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Konspiracijos prieš 
bolševikų valdžią 
procesas Maskvoje

“Specas” Fibdotovas pasakė 
teisme, kad jis netikįs, kad 
sovietai galėtu pasivyti Ame
riką

MASKVA, gruod. 2. — Vie
nas astuonių “specų,” teisia
mų dėl konspiracijos nuversti 
sovietų valdžią, būtent 67 me
tų amžiaus Aleksandras Fiodo- 
tovas, prokuroro Krilenkos pa
klaustas, ar jis manąs, kad so
vietų planai pasivyti ir pra
lenkti Ameriką nepasiseksią, 
atsakė:

“žinoma, aš kaltas, bet tu
riu prisipažinti, kad manau, jo- 
gei sovietai nepasivys Ameri
kos dar per daug daug metų.”

Antras kaltinamųjų, tekstilės 
inžinierius Aleksiejus Kripo-
tenko, pasakė tą patį, ką ir 
Fiodotovas. Be to, Kfipotenko 
pareiškė, kad Amerikos maši
nos esančios geresnės už ang
liškąsias, o dėl to jie, konspi- 
ratoriai, sabotavę Amerikos 
mašinas, tekstilės įmonėse į- 
steigdami blogesnes angliškas.

Čarnovskis, kuris turėjo rei
kalų su sovietų transportacija, 
prisipažino, kad buvę daroma 
pastangų sabotuoti transporta- 
ciįos sistemą, o Kalinnikovas 
taip pat papasakojo, kaip bu
vę sabotuojamos chemijos, po
pieriaus, miško ir cemento prar 
monės.

Kvosdamas Kripotenko, dėl 
sabotažo, prokuroras Krilenko 
paklausė jį:

“Ar jus pažįstate pilietį No
jų?”

“Kokį Nojų?” nustebęs klau
sė Kripotenko, tuo tarpu kai 
publika, teisėjai ir dagi patys 
kaliniai ėmė juoktis.

"Ar jis buvo ardytojas?” 
kvotė primygęs Krilenko.

“Taip, regis kad buvo,” su
tiko Kripotenko.

įdomu, kad šioje byloj my
giami kaliniai visados sutinka 
su prokuroro klausimu.

Anglija paskyrė dar 
50 milijonų bedar

biams šelpti
LONDONAS, gruod. 2.—Par

lamento atstovų rūmai vakari 
274 balsais prieš 214 priėmė 
rezoliuciją paskirti iš valstybės 
iždo dar 50 milijonų dolerių 
bedarbių šelpimo fondam

Ligšiol bedarbių šelpimui An
glijos valdžia išleido 300 mili
jonų dolerių.

Penki žvejai prigėrė jų 
laivui paskendus

CORUNNA, Ispanija, gruod. 
2. — .Juroj, ties Sados miestu, 
šiandie per audrą paskendo žve
jų laivas Maria Carmen. Pen
ki jo įgulos žmonės prigėrė.
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota; gali būt sniego; 
šalčiau į vakarų; vidutiniai ir 
stiprus pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 7° ir 30° F.

Šiandie saulė teka 7:00, lei
džiasi 4:20. Mėnuo leidžiasi 
4:24 ryto.

Paštas turi deficito; siū
lo pabranginti postažą

VVASHINGTONAS, gruod. 2.
Generalinio paštų viršinin

ko pranešimu, per praeitus iž
do metus paštas turėjo 59 mi
lijonus dolerių deficito. Defi
citui panaikinti, pašto depar
tamentas siūlo pirmos klases 
siuntinių postažą padidinti nuo 
2 iki 2^2 cento uncijai.

Prof. Einšteinas at
vyksta į Ameriką

Prašo, kad laikraštininkai duo
tų jam ramumo

ANTVERPENAS, Belgija, gr. 
2. — Prof. Albertas Einšteinas, 
garsus vokiečių mokslininkas, 
su žmona šiandie garlaiviu Bel- 
genland išplaukė iš čia į Jung
tines Valstybes “aplankyti EI
Paso observatoriją ir su savo 
amerikiečiais kolegomis padis- 
cusuoti klausimus, kuriais mes 
bendrai domimės.”

Apspitusiems ji smalsiems 
aikraščių korespondentams prof 
Einšteinas pasakė, kad jeigu 
ie norį pranešti ką spaudai, 
;ai tepranešą, kad jis nenorįs 
□ut kvaršinamas. Lai duodą 
jam ramumo.

“Pats aš manau, kad yra da
gi nepadorų kištis į privati
nius žmonių dalykus. Iš tikro, 
pasauliui butų daug sveikiau, 
jei laikraščiai daugiau rūpintų
si svarbesniais dalykais, o ne 
smalsautų niekniekiais,” pasakė 
mokslininkas.

Rusų carininkų bru
zdėjimas Paryžiuje

“Imperatorius” Kirilas stiprina 
savo "viernopodanų” dvasią 
žygiuj prieš SSSR

Masiniai antifašistą 
suėmimai Italijoje

Tarp daugelio kitų suimtas yra 
ir Amerikos laikraščių kores
pondentas

ROMA, gruod. 2. — Pasta
romis dienomis Italijoje įvyko 
masiniai areštai asmenų, įtar
tų priklausymu antifašistinei 
“Laisvės ir Teisingumo” orga
nizacijai. Sako, kad tos orga
nizacijos’nariai savo propagan
dą prieš fašistų režimą vedą 
laiškais.

Tarp suimtų yra žinomas jau
nas italų liberalas, Mario Vin- 
ciguerra, ir Renzo Rendi, žino
mas Chicago Daily News, New 
York Times ir New York o 
Theater Guild žurnalo kores
pondentas.

Trys augšti sovietų 
komisarai Stalino 

išguiti
Sircovas, Lomanadze ir šapki- 

nas apkaltinti dėl konspira- 
vimo prieš diktatorių

RYGA, gruod. 2. — Gauto
mis čia žiniomis, nepaprasta
me sovietų centralinio komuni
stų partijos komiteto susirinki
me tapo iš to komiteto išmes
ti Sergiejus Sircovas, buvęs so
vietų- liaudies komisarų tary
bos pirmininkas; Lomanadze, 
buvęs artimas diktatoriaus Sta
lino draugas ir Gruzijos ko
munistų partijos sekretorius, ir 
Lazaris Šapkinas, kitąkart bu
vęs dešinioji Trockio ranka.

Visi trys jie yra kaltinami 
de! konspiravimo prieš Staliną 
ir partijos paslapčių išdavimo.

Vasilis šmidtas, liaudies ko
misarų tarybos vicepirminin
kas, tapo iš tos vietos pašalin
tas ir paskirtas žemės ūkio vice- 
komisaru.

