavojame musų dvasiškam tė
vui. Kun. Draugeliui, kurs atlai
kė įspūdingas pamaldąs už jos 
sielą: dėkavojame graboriui Lacha- 
vičiui, kurs savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėjo 
ją į amžinastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame Aušros Vartų Mote
rų ir Merginų Dr-jai ir jos na- < 
rems. Varpo Dr-jai ir Liet. Ūki
ninko Draugijoms, v. Taipgi šv. 
Kryžiaus ligonbučio' seserims ir 
nursems jų širdingą atsinešiiną ir 
patarnavimą ir pagalios dėkavoja
me visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms: o tau musų myli
ma žmona ir motina sakome: il
sėkis šaltoj žemėje..

Vyras ir Vaikai.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
PasauEniama kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UžSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpeciaUškai gydo Ugas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, Ugas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmus, skaus- ' 
Sius nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 

eigų kiti negalėto jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai., ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki l v. 
<200 Woet 26 St., kampas Keeler AveM Tel. Crawf<jrd 5573

D

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias
Graborius

1646 W. 46tk

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct
Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui. •

3103 S. Halsted St.
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

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

F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
15-07 S. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Falrfield Avenue

4605-07
Tel.

Avė.

renue

3201

4447 So.
Tel. Lafayette 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

3201

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju diena ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininke.

2205 Lake St.
TeD Melrose

Park 797

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER ;
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

11 South La Šalie Street, 
Rooin 1701 Tol. Randolph 633 1 
Valąndos nuo 9 rvto iki 5 vai vak 
3241 Š. Halsted St. tel. Vktory 0562 

Valandos —7 7 iki 9 vakare 
Olis—Utar., iLetv. it Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčioe v.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nito 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
0PTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grosft Avė. 

Tel. Yards 4817

Dentistas
Persikėlė i naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Miketenis
Advokatas

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

Phone Boulevard -3697
3315 South Uaktcd St

Lietuviai Gydytojai

DR. J.J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

Rez. 2359 S. lAia v i tt St., Canal 2330 
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

M A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumet $294 

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

. .................... Ji.i ■ ' >■■'■■■■ I. ■

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: 

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone 8483

DR. MARGERLS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

52 Ę. 107th St. 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 595,0—;namų Pult. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

įvairus Gydytojai

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Rcpublic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wauace Street
* I
Rez. 6600 South Artcsian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
ČHICAGO, 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. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

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

Tel. Brunsvick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 

UItravioletihė\iviesa ir diathermia

Residence Phone Ravensvvood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, Ofisas:
2700 Devon Avė., Rogcrs Park 3320 

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

Nedėlioms sulig sutarties.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

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 W. 18th St., netoli Morgan 

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

' Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd <St. 
Artįi Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Sercdoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. S L AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 
Cor. Washington and Clark Sts. 

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagd^iunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams SU Room 2U7

* Telephone Randolph '6727
Vakarais 2151 W. 22n<l St. nuo 64

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte« Tel. Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Kooiu 7^0
Tel. Central 6890 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talmau A v.

Tel. Prospect 3^25 
-«------

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. CupIer,M.D.
CHIRURGAS

Oaklcy it 24'Si. Tel, Canal 1712-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utatninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One North La Šalie Bldg. 
One North Lfi Šalie St.

(Cor. La Šalie and Madison Sti.) 
Ofiso Tel. State 2704; 4412

JOSEl'H J. CRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 Sh. Rocki^ell SL 
Tel. Republic 9723

I
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Nedėlioj Chicagos Lietuviu 
Choro Pirmyn Vakaras

PRANEŠIMAI

Musų pačių Choras ir Orkestrą stato
operetę

Meno kilimas yra tautos kultūros kilimo požymis

1^ S. S .Chicagos Centr. kuopos susi
rinkimas įvyks šeštadieny, lapkričio 22 
d.. 8 v. v.. Naujienų name. Visi nariai 
prašomi būti, nes yra daug svarbių rei
kalų. —- Sekretorius.

