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Šimtai žmonių žuvo per že
mės drebejimąJaponijoje

Puspenkto tūkstančio namų sugriauta - 
Keli miesteliai visai sunaikinti ir šįm- 
tai asmenų sužeisti

Chicago, 111. Penktadienis, Lapkričio-Noveinber 28 d., 1930

[Atlantic and Pacific Photo]
Los Angeles, Cal. — Krutamųjų paveikslų Mack Sennet teatro griuvėsiai, sugriauto siautusios
praeitą šeštadieni audros, per kurią trys žmones buvo užmušti ir daug materialinių nuostolių
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TOKIO, Japonija, lapkr. 27. 
— Apie 250 asmenų buvo už
mušti ir keli šimtai kitų sužei
sti per baisų žemės drebėjimą, 
kuris anksti vakar rytą įvyko 
rytinės Japonijos srity, apie 
125 mylias į pietų vakarus nuo 
Tokio. Smarkus supurtymai pa
lietė keletą dešimčių miestų mie
stelių Ižu pussaly, kur, oficia
liais apskaičiavimais, 4,500 na
mų buvo sugriauta arba rim
tai gadinta.

Prie žemės drebėjimo nelai
mės prisidėjo dar žemių ir uo
lų nuo kalnų griuvimai, rezer
vuarų trūkimai ir kilę griuvė
siuose gaisrai.

Vidaus reikalų ministerijos
pranešimu, žuvusių žmonių skai
čius siekia 250. tačiau, dėl sti-

Sovietų ambasado
rius Londone įkalino 
tris OGPU agentus

Jie buvę atsiųsti suimti ir j 
Maskvą pargabenti Sokolniko- 
vą, susektą koresponduojant 
su Stalino priešais

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Daily Mail sako, kad sovietų 
ambasadoje Londone tapę įka
linti trys sovietų OGPU (slap
tos policijos) agentai, kurie bu
vę atsiųsti suimti sovietų amba
sadorių Sokolnikovą ir parga
benti jį į Maskvą.

Pasak laikraščio, OGPU pa
vykę perimti korespondenciją, 
neva vestą tarp Sokolnikovo ir 
tam tikrų Stalino priešų Mas
kvoje, ir dėlto tuojau buvę įsa
kyta ambasadorių suimti ir par
gabenti namo. Ambasadorius 
Sokolnikovas tačiau buvęs įspė
tas, ir kai tik OGPU agentai 
atvykę, jis tuojau visus tris 
suėmęs ir įkalinęs.

Nugina žinią apie čekos 
agentų įkalinimą

LONDONAS, lapkr. 27. — So
vietų ambasados spaudos biuras 
nugina pranešimus, busią amba
sadorius Sokolnikovas įkalinęs 
tris OGPU agentus, atvykusius 
jį suimti ir pargabenti į Mas
kva, f

Per 11 dienų medžioto
jai nušovė 15 žmonių
ST. PAUL, Minn., lapkr. 27. 

— Per vienuolikos dienų stirnų 
medžiojimo sezoną, Minnesotoj
medžiotojai nušovė 15 žmonių.

ORAS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota ir šal
ta; vidutiniai ir stipresni mai
nęs! vėjai. ,

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 12° F.

šiandie saulė teka 6:54, lei
džiasi 4:21. Mėnuo leidžiasi 
11:47 vakaro.

sisiekimo pairimo, iš daugelio 
vietų dar trūksta žinių ir ma
noma, kad tas skaičius bus žy
miai didesnis.

Apskaičiuoja, kad padaryti 
materialiniai nuostoliai siekia 
keletą dešimčių milijonų jenų.

Nirayama miestelis yra visai 
sunaikintas ir iš jo gyvento
jų šešiasdešimt devyni asme
nys buvo užmušti. Sunaikintas 
taip pat Nagoka kurortas, kur 
dvidešimt du asmenys užmuš
ti.

Tvarkai išlaikyti ir nukentė- 
jusiems gyventojams pagalbos 
teikti, į nelaimės vietas pasiu
sti kareivių būriai. Su pagalba
išsiskubino taip pat Raudona
sis Kryžius.

Trys farmerio vaikai 
žuvo liepsnose

BELLEVILLE, Ont., lapkr. 
27. — Trys maži vaikai žuvo 
ugny, kuri sunaikino šios apic- 
linkės farmerio T. Woolmano 
daržinę. Manoma, kad vaiku
čiai patys padegė daržinę, be- 
žaisdami.

Užgynė importuoti 
kalinių darbą

WASHINGTONAS, lapkr. 27. 
— Iždo sekretorius Mellon, pa
siremdamas tam tikra tarifo 
akto provizija, išleido naujas 
taisykles, kuriomis užginama 
įgabenimas iš svetiur kalinių 
darbo gaminių.

Manoma, kad tas patvarky
mas paliečia ypačiai kalinių dar
bo importą iš sovietų Rusijos.

Pamišėlis pavadavo ge
ležinkelio kasierių

VARŠUVA, lapkričio 27. — 
Szubino geležinkelio stoty ties 
kasa pasidarė ilgiausia eilė pa- 
sažierių, norinčių gaut bilietus, 
juo labiau, kad bilietai buvo 
duodami dykai keliauti, kur tik 
kas nori.

Tuo nepaprastu reginiu susi
domėjo policija. O gi žiuri, kad 
kasoj šeimininkauja Jan Niez- 
godskis, pabėgęs iš ligoninės 
pamišėlis. Jis, mat, tikrajam 
kasieriui dar neatvykus, įsi- 
briovė j kasą ir ėmė “aprūpin
ti” keleivius nemokamais bilie
tais. Daugelis* pasažierių, taip 
aptarnauti, jau buvo traukiniais 
išvykę savais keliais.

Kinų banditai nužudė 
du misijonieriu

HANKOVAS, Kinai, lapkri- 
čio 27. — Praneša, kad Hi- 
nangfu, Šensi provincijoj, kinų 
banditai nužudė du italų misi
jonieriu, kunigu Novelli ir Lu- 
ciano.

DU ŽVEJAI PRIGĖRĖ

WINNIPEG, Man., lapkr. 27. 
— Manitobos' ežere, ledui pu
žus, prigėrė du žvejai, broliai 
Fred ir Helgi Oddsonai.

Konspiracijos Prieš Sovietu Valdžią Byla Maskvoje
Prof. Ramzinas ir kiti septyni apkaltintieji prisipažįsta konspi

ravę su užsienių valstybėmis nuversti sovietų valdžią

MASKVA, lapkr. 27. — Pra
sidėjusioje čia praeitą antra
dienį byloje, kurioj aštuoni 
augšti sovietų valdininkai. ir 
ekspertai kaltinami konspiravę 
su užsienių valstybėmis nuver
sti sovietų valdžią, visi kalti
namieji prisipažįsta kalti.

Prof. Ramzinas, tariamas są
mokslo galva, papasakojo teis
me, kad francuzų generalinis 
štabas ir rusų emigrantai Pa
ryžiuje davę $2,800,000 konspi
racijos prieš sovietų valdžią 
planams vykdyti.

Valstybes, turėjusios dalyvauti 
žygy prieš Rusiją

Pasak prof. Ramzino, inter
vencijos į Rusiją planuose su 
Francija, Anglija ir kitais kra
štais turėję dalyvauti ir Vo
kiečiai. Vienas vokietis, Seger 
vardu, užtikrinęs jį, Ramziną, 
kad intervencijai vokiečiai ga
lėsią sumobilizuoti 300,000 “plie- 
našalmių”. Tik Lenkija dar bu
vus priešinga tam, kad vokie
čių kariuomenė eitų per jos 
teritoriją į Rusiją, o pagalbos 
iš Jugoslavijos ir Bulgarijos 
prospektai buvę neaiškus.

Konspiracija su Francija pra
sidėjus 1927 metais

Prof. Razminas pareiškė, kad 
konspiracija su Francija prasi
dėjus 1927 metais, kai PalČin- 
skis, kuris praeitais metais bu
vo sovietų sušaudytas, inter
vencijos planus diskusavęs su 
francuzų politiku Louisu Lou- 
cheuru.

Kitais metais jis, prof. Raųi- 
zinas, ir Laričevas, būdami Pa
ryžiuje turėję ilgų pasitarimų 
su rusų emigrantais — Deni- 
sovu, Novikovu, Meščerskiu ir 
Tretjakovu. Ten jie susitikę ir 
su francuzų generalinio štabo 
pulkininku Joinville. Pulk. Join- 
ville tuomet pasakęs, kad in
tervencijai į Rusiją pilnai pa
kaksią 680,000 kareivių. 100,000 
vyrų duosianti buvusioji Vran- 
gelio armija. Bet dabar, sakęs 
pulk. Joinville, reikią tuojau 
pradėti teroro viešpatavimą so
vietų Rusijoj.

padaryta

Lietuva nebuvo įtraukta į
1 konspiraciją

Vėliau, pasitarimuose, ku
riuose buvę diskusuojami Len
kijos, Rumanijos ir visų Pa
baltijo valstybių, išskiriant Lie
tuvą, karo prisirengimai, daly
vavęs dar kitas generalinio šta
bo oficieras, pulk. Richard.

Einant francuzų planais, sa
kė prof. Ramzinas, intervenci
ją turėję finansuoti Francija, 
Anglija ir anglų naftos intere
sai. Francija taipjau turėjus 
tiekti maisto, ginklų ir amu
nicijos, o Anglija — laivyną.

Simono, britų amunicijos inte
resų atstovo rolė

Prof. Ramzinas prisipažino 
turėjęs santykių su vienu Mr. 
Simon’u, Vickers amunicijos fa
brikų Londone atstovu. Simon’ą 
jis pažinojęs per 30 metų, ir 
kai pastaruoju laiku Simon 
lankęsis Maskvoje, jis buvęs jų 
kurjeru ir gabenęs jų prane
šimus sąmokslo dalyviams Pa
ryžiuje. Kitus jų pranešimus 
nuveždavęs į Paryžių vienas 
francuzų diplomatinis karjeras-

Riabušinskio pasikalbėjimai su 
Poincare ir Briandu t

Ramzinas papasakojo apie 
vieno Riabušinskio, turtingo ru
sų emigranto Paryžiuje, pasi
kalbėjimą intervencijos reika
lais su buvusiu tuomet prem
jeru Poincare ir užsienių rei
kalų ministeriu Briandu. Ria- 
bušinskis jiems priminęs, kad 
Francijos vyriausybėj galį įvyk
ti atmainų ir iš intervencijos 
planų galį nieko neišeiti. Bet 
Poincare atsakęs, kad, girdi, 
dėl to negalį būt baimes, nes 
francuzų valdžia niekados ne
sikeičianti ir “musų įtaka vi
sados pasiliks.”
Konspiracijos planams buvę 

gauta 2 milijonai dol.
“Kalti namąjame akte sako

ma, kad mes gavę iš Franci
jos $75,000,” pasakė prof. Ram
zinas. “Iš tikrųjų, iki 1928 me
tų pabaigos mes gavome $2,- 
000,000. Buvo sutarta, kad mes 
kas metai gausime po $500,- 
000. Mes butume gavę -dar

$800,000, bet čia prasidėjo 
areštai ir mes tapome suinp 
ti.”
Anglai pasitraukę iš sąmokslo, 
darbiečiams paėmus valdžią
Pasak prof. Ramzino, konspi

racijos prieš sovietų valdžią in
teresai angluose pasibaigę, kai 
konservatoriai pralaimėjo rinki
muose ir Anglijos valdžia pa
teko i darbiečių rankas.
Kiti kaltinamieji taip pat pri

sipažįsta kalti
Po prof. Ramzino liudijimų, 

buvo šaukiami, vienas po kito, 
kiti septyni apkaltintieji: prof. 
Kalinnikovas, Laričevas, prof. 
čarnovskis, Fiodotovas, Kupria- 
novas, Očkinas ir Sitninas. Vi
si jie prisipažino kalti.

Poincare, Briand neigia 
Ramzino kaltinimus
PARYŽIUS, lapkr. 27. — Už

sienių reikalų ministeris Briand 
ir buvęs premjeras Poincare 
išleido 'pareiškimus, formaliai 
nugindami profesoriaus Ramzi
no prisipažinimus Maskvoje, 
kuriais jis kaltina juos daly
vavus konspiracijoj prieš so
vietų valdžią.

Francuzų ambasadorius Mas
kvoj padarė griežtų protestą 
prieš prof. Ramzino pareiški
mus.

Anglijos vyriausybė at
sisakė protestuoti

LONDONAS, lapkr. 27.—Sir 
Rennell Rodd, buvęs britų am
basadorius Italijai, vakar atsto
vų rūmuose padarė paklausi
mą užsienių reikalų ministe: 
riui Hendersonui, ar jis pada
ręs kokį protestą sovietų vy
riausybei dėl kaltinimų, busią 
Anglija esanti įsi vėlus į są
mokslą prieš sovietų valdžią.

Henderson nurodė, kad so
vietų valstybės gynėjo sutai
sytame kaltinamą j ame akte 
prieš sąmokslininkus nekeliąs 
jokių kaltinimų Anglijos vy
riausybei, o dėlto ji neturinti 
pamato protestuoti. Esąs skir
tumas tarp kaltinimų valdžios 
ir kaltinimų jos pavaldinių.

Mirė žiemių tyrinėtojas 
kap. Syedrup

OSLO, Norvegija, lapkr. 27. 
— Vakar čia mirė žymus nor
vegų tyrinėtojas, kap. Otto 
Sverdrup, pasižymėjęs ypač at
radimu grupės salų arktiniame 
vandenyne. Tas salas dabar 
Norvegijos vyriausybė perleido 
Kanadai.

Pilsudskis rezignuo
siąs iš Lenkų prem

jero posto
VARŠUVA, lapkr. 27. —Gir

dėt, kad maršalas Pilsudskis 
ketinąs pasitraukti iš ministe- 
rio pirmininko vietos, bet pasi
laikyti karo ministerio portfe
lį, o taip pat vyriausio armijos 
inspektoriaus postą.

Manoma, kad premjeru vėl 
busiąs paskirtas pulk. Walery 
Slawek.

Grūmoja išsprogdin
ti visas Italų legaci- 

jas Europoje
KOPENHAGA, Danija, lapkr. 

27. — Policija dabar dieną 
naktį sergi čia Italijos pasiun
tinybę nuo anti-fašistų pasikė
sinimų.

Gauta, mat, įspėjimas, kad 
anti-fašistiniai elementai grū
moję išsprogdinti visas Itali
jos legacijas Europoje.

Kubos prezidentui 
suteikta diktatoriaus 

galia

HAVANA, Kuba, lapkr. 27. 
— AtAtsovų rūmai 80 balsų 
prieš 14 priėmė senato rezo
liuciją, kuria prezidentas Ma- 
chado autorizuojamas suspen
duoti krašto konstituciją dviem 
mėnesiam laiko.

35 asmenys užsinuodijo 
/Padėkos pietumis

NEW YORKAS, lapkr. 27.— 
Viena “chain-store’ių” korpora
cija iškėlė čia savo tarnauto
jams Thanksgiving pietus. 35 
asmenys užsinuodijo sugedusiu 
maistu, devyniolika jų pavojin
gai.

DU LAKŪNAI UŽSIMUŠĖ

PUNTA ALTA, Argentina, 
lapkr. 27. — Jų aeroplanui at
simušus j vandens bokštą, už
simušė čia du armijos lakūnai.

Kalėdos
Jau netoli. 
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O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramų per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
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15 cirko žmonių žuvo 
traukinio ugny

Daugiau ne 20 kitų apdegė; 
daug žvėrių taipjau žuvo

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
27. — Baisi katastrofa atsiti
ko Gvadelupės geležinkelio sto
ty. Beas cirko traukinys, trau
kdamasis atbulas, atsimušė į 
du gazolino tankus. Tankai 
sprogo, degančiu aliejum aplie- 
dami traukinį, kuris bematant 
buvo visas liepsnose.

Penkiolika cirko žmonių su
degė, o dvidešimt vienas ap
degė, kai kurie jų kritingai.

Kai kurie cirko žvėrių suge
bėjo išsilaužti iš savo narvų 
ir pabėgti. Visi kiti gyvi su
degė. Tarp pabėgusių buvo du 
drambliai.

Traukinio sargybiniams, ka
reiviams ir Gvadelupės miestie
čiams pavyko kai kuriuos plėš
riuosius žvėrik nušauti, kiti dar 
medžiojami.

Prancūzų mokslininkas 
nusimarino badu

PARYŽIUS, lapkričio 27. — 
Motte miestely, netoli nuo Saint 
Brieuc, Bretanėj, badu nusima
rino žymus francuzų moksli
ninkas ir tyrinėtojas Dr. Pierre 
Emile Merai, išbadavęs 60 die
nų.

Prieš dvejetą mėnesių jis pa
sisakė savo draugams, kad no
rįs pasidaryti galą badavimu. 
Visi draugų ir šiaip žmonių 
maldavimai, kad jis paliautų 
badu marinęsis, nieko nepadė
jo. Išbadavęs 45 dienas jis 
taip nusilpo, kad nebekėlė iŠ 
lovos. Dar penkiolikai dienų 
badėjęs, mirė.

Dr. Merai pasižymėjo etno
loginėmis ir lingvistinėmis stu
dijomis Hedžaze ir Jemene, 
Arabijoj; Abisinijoj ir kituose 
kraštuose. Jis buvo seno Abi
sinijos imperatoriaus Meneliko 
gydytojas.

Bedarbių armija Vokie
tijoj didėja

BERLYNAS, lapkr, 27. - 
Nuo spalių 15 iki lapkričio 15 
bedarbių skaičius Vokietijoje 
paaugo dar 230,000 žmonių. 
Viso bedarbių yra dabar 3,- 
484,000; to skaičiaus 2,200,000 
bedarbių gauna pašalpas iš val
džios.

Vokietijos ministeris 
pasitraukė

BERLYNAS, lapkr. 27. — 
Atsistatydino teisingumo mi
nisteris Wilhelm Bredt.
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APŽVALGA
Bušai ir geležinkeliai

Per paskutinius keletą metų 
Amerikoj labai 
komunikacijos 
vaidinti busai.
galima susisiekti su kiekvienu I 
šiek tiek didesniu miestu. Jais I 
važinėja milionai žmonių. Ir 
tai dėl tos paprastos priekius-1 
ties, kad važiuoti busti atsieina į 
daug pigiau, negu traukiniu.

Žinoma, tatai labai atsiliepė 
j geležinkelių bizni, 
lyn, tuo geležinkeliai 
netekti daugiau 
Kad atlaikyti su busais konku
renciją, kai kurie geležinkeliai 
šiomis dienomis nutarė žymiai 1 
atpiginti važinėjimą ypač tiems I 
žmonėms, kurie daro, taip sa
kant, “round trip” keliones, j 
Važinėjimas bus nupigintas 30 
suviršum nuošimčių. Tuo budu I 
geležinkeliai mano atlaikyti 
konkurenciją. Bet čia jau rei
kia pridurti, kad ne visi gele
žinkeliai taip pasielgė: kai ku- I 
rie jų nutarė pabranginti va-1 
žinėjimą. Kaip jiems seksis,— j 
parodys ateitis.

Geležinkelių elektrifikacija

svarbią rolę 
srity pradėjo 

Rusais dabar

skaudus krizis 
a vasarį 

pradėjo kristi 
Ir šiame atvė- 

perprodukcija. 
kad vario pra- 
dienomis įvyko į

Še dividendus net per pusę.
Cukraus pramonė jau šlubuo

ja nuo pereitų metų, ir vis ne- 
i gali susitvarkyti.

Buvo įvykęs
ir vario pramonėj, 

įkainos variui 
! galvatrūkčiais.
i jyj kalta buvo 
i Tačiau atrodo, 
• monej šiomis
permaina. Eksportas žymiai 
padidėjo ir kainos' pradėjo kil
ti. Daugelis tad sprendžia, jog 

Juo to-itas reiškinys yra geras Praj°’ 
pradėjo lvas: jis PranašauJa geresnius 

pasažierių. ilnikus-

rų Indijoj — $1,053,751,000; 
Meksikoj ir Centralinej Ameri
koj—$917,033,000; Pietų Ame
rikoj—- $1,547,985,000; Afrikoj 
—$102,229,000; Azijoj -$394,- 
540,000, ir Australijoj bei Nau
jojoj Zelandijoj—$149,000.