Chicago Daily Tribūne ko
respondentas Paryžiuje prane
ša, kad praeitą sekmadienį ten 
įvykęs didelis rusų monarchis- 
tų mitingas, kuriame dalyva
vęs ir specialiai atvykęs “caras 
imperatorius” Kirilas, ir “im- 
peratorienė” Viktorija, jos se
suo, našlaujanti Rumunijos ka
ralienė Marija, ir keletas kitų 
buvusių didkunigaikščių.

Šalie Diena rūmuose, šalę 
Jungtinių Valstybių ambasados, 
pasak korespondento, susirin
kę apie 3,000 “caro” Kirilo “iš
tikimų pavaldinių,” kurie savo 
ištikimumą pareiškę bučiavimu 
jo rankos. Karininkai žvilgėję, 
savais blizgančiais mundirais, 
medaliais ir kryžiais papuoš
tais, o civiliai buvę apsitaisę Į 
frakais.

Tas iškilmingas mitingas bu
vęs surengtas tikslu atgaivinti 
gęstančias carininkų viltis at- 
steigti carizmą Rusijoje. Ryšy 
su pablogėjusiais francuzų-bol- 
ševikų santykiais, Paryžiaus 
carininkuose vėl atkiltus inter
vencijos į SSSR viltis. Pasak 
corespondento, jie ėmę rimtai 
rengtis karo žygiui ir jau ga- 
andą savo surūdijusius kardus, 
aikytus Paryžiaus lombarduo- 

se.
Iškilmės pasibaigusios giedo

jimu “Rože caria chrani” ir 
griausmingais “ura” “impera
toriaus” Kirilo garbei.

Ringling Brothers cir
ko tvartai sudegė

PERU, Ind., gruod. 2. —' 
Praeitą naktį čia sudegė Ring- 
ling Brothers cirko tvartai ir 
daržinės. Daugiau kaip 200 ar
klių ir treniruotų šunų buvo 
išgelbėti. Ugnies padaryti nuo
stoliai siekia 140 tūkstančių 
dolerių.

Laivų susidūrimas Pa 
narnos kanalo .

PANAMA, gruod. 2. — Pa
namos kanale, netoli nuo Cul- 
beros, susidūrė britų krovinių 
garlaivis Benvorlich su Jung
tinių Valstybių garlaiviu Will- 
boro. Abudu stipriai nuken
tėjo.

Chicago, 111. Trečiadienis, (JruodisJleceniber 3 d., 1930
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Jaunos žiemių vakarų valstijų dainininkes, dalyvavusios priešpaskutiniame Atwater Kent radio 
konteste dėl stipendijų tolesnėms dainavimo studijoms. Miss Doris Skipp, antra iš kairės pirmoj 

eilėj, yra neregė

Dabar lenkai kaltina 
vokiečius terorizmu
VARŠUVA, gruod. 2.' — Vo

kietijai padarius-formalų pro
testą Tautų Sąjungai dėl len
kų žiaurumų prieš vokiečius 
Augštojoj Silezijoj, dabar len
kai kaltina vokiečius dėl tero
rizavimo lenkų. Tas “teroriza
vimas, pasak Varšuvos spau
dos, pasireiškęs, tuo, kad len
kų teatro trupei atvykus į Opo- 
lės miestą, vokiečiai piktai ty
čiojęsi iš lenkų aktorių.

Burma, Indijos dalis, 
bus atskira Britų 
imperijos dominija
LONDONAS, gruod. 2. — 

Britų-Indų round table konfe
rencija vakar’ priėmė nutari
mą, kuriuo Burma bus atskir- 
ta nuo Indijos ir padaryta at
skira britų imperijos domini
ja.

I Bus paskirta tam tikra ko
misija, kuri turės išdirbti at
skyrimo metodą. Atskyrimas 
turės būt įvykintas kiek ga
lint greičiau, idant Burmos 
konstitucija butų sutaisyta ir 
priimta tuo pačiu kartu, kaip 
ir nauja Indijos konstitucija.

Burma yra Britų Indijos da
lis, užimanti apie 233,700 ket
virtainių mylių plotą ir turinti 
apie 13,250,000 gyventojų. Jos 
sostinė yra Rangunas, o antras 
didžiausias miestas — Manda- 
lay. .

Anglijos vyriausybės 
protestas Maskvai
LONDONAS, gruod. 2. — 

Užsienių reikalų ministeris 
Hęndersonas pranešė parlamen
te, kad britų vyriausybė butų 
nekreipusi dėmesio i einančią 
dabar Maskvoje bylą, kurioj 
astuoni augšti sovietų valdinin
kai yra kaltinami dėl veikimo 
prieš sovietų valdžią, bet ka
dangi teisiamųjų apkaltinimuo
se esą tokių vietų, kur meta
ma šešėlis buvusiai ir dabarti
nei britų vyriausybėms, tai jis 
instruktavęs britų ambasadorių 
Maskvai, Sir Esmond Ovey, už
protestuoti sovietų vyriausybei 
prieš tokius nepamatuotus kal
tinimus.

GALESBURG, 111., gruod. 2. 
— Praeitą naktį gaisras sunai
kino čia Rowe Manufacturing 
kompanijos įmonę, padaryda
mas, kaip apskaičiuoja, $200,- 
000 nuostolių.

Prezidento Hooverio 
siūlymai kongresui

Prašo 100 ar 150 milijonų do
lerių statybai, nedarbui kra
šte sumažinti

WASHINGTONAS, gruod. 2. 
— Abiejuose kongreso romuo
se šiandie buvo perskaitytas 
prezidento Hooverio praneši
mas, kuriame jis, be kito, siū
lo:

Autorizuoti tam tikrą 100 ar 
150 milijonų, dolerių fondą sta
tybos darbams, tikslu pagerin
ti nedarbo padėtį krašte.

Paskirti pinigų, kuriuos ag
rikultūros departamentas galė
tų skolinti farmeriams, sėklų 
ir pašaro pasipirkti.

Priimti naujus Įstatymus go 
ležinkeliams konsoliduoti.

Peržiūrėti imigracijos įstaty
mus taip, kad jie butų daug 
lankstesni ir leistų geresnį at
eivių pasirinkimą.

Sustiprinti įstatymus nusi
kaltėliams ateiviams deportuo
ti.

Išrutuloti geresnes sveikatos 
tarnybas vaikams ir kaimo ben
druomenės, federalinei ir štė- 
tų valdžioms kooperuojant.

Oro pašto tarnyba tarp 
Peruvijos ir Europos
LIMA, Peru vija, gruod. 2.— 

Compagnie Aeropostale prane
ša, kad netrukus ji įsteigsian
tį oro pašto tarnybą iš Limos 
per Afriką į Europą.

Sbfijoj nužudytas ma- 
kedoniečių vadas

SOFIJA, Bulgarija, gruod. 2. 
— Šiandie čia buvo nužudy
tas M. Tomalevskis, buvęs Ma
kedonijos revoliucinio komiteto 
užsienių atstovas. Jis'buvo nu
šautas ties jo paties namų du
rimis.