Dvidešimties Penkių Metų Jubilieji
nis Koncertas, Lietuvių Auditorijj, 3133 
So. Halsted St.. Nedėloje. Lapkričio- 
Nov. 30 d.. 1930. Pradžia 7 vai. 
vakare. Tai bus didžiausias. i.škilmin- 
giausias ir puikiausias šio sezono kon- 
certas. Koncerte dalyvauja šios artisti
nės jėgos:

Chicagos Lietuvių Pirmyn Choras. 65 
dainininkai, Chicagos Lietuvių Sympho- 
nijos Orkestras, 40 muzikantų, Chica
gos Lietuvių Vyrų Choras, 30 daininin-

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, lapkr. 22, 1930

Automobiles Furnished Rooms
KAMBARYS rendai, patogus, ga

lima ir valgį pasigaminti. Steam 
heat apšildomas. 65& W. 61 St.

RENDON kambarys dėl vienos 
ypatos šviesus ir modemiškas. At- 
sišaukite 41234 So. Mnplewood Avė., 
1 lubos.

Financial
Finansai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
Neimant komiso nuo $50 iki $300 

J. NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038 
------- o-------

Rytoj visi kas gyvas į Bohe
mian-Amercian svetainę, 1436 
W. 18th Street. Pirma didelė 
naujenybė šiam sezonui įvyk
sta šio sekmadienio vakare. 
Musų pačiu chicagiečių didžiau
sias Choras ir vienintelis Sim
fonijos Orkestras sujungtomis 
spėkomis duoda pavyzdingą dai
nos ir muzikos vakarą.

Jei tie iš musų, kuriems te
ko aplankyti Europą, skaito sau 
laime išgirsti Lietuvos Valsty- 

1 i nes Operos, tai nemažiau mes 
galime didžiuotis tiek priau
gę, kad musų pačių spėkos 
nuims jau gali patiekti ką nors 
visai panašaus į Operą.

Reikia atminti, kad valsty
binės operos gyventojams daug 
kainuoja ir jų didelius defici
tus valdžios iždas padengia. 
Minų gi 60 žmonių Choras ir 
10 žmonių orkestrą mums nie-

ko nekainuoja. Musų Choro ir
F. Jakavicius, J. Balanda, D. Kežas ir Orkestro nariai dirba tą patį Ą. Ažukas, Merginų Trio: O. Berkiu- 

darbą iš idėjos ir pasišventi- Skeveriut? ir V. Stradomskaitė.

mo. Mums tik lieka nueiti ir p.|ė Valerija Čepukiutė, smuikininkė, A. 
pasigėrėti jų darbų vaisiais. Salaveičikiutė-Steponavičienė, solistė, Ka 

Kurs iš musų nenorėtų ta pio- koncerto linksmus šokiai griežiant sau
ga pasinaudoti? niai orkestrai. Širdingai kviečiame vi-

Chicagos Lietuvių- Choras ir £
Simfonijos Orkestras sekmadie- biliejiniam, koncerte, 
nio vakarų, lapkričio 23 d. Lie- Lietuj Sociali,tų s,jungo, 

tuvių Auditorijoj perstato nau-1 
ją, gyvą operetę “Paulina”. Ta
me perstatyme dalyvauja rink
tinės dainos ir muzikos pajė
gos. Tai bus tikra Chicagos 
Lietuvių Opera.

Jei dažnai stovime eilėse, kad I (NOV.) 29 d.
patekus į svetimtaučių operą \Chica(įos Lietuvių Auditorijoj, 
arba kokį žymesnį meno paren- 3133 S. Halsted St. 
girną, kaip nepalyginamai mie-I Muzika gera, pono J. Rakausko 
liau bus mums patiems ir mu- Pradžia 7:30 vai. vakare, 
sų menininkams, kada savi sa- Į Įžanga 50c ypatai. 
vais pasigėrėti visi susirink
sime.

LIETUVIŲ MOTERŲ 
DR-JOS APŠVIETA 

23 metų 
JUBILIEJINIS VAKARAS 
SUBATOJE, LAPKRIČIO

•pMlalta uJl li
rų. Jei klU negalfilo lomia lAgydyti, ataTlan- 
kyklt pat mane. Mano pilnas ifersainlaavl- 
mas atidengs Jūsų tikra liga ir Jei ai apsl- 
imslu Jus gydyti, sveikata Jums sugryi, m- 
kit pas tikrą specialistą, kuris seklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po ~ ----- ----- -calutlao Itersamiaavlaao—kis Inats

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10-ryto iki 1 
olėtų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi- 

lioj nuo m rvto iki 1 no Dieta

yra

20 St.

DO

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

Me>
PINIGAI

skolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuoiimtis mokamas ant neiimokitos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra, 
3804 S. Kedzie Avė. 