Kaip amerikiečių investmen- 
tai svetimose valstybėse augo 
galima jau spręsti iš to, kad 
1900 m. amerikiečiai svetimose 
valstybėse turėjo investavę tik 
500,000,000 dolerių.

Nupigino kainas batams

korporacija, 
parduoda už 

batų ir
Dividendai

Šiais metais dividendai ant 
i serų žymiai pakilo. Tokią ži- 
į nią skelbia “The New York 
I Times”.

Tai skamba lyg kas koks pa- 
I radoksas.
čia blogi laikai, 
pramonė pusėtinai 
Trd kokiu budu korporacijos į- 

j stengė padaryti didesnius pel- 
jnus? Kodėl jos moka didesnius 
dividendus ?

Atsitiko tai sekamu budu. 
‘Visiems yra gerai žinom, kad 
j pernai rudenį biržoj įvyko 

.... •• i krachas.’Š,erai neįmanomai nu- 
\,s, Amerikos | smllko savo vertėj.

miestai daro pastangų suma- . u
žinti durnus ir dulkes, kadangi I , , . . ,, , . .. , . o i du, tris ir daugiautai kenkia sveikatai. Pavyz
džiui, tyrinėjimai rodo, katP 
didmiesčiuose durnai ir dulkės) 
sulaiko apie 20 suviršum nuo
šimčių saulės spindulių. Todėl 
beveik visur bandoma elektrifi- j 
kuoti geležinkelius, 
komotyvai paleidžia 
durnų į orą.

Visi žino, kad siau- 
Beveik visokį 

šlubuoja.

Melville Shoe 
kuri per metus 
$32,000,000 įvairių 
pusbačių, prieš kiek laiko nu
mušė kainas savo dirbiniams. 
Dabar tos korporacijos gami
nami batai parsiduoda beveik 
tokiomis pat kainomis, kaip 
prieš karą.

Pirmą savaitę po kainų nu- 
mušimo, kaip praneša tos' kor
poracijos prezidentas, biznio 
buvo padaryta ant 30 nuošim
čių daugiau nei paprastai.—K.

pirkta taip vadinamų “odd 
lots”, tai yra perkama ne po 
daug Šerų tikslu investuoti pi
nigus, o ne spekuliacijai. Kiti 
vėl sako, kad europiečiai, kurie 
po pereitų metų kracho buvo 
pasitraukę iš Amerikos biržos, 
dabar vėl grįžta atgal ir pra
deda supirkinėti Šerus, nes jie 
esą įsitikinę, jog Amerikoj 
biznis daug greičiau pasitaisys, 
negu Europoj. Tie orderiai 
daugiausia šiuo tarpu ateiną iš 
Šveicarijos ir Olandijos ir ma
žesnėmis dalimis iš Londono.

Dar, žinoma, visko galima 
laukti. Bet visti k, kai kurie 
mano, kad biznio ir aplamai vi
sos industrijos padangė vis la
biau ir labiau pradeda giedrė
ti. Dauguma, taip vadinamų, 
biznio ir industrijos kapitonų 
reiškia nuomones, jog jau pa
čią blogumą baigiame pergy- 
gyventi arba jau pergyveno
me ir pamažu ir sunkiai lipa
me aukštyn—dalykai einą ge
ryn.

Bet žymaus biznio pagerėji
mo vargu galima tikėtis už ke- 

laikų 
mė-

užkirsti kelių tolimesniam de
ficitui, Mussolini paskelbė, jog 
su 1 d. gruodžio bus numuštos 
12% algos visiems Italijos vals
tybės ir miestų tarnautojams.

—Na, kas gi, atsitiko?
—Ui, arklys tas' žabalas!
—O kam jam reikia matyti? 

Juk tas arklys laikraščių ne
skaitys.

Stock Exchange 
taisosi?

JUOKAI

di

ir į

MMt

iki 8 valandos vakare iš 
kilocydes

Co- 
kad

lių savaičių. -Geresnių 
galima laukti bent už kelių 
nėšių.—V. R.

[Pacific ana Atlantic Photo]

Clare Eames, žymi Amerikos 
aktorė, lapkričio 8 dienų mirus 
Londone.

Italijos diktatoriaus Musso-

Koncertas

Lapkričio-Nov. 30,1930
Pradžia 7 Valandą Vakare.

16183F

16182Fsezono koncertas
16177F

KONCERTE DALYVAUJA ŠIOS ARTISTINĖS JĖGOS: 16170F

16168F

16160F

16157F

F. Jakavičius, J. Galanda, J). Kežas ir A. Ažukas

16156F

16149F
Duetas: O. Herkiutė ir O. Sk.eueriulč.

16178F

16I72F

16165F

16159F

Polka
Kumštynės (Dalis Pirma)
Kumštynės (Dalis Antra)
Polka
Polka

16147F

16164F

lių lietuvius ir lietuvaites dalyvauti šame jubiliejinia- 
c koncerte.

LIETUVIŲ SOCIALISTU SĄJUNGOS 
CI1JCAGOS CENTRALINE KUOPA.

('Jioras, 65 dainininkaiCnicayos Ludauių Pirmyn
Chicayos Liet. Simfonijos Orkestras, 40 muzikantų
Chicayos Lietuvių Vyrų Choras, 30 dainininkų

P-lč Valerija Čepukiate, smuikininke
zl. Saloninei kiulė~Si e ponavičiene, soliste.

K. STEPONAVIČIUS, Muzikos Direktorius
Po Koncerto Linksmus Šokiai Griežiant Šauniai 

Orkestrai.

NEDELIOJE,

Mylimo 
Shenadorio Polka
Bernelio Polka
Katrutės Polka
Klaipėdos Polka
Močiutės Mazurka
Kariška Daina
Ar Tau Seselia
Kelkis Bernelį
Atėjo Rudenis Užšalo
Baltos Rankelės

WORCHESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ
Albina Lietuvnikaitė, vedėja

Panemunis Polka
Karolina Polka
Einik Polka
Lietuvos Kareivių Polka
Dviejų Žodžių Polka
Lietuvos Kvietkos Vairas
Linksmybės Polka
Lietuviško Kliubo Polka

Merginų Trio: O. Pet'kiute,' O. Skeveriute ir 
V. Slradomskaiti1.

16185F Mergų Polka
Laukiu* Tavęs

BUDRIKO RADIO ORKESTRĄ
16184F Užburta Pilis — Polka (G. Vietotas) 

Moderniškas Klumpakojis
STASYS PAURAS, Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenorai 

Su Orkestros Akompan.
Po Močiutės Variais 
Visi Išvien
Mergužėlės Kodėl Nedainuojat

VVORCHESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
Albfna Lietuvnikaitė, vedėjas

Šabas Gud — Polka 
Lakštutė Polka 
Našlio Polka 
Mano Polka 
Šiaučiaus Polka 
Jievutės 
Sharkės 
Sbarkės

Lietuvių Auditorijoj
3133 SOUTH HALSTED STREET

Vienų ketvirtadienj ūkinin
kas pardavė žydui arklį. Kitą 
ketvirtadienį sutinka žydas 
ūkininką ir kelia triukšmą:

—Ui, gražink man pinigus ir 
atsiimk savo kuiną, 

t

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

MASTER SEWING MACHINB 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOth floor

LIETUVIŲ RADIO VALANDA

Mussolini susilaukė 
delio deficito

lini’o šukavimai apie didelius 
fašistų darbus ir žvanginimas 
bei gązdinimas Europos karu, 
pusėtinai brangiai kainuoja Ita
lijai. Sulig Wall Street Jour
nal, Italija nuo liepos iki lapk
ričio mėn. turėjo 729,000,000 
lirų deficito. Kad kaip nors

Išgirskite Lietuvių Dainas, Ketverge nuo 7
Stoties W. H. F. C., 14 20

Gražioms musų tautos dainelėms ir šokiais, jus ga
lite dabar linksmintis ir savo namuose. Šie nauji 
lunibia rekordai yra taip gražus ir taip aiškus, 
visai neatskirsi nuo originaliu dainavimo.

Rekordu kaina tik 75c kiekvienas. Siunčiam 
kitus miestus.

•MHi

sakoma, kad New 
Stock Exchange yra baromet- 

š' biznio. Ten, kaip 
j veidrodyj atspindi ir, kaip gy- 
| vasis sidabras, juda tai kyla, 
tai puola žemyn—įvairių dide
lių ir mažų kompanijų Šerai. 
Kada Šerai pradeda kristi že
myn, 
bet ir bankieriai bei biznieriai, 
kurie tuvi pinigų investavę į 
Įvairių kompanijų Šerus, nepa
prastai susirūpina. Neperse
niai dar buvo tokių dienų, kad 
viena diena buvo nušluota 
bilionai dolerių. Nevienas bu
vęs gan pasiturintis pilietis, ne
teko viso savo
atsitinka, jog milioninės broke
rių firmos bankrutija. Ir 
dabar nenaujiena.

Kada biznis eina gerai, 
nepaprastu greitumu Šerai 

........ , jog kompa- 
Išeina taip, kad dau-i'^jos uždirbs daug pelno, mo-

i kės aukštus dividendus, ir 1.1. 
Bet jeigu biznis eina prastai/o 
dar būna paleisti 
rie lemia blogą 
nors industrijai, 
industrijos serai 
myn ir kiekvienas 
industrijos 
sikratyti ir 
kas numuša kainą 
dustrijoš serų, o 
atsiliepia ant visos biržos.

Pastaruoju laiku apie per dvi 
pusėtinai gerai 
Didelių svyra- 

Kai kurie finan-

Kai kurie
pardavinėti j ras AmerigoS 

kartų pi-
, negu prieis krachą. Keis-1 
kurie pirko žymesnių kor- 

iporacijų Šerus po kracho, ant 
| savo investuotų pinigų uždirbo 
kur kas daugiau nei pernai.

. IPaimkime vieną pavyzdį. Sa
lt angį °-; jCySjnie> korporacijos X Šerai 
a ai aug į pernaj prįe& krachą parsidavi-

| nėjo maždaug po $50. Kiekvie- 
geležinkelių i nas-Šeras dividendų uždirbo $2. 

susirūpino ir Bostonas. Tuo | Bet duokime sau, dabar tie šė- 
klausimu jau Įvyko kelios kon- i rai yra pardavinėjami po $20. 
i'erencijoę. 
pradėti Joj 
Juo labiau, kad tuo budu tiki 
masi prisidėti prie 
skaičiaus sumažinimo, 
si, vienu akmeniu bus 

miestas 
mu, o i

Neužilgo malonia]Korporaciją ant kiekvieno šėro, 
krypty Į ir darGa^Tirbo $1.50 dividendų. Tai 

reiškia, jog žmogus, kuris pirko

Kini

gaus
nuo 

darbo.

ciuose, 
kartinę 
ia. Su

York

ne tik Wall Strytis,

keli

bedarbių šorą už $20 ir gavo $1.50 di- 
Vadina-; videndų, padarė daugiau pelno, 
du zui-: negu pernai padalė to Šero 

pasiliuo | savininkas, kadangi už šėrą jis
darbiai! buvo mokėjęs $50, o dividendų nes visi tikisi, • • V 1 • 1 k 1

en žodis viršprodukcija Į 
labai populiariškas. i 

įžnai galima tas žodis! i 
žurnaluose ir laikra*- { 

kur kalbama apie da-Į 
pasaulio ūkio depresi-1 

silpnėjo biznis, kalta 
akcija; siaučia nedi-r- 
lla viršprodukcija; i- • * 
nmenėj krizis, — ir vė.

1 gavo $2.
'gelyj' atvejų korporacijos' 
darė mažiau pelno, negu

Inai, bet naujieji šėrininkai 
i vo didesnius dividendus.

Atpigo kiaušiniai

tai

tai

25— DVIDEŠIMTIES PENKIŲ METU —25

pa
pe r- 
ga-

Chicagos rinkoj nepaprastai 
atpigo kiaušiniai. Tokiomis že
momis kainomis jie parsidavi- 
r.ėjo tik 1880 m.
Amerikiečių investmentai sve

timose valstybėse

gandai, ku- 
ateiti kuriai 
tada tokios 
smunka že- 
turįs tokios

erų bando jų at
meta ant i'inkos, 

cistų tos in- 
kartais tas

Amerikos piliečiai turi i n ves- Į savaiti serai 
tavę svetimose valstybėse $7,- į laikėsi biržoje.št: i per paskutinius kel>s|

mėnesius jokiu budu negali su-j 477,735,000. lokį pranešimą
sitvarkyti mineralinio aliejausl paskelbė prekybos departameiu 
pramonė: aliejaus pagaminama j tas.
.daugiau, negu jo yra reikalau- Daugiausiai pinigų amerikic- 
jama. Vadinasi, paklausa yralčiai yra investavę Kanadoj.! 
mažesnė, negu pasiūla. Pada-1 Būtent, $1,960,320,000. I
riny j aliejaus kompanijos jau- seka Europa, kur investuota' parduoti. Sakoma, kad gana 
čia krizį. Kai kurios'jų numu- $1,352,753,000; Kuboj ir Vaka- daug šiomis dienomis buvo nu

vimu nebuvo, v
sininkai iš to daro išvadą, kad 
biznis aplamai gerėja, o taip 
pat, jog serai pereiną į “stip
rias rankas’’, t. y. i tokias ran- 

Prskuii kas, kurios' juos nemano greitai 
—% Sakoma, kad gana

Tai bus didžiausias, iškilmingiausias ir 
puikiausias šio

T
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Naujas Columbia Radio-Phonograph
kombinacija krūvoje, kuris yra labai gražaus balso ir 
pasiekia tolimas radio stotis. Kaina $235.00, be lubų, 
Jus gausite nuolaidos $50.00 už jūsų seną phonographą 
ar radio. Suteikiame lengvus išmokėjimo sutikimus.

Dykai kalakutas ar gražus, rądio suolelis prie kiek
vieno pirkimo radio šia savaitę.

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

TEL. BOUįEVARD 4705
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ĮVAIRIOS ŽINIOS’Iš KLAIPĖDOS 
PADANGĖS
Rašo A. Kabardinas

su lenkais. Ta kalba buvo spe
cialiai skiriama vokiečiams, ku 
rili nemažai buyo susirinkę. 
Tuo to vakaro programa ir pa
sibaigė.

Krašto seimelio rinkimai

(Galas)
šauliu vėliavos šventinimas 

ir koncertas
Rugpiučio paskutinę dieną 

11 vai. ryto bažnyčioj įvyko 
pamaldos. O po pietų buvo pa
minėjimas žuvusių šaulių už 
Lietuvos nepriklausomybę. Ta-

vi.škai kalbantys darbininkai. 
Susivienijimas rūpinasi vien 
tik ekonominiais darbininkų 
reikalais. Priklausyti kali viscy 
kių pažvalgų ir religijos žmo
nės. Narių turi apie 600. Per 
mėnesį kiekvienas narys moka 
50 centų. Bedarbiai nuo mo
kesnių yra pal mosuojami. Su

po sudėti gėlių vainikai ir 
įšventinta šaulių būrio vėliava. 
Visi šauliai pagerbė vėliavą ir 
priėmė priesaiką, pasižadėda
mi tą vėliavą visur ginti.

Po visų kalbų ir ceremonijų 
tapo sugrotas kritusioms šau
liams gedulio maršas ir tautiš
kas himnas. Tuo čia visos apei
gos ir užsibaigė. Buvo susirin
kę daug ir visokios publikos.

Vakare šaulių Name tai šven
tei paminėti buvo surengtas 
koncertas. Koncertas buvo gra
žus ir įvairus. Apie 9 vai. pub
likos jau buvo pilna svetainė. 
Būrio valdybos pirmininkas J. 
Vanagaitis atidarė vakarą ir 
pasakė labai gerą, tam įvykiui 
pritaikintą, prakalbą. Jis padė
kojo visiems į š| vakarą atsi
lankiusiems žmonėms. Toliau 
sekė muzikali* koncerto dalis, 
kuri buvo labai vykusiai išpil
dyta.

Po koncerto prasidėjo šokiai, 
kurie tęsėsi iki pat ryto. ‘Šo
kiams grojo šaulių orkestras.

(domi šventė
Rugsėjo 7 d. Vytauto komi

tetas Kuršių saloj surengė la
bai įdomią šventę. Dešimtą va
landą ryto prasidėjo šaulių or
kestro koncertas. Po trumpos 
pertraukos, apie pirmą valandą 
po pietų, prasidėjo vaikų žais
lios ir rateliai. Nuo trečios va- 
andos prasidėjo plaukiojimas 
;altelėmis. Tą numerį išpildė

sivienijimo valdyba paprastai 
stengiasi, savo nariams surasti 
darbą. Ji taip pat žiuri, kad 
bedarbiai iš miesto valdžios 
laiku gautų jiems priklausomą 
pašalpą. Kadangi magistratas 
daugiausiai susideda iš vokie-. 
čių, tai jis vokiečiais’ darbinin
kais labiau ir rūpinasi. Susi
vienijimo valdyba žiuri, kad 
lietuviai darbininkai nebūtų 
skriaudžiami. Neužmirštama >r 
darbininkų švietimo reikalai. 
Jie yra. pratinami organizuotai 
veikti ir laikytis vienybėj.

Organizacija dalyvauja ir 
krašto politikoj. Šią vasarą į 
miesto seimelį ji pravedė du 
savo atstovu, — dailydę E. 
Gluožaitį ir metalo tekintoją 
J. Zinkevičių. Organizacijos 
steigėjai yra Paura, Kemčža, 
Būdvytis, J. Venskus, Minkus, 
Petraitis ir Rybokas*.

Vilniaus gedulio diena
Spalių 9 d. šaulių Name pri

sirinko pilna svetainė publikos. 
Vilniaus Vadavimo Komiteto 
pirmininkas Kornekas 8 vai. 
vakaro atidarė susirinkimą. 
Pasakęs trumpą Įžanginę kal
bą, jis pakvietė gubernatorių 
Merkį kalbėti. Pastarasis pasi
remdamas istoriškais faktais, 
įrodė, kad Vilnius nuo senų lai
kų buvo lietuvių kultūros lop
šys. Vilnius, sakė jis, lietu
viams yra būtinai reikalingas. 
Be Vilniaus Lietuva jaučiasi

Spalių 10 d. buvo labai 
triukšminga diena, nes įvyko 
krašto seimelio rinkimai. Iš ry
to visur matėsi įvairaus didu
mo lapeliai. Jais buvo išlipin
tos tvoros ir sienos. Ramiau
siai apsiėjo lietuviai, kurie ne
turėjo atsispausdinę jokių at
sišaukimų. O šiaip visos’ parti
jos ėjo lenktynių. Net socialde
mokratai lenktyniavosi su vo
kiečių “folks” partija. Panario 
lapeliai su jo paties atvaizdu 
buvo visur išlipinti.

Kiek teko girdėti, šiems rin
kimams tam tikros Vokietijos 
organizacijos buvo prisiuntu- 
sios nemažai pinigų rinkimų 
kampanijai varyti. Mat, vokie
čių nacionalistai norėjo paro
dyti pasauliui, kad Klaipėda 
yra vokiškas kraštas.

Priegtam vokiečiai visur lei
do girdus, kad Tautų Sąjungoj 
jų byla tapo kaip ir laimėta. 
Girdi, neužilgo Klaipėdos kraš
tas atgaus nepriklausomybę ir 
nutrauks ryšius7 su Lietuva.

Reikia pasakyti, kad Klaipė
doj lietuviai, kurie sudaro apie 
85 nuošimčius’ visų gyventojų, 
lengvai pasiduoda vokiečių įta
kai. Jie per šimtmečius buvo 
auklėjami vokiečių mokyklose, 
skaitė vokiškos orientacijos 
laikraščius. Visai tad natūralu, 
kad nuo vokiškos įtakos jie dar 
nepasiliuosavo. Tiesa, jie skai
to save tikrais lietuvninkais’, 
tačiau visą laiką ant dviejų ve
žimų tebevažiuoja. Kai mato 
sau kokią materialę naudą, tai 
važiuoja lietuvių vežimu, o 
šiaip daugiausiai tupi vokiška
me vežime.