Mirė Adolf Hoffmann
BERLYNAS, gruod. 2.—Va- 

kar čia mirė Adolfas Hoffmann, 
žinomas vokiečių socialdemo
kratų vadas, sulaukęs 72 metų 
amžiaus.

Milžinų vestuvės
I - - X

VALPARAISO, Ind., gruod. 
2. — Vakar čia įvyko čikagiš- 
kių “milžinų” vestuvės: Henry 
Hasman, 6 pėdų 6 colių jauni
kaitis, vedė Ethel Range, 6 pė
dų 2 colių panelę.

Lietuvos
Tyrinėjo didžiausių Lie

tuvos durpyną
KAUNAS.— Didžiausias dur

pynas Lietuvoje yra Mariam- 
polčs-Alytaus’ apskrityse, vadi
namas Žuvintu pelkėmis. Jo 
plotas be ežero siekia iki 5000 
ha., didžiausias jo gilumas apie 
15 metr., vidutinis gilumas apie 
6 metr. šlapių durpių išteklių 
siekia net 300,000,000 kub. 
metr., o sausų durpių bus ne
mažiau 100,000,000 kub. metr. 
Prieš karą šį durpyną norėjo 
išnnuomoti privačiai pirkliai, 
kurių kompanijoje dalyvavo 
vienas anglas, tačiau, guberna
toriui nedavus leidimo, jų su
manymai durpyną eksploatuoti 
nepavyko, šįmet jis buvo mu
sų tos srities specialistų tyri
nėjamas.

Juroje prapuolusi 
aviatąrė surasta 
sveika ir gyva

NASSAU, Bahamai, gruod. 
2. — Mrs. Kcith-Miller, aus
tralų aviatorė, kuri praeitą 
penktadienį išskriduš iš Hava
nos į Miami prapuolė juroj, at
sirado sveika ir gyva. Vakar 
vakarą ji žvejo valtimi atvyko 
į Nassau iš nedidelės Bahamų 
Andros salos, kur ji prieš ke
turias dienas buvo priversta su 
savo aeroplanu nusileisti.

“Smarki vėjo audra,” pasa
koja lakūnė, “pagavo mane ke
lionėje iš Kubos j Floridą ir 
kažkur nunešė iš kelio. Mano 
kompasas sugedo, ir aš per sep
tynias Valandas skridau, neži
nodama kur ir ieškodama sau
sumos nusileisti. Mano gazoli
nas baigėsi, tad galite supras
ti, kiek turėjau baimės. Nieko 
nežinojau, kur esu, ar Meksi
kos juroj, ar Atlanto vande
nyne.”

Pagaliau lakunė pamatė že
mę. Ji manė, kad tai Floridos 
krantas ir, nežiūrint smarkios 
audros, jai pavyko pasiekti 
sausuma ir laimingai nusilei
sti Į tankius krumus. Tai bet
gi buvo ne Florida, bet Andros 
sala.

Palikus savo aeroplaną, lakū
nė ėjo 16 mylių pėsčia, iki pri
ėjo Kemps Bay kaimelį, čia ji 
vienoj negrų grintelėj pernak
vojo, pasilsėjo, pagaliau susi
rado vieną žvejį, kuris ją savo 
valtimi atgabeno iš Andros sa
los į Nassau.

Bus pargabenta į Miami
MIAMI, Fla., gruod. 2. — 

Kap. Lanca^jter šj rytą išskri
do iš čia į Nassau paimti avia- 
torę Mrs. KeithiMiller ir par
gabenti ją į 'Miami.

J ..... .......

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

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

NAUJIENOS
1739 Šo. Halsted St., Chicago, III.

No. 284

Naujienos
Apiė šundaktorius it 

nelegalią medicinos 
praktiką

KAUNAS. — Per šių metų 
pirmąjį pusmeti už nelegalią 
medicinos praktiką nubausti 
19 žmonių piniginėmis pabau
domis ir kalėjimu. Nubaustų
jų tarpe yra net du kunigai, 
vienas žemaičiuose, kitas Dzū
kuose. Taip pat nubausti ir ke
li felčeriai. Pažymėtina, kad 
yra baudžiami žmonės ir už 
homeopatinį gydymą, nes pagal 
medicinos statutą homeopatiniu 
būdu gali gydyti tiktai gydy
tojai.

Vogdamas geibėjos! 
nuo mirties

KAUNAS. — Ūkininkės N. 
iš Grinkiškio valse, bernas Jo- 
nas1 B. buvo ligotas. Dažnai tu
rėdavęs lankyti gydytoją. Gy
dytojas dykai negydo, nes ber
nai, tuo tarpu, pas mus nėra 
įrašyti ligonių kasosna. Prašė 
ūkininkės pinigų, bet ta ne
kreipė dėmesio, nedavė. Ber
nas (jis buvo dar nepilname
tis, tik 20 metus ėjo) paėmė 
iš ganyklos vieną arklį ir jį 
nuvedęs miestelin pardavė. 
Teismas jo pasigailėjo ir nu
baudė tik 10 mėn. paprastu 
kalėjimu. Gi profesionalą ark
liavagį Zigmą Dirsę, kuris jau 
kelis kartus buvo sugautas su 
vogtAis arkliais, nubaudė 4 me
tais kalėjimo.

Atsiranda ir lietuviškų 
fokstrotų

KAUNAS. — Latvijos pilie
tis Devis' Bravin, Lietuvos Vy
tauto Didžiojo universiteto stu
dentas, sukomponavo lietuviš
ką fokstrotą “Saulute” su Pet
ro Babickio žodžiais “Aš myliu 
tave”. Veikalas baigiamas spau
sdinti “Spindulio” litografijoj 
ir tuojau pasirodys knygynuo
se.

Apdraus ugniagesius
KAUNAS. — Kauno miesto 

valdyba yra sumaniusi artimoj 
ateity apdrausti visų Kauno sa
vanorių ugniagesių gyvybę.

Iki šiol buvo apdrausta gy
vybė tiktai ugniagesių profe
sionalų, kurių yra viena ko
manda, išlaikoma miesto savi
valdybės. Ugniagesių savanorių 
apdraudimas nuo pavojingų at
sitikimų pas mus dar nebuvo 
praktikuojamas ir šis bus pir
mas bandymas. Teko girdėti, 
kad apdraudimo Įstaigos žadan
čios duoti tam tikras draudi
mo nuolaidas.
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Albinas Dauskortas

Mano Patyrimai Sovietų Rusijoj
/ •

Vendravojimas

laivo. Pirma 
Kuba ir An- 

išplaukėmę 
ilgesių* laiką

(Lietuvą ir Latviją. Kelionė kai
navo 30 dolerių. Sustojau 
Dvinsko mieste, kuris randasi 
netoli nuo Rusijos rubežiaus.