'---- o ......... «

SIMANO Daukanto Skol. ir 
Bud. Dr-ja skolina pinigus ant 
pirmo morgičio, ant lengvo iš
mokėjimo. Susirinkimai laiko
mi kas seredą nuo 9 v. ryto iki 
9 v. vakaro.

Ben. J. Kazanauskas, rast
2242 W. 23rd Place

Phone Roosevelt 8887

CHICAGOS 
ŽINIOS

Capone sudrebino visą 
miestelį

Chicagos Lietuvių Choro “Pirmyn” 
rengiamam vakarui, kuris atsibus lap- 

i j I kričio 23 d., Bohemian American Hali,sė, kad gali jau 1S 1S S Tikietus galima gaut nusipirkt iš kalno: 
ir pati savo plaučiais kvėpuo- "Naujienose”, 1739 S. Halsted St., 
ti. Tačiau apsireiškė keistas da- Lietuva, 3210 s. Halsted St.

lykas: mergina bijosi eiti lauk —------
iŠ savo “plaučių”, nes bebu- L Siuomi šaukiamas Amer. Lietuvių

. ... . ii. Daktarų Draugijos susirinkimas, kuris
dama dėžėj jsidingojo, kad be | atsibus Universal State Bank Club’e — 

tos mašinos ji negalės kvėpuo
ti. Dabar reiks psychiatro, kad 
įtikinus, jog ji gali kvėpuoti.

814 W. 33rd St., penktadieny, lapkri
čio 28 d., š. m., 8:30 vai. vakare.

Šį syk pasitikima skaitlingo nariais 
susirinkimo, nes randasi keletas svarbių 
klausimų išsprendimui.

Dras A. L. Graičunas, sekr.

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINl RADIO

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

3040 W. 62nd Street

NEPAPRASTA PROGA
Aplinkybės priverčia mane parduoti 

savo vėliausio modelio Cadillac, keturių 
durų sedaną, <kurį pirkau lygiai dešimt 
mėnesių atgal. Karas yra absoliučiai kaip 
naujas. Tai yra gražiausias ir ekono- 
raiškiausia skaras, kokį aš turėjau. Turi 
5 originalius visiškai naujus t a irus, 4 
ratų brėkius. Lorain spot light, snubers. 
gražų užbaigimą, geriausį mohair išmu
šimą ir geriausj tykų motorą. Jis kai
navo man virš $4,200. Priimsiu tik 
$400. nes man reikia pinigų. 223 1 N, 
Kedzie Avė., 1 flat. Atsišauktie nedėlioj.

Personai
Asmenų leSko

PAIEŠKAU savo brolio Mykolo Sriu
bas, paeina iš Utenos apskričio, Debei
kių valsčiaus, Meldučių kaimo. 6-7 
metai atgal gyveno Chicagoj, vėliaus iš
vyko į Rockfordą, o dar vėliaus dirbti 
j miškus. Yra svarbus reikalas, prašau 
jo paties ar kas apie jį žino pranešti, 
busiu

For Rent
3 ir 4 KAMBARIŲ flatai ant ren

dos, elektriką, vanos ir visi įtaisymai. 
4622 S. Sacramento Avė.

RENDON G kambarių namas, 
daug saulės šviesos, karštu vandeniu 
šildomas, 2-ras flioras, 3332 South 
Union Avė.

4345

dėkingas.
JOHN SRIUBAS.

So. Artesian Avė., Chicago,
~—o—

III.

IŠSIRI'CNDUOJA 4. šviesus kam
bariai, maudynės, elektra, ant 2 lu
bų. Renda pigi — $15. Taipgi išsi- 
renduoja 1 kambarys dėl vaikino 
arba merginos. 3213 So. ParnelI 
Avė. Victory 8392.

IEŠKAU pusbrolio Grigoriaus Saus- 
preckio, iki 1909 gyveno La Šalie, III. 
iš Lietuvos paeina Gardenų parapijos, 
Tauragės apskr. Ieško pusseserė Juo
zapa Dvyliukė-Aukštakalnienė, dabar 
Zutelienė.

Atsiliepkite
JUOZAPA A. ZUTELL
2,

PASIRENDUOJA Storas pigiai, 
tinkama vieta dėl malt ir hops ■ 
sankrovos, nes tokio biznio šioj apie- 
linkėj nėra; 3 kambariai pagyveni
mui West Sidėj. Tel. Canal 1346.