Kaip žinia, Klaipėda yra že
mės ūkio kraštas. Savo produk
tus ji turi kur nors parduoti. 
Pirma Vokietija buvo geriausi

Japonijos užsienių reikalų 
ministeris šidehara, kuris da
bar eina ir premjero pareigas. 
Premjeras Hamaguchi neseniai 
buvo jauno teroristo Sagoya 
sužalotas.

rinka. Bet prieš kelis mėnesius 
Vokietija paskelbė labai aukš
tus’ muitus. Tai buvo taikoma 
ne tik Klaipėdai, bet ir kitiems 
kraštams. Tačiau Klaipėdos vo
kiečiai ėmė rėkti, jog Lietuvos 
nepalanki vokiečiams politika 
tiesiog ardo kraštą, ekonomiš
kai. “Lietuvninkai” tam pati
kėjo, ir pradėjo daryti spaudi
mą į centralinę valdžią, kad 
butų bandoma su vokiečiais kaip 
galima greičiau išlyginti visi 
nesusipratimai.

Tačiau nežiūrint į tas lietu
viams nepalankias apystovas,

jie visgi įstengė pasiųsti į sei
melį vienu savo atstovu dau
giau negu iki šiol turėjo. Nėra 
abejones, kad laikas yra ge
riausias lietuvių talkininkas; 
juo tolyn, tuo lietuvių įtaka 
Klaipėdos krašte labiau stiprės.

Labdarybės vakaras
Klaipėdos Lietuvių Moterų 

Draugija ir Vytauto Didžiosios 
gimnazijos tėvų taryba spalių 
11 d. surengė labdarybės va
karą. Vakaras įvyko šaulių Na
mo salėj. Suvaidinta buvo tri
jų aktų drama "‘Vytautas pan
čiuose”. Vaidino visi gimnazi
jos mokiniai. Išėjo labai įspū
dingai. Paskui sekė deklamaci
jos, kurias išpildė gimnazijos 
mokiniai. Priegtam buvo dar ir 
lioterija. Visas pelnas paskirta 
neturtingiems mokiniams šelp
ti. Kiek teko patirti, pelno liko 
iki dviejų tūkstančių litų: Tai 
bus geroka parama. s

Didžiausias kreditas už šio 
vakaro pasisekimą tenka mu
sų moterims. Jos tikrai padarė 
didelj darbą.

Lietuvos “Eksporto” 
Bendrovė

Dar vienas lietuvių laimėji
mas. Lietuvių frakcija miesto 
seimeliui padavė prašymą, kad 
miestas leistų L;°fuvos “Eks
porto” Bendrovei Visose dalyse 
atidaryti savo krautuves, ku
rios pardavinėtų mėsos lieka^- 
nas, — galvas', kojas ir kito
kius mėsos gabalus. Tuoj suju
do visi Klaipėdos mėsininkai 
ir pradėjo į seimelį daryti 
spaudimą. Tačiau visos darbi

ninkų frakcijos palaikė lietu
vių prašymą, ir leidimas tapo 
duotas. Jau kelios krautuvės 
tapo atidarytos. Gyventojai 
džiaugiasi, kadangi jie mėsos

liekanas gali dvigubai pigiau 
pirkti “Eksporto” krautuvėse, 
negu pirkdavo vokiečių mėsos 
krautuvėse. •

Na, šiam kartui užteks.

Kalėdinės Ekskursijos į 
LIETUVĄ laivu

S. S. LEVIATHAN
(Pasaulio didžiausiu laivu) 

išplaukiančiu iš New Yorko gruodžio 6tą 
(per Cherbourg) 

asmeniškai vadovaujamas prityrusių keliavimo expertų.

S. S. GEORGE WASHINGTON 
(Didžiausias Amerikos cabin laivas) 

išplaukia gruodžio lOtą 
(Tiesiog i- Hamburgą)

Asmeniškai JOSEF TURCK, gerai žinomo New Yorko 
reprezentanto, vadovaujant.

Abi ekskursijos suteiks Jums galimybę būt savo tėvynėje laiku 
švęst linksmas Kalėdas. Pilni prirengimai gali būt iš anksto padaryti 
jūsų ir jūsų bagažo transportacijai, tiesiog į Tamstos kaimą.

Pilnų informacijų ir kainų kreipkitės į vietinį savo agentą ar 
tiesiog į

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICE General offices

Charles Krcilek, Gen. Agt. ‘ 40 Broad^vny
216 No. Michigan Avenue New York City

)laukimoį klubas’ “Posedon” ir 
^laukimo Sporto Sąjunga/Ket
virtą viftandą buvo chorif dai- 
lavimas' Klaipėdos Giedotojų 
draugija dainavo lietuviškai, 
> Vokiečių Darbininkų Vyrų 
Choras vokiškai. Abu cho- 
ai pasirodė labai gerai. Pub- 
ika juos bent kelis kartus įš
aukė delnų plojimu.

Apie šeštą valandą vakaro 
Iviratininkų sąjunga pradėjo 
avo akrobatiškas važiavimo 
tukas rodyti. Po to sekė lais- 
ų gimnastų pasirodymas. Mo
rtoj aus Bertulio plastikos’ mo- 
inės išpildė “Tarantėlę” ir 

felis tryptinius šokius “Diedu- 
ą ir bobutę” ir kitus. Tai la- 

>ai juokingi šokiai su panta- 
nimu. Vaizduoja senyvų žmo- 
ių meilę. Publikai tie Šokiai 
įbai patiko.

Visi sportininkai gavo vis
okias ar kitokias dovanas, 
’ublikos buvo labai daug. Kai 
uriais atžvilgiais tai priminė 
omarką. Buvo daromas ir šiaip 
is’oks biznis. Visas pelnas, ku- 
io gana nemažai padaryta, ta- 
o paskirtas Vytauto Didžiojo 
luziejans įsteigimui, kuris bus 
astatytas tvirtovėj. Vėlai va- 
are buvo leidžiamos bengali- 
ės šviesos ir feierverkai. Pub- 
kai tai labai patiko.
Šokiai ir žaidimai užsitęsė 

ei 3 valandos ryto. Grojo ka- 
iškių orkestras. Kas be ko, 
uvo daug ir įsitraukusios pub- 
kos. Tačiau visų nuotaika bu- 
o gera ir jokio bereikalingo 
iukšmo bei nesusipratimų ne

nyko.
Klaipėdos krašto darbininkų

Spalių 4 d. Stranvilo vasar- 
amio Brauno salėj Klaipėdos 
rašto Darbininkų Amatninkų 
usivienijimo skyrius surengė 
įbai šaunų vakarą su vaidini
ui. Suvaidintas buvo “Ponai- 
s”. Išėjo gana gerai.
Po lošimo prasidėjo linksmo- 
dalis: šokiai, žaismės, rate- 

ai. Tęsėsi iki 4 vai. ryto.
Reikia pasakyti, kad tai or- 

anizacijai priklauso tik lietu-x

„įgip, kaip tas ūkininkas, kuris 
gyvena iš kito išnuomotame 
ufcyj. Jis visą laiką, tik ir gal
voja apie tai, kada galės nuo
savą ūkį įsigyti.

Kalbėtojas nurodė, , kad lie
tuviai vistiek turi vilties, kad 
anksčiau ar vėliau Vilnius bus 
atgautas. Gubernatoriui užbai
gus kalbėti, visi susirinkusieji 
tris kartus sušuko “valio”, o 
muzika sugrojo tautos himną. 
Po to kalbėjo Stikliorhis, nu 
šviesdamas Vytauto laikus. 
Dailininkas Brokas iš senovės 
lietuvių gyvenimo papasakojo 
anekdotų, o gimnazijos moky
tojas šlaža pasakė prakalbą vo
kiškai apie lietuvių santykius.

VEIKIMAS BE KENKSMIN
GUMO ESANT UŽKIE

TĖJIMUI

štai yra būdas pašalinti 
konstipaciją ir visus jos blo
gumus — būdas, kuris veikia 
greitai, veikmingai, bet švel
niai. ♦

Cascaret saldainis vakare— 
sekamą rytą jus jausitės pui
kiai. Kvapas liks pasaldin
tas; liežuvis nuvalytas; aitru
mas, galvos skaudėjimas, 
kvaituliai, gasai bus išnykę. 
Pakartokit šį treatmentą du 
ar tris vakarus, kad pašalinti 
iš j usų sistemos rūgstančias 
atmatas. Pamatykit kaip ape
titas ir energija sugryšta; 
kaip virškinimas pagerėja.

Cascarets veikimas yra tik
ras, nuodugnus, pagelbingas 
kiekvienam. Jie yra padaryti 
iš ’cascara, kuri, kaip daktarai 
pri pažysta, tikrai sustiprina 
vidurių muskulus. Visos ap
tiekus turi 10c dėžutes.

(Aocrarsinimaa)

Budriko
Didelis Pirkimas

Pasinaudokit šia
Nepaprasta Proga!

ŠIS pastebėtinas Dviejų Ka
rų Garažas pabudavotas su
lig jusų užsakymo iš geriau
sio materiolo ir geriausių 
gaunamu darbininkų

TIKTAI UŽ

$163
NEREIKIA ĮMOKĖTI

Mokėkite po truputį kiekvieną mėnesį jūsų pačių 
sąlygomis.

Padaro galimybes parduoti Radios daug pigiau kaip kitur ir Jus pirkdami iš 
Budriko Krautuvės, prisidedate prie leidimo ir platinimo Lietuvių dailės per orą, 
nes Budnikas leidžia du sykiu į savaitę per orą, dainas, kur klausosi 50 tūkstan
čių lietuvių ir 4 milijonai Amerikonų.

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

TIKTAI UŽ

$110
Ateikite, lėle f anuokite, 

prisius kitę kuponą.

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

CHICAGO, ILL.

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

atsilankytų pas
Vardas ..................................................... j....................... .................................. ..............................................

Adresas ............    %
Telefonas ...............................................................................  j...

Aš noriu žinoti apie I I Garažius | I Porčių Uždarymą

Mes taipgi pardavinėjame lumberį ant išmokėjimo.

Chicago Home 
Improvement and 

Lumber Co.
2301-2329 So. Crawford Avė.

Telefoną. ROCKWELL 0023-4

4

Majestic Radios
Nauji 1931 Modeliai

Kaina nuo $112.50 ir aukščiau. Nauji Majestic Elektrikiniai šaldytuvai (Refrigera- 
tors) žemomis kainomis, šių ice boxių musų krautuvėje yra pilniausia pasirinki
mas. Šiems šaldytuvams nereikia ledo, nes jie patys ledą padaro. Maistą užlaiko 
pilniausioje čielybėje. Ateikite ir pamatykite šį naują išradimą, šaldytuvo modelis 
150, kaina $195.00.
Perkant Majestic Radio pas Budriką Jus gausite didelę nuolaidą mainant ant Jūsų 

Phonografo arba Radio.

Jos.F.BudrikJnc
3417-21 South Halsted St.

TELEFONAS BOULEVARD 4705

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Editor P. GRIGAITIS

Subicription Ratas i
<8.01 per year in Canada
17.00 per year outaide of Chieatfo
18.00 per year to Chicano

8e oer copv

Chloro j» — oaita?

Metanu________________
Pusei metu .........   —
Trinu mėnesiams -----—
Oriem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per iėneėtotojuai
Viena kopija ayH-UR1 '■» 11—
Savaitei 
Mėnesiui

88.00
4.90
2.00
1.50

. .75

Apžvalga
■■■*

NEPATEISINAMI TEISI
NIMAI

Entered as Second Clase Matter 
March 7th. 1914. at the Po«l Office 
of Chicago. UI.. onder the act of 
Marcb 8rd 1879.

Metamo

Trims mėnesiams
Dviems mėnesiams
Vienam mėnesiui

18c
75c

17.00 
9.50 
1.75 
IJ5 

_ .75
UOM

SLA.

•n, iiaJrirtent
•ekmadier 
Bendrovė.___ __  ...__
caro. IU. Telefonai Roosevelt

ri

88.00
4.09
8.50

Matoma —
Putai meto
Trim* toėn
Piniirus reikia stirti palto Money 

Orderio kartu tu utsakymu.

ŽMONIJOS CIVILIZACIJA

žmogus seniai gyvena šioje žemėje. Azijoje suras
ta vadinamo “Pekino Žmogaus” kaukolė liudija, kad 
žmonių veislė jau yra apie miliono metų amžiaus.

Yra patirta taip pat, jogei jau labai seniai prasi
dėjo žmonių civilizacija. Chicagos Universiteto profe
sorius James H. Breasted, kuris vadovavo devynioms 
tyrinėjimo ekspedicijoms rytų šalyse, užtiko keturioli
kos įvairių, amžių eigoje žuvusių^ civilizacijų liekanas 
vien tik Mažojoje Azijoje. Seniausioji iš tų žmonijos 
civilizacijų siekia 500,000 metų ji praeitį.

Bet, anot to mokslininko, žmogaus sąžinė .esanti 
dar tik kokių 5,000 metų amžiaus. Tik prieš trejetą 
tųkstaneių metų prieš krikščionybės esą žmogus pradė
jus įgyti supratimą, kad už blogus savo darbus jisai 
busiąs po mirties nubaustas, o už gerus apdovanotas 
laime. Tai, žinoma, labai primityvus sąžinės pasireiški
mas; '

Jei tikėti šita prof. Breastedo nuomone, tai per 
šimtus tūkstančių metų žmogus gyveno be jokios nuo
vokos apie tai, kas gera ir kas bloga, ir vadovavosi tik
tai savo impulsais, momento jausmais. Jei taip, tai da
rosi nenuostabu, kad da ir šiandie pas žmones toli-gra- 
žu nėra tobulai išvystyta sąžinė: kad žmonės kits kitą 
išnaudoja, pavergia ir galabija.

Žmonijos civilizacijos progresas todėl dar anaiptol 
nėra pasibaigęs. Už kokio miliono metų nuo dabar 
mokslininkai, betyrinėdami dabartinės musų civilizaci
jos liekanas, gal būt pripažins, kad musų gadynė buvo 
dar tiktai slenkstis tarpe laukinio ir tikrai civilizuota 
žmogaus.

DIKTATORIŲ KONVULSIJOS

Sovietų Rusijoje pastaruoju laiku įvyko masiniai 
areštai ir dabar Maskvoje eina didelė aštuonių “są
mokslininkų’’ byla, kurioje kaltinamieji savo lyg teat- 
rui prirengtas kalbas-išpažintis sako i mikrofonus, kad 
per garsiakalbius jos butų girdimos milionams žmonių. 
Po šios bylos bus traukiami atsakomybėn dar 2,000 su 
viršum žmonių, kurie jau yra suimti. •

Panašus “sąmokslininkų” gaudymai, tik mažiau 
triukšmingi, eina ir fašistiškoje Italijoj. Juodmarški- 
nių diktatorius Mussolini, taip pat kaip ir Stalinas, me
džioja ypatingai inteligentus, matyt, laikydamas juos 
pavojingiausiais savo priešais. Oficialis valdžios pra
nešimas Romoje sako* kad iš vakaro prieš “maršo Ro
mon” sukaktuves “tuiv* suimta šiaurinėje Italijoje dvi
dešimt žmonty. ruošusių kriminalius aktus, kooperuo
jant su prieMašiatiuiais elementais Paryžiuje.”

Bet Europos spauda mano, kad suimtųjų skaičius 
yra daug didesnis* negu dvidešimt.

Tarpe suareštuotųjų yra žinomi šie vardai:
Buvęs prekybos ministeris Benomi kabinete Ęor- 

tolo Belotti, Milane; ' .
Žymus filosofas, Genuos universiteto profesorius 

Giuseppe Renei;
Armijos vyriausios stovyklos karininkas, prof. Fer- 

ruccio Parri;
Karo savanoris 

Sąjungos steigėjas,
Prof. Riccardo 

ro lauke, sužeistas;
Prof. Fabio Luzzatto, 

vęs Milano universitete;
Dr. Raffaele Cantoni, 

žymėjęs drąsa;
Prof, Gaetano Pieraccini, buvęs parlamento atsto

vas ir stambus mokslininkas.
Kitų suareštuotųjų vardai kolkas nežinomi- Bet 

jau ir aukščiaus paduotosios pavardės vaizdžiai rodo, 
kokius žmones diktatorius Mussolini kaltina dėl “są
mokslų” su gyvenančiais Francijoje “tautos išdavikais”, 
Kaip matote, tai vis daugiausia mokslo vyrai ii- pasižy
mėjusieji savo atsidavimu krašto labui piliečiai!

žodžiu^ panašumas tarpe fašistiško teroro ir bolše
vikiško yra nuostabus.

Tie masiniai areštai komunistų valdomoje Rusijo
je ir fašistiškoje Italijoje tai — diktatūrų konvulsijos.

Diktatorių valdžios yra paremtos baime. Jjuo dik
tatorių baimė didesnė, juo jie darosi pasiutesni.

ir Nacionalės Sužeistųjų Kareivių 
Dino Roberto;
Bauer, pasižymejęs savo drąsa ka-

karo savanoris, profesoria-

Tuoj ix) nepaprastojo 
Pildomos Taryboj ir komisijų 
suvažiavimo “Tėvynėje” buvo 
pranešta, kad tas suvažiavimas 
suradęs, jogei Užunario-DeVe
nio paskolos dalyke “vyriau
siais šio Susivienijimo apvogi
mo kaltininkais” esą Devenis 
ir jo talkininkai, ir kad komisi
jos rekomendavusios Pild. Ta
rybai pagauti Devenį ir atgau
ti iš jo padarytus’ Susivieniji
mui nuostolius. Mes stebėjo
mės šitokiu “Tėvynės” “infor
mavimu” SLA. narių ir išreiš
kėme viltį, kad kitam savo nu
meryje SLA. organas praneš 
apie suvažiavimo nutarimus tei
singiau.

Vietoje to, pereitos savaites 
“Tėvynės” numeryje radome 
visai ką kitą. Ilgoką editorialą 
“T.” redakcija pašventė Pildo
mos Tarybos teisinimui ir dar 
atskirą straipsnį — kaltinimui 
“Naujienų”, kuriose buvo ra
šyta apie paminėtąją paskolą 
ir bendrą paskolų davimo tvar
ką Susivienijime. Jei šitaip eis 
toliau, tai gal susilauksime ga
lų gale to, kad už visus keblu
mus, kuriuos SLA. turi dėl se
nųjų savo paskolų, liksime “Tė
vynės” špaltose apkaltinti mes, 
o tie, kurie paskolas davė ir 
ėmė, bus apdovanoti medaliais 
už “pavyzdingą tarnavimą” Su
sivienijimui.

“Tėvynė” mums prikaišioja 
“nepateisinamą šališkumą” ir 
faktų iškraipymą ir protestuo
ja prieš (jos įsivaizduotą) Pil
domos Tarybos pravardžiavimą 
“vortinkliais”. Apie šitą pasta
rąjį musų neva nusidėjimą 
mums čia nėra reikalo kalbėti, 
nes jau prie kitos progos es'a- 
me visai aiškiai nurodę, jogei 
“vortinklių valymą” interpre
tuoti, kaip reikalavimą mesti 
lauk Pild. Tar. narius, gali tik
tai tie, kurie nesistengia su
prasti ką skaito. Bet pažiūrė
sime, kaip yra su tais “šališku
mais” ir “faktų iškraipymais”. 
Ka SLA. organo redakcija pa
sako apie tas paskolas, kurios 

buvo paminėtos “Naujienose” 
ir dėl kurių Susivienijimas dai 
bar turi nemalonumų ir net 
didelių nuostolių ?