Vargas su amerikoniškais 
pinigais

Išlipęs iš traukinio, aš pasi- 
Jeidau link rubežiaus^ 
vim aš turėjau 
vizos iš sovietų 
nebuvau gavęs, 
ėjau laimingai, 
nepagavo.

Einu aš vieną dieną, 
tą. Nužingsniavau 
lometrų. Nusibodo 
nutariau pasiimti 
važiuoti į Maskvą.

____ ieškoti bankiL kad 
o paskui plau- [ amerikoniškus pinigus.

Antuerpo mies- jau ir viename miestuke 
jokio 

j penketą mėnesių į nęra. Ant galo, einų^ i

Su sa- 
pasportą, bet 

vyriausybės 
Rubežių per- 

Niekas manęs

tų Rusiją? Atsakiau, jog dar
bo ieškoti. Kitose šalyse, sa
kau, siaučia didelis nedarbas, o 
Rusijos laikrraščiai rašo, kad 
čia trūksta darbininkų. Todėl 
aš ir atvažiavau.

Mes kmbėjome ilgai ir daug. 
Aš neseniai buvau Įstojęs į ko
munistų partiją, tad visi mano 
dokumentai, taip sakant, buvo 
dar “jauni”. Bet blogiausias 
dalykas buvo tas, jog aš be 
leidimo Įsigavau i sovietiją. Už 
tat policija mane ir sulaikė.

“Naujienos” apie Stalino kara
lystę teisybę rašė

tat ir darbininkų pakanka. Jų 
yra gal daugiau) nei reikia. Pa
sakos apie darbininkų trukumą 
Rusijoj yra tikras humbugas.

Valstiečių nusistatymas

einu ki- 
apie 50 ki- 

eiti, tad 
traukinį ir 

Pradėjau 
išsimainyti 

Susto- 
ir ki- 
banko 

gele- 
bilietą

Aš noriu nors trumpai pasi
dalinti su “Naujienų” skaityto
jais savo pergyvenimais ir pa
tyrimais Sovietų Rusijoj, kur 
man teko praleisti trejetą mė
nesių.

Pirmiausiai turiu pasakyti, 
kad aš esu chicagietis Albinas 
Dauskortas. Pernai liepos mė
nesyj aš apleidau Chicagą ir iš
vykau į Nėw Yorką. Ten gavau 
darbą ant Belgijos 
musų kelionė buvo 
glija. Iš Anglijos 
i Afrika. Kiek
teko sustoti Aleksandrijoj, ku-1 
ri randasi Egipte. Iš tos pu
sėtinai ilgos kelionės grįžome*' 
atgal į Angliją 
kerne Į Belgiją, 
te mus visus laivo darbininkus tame, bet niekur 
atleido, 
teko Belgijoj išbūti be darbo. Į žinkelio stotį nusipirkti

1 i Maskvą. Paduodu kasininkui 
10 dolerių ir sakau, ko man 
reikia. Pažiurėjo kasininkas i 

visai bai-j mane nemandagiai ir sako, kad 
ant laivo! aš neturįs teisės tuos pinigus 

Jūreivių ! mainyti.
.Į)ra<?f?aU Į Policijos stoty] 

laikraščius.1
jog bolševikiškas į Kas čia daryti? Sumaniau 

“Pravda” nuolat ra- j eiti už miestuko ir krūmuose 
įsi-

Nutarta, padaryta. Su- 
j siradau krumukšlius ir laukiu 
(traukinio. Praėjo kiek laiko, 

tai pasirodė ir traukinys. Kaip 
kur įtik tuo laiku pastebėjo mane 

Šių metų j geležinkelio polici ja ir be jokių 
buvau ke

Važiuojtr darbo tešfctfti
Aš sau manau, kas čia rei

kės daryti. Pinigai 
giasi, o gauti darbo 
nėra jokios vilties, 
name aš kas dieną 
skaityti visokius 
Pastebėjau, jog bolševikiškas i Kas čia daryti? 
laikraštis “Pravda” nuolat ra- eiti už miestuko 
šo, jog Rusijoj vis trūksta dar-! palaukti traukinio 
bininku, kuomet kitose valsty- gauti, 
bose siaučia nedarbas.

Tie aprašymai pradėjo ir ma 
ne vilioti. Važiuosiu, sakau, ir| 
aš i sovietų respubliką

[ceremonijų paliepc iškelti rah- 
' kas aukštyn. Kai išėjau iš 
i krūmų, policija ir sako: “Kur 
[tavo brauningas?” Atsakiau, 
! jog jokio brauningo neturiu. 
[Ji iškrato visas kišenes, bet 
• nieko įtariamo nerado. Paskui 
' nusivedė į policijos' stotį. Ten 
(apstojo mane ginkluoti vyrai ir 
! lieaū išsirengti. Žinoma, aš tu- 
j rėjlui tai0 padaryti. Visus ma- 
[ no,drabužius išvartė, iščiupinė- 
! jo. Net batus iš visų pusių ap- 

Kadangi aš nieko ne- 
į bandžiau paslėpti, tai nieko ir 
nesurado. Po to man buvo isa- > 
kyta apsirengti ir atsisėsti, 

dokumentų tikrini- 
Kiekvieną popierio skly- 

jie iščiupinėjo, išžiūrėjo, 
i, kas tas per dokumentas, 

taisyklių garsaus) jįg priklauso? Dokumen- 
il,o: tų aš turėjau pusėtinai daug,
? didelį stiklą van-įbet nei vieną jų nebandžiau 
ieš pusryčius ir ke-|paslėpti. Aš juos pats liuosu 
tų į dieną. [noru padaviau. Turėjau -daug
įai įiasimankŠtinkit komunistiškų dokumentų. Kai 

‘ d savęs jie juos pamatė, taj tuoj pra
dėjo klausinėti, ar aš ką nusi- 

išvalyti manau .apie komunistų partiją, 
lygiai lą pačią valandą |j jų klapsimus aš atsakiau gė-
kiek\ ieną dieną. į rai. Tąsyk jie man davė pa-
Kiekvieni viduriai kariais''1’’0^. "^'''i’Kvti ir pradėjo

reikalauja pagelbos/ ir geriau-1švelniau kalbėtis. Mat. 
sias dalykas vartoti yra! Pamate, jog aš neesu joks šni- 
Daktaro Ėaldvvell’s SyrupU^“’- to jie pradėjo rašyti 
Pepsin. Jūsų viduriai bus pil-1 protokolą, turėjau atlikti išpa- 
niausia išvalyti, bet nebus su- žint! višo gyvenimo: papa- 

inti ar vandeniuoti. šis i šakoti, ką veikiau nuo dešim- 
ininio daktaro receptas• ties metų amžiaus. Tąd reikėjo 
tik šviežios liuosuoįan-: papasakoti trijų dešimčių metų 
žolės, tyras pepsinas ir gyveninio istoriją. Klausinėjo, 

pagelbingi priedeliai, ku-'ką aš per visą tą laiką, veikiau 
negali pažeisti kūdikio, ir kur gyvenau ir ar dalyvavau 
kaip jis pažadina 

sutingusius vidurius!
puikiai jus pasijaucialc kada ties, o užbaigė 6 valandą ryto, 
iš jūsų sistemos būna pašaliu-1 Vadinasi, ištisas šešias 
los visos nuodingos atmatos.‘ das mane kamantinėjo.