Route Box 93, Benton, 
-------- 0---------

m

PASIRENDUOJA 5 ruimai, ren- 
da $18 menesiui. Yra 3 miegrui- 
miai. 3122 S. Wallace St.

j------------------------------------------------------------------------------- ;--------------------------

PAIEŠKAU savo pusbrolio Anta
no Gird, pirmiaus gyveno Mil- 
waukee, Wis. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žinote malonėkite pranešti. 
V. R., 3514 Emerald Avė., Chicago, 
111.

PAIEŠKAU Agotos Abromovicz, 
yra atsiskyrus su vyru ir turi apie 
15 metų vaiką. Pirmiaus gyveno 
pas mane ant burdo Independence 
Blvd. Meldžiu atsišaukti. Tel. Blvd. 
2527.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, ci- 
garetų ir visokių smulkmenų, 6 kamba
riai gyvenimui su maudyne. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. 919 W. 35 St.

PARDUODAM Restauraną su Room- 
ing House 15 kambarių, biznis išdirb
tas per daugelį metų, nupirksi! pigiai 
arba priimsiu bile ką į mainus. 2113 
S. Halsted St.

Ottawa, III. išgirdo, kad Al 
C j pone žada čia pirktis vieno 
republikonų vado Lee O’Neil 
nuosavybę ir kasti tunelį iš 
Illinois upės į savo dvarą, kad 
butų galima laisvai gėralus 
transportuoti, labai sujudo. 
Tartum žemes drebėjimo pa
liesti gyventojai pradėjo ne
rimti.

Chicagoj Oaponės niekas ne
buvo suėmę, tai tik tušti 
dai.

Nubausti krautuvnin 
kai už nešvarumą

gail

Vakar 30 krautuvninkų nu
bausti už neapsaugojimą plona- 
žievių vaisių nuo dulkių ir ge
dimo. Tų tarpe iškaitoma ir 
tokios pavardes: Peter Krin- 
gas, Louis Melovonis. Sveika
tos dept. komisionierius sako, 
kad maža pastanga apsišvarinti 
butų jiems sutaupinusi tas iš
laidas, kurias dabar reiks pa
dengti pabaudoms.

Operetę “Pauliną" stato scenoje Chi
cagos 'Lietuvių Choras Pirmyn, nedė
lioję, lapkričio 23 d., Bohemian-Ameri- 
can svetainėj, 1436 W. 18 St. Prasidės 
7:30 vai. vak. Operetė Paulina gra
žus ir juokingas veikalas. Choras iš 
savo pusės stengsis kuogeriausia išpil
dyt. Kviečiame publiką skaitlingai at
silankyti ir paremti chorą. Komitetas.

Educationa]

Gengsteriai bėga 
Chicagos?

is
Saugokite plaučių 

uždegimo!

Chicagos Lietuvių Choro generalė 
praktika su orkestda įvyks nedėlios ryte 
kaip 10 valandą, Bohemian American 
svet., 1436 W. 18th St. Visi Choro 
ir orkestras nariai bukit laiku, kad ne
reiktų vieniems kitų laukti. Valdyba,

Iškilmingas Rožinis Balius ir Šokiai, 
rengiami Liet. Teatr. Dr-tės Rūta No. 1. 
įvyks nedėlioj, lapkričio 230 d., Chic. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Pradžia 7 v. v., įžanga 50c. Bus 
suteikti garbės ženklai nesirgusiems per 
10 metų, 
imami be 
atsilankyti.

MOKYKIS BARBERYSTftS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba raSyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street. 
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO
Praktiškos insthikcijos, darbas kol

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mo" 
rais. Atšilai 
aplikacijos. !
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
' 2040-42 VVashington Blvd. 

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

a dienomis ir vaka- 
dt arba reikalaukit

Taipgi nauji nariai bus pri- 
įstojimo. Visus kviečiame 

— Komitetas.

Storadžiaus ir Remode- 
liavimb išpardavimas

Bėgyje 60 dienų
Turimo Išparduoti 50 krovinių augščiauslos 

rufiies neatfliiintų Iš Btoradžlaus rakandų.
DidžiaiiBioB vertės kokios buvo pasiūlytos is

torijoj, susidedančios iš visokios 
rūšies rakandų.