Ji paaiškina, kad su Liet. 
Atstatymo B-vės paskola nesą 
pavojaus, nes nuosavybe, ant 
kurios paskola duota, paskuti
niu laiku pakilusi taip, 
už ją pirkliai siūlo 
100,000 dolerių, todėl 
žiūrint kas atsitiktų 
Atstatymo B-ve”, ta 
esanti saugi. • Labai 
kad
džiuginantį Sus-ui faktą jau ir 
“Naujienos” yra seniai pažy
mėjusios (žiur. “Nauj.” lapkri
čio 12 d.). Nay o kaip su ki
toms paskoloms? Apie Paskolą 
“Vienybės” Bendrovei skaito
me, kad

“paskolos atnaujinimas nu- 
' statyta

kad ir
tarties 
ir pati 
tvarka
Vadinasi, čia “Tėvynė” pa

tvirtina faktus, kurie buvo mi
nėti “Naujienose”, ir ji nepra
neša nieko daugiau, išimant tą, 
kas “N-se” buvo rašyta jau 
lapkričio 12 d.

Toliaus eina paskola Mako- 
įveckui, apie 'kurią SLA. orga
nas rašo:

“Makovecko nuosavybę Su
sivienijimas jau perėmė ii 
čia įdėti Susiąienijimo pini
gai neša ne mažiau 6-to nuo
šimčio (ar atskaitai)t ir ko- 
lektavimo išlaidas? — “N,” 
Red.). Su laiku gal ir ši nuo
savybe bus galima parduoti 
be jokių nuostolių Susivieni
jimui.” i
Faktų atžvilgiu, čia irgi yra 

pakartota tiktai tas, kas buvo

jogei 
viršaus 
— “ne

su Liet, 
paskola 
malonu, 

taip laimingai išėjo. Šį

minėta “Naujienose”; o kai dėl ! 
vilties, kad “gal bus galima” 
parduoti nuosavybę be nuosto
lių, tai čia yra “oficialis opti
mizmas”, kurio vieni gali tu
rėti, o kiti ne.

Pagaliau, Ažunario-Devenio 
“keisas”. šitam reikale ir p. 
“Tėvynės” redaktorius pripa
žįsta, kad “niekas negali pa
girti SLA. Pild. Tarybos.”

Jeigu taip, tai kuo remdama
si “Tėvynė” ieško priekabių 
prie musų? Visus faktus apie 
minėtas “Naujienose” paskolas 
ji patvirtina, o betgi ji mus 
kaitina “faktų iškraipymu”! 
Kur gi jos logika?

Paskolos ir “broliškumas”

Tiesa, Susivienijimo oficio
zas nesutinka su kai kuriomis 
išvadomis, kurias buvo pada
rytos iš aukščiaus pačiuotų fak
tų. Jisai yra labai nepatenkin
tas tuo “Naujienų” pasakymu, 
kad seniaus, kasieriaujant Ta
rnui Paukščiui, buvo “broliš
kai” valdoma organizacijos fi
nansai ir nebuvo atsižvelgiama 
j saugumą, duodant paskolas 
“geriems draugams” ir jų biz
niams. šitą pasakymą “Tėvy
nė” vadina “nepateisinamu ša
liškumu” ir bando jį atremti 
taip:

“Yra duota paskolų net 
bolševikų pritarėjams, tai su
lig ‘Naujienų’ išvados ir tie 
SLA. nariai buvo Pildomo
sios Tarybos ‘geri draugai’. ” 
Turime pastebėti, kad šis 

“T-ės” argumentas yra visai 
ne vietoje, nes “Naujienos” ne
sakė, kad tik “geriems drau
gams” buvo duodamos pasko
los. Bet jos sakė, kad, duodant 
geriems draugams paskolas, 
buvo vadovaujamasi “brolišku
mu”, o ne biznišku atsargumu. 
Klausimas eina apie tai, kaip 
buvo skolinama ir kiek buvo 
skolinama,. Ar “T.” užginčys, 
kad aukščiaus minėtosios pa
skolos buvo Ubai didelės? Pats 
“T.” redaktorius, pa v. sako, 
kad už paskolintus $20,000 Ma- 
koveckui Susivienijimas turės 
parduoti jo namą ir “gal” ga
lės pardftoti be nuostolio. Tai 
reiškia, Kad namas, ant kurio 
duota paskola, vargiai turi tiek 
vėrtės, kiek ant jo buvo pasko
linta. Tpo gi tarpu paprasta 
taisyklė* ^duodant paskolas’ ant 
pirmo ‘‘rrtorg'ičio”, yra ta, kad 

paskola privalo sudaryt tik 
apie pusę nuosavybės vertės.

Devenio atsitikime paskola 
buvo duota, net didesnė, negu 
visa namo vertė!

Paskui, ar “T.” gali užginčy
ti, kad paskolas duodama Pil
doma Taryba seniau* leisdavo 
pačiam aplikantui pasiskirti 
žmones, kurie apkainuotų jo 
nuosavybę, ir sulig šitokiu “ap
dainavimu” buvo skolinama pi
nigai?

Sulig šitokiu “apkainavimu” 
buvo duodama po dvidešimt 
tūkstančių dolerių ir po dę.il
giau. Gi Užunario-Devenio at
sitikime nesiranda net jokio 
apkainavimo dokumento; taigi 
tie $25,000 duota, visai neži
nant, ko yra verta nuosavybė, 
kuri turėjo užtikrinti tą pasko-

rado piktos valios žmonės, 
kurie pasinaudodami tuo 
SLA. Pildomosios Tarybos 
pasitikėjimo SLA. nariams 
principu, apgaulingai išgavo 
iš SLA. paskolą net 25/000 
dol., sumoje.”
Ir pabaigoje skaitome:

“Skaudu panešti organi- 
nizacijos viršininkams ap
kaltinimas vien užtai, kad 
jie perdaug pasitikėjo tos 
pačios organizacijos nariais... 
Skaudu ir visiems' SLA. na
riams, kad piktų tikslų su
metimais tos pačios organi
zacijos nariai sugriovė tą 
gražų fraternalės brolybės 
principu paremtą visiško pa
sitikėjimo pagrindą 
narių tarpe.”
Kada pati “Tėvynė” 

kad skolinant desėtkus
tančių dolerių buvo vadovauja
masi perdaug dideliu pasitikė
jimu ir “fraternalės brolybės 
principu”, o ne biznišku- atsar
gumu (nors paskolos buvo duo
damos neva ant morgičių!), 
tai ko ji nori iš “Naujienų”, 
kuriose buvo paminėtas “bro
liškas finansų valdymas” Ta
rno Paukščio kasieriavimo lai
kais?

Ten, kur nulemiančią rolę 
vaidina 
mus”,

tinkamos komisijos” netars sa
vo žodžio. Ką gj gali padaryti 
komisijos, kuomet oficialis or
ganizacijos laikraštis ne tik

laiko save aukščiaus už visas 
komisijas, bet ir leidžia sau 
neteisingai informuoti dvide
šimt tūkstančių SLA. narių!

SLA.

sako, 
tuks-

» • • ♦ • • • •

l E, T. A, Hoffman. K • Verte J. Pronskus

Velnio Eliksyras

tokiomis sąlygomis, 
neatmokėti sulig su- 
pinigai bus atmokėti, 
paskola bus tinkama 
atnaujinta.”

taipgi karo savanoris, pasi-

Mes klausiame “Tėvynės” re
daktorių: kuo-gi šitų paskolų 
davime vadovautasi — ąr ne 
‘Mknoliškumu” ir “dfaugiškų- 
MU*’?,

Bet kam čia. dar be reikalo 
ginčytis? Juk visas “Tėvynės'” 
editorialas yra pripažinimas to, 
kas buvo pasakyta “Naujieno
se”.

Kas griauja pasitikėjimą?

Štąį ką rašo “Tėvynės” re
dakcija :

“Nuo pat pradžios, kuomet 
Susivienijimas jau išgalėjo 

teikti paskolas pirmo mor- 
gičio teisėmis SLA. nariams, 
šitų paskolų davimas buvo 
vedamas visiško 
principu (! — 
vietoje laikytis 
principų, kaip to
kai ir kitos finansinių

pasitikėjimo 
“N.” Red.), 
šialto biznio 
laikosi ban- 

ope- 
atsi-

(Tęsinys)
Medardas sužino, kad Aurelija 
yra gyva. — Senas prioras pa
duoda Medardui knygą, kurioj 
paslaptingasis dailininkas buvo 

surašęs visą jo gyvenimą.

Tu, mielas brolau Medardai, 
nesulauki jokios paguodos, o 
tai įrodo tavo atgailos tikrybę, 
valgyk geriau ir nevengk dau
giau brolių draugystės. — įrf- 
nok, jog aš tavo ]>aslaptingą 
gyvenimą geriau pažinau, ne
gu tu pats jį pažįsti. — Vienas 
pavojus, kuriozu negalėjai iš
vengti, suteikė šėtonui galę 
ant tavęs ir papildydamas pik
tadarybes, tu buvai tiktai jo 
įrankiu. Bet atmink, jog dėl to 
tu nebusi mažiau prasikaltęs 
prieš Viepaties akis, nes Jis 
tau davė pajėgų šėtonui perga
lei. '

Kokio žmogaus širdyje ne
krista blogas ir neina prieš ge
rą; bet be kovos nebūtų dory
bių, o dorybė yra tik gero 
principo pergalė prieš blogą, ir 
atbulai paėmus yra tai, kas 
vadinasi nuodėmėmis. — Pir
miausia žinok, jog' tu save kal
tini prasikaltime, kurį papildei 
tik mintimis.

jau
pa
šė-

ofi-

“visiškas pasitikėji- 
tai yra natūralu, kad 

pirmenybę turi tas, kuris mo
ka gražiau pakalbėti, kuris yrA 
geresnis draugas arba moka 
‘'draugu” apsimesti, ir paga^ 
liau tas, kuris moką iš fa “pa- 
sitikėjuno” pasipelnyti. Todėl 
ne be reikalo tarpe tų stam
biausiųjų SLA. skolininkų fi
gūruoja vis “geri draugai”, o 
pats geriausias “draugas”, ku
ris padarė švindelj, buvo, anot 
“Tėvynės”, “žinomas, kaipo tei
singas, turtingas žmogus, ne
kartą gausiomis aukomis svar
biuosius tautinius reikalus pa
rėmęs”.

Už tai, kad Devenis apgavo 
Susivienijimo viršininkus, ku
rie “ant pasitikėjimo” skolino 
organizacijos pinigus, tai “Tė
vynės” redaktorius dabar ban
do mesti dėmę ant visų S?LA. 
narių ir diskredituoti patį fra- 
ternalizmo principą'. Tai 
yra perdaug, ir, anot tos 
taries, “kas perdaug, tai 
lauk !”

Mes suprantame keblią
ciozo redakcijos padėt j ir todėl 
neimartie tragiškai tų nevyku
sių priekaištų, kuriuos ji daro 
mums, prasilenkdama su tiesa 
ir logiką. Bet Kuomet oficialis 
SLA. organas eina taip toli, 
ka^ už nedovanotiną viršininkų 
apsileidimą kaišioja po ni)sim 
visįems organizacijos nariams 
kriminalę kokio ten žuliko suk
tybę ir sako, kad jie visi da
bar esąz daugįaus nebe verti 
pasitikėjimo, tai jau to pakęsti 
negalima.

Susivienijimo nariai niekuo
met nereikalavo,, kad jų sudėti 
į organizacijos iždą pinigai bu
tų taip investuojami, kaip Pild. 
Taryba “investavo” $25,000 į 
Ažunario-Devenio nuosavybę. 
Jie buvo įsitikinę, kad pasko
los yra duodamos innt pirmų 
morgičių, o ne ant “pasitikėji
mo”, nežiūrint ką dabar apie 
tai pasakoja '‘Tėvynė”. Taigi, 
jeigu Pild. Taryba pasielgė ki
taip, tai nusidėjo ne nariai, bet 
Pildoma Taryba, ię yra netei
singa, tiesiog nepadoru barti 
niekuo nenusikaltusius > organi
zacijos narius,

Ne nariai sųvylę Pildomą Ta
rybą, bet atbulai, pildomoji 
Taryba suyylė narius, kurie 
pasitikėjo, kad ji žino ir atlie
ka savo pareigas. Ir “Tėvynė”, 
kuri stengiasi šitaip nubaltinti 
organizacijos viršininkus, vers
dama kaltę ant narių, dar la
biau griauja nariuose, pasitikė
jimą savo išrinktais viršinin
kais, Iš savo organizacijos or
gano jie turi teisę reikalauti 
tiesos, o ne užgauliojimų.

Užbaigiant, dar žodis tjems 
sandariečiams, kurie rėkia, kad 
niekas neprivalo kalbėti apie 
blogumus SLA. centre, iki “ata-

tėsi įrašytų daugiau lapų, negu 
pirma.

Keistas ir tai dalykas, jog 
viskas knygoje man rodėsi vien 
fantazerio . dailininko neaiškus 
pasitčmijimai, neišskaitomi 
ierogUfai, ir tiktai tada viskas 
pasidarė įskaitoma ir supran
tama, kada tu, mano mielas 
brolau -Medardai, man išpažinai 
savo gyvenimą.

Negaliu arčiau išsipasakoti, 
ką ąš apie dailininką manau ir 
nujaučiu. Tu pats tai atspėsi, 
arba greičiau pati savaimi pa
slaptis tau atsivers.

Eik, pasistiprink, ir kiek aš 
manau, tu jauti, jog šiomis 
dienomis atgimsi dvasioj, ir ta
da gausi iš manęs nepažįstamo
jo dailininko 
knygą.

Aš dariau, ką 
valgiau kartu su
beplakiau ir nemarinau 
kūno, ir tenkinaus vien karšta 
malda- prie šventųjų altorių. 
Bet širdis vis plūdo kraujais, 
skausmas nė kiek nesumenkė- 
jo ir vėrė mane iš vidaus; tik 
apleido mane biaurųs sapnai, 
ir dažnai, man mirtinai nusil
pus, begulint kietoj, lovoj rodė
si, lyg mane gaubė angelo 
sparneliai ir aš mačiau tada 
gyvos Aurelijos gražią figūrą, 
kuri, su dangiška užuojauta 
ašarotose akyse, prisilenkdavo 
prie manęs. Ji ištiesdavo ran
ką virš mano galvos, lyg mane 
saugodama, tuomet susimerk
davo mano blakstėnos ir sal
dus, gaivinantis miegas liejo 
naujų gyvenimo jėgų į mano 
gyslas. •

(Bus daugiau)

stebuklingąją x

liepė prioras, 
broliais, ne

savo

ašaros pasipylė iš

ir tai, kalbėjo Prion 
jog tas senas, ne- 

dailininkas, apie

Aurelija gyva, didžiausiame 
pasiutime tu sužeidei pats sa
ve, tai buvo tavo nuosavus 
kraujas, tekėjusia per tavo 
ranką... Aurelija gyva... aš tai 
žinau.” — Aš perpuoliau ant 
kelių, sudėjau maldingai ran
kas, gilus atduksiai veržėsi iš 
krutinės, 
akių!

—“žinok 
pas toliau, 
pažįstamas
kurį tu kalbėjai per išpažintį, 
jau taip senai, kaip aš atsime
nu, kartas nuo karto vis aplan
ko musų vienuolyną ir gal būt 
greit vėl ateis.

Jis davė man palaikyti vie
ną, knygą, kurioj esama įvairių 

piešinių, o ypatingai vienos is- 
'torijos, kurios keletą eilučių 
surašydavo kiekvieną kąrtą, 
kaip buvodavo prie musų. — 
Jis man neužgynė kam nors 
įduoti šią knygą, ir tuo labiau 
aš noriu 
tai mano

ją pavesti tau, nes 
švenčiausia pareiga. 

Tu ten pamatysi savo nuosavų 
likimų santrauką, kurie tave 
tai į stebuklingų vizijų aukš
tesnį pasaulį iškeldavo, tai vėl 
nuleisdavo į paprastą žemės 
gyvenimą. Sako, stebuklai nuo 
žemės pražuvę, bet aš netikiu 
} tar. i

Stebuklai pasiliko, o jei mes 
nenorim tikėti ir į stebuklin
giausius apsireiškimus, kuriuos 
mes’ kasdien matome, tai 
dėl to, kad pastebėjom kai 
rių apsireiškimų periodinį 
sikartojimą.

Ęet iš to apsireiškimų rato 
pasitaiko, dažnai fenomenas, 
kur eina niekais visa musų 
gudrybė, bet aklai užsispyrę 
netikini vien dėl to, kad neįsten
giant to nuprasti.

Užsispyrę nenorime matyti 
apsireiškimo vidaus akimis tik 
d«l kad perdaug jis aiškus, 
kad galėtų atsispindėti išorinėj 
aky.

—Šitą keistą dailininką aš 
skaitau prie ypatingųjų apsi
reiškimų,, kuriems jokios tai
syklės ' nepritaikomos: aš abe
joju, ar jo kūno šmėkla yra 
tai, ką mes vadiname apčiuo
piamu. Tiek tai yra abejinga, 
jog nieks nepatėmijo jame pa
prastų gyveninio funkcijų.

Aš jo nemačiau taip gi nie
kados nei rašant, nei piešiant, 
tuo tarpu knygoj, kurią jis ro- 
dCsi tik skaitė, kiekvieną kar
tą, kada buvo prie musų, nia-

tik 
ku- 
pa-

DAKTARAS KENČIA 
NUO NEVIRŠKINIMO 

IR GASUBET RANDA BEVEIK 
TUO J AUTINE PA- GELBĄ

‘‘Aš pastaruoju laiku buvau 
varginamas”, rašo garsus Chi
cagos daktaras, “nuo virškini
mo plūs kokio mažo puvimęi 
viduriuose, pasekmė kurio bu
vo išpūtimas ir stoka apetito.

rio Kartaus Vyno dožų serijas, 
visai pašalinta”.

Šis grynų augmenų receptas 
— Trinerio Kartusis Vynas — 
tapo specialiai sujungtas gar
saus gydytojo, kad veiktų ke- * 
turias svarbias vietas pilvą 
kepenis, pūslę ir vidurius. Štai

bą kenčiantiems nuo pilvo pa 
įrimų ir konstipacijos* — In 
pakenkimo ar rizikos pavojin
gų vaisty. Ir jis neprileidžiu 
daug rimtesnių ligų priver 
,ęia jus jaustis 100% gyvą!

Dykai įrodymas
Nucikit pas savo apt icki n i n k^. 

kitę bonką Trinerio Kartaus 
Dviejų dydžių, 50c ar $1.25. 
kaip nurodyta per šešias dienas, 
jei nesijausite geriau kiekvienu 
niu. sugražinkite kas liko savo 
ninkui — ir jis sugražins jums

Gau 
Vyno 
Imki

žvilgs 
aptieki 
pinigus

TRINERS 
BITTERWINE

ATĖJO naujas “Kultu 
ros” numeris 10. Kaina 4f 
centai. Galima gauti “Nau 
jienose”.

Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeldieniais1 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.'

| IMPERFECTIN ORIGINAL
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

TEATRAS

----- - ----- ...... ------------------- - -------------------- --------------------

Iš Apdraudos Srities

14—Lietuviai pražudo tūkstan
čius dolerių

■r»w

TĖVAI SUPRATO ŠIO KŪDI
KIO KALBĄ SPECIALIS

stiose lietuvių teatruose, aktini- 
mas buvo nesuderintas, pras
tos. Biologuose buvo daug pau- 
zų pakartojimų, netinkamu to
nu tariamų sakinių, nes akto
riai nežinojo tinkamai! savo ro
lių. Kuomet sufloriaus prisiei
na klausytis ir nenugirsti, vai
dinimas darosi vargingas.

paulinę komiška operetė, H. Į P^myn choras- kur Jam?ri’ 
P Dankd, sulietuvinta P. Bukš- |s'ėjo dainuoti, jau pasuodė ne 
naičio, statyta scenoj Bohe- tas; kokis jis buv0 Pastaraislais 
mian American, svetainėj, lapk- keba*s metais. Balsų jame 
ričio 23 Chicagos Lietuvių Cho- dau«’ įderinti stebėtinai. Ir 
10 "Pirmyn”. Paulinos rolę iš- išlepinto skonio klausytojų jis 
pildė Anelė Salaveiėikiutė, Kla- Pilnai Patenkina, ir abejoju ar 
ros Stella Staniuliutė, lordo 
Grandisvvell Pranas Jakavičius, 
Jurgio Ardento Jonas' Sarsevi
čius, kapitono Westerno Jonas 
Balanda.!