Nuvalyki! tą padengtą lic-| , 
žilvi, nasahlinkit f n nrnsfn! Policijom atsineŠim.LS

birželio 8 d. aš jau 
lionėj. Pervažiavau

Daktaro 3 Taisyklės 'žilll'6jo-
Didelė Pagelba 

Viduriams
Kokis smagus yra kada ju- Prasidėjo 

su viduriai veikia kaip laik- mas. 
rodis, kiekvieną dieną! Tttilpgjj

ore, net be < 
niisivarginimo.

rie
tuos pasauliniame kare. Rašyti pro-

valan-

ir atsikratyk 
skaudėjimo.

Tai buvo tikra kankinė.
' rėjau labai saugotis ir kiekvie- 
ną žodi apgalvoti. Reikia pa

sakyti, jog bolševikų policija 
Pakliuvus j

Biskutis) 
Syrup Pepsin greitai palilio-l 
suos vidurius nuo visų atma
tų, kurios padaro neveikliu, 
visą sistemą. Jus geriau val-[ 
gysite, geriau miegosite ir 
geriau jausitės.

Jums patiks l)r. Galdvvell’s' t . • • 11'uSyrup Peiisin skonis. Jo vei-[J‘ , 
i.:....,. ;... • i • iv- i i- nes negalėjo prikibti,kimus jus patenkins. Dideles v 
bonkos - visose apliekose.

yra gana mikli, 
rankas nėra

Tu-

aš nieko ne
vis ką pasako-

Dr. W. B. Caldvvlll’s

SYRUP PEPSIX

į turėjau slėpti ir
teisingai, tai ji prie ma

jai pasi- 
aišku, jog aš prie šnipų

i nepriklausau. Policininkai pa
sidarė visai draugiški. Davė 
man duonos ir vandens, užfun- 
dijo taip pat ir papirosų. Na, 
suko, ko tu atvažiavai į šovit-

Turiu atvirai prisipažinti, 
jog gal didžiausi mano važia
vimo, į Rusiją priežastis buvo 
smalsumas. Aš vis nesijaučiau 
ramus: norėjau savo akimis 
pamatyti, kaip gyvena Rusijos 
žmonės. Vienas laikraštis apie 
bolševikiją rašė vienaip, kitas 
kitaip. Gimė pas mane noras 
savo akimis pamatyti tą gyve
nimą. Ir dabar, kai praleidau 
kelis mėnesius • Rusijoj, galiu 
pasakyti, jog “Naujienos” apie 
Stalino karalystę, teisybę rašė.

Minske
Bet grįžkime prie dalyko. 

!Ant rytojaus mane išvežė į 
Minską, kuris randasi Baltaru- 
sij'oj. Ten mane uždarė polici
jos stotyj ir tris kartus buvo 
pašaukę tardyti. Manė, kad 
pagaus bemeluojant. Jei aš bu
čiau melavęs, tai, galimas 
daiktas, jog mane butų išsiuntę 
į Sibirą kokiems trims ar ke
turiems metams. Bet aš lai
kinus savo pirmojo pasakojimo. 
Todėl policija ir šį kartą prie 
manęs jokiu bildu negalėjo pri
kibti.

Policijos nuovadoj

Policijos nuovadoj teko iš
būti astuonias dienas. Susigrū
dimas baisiausias: vienoj ka
meroj sukimšta po 30 ar net 
40 žmonių. Man teko sėdėti su 
taip vadinamais Pulokais, t,, y. 
su tokiais valsti^čiaisj-k-Urie 
priešinosi ko 1 ok t a v i te&'ijįh i k i ų
ir nėra visai nuskurę. Kulokus 
paprastai be jokio teismo laiko 
kalėjime po kelis mėnesius, o 
paskui siunčia keliems metams 
i Sibirą medžius kirsti. Kaflan- 
f 4, • *
gi miškuose sąlygos yra tie
siog nežmoniškos, tai didele 
dauguma tų kulofcų daugiau ne- 
begrižta.

Kolchoze

Kelioms dienoms praėjus, aš 
pradėjau prašyti kokio nors 
darbo. Tardytojas peržiurėjo 
mano dokumentus ir surašy
tus protokolus ir pasakė, jog i 
man busiąs suteiktas darbas. 
Taip ir atsitiko. Išvežė mane 
nelabai toli nuo Minsko į kol- Į 
chozą, kur buvo statomi nauji i 
namai ir tvartai. Kolchoze bu
vo 10 karvių, 12 arklių ir 40 
kiaulių. Jis radosi prie pat 
upės kranto. Man teko dirbti j 
visokį darbą: piauti šieną, dirb
ti prie namų statymo ir t.,t. 
Gyvenome mes, kaip areštan- 
tai. Niekas musų nelankė. Ta
čiau'aš galėjau vienas lankyti 
kaimo vakaruškas ir vakarėlius, 
eiti į miestą. Draudžiama bu- 
vo tik į kitą miestą išvažiuoti.

IPacifie and Atlantic Photol

Moltie O’Day, filmų aktorė 
Hollywoode (tikras vardas: Su- 
žaririe Dobson Noonan), kartu 
su savo seseria Virginija, taip 
pat aktore, kreipėsi į teismą 
prašydamos paskelbti jas ban
krotu. Jų turtas bendrai sie
kiąs vos" $3,507, o skolos — 
$43,820.

“Eik ir daugiau nebegrįžk”
Mano sandarbininkai dau

giausiai buvo kulokai, kurie čia 
buvo atvežti dirbti. Duonos 
mes gavome pakankamai. Bet 

! lai ir viskas, nes kitokio mais
to retai kada tematėme. Už 
darbą jokio atlyginimo negau
davome. Dirbti man teko porą 
mėnesių. Paskui vėl pašaukė į 
policiją ir pranešė, kad busiąs 
išsiųstas į- Latviją. Etapu siun
tė mane prie Latvijos rube- 
žiaus ištisas tris savaites. Pri
vedė manę prie sienos ir sako: 
“Eik ir daugiau nebėšugrįžk, 
nes jei vėl įsigAusj be leidimo, 
tai bus blogai”.