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys iš Sparton, Majestie ir Jackson 
Bell Radio ..................................$45.00 ir augs
3 šmotų miegamojo kamb. setai $45.00 ir ag 
3 šmotų Seklyčių setai .... $25.00 ir 
Day Beds _______________  $5.00 ir
Cedar Chests ........................  $10.00
Valgomojo kambario setai.... $20.00 
vairus Dreserial —.............  $5.00
vairus Vanities ________  $5.00
vairios Lovos ................... 1. $3.00
(aurai, visokio didumo____ $1.00

Grindų Lempos ------ ---------- $3.00
l’unryčlų setai __________  $8.00 ir
ninettn setai _____     $15.00 ir
Gaslnini pėdai ______  $10.00 ir
Garbadžlaus clefrliitojai ____ $10.00 ir
Hot Blast Pečiai ...................... $5.00 ir
Kietų anglių Šildomieji -----  $10.00 ir
Glrcular šildomieji ....... — $15.00 ir
Uprlg-ht Planai ___________  $15.00 ir
Grojikliai Pianai ♦............... $25.00 ir

TIKRI BARGENAI 
Pirkite anksti. Pirmieji atėję gaus geriau. 

Atdara utarnlnke, ketverge ir subatoj, 
vakarais iki 9 p. m.

Weber Bros. Storage Co. 
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street

Partners Wanted
Pusininkų R 

PAIEŠKAU pusininko į bučernės 
biznį, turi pažint reikalą nuodugniai. 
J. J., 922 So. Paulina St. 1 lubos iš 
užpakalio.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė arba mainysiu ant 6 kambarių 
cotage Marąuette ar Brighton Park 
apielinkčj. 2714 W, 47th St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

ir 
ir 
ir 
ir 
ir
ir 
ir

augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs 
ailKB. 
aušra 
augra. augs 
augs 
augs, 
augs, 
augs.

REIKALINGAS partneris nevedęs, 
su mažu kapitalu, kuris norėtų prisi
dėti prie atidarymo bučernės. 3351 W. 
38 PI.

80 AKERIŲ farma, žemė gera, 
20 galvijų, 3 geri arkliai, dideli bu- 
dinkai, arti miesto. Parduosiu pi
giai. 2147 Webster Avė. Slauzis.

REIKALINGAS partneris į auto
mobiliu taisymo biznį. Viskas yra 
jrengta ir trokas traukimui karų. 
Turi būt patyręs. Peter’s Auto Re- 
pair Shop, 1831 So. Halsted St.

REIKALINGAS partneris į build- 
ing bizni. Patyrimas nereikalingas, 
investmento reikia apie 2,000 dol. 
Gera alga ir dalis pelno. Kreipkitės 
5666 Caniff Avė., Detroit, Mich.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

Exchange-—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON.' Mainysiu 

savo namus Chicagoj į ūkį arba namą 
mieste Lietuvoj.’Julius Šliekis, 2019 W. 
22 St., Tel. Canal 5529.

IŠSIMAINO grosernė į dviflatį na
mą.

3735 So. Emerald Avė.

MAINAS. Kas turit lotą arbą biz
nį ir norit mainyt ant namo, tai aš 
turiu mažą namą. Atsišaukit 1 848 W. 
39th St. Tel. Virginia 1257.

F ederalė valdžia pradeda 
smarkiau imtis už Chicagos 
valymo. Attorney General Mit- 
chell pareiškė, kad visos pajė
gos yra sujungtos po viena 
vadovybe, William Frelich, 
assistant attorney general, kurs 
vadovauja dideliam planui ka
le su gengsteriais. Lyle jau 
skelbia, kad gengsteriai pra
dėjo bėgti iš miesto.

Didelė drabužių rinklia 
va bedarbiams

Mrs. Kellog Fairbank, guber
natoriaus komisijos, moterų 
skyriaus pirmininkė, paskelbė, 
kad 10,000 moterų bus užim
tos rinkimu drabužių,. af)klodų 
ir avalynių, kuriais bus aprū
pinti tie 2 ar 3 šimtai tūkstan
čių bedarbių šią žiemų.

Daugelis stambesnių krautu
vių jau davę po 500 naujų siu
tų, kiti žadėję atiduoti už la
bai pigią kainą. Miestas pada
lintas į 24 distriktus drabu
žiams rinkti.