Operetė^ 
duktė nori

iš 6
Visi

tema paprasta: 
tekėti už mylimo 

tėvas perša jai ki
tą. Kaip ir visuose tos rųšies 
veikaluose, duktė laimi ir tėvas 
jai pritaria. Visų operečių ir 
operų turinys menkas, nes jos 
ne tam tikslui rašomos, o mu
zikai ir dainai. Bent man ro
dosi, kad Paulina muzika ir 
gražiomis arijomis nepasižymi. 
Lietuvių kalbon vertimas gana 
netobulas.

Tai tiek apie veikalą.>
Svetainė, kurioj jis statytas, 

prasta. Šviesų derinimo kaip ir 
nebuvo, šitokie dalykai nepri
rengia publikos gėrėtis teatru 
ir aktoriams yra sunkenybė.

Salaveičikiutei yra nenaujie
na būti ant pagrindų ir ji yra 
apdovanota stipriu ir gražiu 
balsu. Neklysiu sakydamas, 
kad ji yra geriausia lietuvaitė 
dainininkė visoj Chicagoj. Iš | 
jos tikėtasi daug ir gauta daug, 
bet praeityj gi yra dainavusi 
geriau, negu jai sekėsi lapkri
čio 24 d. Jos širdužis Jonas 
Sarsevičius ir per jaunas ir per 
menkas jai, todėl meilė tarp jų 
išrodė kokiu tai nepaprastu, 
dirbtinu pasireiškimu, vienok 
dainavo jis maloniu, muzikaliu 
tenoru. Jo serenada už lango, 
nors negarsi, buvo žavėjanti. 
Jakavičius savo komiškoj rolėj 
ir savo baritonu buvo geras, 
kaip ir visuomet. Jonui Ba
landai sekėsi dainuoti, bet ne 
žemomsios gaidos. Stella Sta- 
niuliutė ir kaipo aktorė ir dai
nininkė yra gera, tik šiame vei
kale progos jai buvo nedaug. 
Kalbant apie 
pasakyti, kad 
temas ir savo 
elgesiu nebuvo 
ramus ir 
ventojas.

bent vienas Amerikos' lietuvių 
choras galėtų lygintis Pirmyn 

’ |chorui. Ir Chicagos Lietuvių
Simfonijos orchestra, kuri tei
kė muziką šiam parengimui, 
parodė, kad ji susideda iš ta
lentingų ir gerai išlavintų mu
zikantų.

Pirmyn chorą ir Simfonijos 
orchestrą vadovauja p. K. Ste
ponavičius.

P. S. Nors aš esu Pirmyn 
choro rėmėjas', bet, taip sakant, 
priekabių ieškotojas. Kiti sa
vo solistus, chorus ir parengi
mus giria ir garbina, o ydas vi
sai nuslepia. Po koncertų, ope
rečių ir kitokių parengimų sa
vo partijos, vieros ir šeimynos 
žmonės melagingai išgiria. Pir
myn choro pirmas pasirodymas 
šiame sezone buvo labai geras, 
vienok ydų aš jame radau.

—Prosytojas.

Northsidiečių eks 
pansija

pasta- 
Stebė- 
istaty- 

atskiruose

taip, pasirodo, ir koloni- 
VienaJ kila, kita smunka, 
keliasi, kita dar snau- 

viena pešasi, kita laikosi 
už vieną—vienas už vi-

Už keturis 
sumoka 

už save 
Reiškia, 
per me-

Pavyzdžiui, šeimyna 
žmonių paima apdraudą, 
apsidraudžia. Vaikai moka po 
10c į savaitę, tėvai po 25c. 52 
savaites metuose,
vaikus tokia šeimyna 
per metus $20.80, o 
tėvai sumoka $26.00 
viso šeimyna sumoka
tus $46.80. Šeimyna moka, pa
vyzdžiui, 3-4 arba daugiau me
tų. Bet štai pasitaiko, kad tai 
šeimynai ar agentas-kolektorius 
nepatinka, ar pamano, kad per
daug sumoka ar vėl nusibosta 
mokėti. Na, ir šeimyna nusto
ja mokėti, sudrasko arba sude
gina savo polisas-kontraktus. 
Tikrenybėje ta šeimyna sudras
kė arba sudegino savo pinigus, 
kuriuos mokėjo per 3 metus 
—$140.40 arba į 4 metus' 187.- 
20. Kitos šeimos moka dar 
ilgiau. Man teko matyti, kur 
šeima išmokėjus virš 10 metų 
polisas sudegino! Tai yra klai- 

Dalis pinigų yra atgauna
ma. Visi pinigai negal prapul- 

Kas norėtų mesti savo po-

nuostolių ir nekęsti šalčio, kai
liniai apdraudžiama.

Vienu žodžiu, žmogus viską 
apdraudžia, bet tankiausiai pa
miršta pats save apsidrausti. 
Pamiršta, jog /pačiam žmogui 
labiausiai reikalinga apsidraus
ti nuo ligos, kad gavus pašel- 
pą sergant arba susižeidus, 
kad aprūpinus šeimyną, kad 
jam pačiam, duondaviui, atsi
skyrus jo mylima šeimyna tu
rėtų iš ko gyventi ir galėtų jį 
palaidot be gerų žmonių kolek- 
tos. Čia dažniausiai, miniau, 
klaida yra to duondavio, kad 
jisai nepasirūpino su apdrauda. 

i

“Naujienos”i turi apdraudos 
skyrių, kuris apdraudžia žmo
gų nuo visokių nelaimių. Ap
draudžia jo 
rakandus ir 
nuosavybė, 
paaiškinimai
jums nekainuoja, 
šykite, savo 
adresą ir pasiųskite arba pate
lefonuokite “Naujienų” Ap
draudos Skyriui: Roosevelt 
8500, musų atstovas jums vis
ką paaiškins. Jeigu turite ko
ki klausimą ir 
mes viešai per 
aiškintume, tai 
tai pranešti, nes
kad jūsų klausimas apdraudos 
reikale gali daug naudos at
nešti kitiems “Naujienų” skai
tytojams.—Juozas*.

“Mes manėm, kad mes netek
sime kūdikio, dantims dygs
tant”, sako Kentucky motina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti • 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų • 
nakčių aš prisiminiau Castoria . 
ir tuoj aus ją įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis”. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingą Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, konstipacijos, dieg
lių ir kitų kūdikių ir vaikų li
gų, o milionai motinų žind,A kad ’ 
jos švelnus veikimas yra ge
riausias. šalinkis imitacijų. 
Fletcher parašas yra ženklas 
tikros Castoria.

■ (Anerarsinimas)

Išpardavimas
$45 $45

Vartotų

da.

ti.
lisas, lai paklausia kompeten- 
tiško agento, —Apdraudos gy
vasties agento patarimo arba 
gali klausti “Naujienų” ap
draudos' skyriaus patarimo. Pa
tarimas bus 
Praneškite 
ir antrašą.
kia.

suteiktas veltui, 
savo vardą-pavardę 
Tai viskas, ko rei-

—o—
apdraudžia stubas 

audros, žemės dre- 
jiems nelaimei iš-

iki iki
Karų 

$995 $995 
Išmokėjimai-mainai

ArcherBuickCo
4400 Archer Avė.

prie Kecteie Avė.

.1

aktorius, reikia 
kapitonas Wes- 
kalbos tonu ir 
militaristas, o

nevikrus civilis gy- 
Aplamai, kaip ir vi-

Negalima nepadaryti 
bos apie northsidiečius. 
tina, kad visur tas pats 
mas veikia, kaip
žmonėse, taip tautose, valsty
bėse, 
jose, 
viena 
džia, 
“visi 
sus”.

Atrodo, kad Northsidės lietu
viai labiausiai laikosi šio pas
kutiniojo obalsio. Santykiuose 
su kitomis kolonijomis ir orga
nizacijomis jie dažnai pasirodo 
individualus, savotiški, bet kas 
liečia jų pačių reikalus —visi 
“stikina” kaip vienas.^

Ta northsidiečių K vienybė 
gražiausiai pasireiškė Chicagos 
Lietuvių Choro Pirmyn reika
luose. Tas choras yra north
sidiečių kūdikis, ilgus metus 
buvęs jų kolonijos dainų dai
nuotojas. Paskutiniuoju pietų 
northsidiečiai pradėjo energin
gą ekspansiją ir su savo Pir
myn choru jau kėsinasi visą 
Chįcagą okupuoti. Tai yra ge
ra. Kultūros dirvoje lenkty
nės yra geriausias ženklas, 
kad kultūra auga, ne miršta.

Bet man norisi pastebėti 
northsidiečių entuziazmą, su 
kokiu jie ta į daro. Reikia ži
noti, kad Chicagos Liet. Choro 
Pirmyn reklama ir gausingos 
korespondencijos apie jį buvo 
bene išimtinai pačių northsi
diečių rašomos. Atėjus “Pau
linos” perstatymo vakarui, visi 
northsidiečiai, taip sukant, “be 
partijų, tikybos ir lyties skir
tumų” visi susirinko vakaran. 
Dabar po vakaro, kelinta diena 
vis naujos rezencijos apie 
“Pauliną” plusta iš Northsidės. 
Išskiriant vieną Pustapėdį, visi 
kiti rašytojai yra northsitįie- 
čiai. Kitiems nebelieka nė pro
gos, nė vietos, ir net nebėra 
reikalo, nesv pasirodo, kad 
northsidiečiai yra žmones' pil
nos brandos, kurie moka ir pa
sigirti ir tiesą pasakyti.

Bravo, northsidiečiai. Kad 
jūsų pavyzdį kitos kolonijos 
paimtų, musų gyvenimas km 
kas margesnis butų.--J. P.

su

Kalėdoms, Naujiems 
Metams

Pasveikinimus
JŪSŲ VARPU IR PAVARDE 
UŽSISAKYKITE DABAR

Turime didelį, gražų pasirinkimų vi
sokiausios rūšies pasveikinimų atei

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

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos 
1739 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

Illinois Vaikas 
Stebina Motiną

' yĮANO sunaus pilvas tankiui būda
vo pakrikęs ir jis nemažai ken

tėjo nuo šalčių”, sako Mrs. Brauk V. 
Sbeets. 4 9 26 W. Division St., Chicago.

Jis karščiuodavo ir jo kvapas buvo 
prastas. Aš radau, kad jis tufi užkie
tėjusius vidurius.

“Mano motina vartojo California 
lig Syrup dėl mus, todėl aš nuspren
džiau duoti ir savo sunui. Aš tikrai 
nustebau pamačiusi kaip greit jis sustab
dė karščiavimą, išvalė jo kvapą ir lie
žuvį. sureguliavo jo vidurius; padarė jį 
vėl stiprų ir energišką vaiką".

Greitas, saugus būdas išvalysi ir sure
guliuoti vidurius vaikų, turinčių aitru
mą, galvos skaudėjimą, užkietėjimą, yra 
California Fig Syrup. Duokite jo prie 
pirmo ženklo prasto kvapo, padengto 
liežuvio, nerangumo, karščiavimo. Kiek
vienas vaikas mėgsta jo tirštą vaisių sko
ni ir jis veikta be gnaibtmo ir nesma
gumo. Jį vartojant padidėja apetitas; 
pagerėja virškinimas; silpnam pilvui ir 
viduriams priduodamas akstinas ir stip
rumas.

Per* penkias dešimt metų daktarai pa
tardavo šį tyrą augmenų produktą. Tik
rasis visuomet yra atžymėtas žodžiu 
California. Žiūrėkit jo kada perkate, 
nes kitaip galite gauti imitaciją.

Žmonės 
nuo gaisro, 
bėjimo, kad 
tikus nereikėtų būti be pasto
gės.

Kailinius apdraudžia nuo pa
vogimo, sudegimo arba net ir 
nuo “teatre pasidėjau kailinius 
ir pamiršau”. Ir dar kitaip jie 
gali pražūti. Kad neturėti daug

i -n!

Pašalino Reumatizmą j 
Mažiau Kaip savaitę 
Laiko, Sako Chicagietis

Kam kentėti nuo reumatizmo, neuri- 
tis, arthritis ar kokių kitų skausmingų 
pakrikimų. kurie yra pasekmė pakri
kusio kraujo? Laimei, jus dabar galite 
leisti Gamtai išvalyti suleisėjusį kraują 
jūsų sistemoje ir atitaisyti jūsų suardy
tus nervus ir jūsų senąją sveikatą. Gy
dytojo recepte, kuris dabar yra parda
vinėjamas aptiekose po vardu VIZ, jus 
gaunate pagelbą pačios Gamtos gyduo
les. Šis receptas nuo tokių pakrikimų 
buvo vartojamas per 50 metų Dr. A. 
G. Charnes jo privatinėje praktikoje 
kaip Europoje, taip Amerikoje. VIZ 
yra mokslinis junginys ekstraktų geriau
sių gydomųjų žolių, žievių, šaknų ir 
lapų, kokios tik yra žinomos medika- 
lęi profesijai. Jeigu jus norite žinoti ką 
VIZ gali padaryti, skaitykite ką Harry 
Hazen, 947 Cornelia St., Chicago, sa
ko: “Aš buvau paguldytas kelias savai
tes, kentėdamas baisius skausmus nuo 
reumatizmo. Kas tat rekomendavo, kad 
aš imčiau VIZ. po kuriuo vardu šis gar
sus medikalis išradimas Dr. Charnes da
bar parsidavinėja aptiekose. 
kaip savaitę laiko aš galėjau grįžti 
savo paprasto darbo ir jaučiuos 
naujas žmogus". Kaipo įrodymą jūsų 
dalyke, ką VIZ gali padaryti dėl 
paprašykit savo aptiekininko 
bonkos. Imkite per 10 dienų kaip nu
rodyta ant bonkos ir jeigu jus nepasi
jausite geriau kiekvienu žvilgsniu, tik
tai sugrąžinkite bonką aptiekininkui ir 
gaukit savo pinigus atgal. Tai yra jūsų 
garantija nuo ^erb Tonic Corporation, 
savininkų VIZ, 179 N. Wclls St., 
Chicago.

(Apgarsinimas)

Į mažius 
prie 
kaip

jus, 
$1.00

FIG SYRUP
L AX ATI VE TONIC /or CHILDREN

•"! i'. -..... 1
I QERB. Naujienų skaityto

jos ir skaitytojai prašomi 
pirkimų reikalais eiti t tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

nenorite, kad 
“Naujienas” 

prašome apie 
mes manome.

šeimyną, jo namą, 
viską, kas' yra jo 
Visi patarimai be’ 
nei vieno cento 

tik para-
vardą-pavardę ii

Garsinkitės “N-nose”

MoksloIšnaudojimas■>r

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Night and Moming to ktep 
thccn Clcan, CIear and Health y 

Write for Free “Eye Čare” 
or *‘Eye Beauty” Book

Marine Co., Dcpt. II. S,9 B. Okio StMChita<»

Sako

E A RLEH

Prezidentas ir Iždininkas 
CLICQUOT CLUB COMPANY , 
Prezidentas, Acme Finishing Co.

Iždininkas, The W. ir K. Co.

H. Earlc Kimball asmeniškai ' budy ii LUCKYSutinką su savo politika faktu įrodymui publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. 
STRIKE, pagarsėjusiu SPRAGINIMO metodą. Pono Kimball praneš mas šiame puslapy.

C !*J3U l’lie Amęjican Tobacco Co.. Mfrfl.
.'aBSsjtaij...xs:Mr3gr azse

“It’s toast
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knitejimus—prieš kosulį

MMMVm ———I     I ■ I. I ■■ ■ ! ■ ■—   " «

kad saulės šviesa išnokina — užtatVisi žino 
“SPRAGINIMAS” naudoja Ultra Violet Ray. LUCKY 
STRIKE — puikiausias cigaretas, kurį Jus kada rūkėt, 
pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso tabako 
Derliaus—TUOMET “JIE SPRAGINTI”. Visi žino, kad 
karštis valo ir taip “SPRAGINIMAS” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus!

N

“Tik didelis pageidavimas duoti 
publikai geriausią rūšį, buvo ir 
yra pamatinis musų kompanijos 
nusistatymas. Toks nusistatymas 
paskatino ir jus vartoti Ultra 
Violetinius Spindulius “Spragi* 
nirnui” cigarctų tabakų dėl 
LUCKY STRIKE. Jūsų suma* 
numos ir išnaudojimas mokslo 
gamina tabakų istoriją
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

ŠIE BEDARBIAI MALDAUJA 
DARBO ARBA PAGELBOS:

Mačiulis, J. 
tVišniauskas, 
L. Baltutis, 
Rcmeikis, J.

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY 
3224 South Halsted Street

nuo 9 iki 11 
tiktai

r v to

BEDARBIŲ ŠELPIMO 
REIKALAI

(u rbiami
bodami

auką duodant žudyti 
vargan patekusiuo- 

viengenčiuose? Kas- 
lien laikraščiuose skaitome liu-

ar verta

lis, turto netekęs, nužudo mo
terį kelių vaikų motiną — 
ir vaikus, ir pats nusižudo- Jei
gu savigarba verčia atsakomin- 
gus žmones prie beprotiškos 
žmogžudybės, tai savigarba ne
gali būti i rgumentu prieš da
vimą aukos šalčio, nuogastės 
ir alkio kankinamoms šeimoms.

Prigimties teisė reikalauja, 
kad savieji savuosius šelptų.

argument uoti

tarpe atsiranda 
užuot aukos, ima 
apie alkaname 

žmoguje savigarbos žudymą, bet
po tokiais raštais savos pavar
des nededa, tai liudyja kad ta
me žmoguje yra daug savigar-

nai Įkurtas, urnai pašalpai teik
ti tiems, kurie nežino kur kreip
tis, nes niekad neelgetavo, vis

SENESNI ŽMONĖS 
Turi daboti vidurius 

nuolatos!
Kai mes sęslame viduriai 

pasidaro mažiau veiklus. Jie 
nepašalina visų atmatų. Ka
da nors jie visai nesivalo. To
dėl senesni žmonės privalo 
niuilalos daboti savo vidurius, 
l ik tai darydami jie gali ti
kėtis išvengti daugelio formų 
susirgimų, kuriuos pagimdo 
konstipaci ja.

Kada jūsų viduriai būna 
reikalingi pagelbinio pašalin
tojo, daktaras žino kas yra 
giliausia jiems ir todėl gau
kite bonką Dr. Caldvvell’s 
Syrup Repšiu iš savo aptie- 
kos. Syrup Repšiu yra dakta
ro receptas dėl neveiklių vi
duriu, geras visokio amžiaus 
žmonėms.

Nėra reikalo keisti papro
čius ar dietą imant Syrup 
Repšiu. Radarylas iš šviežių 
liuosuojancių žolių, tyro pep
sino ir kitų vertingų priedė
lių, jis yra visiškai saugus. Jis 
negnaibys, nesirgdins ir nesu
silpnins jus .

Raimkite šaukštą sekamą 
kartą, kada jūsų liežuvis yra 
padengtas, tirbię jus turite 
prastą skonį burnoj. Jis kiek
vieną karią pašalins aitrumą, 
galvos skaudėjimą,* kurtumą, 
silpnumą, gasotumą. Kada 
jus pamatysite kaip skanus 
jis yra ir kaip gerai jis vei
kia, jus žinosite kodėl Dr. 
(hikhveH’s Syrup Pepsin yra 
populiariškiausias pasauly 
liuosuotojas dėl kiekvieno 
šeiniinos nario.