Gyveninio reikmių brangumas

Tą perspėjinrą ;ijjargu ir rei
kėjo daryti, nesy.įfi&jžti 4 bolše
vikišką, rojų aš tikrai nebema
nau. Pakankamai jį aš suži
nojau per tuos tris mėnesius. 
Turiu pasakyti, kad Rusijoj 
nėra drabužių, nėra avalines, 
nėra ko valgyti., Sviesto kilo
gramas kainuoja 6 rubliai, la
šinių kilogramas^ihiblidi, pie
no litras 1 rublis', pusbačiai 75 
rubliai, o batai 100 rublių. Už 
gana prastą garnitorių (siutą) 
reikia mokėti 106 rublių. Tad 
Įsivaizduokite sau koks yra 
darbininko gyvenimas, kuomet 
Jis per dieną uždirba maždaug 
4 rublius. Penki ar šeši rub
liai darbininkui per dieną mo
kama tik išimtinuose ('įsitiki
muose. Reiškia, paprastas dar
bininkas per dieną neuždirba 
nei tiek, kad nusipirkti svies
ti kilogramą! Visa dar laimė 
ta, kad duona nėra labai bran- 
gi.
Rusijoj darbininkų yra daugiau 

nei reikia
Tiesa, pastaruoju laiku Rusi

joj judėjimas yra Ihbai didelis. 
Stato visokius fabrikus, gabe
na iš užsienio įvairias nąažinas. 
Todėl darbų yra daug. Bet už

Reikia pasakyti, jog Rusijos 
valstiečiai yra. labai nusistatę 
prieš kolchozus. Jie picuna 
gyvulius, kad tik juos valdžia 
neatimtų. Kadangi žemės pro
duktus jie, negali už tinkamą 
kainą parduoti, tad stengiasi 
užsiauginti tik tiek, kiek jiems 
patiems yra reikalinga. O tai ir 
privedė prię neįmanomo maisto 
pabrangimo.

Kai kurie ūkininkai slepia 
savo produktus. Juos valdžia 
labai aštriai baudžia, — bau
džia net mirtimi. Daugelis tų 
taip vadinamų sabotažninkų 
yra išsiunčiami į katorgą 
trims, penkiems ir net dešim
čiai metų.. Juos varo į Sibirą 
medžių piauti. Jokio pasigai
lėjimo ir žmoniškumo nėra. 
Siunčia į Sibirą jaunus ir se
nus. Teko matyti jaunas mer
gaites ir moteris su kūdikiais, 
kurie buvo paskirti išvežimui į 
Sibirą. Šiurpų įspūdį man pa
darė vienas senukas gal kokių 
80 metų amžiaus. Jis vos ga
lėjo bepaeiti. Galva visa bal
tutė, rankos dreba. Ir štai jis 
buvo taip pat vežamas į Sibirą. 
Juos visus siunčia etapu.

pabėgėliai vėl buvo siunčiami 
atgal į Sibirą.

Gal iki pasimatymo 1
Čia tik paviršutiniai bandžiau 

parašyti apie Savo patyrimus 
Rusijoj. Vėliau gal teks para
šyti plačiau. Turiu pasakyti, 
kad Rusijos žmones jaučiasi 
kaip kalėjime. Nevalia nei pu
sę žodžio prieš valdžią pasaky* 
ti,—tuoj grūda i kalėjimą. Ne
užilgo aš manau vykti i Argen
tiną, o ateity (kas žino?) gal 
ir vėl sugrįšiu i Chicago pasi
matyti su savo draugais bei pa
žįstamais.

Kol kas gyvenu Belgijoj, žie
mos čia daY nėra.

JUOKAI
Policininkas (besimaudan

čiam) :
—Eik tamsta, lauk iš van

dens! Čia plaukti draudžjama.
—Tai niekis. Aš ’ visvien

plaukti nemoku.

Užrašome visokius 
anglų kalba rašy

tus žurnalus

i ■ Dabar

'• Neilgam labai nupigino kaina.

Cosmopolitan Magazine $2.50 1 me
tui — $4.00 2 merams.

Cosmopolitan ir Good House- 
keeping 1 metai vienu adre
su ........................................ $4.00

Cosmopolitan ir Harper 1 me
tai vienu adresu .............. $5.00

Rašykite klausdami informacijų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si.

M. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 

30 MĖTŲ.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
dykai pasitarti su daktaru.

M. Rošs
gyvumo silp-

Jo gydymai tapo išbandysi ir pripažinti išgydančiais po 
to, kaip kiti gydymai nedavė pasekmių. TtikstartČiai tu
rėję kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus, nervų, 
inkstų' ir pūsles pakrikimus, liko išgydyti, ir padaryti 
laimingais. Geriausias gydymas sugrąžinimui stiprumd ir 
nietns vyrams.

Žmonės turintys prast.} krauj.j. turėtų ateiti ir išsigydyti pirm neri 
• perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo paralyžių, 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikalbėkite su daktaru 
apie bite kokią ligą ar silpnumą. Už geriausj gydymą jus mokate ne 
daugiau, negu norite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street

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

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

10 a. m. iki 8 p. m.. ■

šiurpios scenos
Baisios scenos įvyksta, kai 

pasmerktieji atsisveikina su sa
vo giminėmis. Klyksmas ir 
verksmas neįmanomas. Mat, 
Rusijoj dabar visi gerai žino, 
jog Sibiras paprastai reiškia 
mirtį. Iš |ten retas kuris be
grįžta.

Man teko susitikti su dauge
liu pabėgėlių iš Sibiro, — jau
nais vyrais, merginomis ir se
niais. Jie pasakoj apie Sibi
ro baisenybes ir vetkč. Verkiau 
ir aš. Tie pasakojimai sujau
dina kiekvieną žmogų, kuris 
nėra sužvėrėjęs. Ir tragiškiau
sias dalykas buvo tas, kad tie

i, ■. -—-----------

TURĖKIT PINIGŲ SEKAMOMS 
KALeDOB ' „

prisidėdami prie musų KALĖDINIO TAUPJMO 
kLIUBO dabar.

25c
į savaitę padarys jus Jhąriu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

Rusiškos ii* Turkiškos Varios
IŽth STREET 

Tel. Kedžie 8902 OM
3514-16 Roosevelt Rd. 

arti ,St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

DAR YRA LAIKO UŽSISAKYTI KALENDORIUS 
KALĖDŲ DOVANOMS

NAUJIENOS DAR TURI DIDELI PASIRINKIMĄ 
NUPIGINTA KAINA

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

BIZNIĖRIAI PRAŠOMI PRIDUOTI SAVO UŽ
SAKYMUS KAIP GALIMA GREIČIAUS

Kreipkitės į

Naujienas
1739 So. Halsted St.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Pasitarnaukite Patys - M okėkit Cash-Neškitės Namo!

KETVERGE
GRUODŽIO 4

MOTERŲ MADINGŲ ČEVERYKŲ

pora

IR AUGŠ.