Penkių milijonų dolerių fon
do kėlimas jau pradėtas nuo 
to, kad išdalinta 8,000 korte
lių darbininkams dviejuose 
dustrijos rajonuose, kad 
apsidėtų mokesniais.

Laike pastarųjų 5 metų CKi- 
cagoj buvo registruota 9,300 
susirgimų pneumonija, arba 
plaučių uždegimu. Apie 30 nuo
šimčių susirgusių jau mirė.

Apsisaugoti tos ligos reika
linga :

1. Vengk eiaudėtojų, kosėto- 
jų, spjaudytojų ir žmonių, tu
rinčių aštrius šalčius, uronchi- 
tis bei gerklės uždegimus.

2. Vengk asmenų, kurie tu
rėjo plaučių uždegimą ar kito
kia kvėpavimo takų ligas maž
daug ligi 3—4 savaičių nuo su
sirgimo.

3. Jei turi palinkimą į šal
čius, bronchitis arba esi pir
miau sirgęs plaučių uždegimu, 
pasiklausk daktaro, kad 
tvirtintų atsparumą prieš 
ligaš,

4. Saugokis prieš aštrius 
čius, bronchitis ir tonsilitis 
kei drėgnų orų.

5. Pasirūpink higieniškomis 
apystovomis: darbo ir miegoji
mo kambariai tufi būti gerai 
išvėdinti, oras ne per drėgnas 
ir temperatūra nemažiau ir ne- 
aukščiau 72 laipsnių.

6. Vengk žmonių susikimši- 
fnų.

7. Saugokis kojų atšalimo, 
šlapių drabužių ir avalynių ir 
staigaus oro permainymo iš 
karšto j šaltą ir atbulai.

8. Nevartok valgymo įran
kių, kuriuos kiti vartojo, jei jie 
nėra tinkamai sterilizuoti arba 
dezinfektuoti.

šu
tas

šal- 
lai-

VĖLEI NAUJIENA!JAU
Naujas programas iš Lietuvos Juda

mųjų paveikslų, Lapkričio 24 ir 25 
vakarais, 7:30 bus rodoma Lietuvių 
Auditorijoj ant Halsted St. Lapkričio 26 
d.. 7:30 Brighton Parke, parapijos sa-. 
Įėję, 
vak., 
St.

Lapkričio 27 ir 28 d., 7:30 v.
G. Krenčiaus salėje. 4 6 ir Wood

Rodys ir aiškins J. KH Milius.

GARFIELD Park Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Pašelpinio Kliu- 
bo balius jvyks šeštadieny, lap
kričio (Nov.) 22, 1930., Lawler 
Hali, 3929 W. Madison St. Pra
džia 7 vai. vakare.

• Visi malonėkite atsilankyti, 
nes užtikrinam, kad visi busi
te užganėdinti Linksmai laiką 
praleisit ir pasišoksi! prie, ge
ros muzikos. Norinti įstoti j 
kliubą galės įstoti už $1 įsto
jimo. Kviečia visus Komitetas.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystis, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnj mokslą I vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

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

CHTCĄGO 1LL

PARDAVIMUI trijų kambarių ge
ri forničiai, - kartu arba atskirai, 
Radio Combination su Victrola.

939 W. 33rd Placa

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

REIKALINGAS teisingas vyras ar 
moteris prisidėti su $2500 prie gero ho- 
telio biznio, nešančio didelį pelną. Gy
venantys Chicago atsilankykite ypatiškai 
tarp 6 ir 9 vai. vakare, o iš toliau 
šykite lietuviškai ar angliškai. 

MRS. CLARA FOOTE 
2318 Washington Blvd.

Chicago, III.

MAINYSIU ant automobiliaus 5 
kambariu namelį. Bargenas, atsi
šaukite 4309 */2 63rd St. Fr. Rid- 
lauskas.

ra-

ii

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ 
vyrų, vaikų,
Mes parduodame 
už nuo 75% iki 

Megztos vilnonės 
moterų. Seni

Storų ir plonų, dėl 
rų ir merginų, 
megztinius sveterius 
100% sutaupimą. 
kojinės dėl vyrų ir 
reriai

motc-

sve-

in- 
jie

Bijo lysti lauk iš plaučių

JAUNŲ Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas rengia vakarienę ir 
šokius subatoj, lapkričio (Nov.) 
22, 1930. Chicagos Lietuvių Audito
rijos abiejose mažosiose svetainėse, 
3133 S. Halsted St. Pradžia 7 vai. 
vak. Tikietas $1 ypatai. Taipgi ir 
atsilankiusieji svečiai i vakarienę 
galės įstoti į kliubą veltui, širdin
gai kviečia Rengimo Komitetas.