Dr. W. B. Caldvvell’s

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxative

Chicago 
bių. šie, 
laimėn 
vargą,

gi, butų geistina, kad kaimy
nai, kurie gerai žino vargau 
patekusių šeimų nelaimes, ma

ginėtu, paskirtu laiku, tarp 9 
ir 11 valandų ryto metą, pa
telefonuoti: Victory 1657, BE
DARBIŲ ŠELPIMO K0M1TE- 

komitetas turi visose 
apielinkėse bendradar- 
skubiai patkirinę ne

patekusius, sumažins
maistu, rūbais ir pata

rimais, kur reikia kreiptis, kad 
Į bereikalingai nevargti.

Tautinė savigarba reikalauja 
kad mes savuosius aprūpintu
me. žydai su savais vargdie
niais kitataučiams neigrįsta, 
nes patys aprūpina...

Kaip butų gražu, kad visos 
musų srovės imtų - lektyniuoti 
bedarbių šelpimo reikale- Kad 
nebotu nė vienos lietuvių šei
mos, bedarbės vargan pakliu- 
vusios, maistu, rūbais ir kito
kiais gyvenimo reikmenimis ne- 
aprupintos. Jeigu savigarbos 
jausmais vaduosimas, tai leng
vai lietuvius bedarbius iš bado 
ir nuogastės išgelbėsime.

Lietuviai ne tinginiai., Visuo
met mes labdarybės pašalpą 
kuomet atsiras darbas.

Bedarbių šelpimo Komite
tas bepartinis, neklausia bedar
bio kokiai srovei ar tikybai tar
nauja. Asmens įsitikimai ne
liečiami. Visi lietuviai lygus.

Dr. A. K. Rutkauskas, 
BEDARBIŲ ŠELPIMO KOMI

TETO IŽDININKAS.

vė gręžėjams kiką, išmesdami 
iš Unijos valdybos.

šiandien Amalgameitų unijoj 
yr« žmonės, kurie moka savo 
reikalus tvarkingai ir teisingai 
vesti.

Lapkričio 29 d. visi lietuviai 
siuvėjai ir jų draugai susirinks 
į balių Lietuvių Auditorijoj.

Tai ir vieną kartą sulaukėme langelio, kur padėta iškaba “Adver-
Gruodžio 14 diena visi vvksi- Wi*įn"?IČŽ?mS T ‘ * vpu nnsnknnt. Iniškn NJiTMh.RT Vnir
tne paklausyti Valerijos daina
vimo,

vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

942 Siesini Mikniui
945 Slanka Valeria
948 Vaycehauskis Antan

pas-

Laiškai Pašte

J. Venckus, 
Račkauskienė, 
1. Bajoriimas, A.

.1. Kisielius, 
B. Petyokie- 

Jonaitis, 
V. žič- 

Ambros,

matoma j

J. Seibutis, P. 
Raudeliunas, G. 
J. Pamilich, Mrs. 
E. Vaišvilienė, F.
Vaišnorienė, M. Kregždienė, K. 
Visbaras, J- Lapinskis, A. La
pinskis, P. Jovaišaitė, J. Pras- 
paliauskas, William Budraitis, 
A. Petraitis, M. Staigis, A. Ka
tiliunas, K. Križonis, J. Balsis, 
J. Pečiukaitis, A. Gilis, J. Dap
kus, J. šetaitis, K. Stokus, J. 
Brezgis, F. Dubinskis, K. Venc
kienę, O. Pabalienė, O. Aičie- 
nė 
M. 
nė
J. Rugis, K. Mikutis, 
kieno, B. Lileikiene, J. 
L. Monkaitis.

Jau iš šio surašo
kiek yra bedarbių, kurie atsi
lankė į Bedarbių šelpimo Ko
mitetą šiandie. Kili atsilankiu
sieji maldauja anglių. Kiti sa
ko, kad renda1 nemokėta jau ke
li mėnesiai. Vargas didžiausias.

žmoniškumas reikalauja, kad 
mes, kas kuo gali, gelbėtame 
bedarbiams. Draugijos ir Kliu- 
bai irgi turėtų pasvarstyti sa
vo susirinkimuose1 ir skirti be
darbiams pageJbos.

Automobilis užittušė 
A. Černauski

me-

Trečiadienis, lapkričio 26, 1930 
DUOTA NETURTINGIEMS

BEDARBIAMS RŪBŲ:
Marijona Kregždienė, Jolian- 

na Waišnorienė, Baltrus Kisie
lius, Pranas Šmitas, Iz. Bajo- 
riunas, Ant. Jonaitis, Rugis Jo
nas, Mikutis K., žičkienė Vero
nika, Stokus Klemens, 
Juozas, Dubinskis, F. 
kas, F. Venckienė, K. 
vicia, J., Aičienė Ona,

B rezgi s 
Dubins- 
Adoma- 
Račkau-

skienė Magdalena, Baltutis Liu- 
dvina, Pamilisch Jokūbas, Wiš- 
niauskas J., Jovaišaitė Petronė
lė, Lapinskis Antanas, Vaišvi
lienė Emilija, Staigis Mikolas, 
Budraitis VVilliam,, Petraitis 
Antanas, Katiliunas Andrius, 
Balsis Joe, Dapkus Juozas, Še- 
taitis Juozas, Raudeliunas Juo
zas, Mačiulis Pranas, Seibutis 
Jonas.

Antanas černauskis, 39 
tų amžiaus, gyvenęs 4538 
Laflin St., nedėlioj apie 6 
vakare, lipdamas iš gatvekario 
lapo pervažiuotas automobilio. 
Labai sužeistą ir be sąmonės, 
Černauską policija nuvežė j 
German Deacon ĮHospital ant 
54th pi. ir So. Morgan st., ir 
ten ant operacijos stalo mirė. 
Kadangi prie jo nerasta jokio 
ženklo, tad nieks nežinojo jo 
pavardės. Per dideles pastan
gas graboriaus Eudcikio suras
ta jo švogeris Vincentas Cha
pelo. Kūnas bus pašarvotas 5549 
So. Neva Avė- Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, lapkr. 29 d. Eudei- 
kio ofisas patarnauja laidotu
vėms. Automobilius suvažinėjęs 
visai nesustojo. Gal kas yra ma
tęs tą nelaimę, ar patėmiję au
tomobilio laisni, malonėkite pra
nešti,

V. Chapelo,
5949 So. Neva Avė.

į Bedarbių šelpimo Komitetą 
šiandie atsilankė 42 bedarbiai. 
Del 34 suteikėm rūbų ir mai
sto.

NUO GERŲ IR ŠIRDINGŲ 
ŽMONIŲ ŠIANDIE GAVO
ME AUKŲ PINIGAIS NUO 

SEKAMŲ ASMENŲ:
Vilimas Joseph, 4556 South

Rockwell St.........................  $20
A. Karalius, 3336 Lowc

Avė., daug valgių ir 
rūbų .................   $1.00

Elena Kliauba, 3132 So.
Emerald Avė.................  $2.00
Širdingai ačiū. / 

----------- r
ŠIE GERI ŽMONĖS AUKAVO

KUBŲ: '

Mr. Laucius, Jonas Baskis, 
1019 W.'Monroc St-, Mrs. Zala
torienė, 2919 So. Emerald Avė., 
F. Stambris, 3231 So. Emerald 
Avė., M. Malinauskas, 3231 So. 
Emerald Avė., E. Klauba, 3132 
So- Emerald Avė., Juozas Be- 
liackas, 6435 Harper Avė., W. 
C. Mitchell, 155 N. Clark St., 
J. Z., 5521 So. Mariem Avė., 
Helen Račius, 3140 So. Wallace 
St-, Kaz. Bložis, 2714 So. Eme
rald. Avė.

Labai ačiū už rubus. šiandie 
net 34 bedarbiai džiaugiasi, kad 
gavo rūbų ir avalynes.

Bedarbių šelpimo Komiteto 
ofise šiandie dirbo A. žymon- 
tas ir Mrs. Elena Bertcher. Prie 
išdavimo rūbų pagelbėjo Sam
sonas ir Tverijonas.

AUKAVO VISĄ MAIŠELI 
VISOKIŲ VALGIŲ

Alex Matulaitis, 4515 South 
Rockwell St.

Ačiū jam už gerą širdį ir val
gius.

Bridgeportas
Knygnešio rakandai išmesti 

į gatvę

Lapkričio 25 d- po pietų apie 
4 vai. tapo išmėtyti į gatvę se
no Lietuvos knygnešio Stanis
lovo Stoškaus rakandai už ne- 
užmOkėjimą rendos per 4 mė
nesius.

Stoškus gyveno name tūlo 
žydo, turinčio čeverykų krau
tuvę prie So. Halsted ir 33rd 
St. Ant gatvės, purve ir snie
ge išmėtyti keli seni baldai ir 
keliolika laikrodžių, tai visas 
knygnešio turtas, kokį prisigy
veno per ilgą amžių, beneš
damas iš Prūsų į Lietuvą ele
mentorius ir maldaknyges.

Lietuvių Siuvėjų 
balius
■ ■ -............................4-

Lietuvių Siuvėjų Unija, A. 
C. W. Y. A., skyrius 269, lap
kričio 29 d- rengia savo balių 
Amalgameitų svetainėje, 333 
So. Ashland Avė.

Tik tos unijos kūrėjai žino, 
kiek vargo ir persekiojimų siu
vėjai pakėlė, kol ta unija susi
kūrė, norėdami žmoniškesnes 
gyvenimo sąlygas išsikovoti, ir 
nežiūrint kad daugelis ir ka
lėjimo, kitas ir mirti gavo, vie
nok adatos pramonės darbinin
kai pasiekė savo, ir šiandien 
Amalgameitų unija yra viena 
iš drūčiausių.

Lietuvių 269 skyriui teko 
dar sunkesnių laikų pergyven
ti, nes čia ne tik išoriniai prie
šai, bet ir iš vidaus tam tikra 
srovė bandė gręžti ir suardy
ti, bet lietuviai siuvėjai apsi
žiūrėję ir pažinę kokiais tiks
lais jų organizacija ardoma, da-

Valerija Bručienė
Dainuos pirmą kartą iš Italijos 

sugrįžusi Birutės parengime

Kaip teko girdėti, visiems 
ehieagiočiams iš praeities gerai 
žinoma dainininkė, Valerija 
Bručienė, kuri buvo išvažiavu
si į Italiją kur apie porą me
tų pašventė lavinimui dainavi
mo, Chicagos publika turės pro
gos ją išgirsti “Birutes” choro 
parengime gruodžio’ 14 dieną, 
Lietuvių Auditorijoj. P-nią Bru- 
čienę atsimena visi gerai, kad 
ji turėjo gražų balsą ir mokė
jo ji gerai valdyti. Užtai pu
blika jos vis laukia su žingei
dumu pasirodant su dainomis.

šie laiškai yra atėję iš Europos į 
Kam jie priklauso, tegul nueina I i 
vyri ausi jį paštą (Clark ir Adams j 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie

902
904
905
907
910
926

Baltoskonos V 
Branis Kolmka 
Bružas John 
Cesokas John B 
Dumiat Wladyslaw 
Losis Mike

Naujasis Essex

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

Garsinkitės “N-nose”

Tik kepasi rodęs pas pardavėjus naujas Essex Coach. Jis pasižymi skaitlingais pagerinimais ir savo gražumu, taip
jau ir žemesne kaina.

ŠIANDIE,... Du Nauji Karai Jau Pagaminti ...ŠIANDIE
The G R. E AT E R.

EIGHT 
2-PASS. 
COUPE

OTHER
(COACH

HOBY MODELS AS ATTRACHVELY PRiCED . SPECIAL EOUIPMENT EKTRA

Nepaprastos vertybes
ALI PRJCES f. O. B. OETROIT

Stebėtinos Kainos

cocFSSFY s^vER
COACH or. 2tPASSENGER. COUPE

OTHlk BODY MODEIS AS ATTRACrivriY PRIC£D . SPECIAL EOUiPMJNT £XT«A . Ali PRICCS F. O. #. OHROII

Mes įžengiame į naują lauką su labai page
rintais Karais už žemiausią Kainą musų istorijoje

atdAra nedaliomis ir 
; vakarais Per WILEIAM J. McANEENY

Prezidentą. Hudson Motor Car Company

■ 'g'1" * ? 1 . i-i ,
ATDARA NEDALIOMIS IR 

VAKARAIS

M ES pagaminome šiuos modeliius kiekvienu žvilgsniu pasiekda

mi ir viršydami 1931 standardus veiksmo ir kokybės, ir mes niekad 
musų istorijoje nesame pasiūlę tiek daug pagerinimų. Kokybė yra 
didesnė iki pačios mažiausios smulkmenos. Kiekviena veikimo fazė

ekonomiją.

tapo labai pagerinta ir luksusas kokį mes įdėjome į šiuos karus yra 
daug didesnis negu kada pirmiau buvo. Motorai yra didesni ir turi 
didesnę jėgą. Yra įvesta veiksminga sistema aliejaus šaldymo. 
Pažymėtinas pagerinimas karburacijos padidina lengvumą veikimo ir 

Bodies yra ilgesni ir platesni. Šie karai turi puikiau
sias, lengviausias važiavimo kokybes. Pirmą kartą tokis komfortas 
yra prieinamas už šias žemas kainas. Tiktai didelės gaminimo eko
nomijos ir tas faktas, kad musų didelis išteklius duoda mums galimy- - 
bes pilniausia pasinaudoti progom is pirkti reikmenis atpigintomis 
kainomis, leidžia mums pasiūlyti publikai didžiausią visoj musų is-

‘torijoj kombinaciją kokybės ir žemų kainų.

Savininkų Manažmentas leidžia teikti nepaprastas vertybes
Savininku manažementas leidžia 
Hudson-Essex teikti jums šias ne
paprastas kokybes už tokią žemą 
kainą. Žmonės, kurie dabar veda 
kompani jos reikalus yra su šia kom
panija nuo pat jos įsikūrimo dvide
šimt du metai atgal. Jos departa
mentų viršininkai ir vyriausi distri- 
butoriai yra jos kontroliuojantys \ 
savininkai. Jų nepriklausomybė yra

paremta nepaprastai dideliais kapi
talo ištekliais ir gerai įrengtomis 
dirbtuvėmis. Tas leidžia Hudson-
Essex vadovauti dezaino ir inžinie-
rystes kokybėje. Tai leidžia ekono
mijas gamyboje ir pardavime, dėlei 
go galima teikti tiesiai publikai ne
paprastas kokybes už stebėtinai že
mas kainas.

Pamatykite abu naujus Karus šiose vietose šiandie 
BUTLEk MOTORS, Ine 

DISTRIBUTORS 
Michigan 2000

Salesroom
2251 S. Michigan Avė.

Main Service Dept. 
25th & Indiana Avė.

METROPOLITAN DEALERS 
NORTH SIDE

Broachvay Hudson Easet Co., 
5657 N. Broachvay 

Buckinghain Motors, Ine. 
3048 N. Danien Avė. 

Dampman-Schmltt Co.
1820 Ridge Avė., Evanaton 

Keystone Motor Sales Corp.
3143 Lawrence Avė. 

Keystone Motor Sales Corp.
4950 N. Weatefn Avė. 

Schellenberger Motor Sales, 
4101 Mihvaukee Avė. 

SOUTH SIDE 
AJax Auto Co.

7800 Stony Island Avė.
8635-39 Coinmerclal Avė.

SOUTH SIDE—Cont.
Beverly Motors, Ine. 

8933 8. Ashland Avė.
Ilurke Motor Sales, 

3512 Archer Avė.
Calmnet Motor Co.

10940 Michigan . Avė.
Heyne Motor Sales, 

5104 S. Ashland Avė.
Illll Auto Sales, 

Blue Island, III.
Midway

6014
Schooll

7023

WEST SIDF—Cont.
Crandall Motor Car Company, 

Oak Park, Illinola
Hulllvan-Morgan Motor Sules, 

4701 W. Waahlngton Blvd.
Niillivun-Morgan Motor Sales 

6201 W. 22nd St.

SUBURBAN DEALERS—Cont. SUBURBAN DEALERS—Cont.

Chieago 
2307-13 W

HudRon-Ki«sex Corp., 
Cottage Grove Are. 
Motor Sales, 
S. Halsted St.
WEST SIDE 

Oakley Motor Sales, 
Chiengo Are.

i SUBURBAN DEALERS
Barrington Hudson-Essex Co., 

BpiTington, III.
A. D. Flentge Motor Co., 

Dės Plaines, III.
Davls Garage and Sales, 

E. Chlcago, Illinois 
Crandall Motor Car Co. 

Elmhurst, III.

Melntyre Hudson Co., Ine., 
Gary. Indiana

Harold Cross and Co. 
Glen Ellyn, III.

Axnew Motor. Company, 
Hammond, Indiana

Wlllltts Hudson-Esse* Co., 
Hlghland Tark, Illinois

Khisdale Hudson Company, 
liinsdale, Illinois

Leelie Storey 
llobart, Indiana

Galvin Motor Sales, 
Indiana Harbor, Indiana

Loinbard Auto Repair, 
Ix>mbard, Illinois

Frlcke Motor Sale», 
Park Ridge. Illinola

Round I^ke Garaire, 
Round Lake, Illinola

Shllllng Motor Hales, 
South Holland, II).

Grlguby Hudaon Co., 
Ū'aukegan, Illinola

Willitta Hudh<>ii-F'aaex Co., 
Wlnnetka, Illinola

Foaalaod Service and Garage. 
U'lnthrop Harbor, Tllinola
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Apiplėšė Peoples 
Furniture krau

tuvę

pasakojo policijai kaip jis Bab- 
kų nušovė: Vakare kažkas pri
ėjęs prie jo gyvenamo buto 'du
rių ir pradėjęs belsti. Kanapa 
paklausęs “Who is it?”, bet 
niekas neatsakęs ir beldimas 
nesiliovęs. Kanapa paleidęs šū
vį per duris ir išgirdęs kažką 
nugriūvant. Atidaręs duris, ra
dęs sužeistą žmogų, kurs dar 
bandęs atsikelti, tada Kanapa 
dar syk j šovęs į j j. Babkus kri-

f

I

to negyvas, peršautas du kar
tu sale širdies.

Kanapa areštuotas tardymui. 
Babkaus kūnas pašarvotas A, 
Masalskio koplyčioj. Laidotu
vės bus pirmadieny.

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

Lietuvės Akušeres Lietuviai Gydytojai

Banditai suvarė ir uždarė i sei
fą tarnautojus ir išnešė vi
sos dienos kasą

Pereito antradienio vakarą 
prieš pat krautuvės uždarant 
padaryta akiplėšiškas užpuoli
mas ant vienos didžiausiųjų lie-’ 
tuvtškų krautuvių, People’s 
Furnitūrą Cot, 2536-40 W. 63rd 
Street.

Gauja banditų išpuolę su re
volveriais rankose tuo momen
tu, kada iš svečių nieko nebu
vo, sušukę kad “stiek ’em up”, 
pareikalavo visus „tarnautojus 
sueiti į seifą ir brauningais 
kumščiodami visus suvarę už
darė.

Uždarę seifą patys pradėjo 
zuiti po krautuvės registerius 
ir iškratę visos dienos paja
mas, išsinešdino. Uždarytuosius 
tarnautojus bepaliuosavo kada 
atėję nauji kostiumėliai rado 
krautuvę visai tuščią ir išgir
do seife beldžiant ir šaukiant 
pagalbos.

Fiziškai niekas nenukentėjo. 
Kiek pinigų išvogė, dar nėra 
tikros žinios, tik galima spėti, 
kad nemažą sumą, nes prieš 
Padėkavonės dieną biznis ypa
tingai gyvai ėjo.

Daromi visi žygiai plėšikams 
susekti. Plačiau bus vėliau.

URŠULE ABARAVICZ 
po tėvais Witkauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 25 dieną, 9:10 valan
dą vakare. 1930 m,, sulaukus 27 
m. amžiaus gimus Pagirėnų 
vaisė., Dūkštų parapijos, Virtkie- 
nų kaime. Išgyveno Amerikoj 
tik 7 metus. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Nikodimą, sūnų 
Leonardą 6 m. amžiaus. brolį 
Pranciškų, švogerką Witkauskienf, 
o Lietuvoj motiną ir sseserį Vero
niką ir švogerį Antaną Dudeną. 
Kūnas pašarvotas randasi 4600 S. 
Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, lap
kričio 29 dieną, 8:00 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Uršulės Abaravicz 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti iai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Brideportietis Anta 
nas Babkus nu

šautas
Babkus, 22 m. amžiaus, dar

bininkas, gyvenęs ant trečio 
aukšto užpakaliniame bute na
mo prie 724 West 31 st. mir
tinai nušautas per klaidą.