Šilkinės DresėsŠIK1INĖS DRESĖS
KitosVILNONES

KokybeStylius

sųimr

BED SPREAD

OVERKAUTAIandup
Avių Kailiu Pamušti
MOLESKIN KAUTAI

$8.50 Vertės

Kaurai KauraiKauraiHouse
MARŠKINIAI DenimAXMINSTER

VELVETDresses BRUSSELS
9x129x12

9x12

ir augsir augs ir augs
uz

49c
MAŽI PAMETAMI KAURAI 98c IR AUGŠkiekviena

Grynu Vilnų 4 
Šmotų SIUTAI

■■5 AVI?
South o/ Monrch

gryno 
koji- 

dvigu-

$30.00 vertes
510.95

Gražiai tri- 
Iceland bob- 

Manžurijos 
krimmer 
Nėra nė 

kuris ne-

Neblunkanėios paklodės, užvalkalai. Kiek 
vienas >

genas! 
grynu 
tsvecds 
veteen 
si rink imas 
merginų 
nemažai i 
mo. Nėra
ši n dresių

Išdirbėjų, džiaberių ir sankrovininku perviršiai tapo supirkti už musų pačių kai
nų, kad suteikti jums ši bargenų karnivalą. Daugelyje atsitikimų musų kainos yra 
žemesnės dagi už dabartines urmo kainas. Ateikite ir įsitikrinkite — patys pama
tykite kaip daug jūsų doleris pirks pas Ruben’s.

mų. rusvų

7840 PORŲ
51.98

pardavinėjimui 
$35. Vėliausi 
puikiausios ko- 

tuli pa- 
rayon, tu- 

satin ir 
šilko pa
lei vaiki- 

vy rų 
didumo, 

rudų, 
burgun- 

umo

!, vyrų 
sukirpimo 

Denim Ove- 
reguliariai 

vertės, spe- 
po 79c. Di- 
30 iki 44

norite ir ui 
urių jus no 

ma

Ruben’s, Chicagos Bargenų Centras, pasiūlo visai naują idėją taupiems pirkė
jams. Jus patys sau patarnaukite — mokėkite už savo pirkinius cash —neškitės 
juos namo—ir padarykit tai, kad jūsų doleris trigubai daugiau nupirks. Jus nu
sistebėsite žemomis kainomis—gerumu musų prekių—ir lengvumu pirkti pas 
Ruben’s. .

dai 
klo 
platumo, 
appybota 
kito anksti 
sirinkite 
sius iŠ 
tebėtinų

Taipgi grynų vilnų herrin* 
bones, plaid nugara herring- 
bones, grynų vilnų chinchil- 
las, grynų vilnų. Boucle, ca- 
mel hair pilė kautai ir Alas- 
kan Lamb kautai. Navy Blue, 
Gray, ar Brown. Didumo 36

Yra tik 2,998 šių puikiausių 
overkautų dėl vyrų. Niekad 
pirmiau nebuvo pasiūlyti už 
tokias pastebėtinai žemas kai- 
nasl 46 iki 48 colių ilgumo. 
Dvieiliai , mėlini Mekon su 
plynais ar velveto kalnieriais.

Idos jus 
kainų, už 
rėsite pasirinkti 
žiausia 2 ar 3.

Įsigykite užtektiną apsaugą prieš 
šalčiausius žiemos vėjus ir sutaupin- 
kit virš pusės pirkdami čia.

yra apie pusė to, ką jus mokėtu- 
visur kitur. Čia yra augšt; 

Axminster kaurų; vilnų viršaus,

Vyrų išeiginiai marškiniai— 
10,000 jų—madras, impor
tuoto broadeloth ir k. au
deklų Coat styliaus, su pri
siūtais kalnieriais ir guzikų 
rankovgaliais. Niekuric plyni, 
kiti spalvuoti. Neblunkantys. 
[4 iki 17 kaklas ir 33 iki 
34 colių rankovės.

SUBATOJE
GRUODŽIO 6

Siame pasirinkime yra 
tricos, grynų vilnų 
brodeloth ir suedes ir 
mixtures. 
muoti su 
ro, coney 
šunvilkių 
avių kailiais 
vieno kauto, 
butų vertas tris sykius 
daugiau už musų kai
ną. Niekad pirmiau ne- 
buvo pasiūlytas bar- 
genas, kuris lygintųsi 
su šiomis žemomis kai
nomis.

Jus skaitytumet 
šias house dresses 
bargenų po 98c. 
kiekvieną. Jūsų pa
sirinkimas stylių ir 
patternų iš naujų, 
švarių prekių 
spėriai? kainą

Štai 
sutaupinti 
KUR. 
$3.00 
mo 
piunps, 
liaiH. i 
kulnimis, 
mi« kulnimis, 
tinai, lakiruoti ir 
kid odos oxfor- 

ties. Viso- 
didumo ir 

Kiekybė 
— atei- 
ir pa- 

geriau
sių pns- 
vertybių

už dalį jų tikros 
nuo 60x80 col. 
Kiekybė yra ap- 

skubėkite pirkti, 
vertę.

yra vilno- 
m a iš y tų vilnų kempių blan 

Grynų vilnų ir maišytų vil
nų blanketai yra satinu apsiūtais 
kraštais su overldck siūle. Pasirin
kimas spalvų, kaip mėlynų, ruža- 
vų. lavender. peach, žalių, auksi- 

ir pilkų.

Tiktai 998 šių šiltų, avių kailiu pa
muštų Moleskin kautų, didumo 36 
iki 48. Padaryti iš puikiausio Mo
leskin su parinktais avių kailiais ir 
dideliais Wombatine kalnieriais, lea- 
theritte apsiūti kišeniai, tos pačios 
medžiagos diržai.

1,200’ Ąporlų 
pilno' 
2:20 
ralis; 
$1.25 
cialiai 
dūmo 
colių juosta ir 30 
iki 36 inseam. — 
Reguliacijos kiše- 
niai. Tiktai mėli- 
nos.

KALDROS
Tai tas. ko jus norite ,kad laikytų jus 
šiltus šaltomis naktimis ar papuošti lo- 
rų. Pripildytos puikiausia bovelna, apmuš, 
'os Kražių salinu ar silkoline. Didumo 
72x84 valių. Blue, Rose, Lavender ar Golcl

Austiniai Napkinai 
Austiniai bovelniniai napkinai. ap- 
siuti, gatavi vartojimui. Didumo 
15x15 colių. Tik 6 setai kostu- 
meriui. Tuzinas ............... 49c

PETNYCIOJE
GRUODŽIO 5

B M
U T*

Tikros importuotos lininės staltiesės gra 
žiomis kletkutėmis. Didumo 44x44 volių 
Tik 2 kostuinoriui. Kiekiena 49c.

Šios žemos kainos 
met už panašią kokybę 
krūva plush seamless 
tankiai suaustų seamless Velvet kaurų ir ilgai laikan 
čių Tapestry Brussels gražiausių patternų ir spalvų.