REIKALINGAS džianitoriaus pa- 
gelbininkas, unijistas, nevedęs, ge
rai patyręs tame darbe. Atsišaukit 
pas džianitorių, 1136 Independence 
Boulevard, j beismentų, Tam Sweis- 
tis.

Business Service 
Biznio Patarnavimy 

BRIDGEPORT 
PAfNTNG CO.

Malevojam. Ponieruojanj 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261. Hemlock 1292 ----- -o-------  

f

Ir

PATENTAI, copyrights - 
mai visokios rųšies. 

B. PELECHOWICZ.
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

išradi-

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.

F.
504

sutaisomi.

THE BRIDGEPORT'
KNITTING SHOP 

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

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

PARSIDUODA medžio išdirbimo ma
šinos, gerame stovyj, greitam pardavimui 
nebrangiai, nes greitu laiku išvažiuoju 
Lietuvon. Povilas Strungis, 3604 Lowe 
Avenue.

EXTRA. 3 SMUIKAI labai pigiai 
parduosiu — nes esu bedarbis. Galite 
pelnyti ant jų virš $150. Matykite 
nedėlioj iš ryto. 827 W. 34th PI., 2 
lubos užpakalinis namas.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai, 1, 2, 3 

su kičinetu apartmentai ir atskiri kam
bariai, 
kiausi 
kitur, 
parko

Real Estate For Sale
_____Namai-žemž Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farrnas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir pampinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafavette 0455

Priimam vyrus su valgiu. Pui- 
vieta apsistoti atvažiavusiems iš 
gera transportacija ir graži 
vieta.

G. N. M. BRUNDZA 
Deming Plaza 2500 North

477 Deming Place

prie

KAMBARIAI
švarus kambariai su visais patogu

mais, geriausia transportacija; pakvynė 
50c., savaitė $3.50, kichinetai 1, 2, 3 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus.
NEW WASHINGTON HOTEL 

2318 Washington Blvd.

EIK! ŽIŪRĖK! PIRK!
Gražiame Roselande 4 fl. po 5 kąmfr. 

ant 2 lotų, šviesus, vėliausi įtaisymai. 
Kaina tik $9.800. Cash $2500. Pa- 
siskubinkit.

S. L. FABIAN K CO. 
809 W. 35th St.\ 

Tel. Boulevard 0611

MOTERIS negalėdama išlaikyti, par
duoda labai pigiai 4 lotus laukuose, kur 
galima laikyti gyvulius; visi improve- 
mentai, apart gatvių; $600 įmokėti, ar
ba 
tyt

Frances McGann, slaugė, 25 
m. amžiaus, kuri senokai bu
vo apsirgusi vaikų paralyžių ir 
St. Luke ligoninėj išgulėjo 75 
dienas tam tikrame aparate— 
“mekan iškilose plaučiuose”, Su 
kurių pagalba ji galėjo kvė
puoti ir išliko gyva, dabar jau 
yra išgijusi ir daktarai prane- yra IlaudingOS.

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą. 

Pasinaudokite pelnais pasaulyje didžiau
sios ir sėkmingiausios kooperatyvės kabų 
kompanijos. Uždirbkit daugiau negu tik 
menką pragyvenimo algą. Maža suma pi
nigų tereikalinga jūsų pradžiai.

Musų Mr. Green mielai suteiks jums 
pilnas informacijas be jokių pareigų.

Checker Taxi Co.
1401 W. Jackson Blvd.

Monroe 3700

Boulevard 6520 -Ra«. Yard» 440J
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus Ir vi 
sokius biznius, taipsri Ii miesto 1 

miestą. Teisinfras natamavimaa
1706 W. 47th St.

CHICAGO

Automobiles
BUICK SEDANAS

Aplinkybės verčia mane paaukoti prak
tiškai naują Buick sedaną. Vartojau tik
tai nedėliomis ir šventėmis: karas yra 
kaip diena išėjęs iš dirbtuvės. Originalis 
gražus užbaigimas, balloon tairai, puikus 
mohair 
ras yra 
ims jį. 
Sawyer

IEŠKAU 2 burdingierių su ar be 
valgio. 1822 So. Ruble St. 2 lubos iš 
fronto.