Stephen Kanapa (lietuvis) 
bučeris, turįs bučernę to pa
ties namo apatiniame flore, pa-

Hayes Monument 
Company 

2724 W. lllth St.
Skyrius priešais di
džiuosius vartus 
Holy Sepulchre 

kapinių.
Tel. Beverly 0601 
“Amžių Akmens“ 

paminklai. 
Augiėiausia 

kokybė. 
Žemos kainos.

Didžiausias pamin
klų pasirinkimas 

Chicagoje

METINIS MIRTIES MINĖJIMAS 
A 'I* A 

JUSTINAS SIMONAITIS
Mirė Lapkričio 2) d., 1929. 27 

metų amžiaus. Paėjo iš Smilgių pa
rapijos. Panevėžio apskričio. Paliko du 
brolius — Aleksandrą ir Viktorą ir se
serį Oną. Velionis ilsis Tautiškose Lie
tuvių Kapinėse.

Nuliūdę Broliai ir Sesuo.

r

JUOZAPAS TARVA1NIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 26 dieną. 9:10 valan
dą vakare. 19)0 m., sulaukęs apie 
4 2 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj 
Tauragės apskr.. Gaurės parap., 
Drutaviškės kaime. Paliko dide
liame nuliudime seserį Petronėlę 
ir švogerį Jurgį Norkus, du bro
lius Antaną (Kewanee, III.) 
ir Pranciškų (Dės Moines. Ia.) 
anūkę Oną. du anukus — Pran
ciškų ir Kleofą Norkus, dvi švo- 
gerkas ir gimines Amerikoj. Lietu- 
tuvoj seną motinėlę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 3957 S. 
Rockwell St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny lap- 
pric'io 29 dieną. 7:30 vai. iš ry
to iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iŠ ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Tarvainio 
giminės, draugai ir paHstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sesuo, Broliai. Svogeris, 
Švogerką, Anūkai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. M. Pilipavičius. Tel. 
Boulevard 4139.

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
laiko-bedarbės

ANTANAS GRIGALIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 24 dieną, 6:30 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, gimęs Biržų apskr-, 
Vabalninku pirap., ^Sidabriškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliudi
me moterį Ceciliją, po tėvais Blu- 
čiukaitę, dvi dukteris 
mierą ir 
nūs -— Antaną, Albertą, Stanis
lovą ir Edvardą, brolį Motiejų, 
seserį Uršulę Vaišnorienę ir gimi
nes. o Lietuvoj 3 seseris — Oną, 
Kostanciją ir Emiliją ir brolį Au
gustiną. Kūnas pašarvotas randasi 
1907 S. Ruble St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, lap
kričio 28 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Apveizėtos Dievo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Grigaliūno 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
Nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sanai, 
Brolis, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 17

Dr. J. Shinglman
4930 W. 13 St.

CICERO
(kuris praktikuoja Cicero J apie 

25 metus)

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

gydymą už pusę kainos

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

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

St.

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos i

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6.30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46tb 8t. Chicago. III.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

9 
teiks

MRS ANELIA K. JARU8H 
Phyaieal Therapy A Midvvlfo 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Kazi-
Virginiją. -keturius su- 

Albertą, Stanis-

9252

Grabo riai
duodu 
eltctric

Phoae 
Hemlock

Patarnauja 
gimdyme, 
masiage,
treatment ir mag- 
netic blanktu ir 
tt. Moterim ir
merginom patari
mai dovanai.

Telefonas Yards 1

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

PRANCIČKUS WOOLBECK

S. D, LACHAVIC.H
LIETUVIS GRABORIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 25 dieną. 4:30 valandą 
po pietų, 1930 m., gimęs Telšių 
apskr., Tytavėnų valse., Akme
nės kaime. Paliko dideliame nu- 
Iiudime du sūnų — Robert.i ir 
-eonardą. pusbrolį Antaną Būti

ną, dėdę Vaclovą Woolbeck, tetą 
Zofiją Pocevičienę, o Lietuvoj le
vus. brolius ir seseris. Kūnas pa
šarvotas randasi 1 1803 South 
Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks subacoj. lap
kričio 29 dieną, 8:00 vai ryte i? 
namų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio stelą, e 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. t

Visi a. a. Pranciškaus Wool- 
beek giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.

Sūnus ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius, Tel. Canal 6174.

ANTANAS KRUŠEVIČIUS'
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 24 dieną. 12:35 valan
dą po pietų. 1930 m., sulaukęs 
29 metų amžiaus, gimęs Chicago, 
III. Paliko dideliame nuliudime 
motiną Marijoną, tėvą Leoną, 4 
brolius — Leoną, Franciškų, Al-* 
biną ir Mykolą, brolienę Pranciš
ką ,3 dėdes — Mykolą ir Joną 
Meldažius, dėdienes Meldažienes, 
dėdę Motiejų Kruševičių ir dėdie
nę Kruševičienę, daug pusseserių 
ir daug pusbrolių, o Lietuvoj se
ną dieduką ir daug pusseserių ir 
pusbrolių ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 2157 W. 22 PI.

Laidotuvės įvyks subatoj, lap
kričio 29 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Kruševičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Broliai, Brolienės,
Dėdės, Dėdienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. Lachavich, Telefonas 
Roosevelt 2515.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų p»tarn>vimM lai
dotuvėse ir kokiams rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Aubtirn Ave<
CHICAGO, ILL.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę it 
toliregystę. Prirengia teisingai akiniua. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai- Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Rainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI

ir Akinių Dirbtuvė

West 35th St

SPECIALISTAS

Ofisas

756 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10
N<>dėliomis nuo 10 iki 12.

, nuo 6 iki t

Jei abejoji apie savo akis, eik paa

Dr. A. R. BLUMENTHAL
■i: OPTOMETRIST

Laikinai persikCM cu 
kampo ir dabar ran- 

*’ dasi 4660 Grosą Avė.
Tel. Yard? 4«P

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS 
gydytojas ir chirurgas 

atidėti antrą ofisą (su Dr. Lauraičla 
— viršuj Bielskio-Rakičto ap tiekos) po 
m 2423 1V«»r M arpu et te Rd. Valan- 
iaadost nuo 2 iki 4 po pitt- Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: o«O 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez.

ect

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

reetal

Dr. J. W. Beaudette

6641 So. Albany Ava. Tai. Pn 
1930. Nedėliotais tik pagal sutarti

Viršuj Ashland State Banko 
1

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 |t ųuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piei

Telefonas Canal 0464

Oflao Telefonaa Virrinta 0086 
Bau. Ven Burea »8A8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Valandoa 11 ryta Iki 1 po plotu. B iki 4 ir 
6 Iki S vakaro. Nedaliom nuo 10 Iki 18 <H*- 

•a. Namu ofiaaa North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandoa 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tek
VALANDOS) 

nno 
nuo

Ofise Tel. Victory 689) 
Rez. Td. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Lafayette 4144
Advokatai

9 iki 11 valandai ryto 
4 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos*. 6—8 vakare 

DR. A. L. YITSKA 
GYDYTOJAS it CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4198 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

127

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS z 
N. Dearbotn St., Room 111% 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergę. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tvl. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
Residence Phone Hemlock 7691

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikai* j naujų vietų po 
numeriu

1545 W. 47th St. 
šalimai Denositors Bankų 

skersai gatvės nuo 
Peoplee Bankų 

arti Ashland Ava.

■O

R. A. VASALUS 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street, 

Room 1701 Tel. Randolpb 
Valandos nuo 9 rvto iki 6 ''•I 
3241 S, Halsted St. tel. Vidury

Valandos — 7 Iki 9 vakaro 
Olis—Utar., Katv. ir Subatag vah 
Vasallo—Pan.. Ser. ir Pitnyčioa v

6331

0562

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

' Phone Boulevard 3697
331S South Hafeted St

ANTANAS BABKUS

Joną ir Juozapą 
Kūnas pa-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 27 dieną. 1:30 valan
dą ryte, 19)0 m., sulaukęs 22 
metų amažiaus. ginus Toluca. III., 
gegužės 15, 1908 m. Paliko di
deliame nuliudime motiną Vero
niką. tėvą Liudviką, dvi seserį — 
Eleną ir Oną. brolį Pranciškų, du 
pusbroliu 
Babkus ir gimines, 
šarvotas randasi Masalskio koply- 
fioij 3 307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
gruodžio 1 dieną. 8 vai. iš ryto 
iš koplyčios į Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Babkaus gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

' Nuliūdę liekame.

Tėveliai, Seserys, Brolis, 
Pusbroliai ir Gimines.

JURGIS ŠEPUTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 26 dieną. 3:30 va
landą po pietų. 1930 m., sulaukęs 
36 m. amžiaus, gimęs, Tauragės 
apskr., Pagramančio parap., Ilijo- 
šiškių kaime. Amerikoj išgyveno 
17 metų. Paliko dideliame nu- 
liundime seserį Uršulę, švogerį Jo
ną Žautis, du broliu — Joną ir 
Augustą, švogerką Julijoną Še- 
putienę, 4 pussesres — Marijoną 
Ivinskienę. Oną Žemeckienę, Ro
zaliją Mikalauskienę ir Petronę 
Kučinskienę. pusbrolį Augustą Že- 
meckį ir gimines. Lietuvoj Motiną 
Marijoną, brcftį Petrą, seserį Juli
joną Teminskiene. Kūnas- pašar
votas randasi -5940 W. 63 PI.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
gruodžio 1 dieną. 8 vai. vai. ryto 
iš namų į Šv. Užgimimo Pan. 
Šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Šepučio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
tnį patarnavimą ir atsisveikinimą-

Nuliūdę liekame.

Sesuo, S vogė ris, Broliai, 
Švogerku, Pusseserė, 
Pusbrolis ir Giminės.

Tel. Yards 1 74 L
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 41)9.

Laidotuvėse patarnauja grabo-» 
rius Eudeikis,

Daktaras WISSIG
Paiauliniam* kart

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UžSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslSs, ufciuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerkles skaudėjimų ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, kų 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir ilgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 ▼. 
4200 Weet 26 SU kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Kapitonai
Specialistas iš

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Lietuviai Gydytojai

DR. J. J. KOW ARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rea. 2359 S. Leavitt St., Canal 2830 
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 8413 

1327 So. 49th 
T elefonas 

Cicero 3724

Ct

Boulevard 5203

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumtt 3294

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

52 E. 107th St 
kampas Micbigan Avė.

Pullmaa 5950—namų Pulk 6377Ttl. I 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas

1

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Cbicago. III.

Tel. Victory 1115

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

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

bų išdirbystčs. %
OFISAS:

668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St.

Tel. Victorv 4088

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

J. F. Eudeikis Komp. 
: PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero • 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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 Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ncd. 10—U ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTAŠH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rei. 6600 South Artosian Avenuo 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

n

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M .

A. MONTVID, M. D.
1679 Milwų«kee Avsnue. Room 209 

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

Tel. Bru(swick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Residence Phone Ravenstyood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
2700 Devoo Avy., Rogers Park 3320 

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

Nedėliotus sulig sutarties.

įvairus" Gydytojai'

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandas: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.
Seredos, vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

M

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
rus 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: 
1825 W. 18th St., netoli Morgan 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

South Shorė 2238 ar Randolpb 6800

St

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
South Ashland Ave^ 2 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

*4 u o 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedel nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

4729 labo*

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4681 South Ashland Aveaue

Ofiso valandos:
4uo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3203

Rezidencija Tel. Midway 5512 it 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS ' 

Oakley it 24 SL Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 

Peiuyuomis 1 iki 4 v. v.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Weat Washington Street 
Cor. Wasbington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Parik 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS advokatas

105 W. Adams St., Room 2117 
Teūphone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 W. Z2nd St nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

M

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390 Vai 9-*4 
Rezidencija 6158 S. Talman A V.

Tel. Prospect 8525
----- O—*

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One North La Saite Bldg. 
One North La Solis St.

(Cor. La Šalie and Madtson Su.) 
Ofiso Tel. Šute 2704; 4412

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockwclJ SL 
Tai. Republic 9723

I

i



NAUJIENOS, Chicago, III

Didžiojo Vilniaus Seimo Nutarimai CLASSIFIED ADS

Valsčiai ir mokyklos
PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADS

infor

II. Lietuvos autonomija

Furnishpd Rnoms

norima
dinta

For Rent
išradi

autonomiškoj

Farms For Sale

nuo

vie PINIGAI
Mea

mote

sve

504

ne

Lietuvos Valstiečių 
Sąjungos nutarimai

kareiviauti 
valdžios tar- 
neduosime.

Lietuvių Moterų Dr- 
gija Apšvieta rengia 
smagų šokių vakarą

Prie Vilniaus Seimo 
25 metų sukaktuvių

revoliucija!
meile, lygybe

visi Lie- 
tlesiu ir

patogu- 
nakvyn?

augu 
augs 
augs 
augs, 
augs, 
augs, 
augs 
augs 
augs 
augs 
augs 
aura 
augs 
augs 
augs 
augs, 
augs, 
augs

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

Financial
Finanšai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS
Neima m komiso nuo $50 iki $300

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

Taipgi bus priimamos naujos 
nares į virš minėtą draugiją. 
Nuo 16 mėty iki 25 įstojimas 
veltui, nuo 25 iki 45 įstojimas 
vienas dol. .

laisvės ir nepri 
uvos!

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

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
renčia, pigi. Priežastis pardavimo part
nerių nesutikimas, 821 W. 34 St. TeL 
Bouievard 3379.

3) Rusus-mokytojus nutaria
me išvaryti. Į jų vietą paveda
me naujai išrinktam vaitui (tė
vūnui, staršinai) atkviesti mo- 
kytojus-lietuvius, kurie musų 
vaikus mokys lietuviškai; ligi 
vaitui neatkvietos naujų mo
kytojų, savo vaikus mokysime 
namie j e.

4) Dabartinius valsčių teis
mus panaikinsime, į jų vietą 
įvesime “trečiųjų teismus”. Bus 
taip: abi pusi, kuriedvi bylinė
sis (provosis), išsirinks sau iš 
savo žmonių po vieną teisėją; 
abu išrinktuoju teisėju išsi
rinks dar trečią teisėją ir pas
kui tie visi trys teisėjai teis 
abi pusi, kuriedvi ieško teisy
bės ir bylinėjas.

Lapkričio 24 d., 1905 metų 
buvo laikraščiuose atspausdin
tas L. S. P. A. atsišaukimas, 
kuriame išdėstyti įvykiai tų 
laikų Rusijoj ir Lietuvos liau-

1) Jei norime įgyti autono
miją, turime pirmučiausia su
griauti dabartinę musų tautos 
prispaudėjų tvarką. Tam tiks
lui reikia, kad čia išvien eitų 
visi Lietuvos politiškieji būriai 
(visos partijos) ir atskirieji 
musų žmonės. Susivienijus sa
vo krašte, reikia jungtis su vi
somis kitomis Rusijos tauto
mis, kurios padeda griauti tą 
tvarką. Tuo tarpu, kol kas bus,

1. Dabartinis padėjimas Rusi 
jpje ir Lietuvoje.

III. Kokiu bu d u iškovoti 
autonomiją

PATENTAI, copyrigbts 
mai visokios rųšies. 

B. PELECHOWICZ 
2100 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

5) Caro tarnams (visokiai 
vyresnybei) važioti krasos ne
laikysime: vaitas ir kita vals
čiaus vyresnybė turės važinėti 
savais samdytais arkliais.

Pripažindami, jog dabartine 
rusų vyriausybė yra didžiau
sias musų prispaudėjas, jog 
prieš tą vyriausybę pasikėlė 
visi rusų valstybės kraštai; jo- 
gej geresnio gyvenimo galėsi- 
me sulaukti tiktai apgalėję se
rą ją valdžią 
čia lietuviai nutarė:

Šviestis, jungtis ir stoti j ko
vą drauge su sukilusiais visų 
Rusijos tautų žmonėmis.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ PAR 
TIJOS AMERIKOJE 

ATSIŠAUKIMAS

M. X. Mockus kalbės 
Kam Turime Būt Dė- 
Ir bus išaiškintas 

Verta 
Pra- 
3142 

penktadieny, 
7:30 v. 
Kviečia

SUTAUPINKIT ant anglių Bouievard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už ton? su 
pristatymu vežimų lodais. GOVAL1S

si vienu balsu išrado 
gn kovoti drauge su 
bernijų lietuviais už 
autonomiją, tad jie, 
čir i, ir su jais visas

Kun 
temoj: 
kingi?1 
“Liepsnojantis Kardas”, 
girdėt, suprast ir žinot, 
kalba įvyks Mildos svet 
So. Halsted St 
lapkričio (Nov.) 28 d. 
vakare. Įžanga veltui 
visus Rengėjai.

LIETUVIŲ MOTERŲ 
DR-.TOS APŠVIETA 

23 metų 
JUBILIEJINIS VAKARAS 
SUBATOJE, LAPKRIČIO 

(NOV.) 29 d.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 

3133 S. Halsted St.
Muzika gera, pono J. Rakausko 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga 50c ypatai.

Vilniaus Seimo nu
tarimas

6) Caro valdininkų neklau
sysime ir jokių reikalų su jais 
neturėsime. Varysime juos iš 
savo krašto; pakako jau jiems 
musų gardžios duonos valgyti 
ir mus smaugti; tegu, važiuoja 
iš kur atvažiavę.

MORTGAGE BANKERS 
Po valstijos priežiūra 

6755 So. Western Avenue 
Tei. Grovebill 1038

Tie nutarimai yra vaisiu# su
sitarimo tarpe įvairių Seimo 
frakcijų, kurių tarpe gana ge
ras skaičius buvo konservaty- 
viškų, lūkuriuojančių ir nedrį
susių stoti į atvirą kovą su car 
ro pajėgomis, todėl tie nutari
mai yra labai migloti ir nepa
tiekė jokios programos, kaip 
iškovoti tuos pačius nutarimus.

Tą trukumą išsemiančiai už
pildė dviejų didžiausių Seimo 
frakcijų, Liet. Socialdemokra
tų Partijos ir Valstiečių Sąjun
gos nutarimai, padaryti atski
rai, kuriuos po viens kito ir 
paduodame. •

Kurios ponios ar panelės no 
rit jstot į Apšvietos 
malonėsite atsilankyti 
ra, subatoje, lapkričio 
ną, Chicago Lietuvių

Situation VVanted 
Darbo Ieško

SENYVAS 
farmos. 
Illinois

Perkam Mortgečias ir Bonas. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį tart?. 
Inšiurinam namus ir visk? vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštas.
Siunčiam Pinigas ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

1. Kadangi Lietuvos gyven
tojų reikalai galima kaip rei
kiant aprūpinti tiktai gavus 
kraštui autonomiją 
l::d visos tautos, kurios begy
vena Lietuvoje, galėtų pilna 
laisve naudoties, — Lietuvių 
Susivažiavimas nusprendžia: 

Reikalauti Lietuvos autono
mijos 
Seimą 
t uvos 
slaptu

Mus, Lietuvos valstiečius, da
bartinė valdžia visaip spaudžia. 
Ji užkrovė ant musų nepake
liamus mokesnius. Didžiausią 
tų mokesnių dalį atsiima savo 
reikalams pati Rusijos vyriau
sybė, ir tik mažutėlė jų dalelė 
liekti Lietuvoje, bet ir ta pa
ti ateivių valdininkų kišenėse.

Mes savo uždirbtais kruvinu 
prakaitu pinigais turime laiky
ti valdininkus-rusus, nors jiems 
visai nerupi musų gerovė. Jie 
negali juk ir nenori su mumis 
nė susikalbėti mūsiškai.