RENDON 2 fornišiuoti kambariai 
dėl vienos ar dviejų ypatų. Nebrangiai. 
426 Winneconna Parkwey, prie 79tos 
ir Vincennes Avė. Tel. Raddiff 5824.

išmušimas, 4 ratų brėkiai. Ka- 
kaip naujas. Pirmas $350 pa- 

Atsišaukite nedėlioj. 2238 N.
Avė. Ist flat.

IŠSIRENDOJA didelis šviesus 
frontinis bedruimis, yra maudynė ir 
telefonas. 3309 So. Union Avė. 2 
lubos iš fronto.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Mme E. Roman R.N.
Fizinė Therapija

Mokslinis masažas. — Saulės, Elektros 
ir Medikuotos Maudynės.

kultūros liesinantis mankštinimasis.
162 N. State St., Room 1513

Tel. Central 0729

Fizinėj

mainys ant nedidelės grosernės. Ma- 
galima subatoj ar nedėlioj.

5319 S. Nottingham Avė.
Tel. Hemlock 4676.

Klauskit Mrs. H. Jurša

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė. Mainysiu ant 8 flatų 
privatiško namo arba bungalovv. Kas 
pirmas tas laimės. šaukite Lafayette 
5107.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

APSAUGOKIT SAVE
Prisidėkite prie Landlords Protective 

Bureau. Visokis patarnavimas nariams 
dykai. $3.00 už 1 metus, $5.00 už 2 
metus, $7.00 už 3 metus, $10.00 už 
5 metus, bargenas. Prisidėkit šiandie.

B. R. PIETKIEWICZ B CO. 
2608 W. 47th St.

STUDEBAKER PRESIDENT 
vėliausio modelio sedanas. Moteris turi 
parduoti. Išvažiuotas tik kelis tūkstan
čius mylių. Karas yra geriausiame stovy
je ir sunku jį atskirti nuo naujo. Ne
galiu pati karo draivinti ir paaukosiu jį 
tiktai už $325. 2538 North California 
Avė., Ist flat.

RENbON gražus furnišiuotas kam
barys, vienai arba dviem merginom. 
3306 So. Union Avė., Ist fl.

RENDON kambarys, apšildomas, 
vaikinui, merginoms ar vedusiai po
rai. 4053 S. Artesian Avė., Ist fl.

MEDINIS namas, 5 ir 4 kamb., lo
tas 60x125, randasi 
apielinkčj. Mainysime 
nebrangiu namu.

2 fl. po 
moderniški 
nuolyno. 
namu.

Marųuette Manot 
ant grosernės su

apšildomas ir kiti 
Randasi arti vie- 

Mainysime ant bučernės

6 kamb., 
įrengimai.

su

K. J. MACKE U CO.
(Mačiukas) 

2433 W. 69th St. 
Tel. Prospect 3140

GYVENIMO PROGA
CHRYSLER 70 vėliausio modelio 

sedaną, mano pirktą mažiau kaip 9 mė
nesiai atgal, paaukosiu tiktai už $275, 
nes turiu sukelti pinigus užmokėti mor- 
gičius ant mano namo. Aš mokėjau 
$1,900 už jį. Karas yra kaip naujas 
ir reikia pamatyti, kad jį įvertinti. Mel
džiu atsišaukti nedėlioj. 3837 North 
Spaulding Avė., 2nd flat.

PASIRENDUOJA šviesus ruimas 
vaikinams, šiltu vandeniu apšildo
mas. Gali ir valgi pasigaminti. Prie 
mažos? Šeimynos. 3532 So. Lowe Av. 
Tel. Blvd. 0268.

2 FLATŲ namas, Storas, 5 kam
bariai viršuj ir 4 apačioj. Parduo
siu ar mainysiu ant 2 flatų arba 
bungalo\v. 2750 W. 63rd St., 2-ras 
augš.

KAMBARYS ant rendos, apšildo
mas, su visais patogumais. Prie pat 
Archer Avė. Renda pigi. 4539 So. 
Tumer Avė., 2-ros lubos.

PARDAVIMUI biznio lotas. Bar
genas. Kedzie Avė. arti 55th St. 
Tiesiai iš savininko. H. Rosentbal, 
2200 N. Halsted St. Tel. Lincoln 
J 800.