Rusijos valdžia neleidžia 
mums šviestis. Musų mokyklų 
mokytojai-rusai moko musų 
vaikus vien tik rusiškai. Musų 
vaikai, ėję keletą metų moks
lą neišmoksta tose mokyklose 
nė rašyti kaip reikiant.

Musų tarpe yra daug žmo
nių, kurie tukime maža žemės 
arba visai jos neturime. Rusų 
valdžia per lenkmetį užgrėbė 
daug musų žemės, dabar ji tu
ri mums tą žemę sugrąžinti.

Musų teismai visi pačios val
džios įtaisyti; jie neteisingi, pa
perkami; juo#e viskas vedama 
nesuprantama, svetima mums 
kalba.

Musų tiesos mažesnės už ki
tų luomų (stonų) tiesas, nors 
visi jie maitinasi duona, ku
ri uždirbta beveik musų vienų 
prakaitu.

Visų musų vargų ir bėdų ne
galime čia nė išpasakoti...

Taip gyventi toliau mes 
begalime!

Mes’, Lietuvos valstiečiai? 
tvirtai tikime, jog tik tuomet 
galėsime žmoniškai gyventi, 
kada mes patys valdysimės, 
kada musų krašto valdžią rink
sime me# patys, kada visą mu
sų kyaštą, Lietuvą, valdys rau

kas čia nutarta, pasiry- 
įkurti “Lie

jies 
jog tik išvien eidami

dies pastangos išsivaduoti, ir 
sakoma:

“Prasidėjo tikra revoliucija. 
Milijonai Rusijos proletariato 
laiks nuo laiko guldys savo 
galvas už iškovojimą laisvės, 
Bet Rusijos proletariatas iško
vos laisvę ne tiktai sau. Sal
džius tos kovos vaisius ragaus 
netoli šimto visokių tautų, da
bar sujungtų po despotiškos 
tiranijos jungu. Atgausime ir 
mes lietuviai, laisvą neprigul- 
mingą Lietuvą. Sutaisysime 
savo demokratišką respubliką 
su prezidentu ir Seimu Vilniu
je. Paskiau# palengva išplėto
sime ir valdžią kooperatyvišką, 
valdžią laisvės, lygybės ir bro
lybės, valdžią žmonių...

“Taigi gana dabar lošti žo
džiais ir frazėmis. Nelaikąs 
simpatijų ant popieros. Laikas 
didžiausio įtempimo, energijos 
ir darbo. Laikas paremti re
voliuciją aktyviškai...

“Visi, kurių širdyse dega 
meilė prie laisvės ir prijaučia 
Lietuvos’ vargdieniams, tegul 
iki gruodžio 25 d. pasistengia 
priduoti į redakcijas “Kovos”, 
“Vienybes” vardus ypatų, ku
rios geidžia įdėti revoliucinin 
komitetam Per Kalėdas bus 
padarytas tam tikras susiva
žiavimas, suskaityti balsai ir 
pagarsintas laikraščiuos'e visuo
menės išrinktasis komitetas.

“Tuom tarpu vientaučiai, re
voliucijai aukas siųskite į re
dakcijas, kurios priims, ar 
siųskite tiesiai atstovui L. S. 
D. P. ant šio adreso: J. Lizdei
ka, 28 Gray St. Silvertown, 
London E., England. Pakvituo
tas bu# “D. B.” arba “Kovo-

—

. .Ir . j • •

Ofiso 
olėtų, nuo 5 iki 7:80 vakaro Nedi

Unl nuo 10 rvto iki 1 rx> nietu

Furniture & Fixture> 
Rakandai-Įtaisai

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO 
Tel. Bouievard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Lietuvių Rubsiuvių lokalas 269 ren
gia didelį balių, subatoj, November 29. 
1930, Amalgameitų Unios svetainėj, 333 
So. Ashland Avė. Pradžia 7 vai. vak. 
Bus labai gera orkestrą. Šis balius bus 
vienas iš geriausių kada buvo.

— Komitetas.

su Seimu Vilniuje. Į tą 
rinks atstovus 
žmonės lygiu, 
balsavimu.

Draugija jau gyvuoja 23 mo
tai, tai ir jos jubiliejinis va
karas yra 23-čias. Tame vaka
re bus suteiktos dovanos na
rėms išbuvusioms dešimtį me
tų ir neėmusioms pašalpos

Help Wanted—Malė
________ Darbininkų _reikia ________

REIKALINGI vyrai dirbti nuo štu- 
kų 2-3 dienas savaitėj, gali pasidaryti 
$6.00 į dieną. Klauskite Baum, 184 
W. Washington St., Room 602.

Siuomi šaukiamas Amer. Lietuvių 
Daktarų Draugijos susirinkimas, kuris 
atsibus Universal State Bank Club’e — 
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.

mas Vilniuje.
Pasiuntiniu# arba musų at

stovus į Vilniaus Seimą galės 
ir turės rinktit visi suaugę Lie
tuvos gyventojai; kiekvienas 
galės lygiai, tiesiai ir slaptai 
paduoti savo balsą už tą žmo
gų, kurį jis norės išrinkti at
stovu. Jei savo atstovus į Vil
niaus Seimą rinktumėm kitaip, 
ne visi, ne lygiai, ne tiesiai ir 
ne slapta, tad ir musų išrink
toji valdžia skaustų mus taip, 
kaip dabar mus skaudžia ne
rinktoji vyriausybė.

Ligi nesušaukus Vilniuje Sei
mo, savo reikalais rūpinsimės 
me# patys ir valdysimos.

Savo būvį turime pagerinti 
mes patys, ir todėl nutariame:

žmogus ieško darbo ant 
Bobrick, Box 13, Lemont,

• •■įievurd 662b Rea Yarda <40 
NORKUS & CO.

erk raustom rakandus, manus Lt 
□kius biznius, taipsr^/ ii miesto 
■niestų. Teisingas patamavinu**

1706 W 47th St •
CHICAGO .

Kun M. X.i Mockus, kalbės temoje 
"Kame Turime Būt Dėkingi”? Ir bus 
išaiškintas ‘‘Liepsnojantis Kardas”. Ver
ta girdėt, suprasti ir žinoti. Prakalbos 
/vyks Mildos svet,, 3142 So. Halsted 
St. Penktadienyje, lapkričio (Nov.) 
28 d., 7:30 vai. vakare.

Kviečia visus Rengėjai.

sutaisomi.

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP 

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

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

nutarimų buvo išspaus- 
10,000 lapelių skyrįum, 
to, “Vilniaus žiniose” ir 

“L. Ūkininke”. Seimui pasibai
gus tuos lapelius žmonės, be
važiuodami namo, jau pasiėmė 
su savim. Todėl Seimo nutari
mai trumpiausiu laiku išsipla
tino po visą Lietuvą.

2) Tą valsčiaus vyriausybę, 
kuri eina prieš žmones, drauge 
su caro tarnais, mes numesi
me ir jų vietoje išrinksime to
kiu# vyrus, kurie gins žmonių 
reikalus ir nepasiduos caro val
džiai.

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

Pradedant nuo rytdienos 
Cinema Art Guild 

rodo

Rusijos Nesupran
tamąjį

"RASPUTIN”
Šventąjį Nuodėmininką

Fanatiškas hipnotizuojantis ku 
nigas, kuris laimėjo carienės pasi 
tikėjimą — bet žaidė su moterį 
mis, vodka ir velniu. —

Keistesnė negu pasaka apie

Dr. Jekyll ir 
Mr. Hyde 

Taipgi 

Charlie Chaplin
Juokų Karalius veikale 

“Sunnyside”
Cbicago Avė.

į rytus nuo Michigan Blvd.

1) Valdžiai mokesnių nemo
kėsime, nes iš surinktųjų iš 
musų tarpo' pinigų ji laiko pul
kus kareivių, visokius valdinin
kus, žadarus, šnipus, policistus, 
uredininkus, pristovus (antsto
lius), apskričių viršininkus 
(sprauninkus), gubernatorius 
ir kitus, kurie jodinėja musų 
sprandais ir visaip mus smau-

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. Grecn mielai suteiks jums 
pilnas informacijas be jokių pareigų.

Checker Taxi Co.
1401 W. Jackson Blvd. 

Monroe 3700

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

“šalin caro ir kapitalistų vai 
džia!

“Tegyvuoja
“Teįvyksta

brolybė!
“Teįvyksta

klausoipybė Lięf

L Seimo visumos nutarimai, 
priimti laike paskutinės sesi
jos Vilniaus Miesto salėje, 
gruodžio 5 d. (lapkr. 22 d.), 
1905 m.

2) Visuose Lietuvos valsčiuo
se, visame jų reikalų vedime 
(susirašinėjime, Susižinojimuo
se...) turi būt vartojama pri
gimta žmonių kalba.

Kadangi dabartinė mokykla 
yra tik ištautinimo ir ištvirki
mo' įrankis, tad neikia visos to
kios mokyklos paversti grynai 
tautiškomis, t. y. pasirūpinti, 
kad mokslas jose butų išguldo- 
mas žmonių kalba; be to, mo
kytojus tokioms mokykloms tu
ri rinktis patys' to krašto žmo
nės.”

GINEMA
DAILĖS TEATRAS 
TYLIŲJŲ ŠEŠĖLIŲ 

. m.—be pertraukos—11 p 
Sub., Ned. ir Vakarais 75c

Dienomis 50c

4 KAMBARIŲ flatas ant rendos 
ti streekarių, geroje vietoje. 4543 
Troy St. Tel. Virginia 2681.

Dr-giją, 
į vaka- 
29 die- 
Audito- 

rijoje, 3133 So. Halsted St. Ku
rie norįt smagiai laiką praleist 
meldžiam atsilankyti koskait- 
lingiausia ir pasišokti prie p. 
J. RakauiM) geros orkestros.* 

Kviečia Komitetas.

Miscellaneous for Sale

ANT

Lietuva 
bus sudėta iš to# žemės, kur 
dabar gyvena lietuviai, Lietu
vos branduolys, ir iš tų Lietu
vos pakraščių, kurie dėl kokių 
nors priežasčių traukia prie to 
Lranduolio ir kurių gyventojai 
norės prie jo priklausyti.

2. Kadangi susirinkusieji Vil
niuje Lietuvių Susivažiavime 
Suvalkų gubernijos lietuviai vi-.

reikalin-1 
kitų gu-1 
Lietuvos 

Suvallcife-1 
Lietuvių 

Susivažiavimas nutarė, kad Su
valkų gubernijos lietuviai rei
kia priskirti prie visos autono
miškosios Lietuvos.

Santykiai su kitomis Rusijos 
šalimis turi būti paremti ant 
sandaro# pamatų: visos šalys 
bus lygios, gyvęs vienybėje, vi
sos jos darys vieną galingą val
stybę.

7) Savo brolių 
neleisime; jei kurį 
nai norėtų paimti,

8) Dvarų neužpuldinėsime, 
valdžios ir ponų miškų nenai- 
kinsime, bet užtai neduosime 
jų tuo tarpu naikinti nė val
džiai, nė ponams.

9) Ūkininkai iš trobelninkų 
už tuos žemės sklypelius, ku
riuos valdo trobelninkai, mo
kesnių reikalauti dabar nebega
li, nes patys ūkininkai yra nu
tarę mokesnių nebemokėti.

10) Me# visi čia susirinku
sieji, kad veikiau galėtų įvykti 
visa 
žome susijungti 
tu vos Valstiečių Sąjungą 
žinome 
visur galėsime visa pasiekti

Stokime visi už vieną 
Ir vienas už visus!

KAMBARIAI
Švarus kambariai su visais 

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

2318 Wasliington Blvd.

Langų plovėjas Geoi’ge 
put (gal Šeputis?) nukrito 
16 floro St. Clair hotel, 
E. Ohio st. ir užsimušė 
toj. Sleput gyveno 5940 West 
63 st. Jį numetė smarkus vė
jas, nesuspėjus užsisegti diržo-

flpeclallatM gydyme cbronUkų ir aauja U 
<ų. Jei kiti negafojo Įumla tlgydytl atšilau 
Icyklt pas mane Mano pilnas Hagsamiaavl 
aiaa atidengs jutu tikru lira ir —•
■ malu Irs gydyti sveikata Jums 
kit pas tikra specialistą karts l_____  __ „
kur tr kas Jums skauda, bei pats pasak?.

REAL ESI ATE 
LOANS B INSURANCE 

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng 
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavctte 0455

DIDELIS SUTAUPIMAS
MEGZTŲ VILNONIŲ 

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

Megztos vilnonės 
moterų. Seni

ktollnaro nuo $50 iki $800 
N e ima m komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokite 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra
3804 S. Kedfcie Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen, gera vieta, tinkamiausia vieta lie
tuviams žmonėms. 5601 So. Hermitage 
Avė., Tel. Hemlock 5978.

George Sleput (Sle- 
putis?) nukrito nuo 

16 aukšto

Dvidešimties Penkių Metų Jubilieji
nis Koncertas, Lietuvių Auditorijj, 3133 
So. Halsted St., Nedėtoje, Lapkričio- 
Nov. 30 d., 1930. Pradžia 7 vai. 
vakare. Tai bus didžiausias, iškilmin
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, 3 0 daininin
kų, Chicagos Lietuvių Vyrų Kvartetas: 
F. Jakavičius, J. Balanda, D. Kežas ir 
A. Ažukas, Merginų Trio: O. Berkiu- 
tė, O. Skeveriutė ir V. Stradomskaitė, 
Duetas: O. Berkiutė ir O. Skeveriutė, 
p-lė Valerija Čepukiutė, smuikininkė, A. 
Salaveičikiutė-Steponavičienė, solistė, K. 
Steponavičius, Muzikos Direktorius. Po 
koncerto linksmus šokiai griežiant šau
niai orkestrai. Širdingai kviečiame vi
sus Chicagos ir apielinkių miestelių lie
tuvius ir lietuvaites dalyvauti šiame ju
biliejiniame koncerte.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Centralinė Kuopa.

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais, 
aciju šauk arba rašyk

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLĘGE,

672 West Madison Street

—KOMFORTAS — GEROVĖ — NE
PRIKLAUSOMYBĖ DEL JUS—ANT 
VAKARINĖS DAKOTOS FARMOS. 

Eikite pirmyn. Užmirškite baimę dėl be
darbės. Bukit pats savo bosas. Pieni
ninkystės, grudų ar maišyta farrfia ar 
gyvulių ūkis vakarinėj daly North ar 
South Dakota, parinkta su pagelba di
delio geležinkelio, teikia jums didelę 
progą, ne turtus susikrauti, bet įsigyti 
nepriklausomybę. Jus rasite daugiau pa
sitikėjimo, daugiau komforto ant far- 
mos šiandie, negu kad būdavo pirmiau. 
Farmų kainos žemos, sąlygos lengvos.

Milwaukee geležinkelis pagelbsti nau
jai apsigyvenusiems gauti geriausias že
mės vertes už jų pinigus; apsaugo juos 
nuo neteisingų atpasakojimų apie klima
tą, žemę, derlius. Musų Agrikulturi- 
nis Agentas, kuris žino tas žemes, mie
lai patars jums kokios rūšies farmeria- 
vimas labiausia tinka kiekvienai apielin- 
kei — ir davinės patarimus po apsigy
venimo. Tiktai sėkmingas farmeris yra 
naudingas Mihvaukee geležinkeliui.

Tos derlingos žemės yra Įvairios — 
nuo lygių iki kalvuotų, tinkamų farme- 
riavimui su traktoriais ar arkliais — iki 
kalnuotų, tinkamų ganykloms ir gyvu
lių auginimui. Kainos įvairuoja sulig 
apielinkės ir rūšies žemės nuo $5 iki 
$25 už akrą neišdirbtos; nuo $15 iki 
$40 už akrą išdirbtos.

Ant žemių, kurias mes rekomenduo
jame, gerai auga ir gerai apsimoka kor- 
nai. kviečiai, linai, avižos, miežiai, al- 
falfa, alfalfa sėklos, saldieji dobilai, dar
žoves, mažieji vaisiai. Gyvulių augi
nimas, paukščiai, kiaulės ir pienininkys
tė yra labai pelningos. Geri keliai, ge
ležinkelių marketai, mokyklos, bažny
čios. geri kaimynai.

Leiskite mums pacelbėti jums. Duo
kite klausimus, angliškai, jei galima. Ra
šykite dabar dėl nemokamos, paveiks
luotos knygelės. Pasakykite mums ko
kios farmos jus norite, ar prudus. ar 
gyvulius jus norite auginti. Visi klau
simai bus teisingai atsakyti. Jokių jums 
pareigų. Žemos kelionės kainos farmų 
ieškotojams. R. W. Reynolds. Commis- 
sioner, The Milwaukee Road. 942-Z 
Union Station. Chicago, Illinois.

reikia nemokėti jLokių mokės- su Seimas, kurs bus sušaukia 
nių, uždaryti monopoliu#, ne
leisti vaikų į 'rusiškąsias prade
damąsias mokyklas, neiti Kau
no, Vilniaus ir Gardino gub. 
(ten, kur gyvena lietuviai), į 
valsčiaus teismus ir visas ki
tas dabartines valdžios įstaigas, 
neleisti savo brolių kareiviau
ti, prireikus streikuoti visięms 
darbo žmonėms miestuose ir 
sodžiuose.

Mme E. Roman R.N.
Fizinė TheCapija 

Mokslinis masažas. — Saulės, Elektros 
ir Medikuotos Maudynės. — Fizinės 

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

Tel. Central 0729

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų 
Turime ISparduoti 50 krovinių augSMauBioe 

rufiiea ncatfliimtų ifi Btoradžiaua rakandų. 
Didžiausios vertfiR kokios buvo pasiūlytos is

torijoj, susidedančios visokios 
rufifoB rakandų. 

*10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys Ifi Sparton, Majestle ir JackBoo 
Bell Radlo $45.00 ir aura
3 Šmotų miegamojo kamb. setai $45.00 ir as 
3 Šmotų Seklyčių setai ... $2S OO ir
Day Bede .......... .................. $5.00 ir
Cedar Chesta .......... ............... $10.00 ir
Valgomojo kambario 8etai..„ $20.00 ir
vairus Dreseriai...... ..............  $5.00 ir
vairus Vanitles . ___________ $5.00 ir
vairios Lovos ................. ....$3.00 Ir
taurai, visokio didumo _____ $1.00 ir

Grindų Lempos __________ $3.00 ir
PuBrycių setai ____ _______ $8.00 ir
Dlnette setai -------------------- $15.00 ir
Pasiniai pečiai ___ ___ ______$10.00 ir
Garbadžiaua degintojai $10 00 ir
Hot Blant .Pečiai ______  $5 OO tr
Kietų anglių Šildomieji r....... $10.00 Ir
Circular Šildomieji .............  $15.00 ir
Upright Pianai .................... $15.00 ir
Grojiklial Pianai ........  $25.00 ir

TIKRI BARGFNAI
Pirkite anksti. Pirmieji atCję gaus geriau 

Atdara utaminke, ketverge ir subatoj, 
vakarais iki 0 p. m.

Weber Bros. Storage Co. 
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street

Business Service 
Biznio PatarnaviinaB______

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO. 

balsvo jam Popieruojaro tr 
Dekoruojam

4147 S. Halsted St. 
iorv ■’261 Ros Hemlocb IŽW1

Exchange—Mainai ~
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysią 

savo namus Chicagoj j ūkį arba namą 
mieste Lietuvoj. Julius šliekis, 2019 W. 
22 St., Tel. Ganai 5529.

Help Wanted—Female
_______ Darbininkių Reikia_______

ADRESUOKIT KORTELES liuosu 
laiku, pelningas užsiėmimas; prisiųsk 
2c. pašto ženkleli dėl smulkmenų. Hillock 
Co., Logansport, Ind.

Business Chances
________ Pardaviinui Bizniai________

NEPAPRASTA proga pirkti išdirbtą 
gerą Ręst. B Road House, savininkas 
turi parduoti delei kito biznio. 2418 
W. 95 St. Tel. Evergreen Park 7167.

runuiure & tixiur«s

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINl RADIO

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

3040 W. 62nd Street

ralutlao lfieg»»ml«»vimo—kas juass

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1