BLANKETAI 
Gyvenimo proga įsigyti gerus 
tus Manketus 
kainos. Didumo 
iki 72x84 col. 
rybota. todėl 
kad gauti , geriausią 

Šiame pasirinkime 
niai 
ketai

viso amžiaus bar
nios dresės yra 
vilnų jerseys, 
kashas ir vel- 

didelis pa- 
moterų ir 

dydžio, taipgi 
ir extra didli

ne vienos iš 
i, kuri kur ki- 

parsidavinėtų 
mažiau kaip .$10.

KOJINIŲ IR LINŽERIJŲ 
SPECIALAI 

10,500 porų tusi ?ashioned, 
šilko Chiffon ir Service 
nės—Francuziški užkulniai, 
bi pirštai ir peteliškės plyni ar pi
ro t viršui—visos pirmos kokybės. 
Visokių spalvų—visokio didumo. 
Pora --------    58c
11,750, porų run-resisting Rayon 
Kombinacijos puikiausios kokybės, 
reguliario ir extra didumų (30 iki 
52). Spalvų: Flesh, Peach ar Nile 
Green. Kiekviena .................. (19c
7,950 run-resisting Rayon Blume- 
rių ir Shorties apsiūti ir appliųue 
trim. Visoki didumo. Spalvų, flesh, 
peach ar Nile green. 75e vertės. 
Kiekivena 37c, 2 už _______ (15c
3.520 Rayon Gowns, reguliarės 
$1.25 vertės, gražus appliųue ar 
nėriniais triniuoti. nebėgantis ray
on, visokio didumo. Kiekvieni 09c 
3.489 šmotai tikro šilko crepe de 
chinc Chemine, Dance Sets, Panties 
ir Step-ins. Reguliarės $1.50 ver
tės. Visos pirmos kokybės. Visokio 

Flesh, Peach ar Nile 
Kiekviena . 79c

VALUE
Jūsų pinigai dvigubai tiek nupirk*. joi pirkaite kelis iš šių rayon ir maigytos bo 
vėluos lovų užtiesalų. Užtektinai ilgi, kad uždengti ir pagalve*. Dideli* pasirinki 
mas n,uijausiu patternų. Rose, Gold, Orehid, Green, Blue, Creani ar Pongec. 3 <11 
durnų: 72x108 colių: 80x108 colių; 90x108 colių.

kvbės trimingai 
mušti alpaca 
Ii su Skinner’s 
tūli su vien 
mušu. Siutai c 
nų. konservatyvių 
ir taipgi extra 
Tamsiai mėlinų 
pilkų, žalių ar 
dy rudų spalvų. Did 
nuo 3 5 ir augs.

Tik 2.500 šių siutų 
grypų vilnų cassimeres. 
vvorsteds. gaberdins. che- 
viots. serges ir tt. Pa
daryt 
net i

Vertės šiame rin
kinio iki $5. Vi
si gražus, nauji 
styliai, dėl išei
gos ar narni) ne
šiojimo. —, Visų 
didumų — visų 
platumų — viso
kio augšėio kul
nimis. Juodo ar 
rudo kid, juodo 
ar rudo suėdė ir 
lakiruoti. Ox lor
dai. su dirželiais 
ar pumps.

vra proga 
pini- 

Vertės Iki 
pora. Šia- 

rinkiujo ym 
sn diržo- 
aug.š tomis 
i. žemo-

/j
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PREZIDENTO PATARIMAI NEDARBO KLAUSIMU

Savo kalboje Jungtinių Valstijų kongresui prezi
dentas Hooveris ilgiausia apsistojo ties pramonės kri- 
zio ir nedarbo klausimais. Hooveris mano, kad tarp pa
matinių biznio depresijos priežasčių svarbią rolę vaidi
na politinės ir ekonominės sąlygos, susidariusios už 
šios šalies ribų. Iš ta išeina, kad vienomis savo jėgomis 
Amerika negali pašalinti nedarbą.

Tai yra mintis, kurią seniai skelbia Amerikos laik
raščiai ir žurnalai, ir, be abejonės, joje yra tiesos. Jei
gu butų geresnės sąlygos visame pasaulyje, tai ir Ame
rikos bizniui geriaus sektųsi, nes Amerika gamina la
bai daug prekių eksportui. Bet jeigu Amerikos gerovė 
priklauso nuo ekonominio viso pasaulio stovio, tai ne- 

"logiškai elgėsi dabartinė Jungtinių Valstijų valdžia, 
bandydama aukštais muitais aptverti šią šalį nuo kitų 
šalių.

Tečiaus, jeigu pasaulinės priežastys ir prisidėjo 
prie krizio padidinimo Amerikoje, tai prezidentas Hoo
veris negali užginčyti, kad nedarbo priežasčių yra ir 
šioje šalyje. Kodėl, sakysime, šiandie beveik neturi be
darbių Franci ja?

Iš prezidento sumanymų kovai su nedarbu vienin
telis praktiškas pasiūlymas yra tas, kad kongresas pa
skirtų tarp 100 ir 150 milionų dolerių statybos darbų 
plėtimui, ateinančiam pusmetyje. Su šitokia suma pi
nigų didelės pagelbos bedarbiams, žinoma, nebus gali
ma suteikti, nes tik dalis tos sumos bus suvartota dar
bininkų algoms, o kita dalis eis medžiagų pirkimui ir 
kitokiems dalykams (taipgi ir graftui!). Karo metu, 
kada Amerika norėjo sumušti kaizerį, tai šitam tikslui 
buvo skiriama ne^milion^i, bet miliardai dolerių!

Apie tai, kad butų įvesta valstybinė’ darbininkų 
apdrauda nuo nedarbo, Hooveris nė neužsiminė. Apie 
tokius dalykus jisai bijo ir kalbėti.

“KONSPIRACIJA” PRIEŠ SOVIETUS K

Aštuoni rusų profesoriai ir inžinieriai, kurių byla 
dabar eina Maskvoje, dar vis tebetęsia savo “išpažin
tis”, kaip jie konspiravę su svetimų šalių imperialistais 
prieš “darbininkų tėvynę”. { bolševikų prokuroro Kri- 
lenkos klausimą, ką žadėjo kaltinamiems franeuzai, 
prof. Ramzinas atsakė taip:

“Jie prižadėjo mums intervenciją 1930 metais 
su armijomis iš Lenkijos ir Pabaltijo valstybių, 
taip pat Anglijos laivyno pagelbą.”
Bet 1930 metai jau baigiasi, o “armijos iš Lenkijos 

ir Pabaltijo valstybių” dar visai nesirengia maršuoti 
prieš bolševikus! Ir kas gali tikėti, kad Anglija butų 
siuntusi savo laivyną prieš Rusiją?

Labai panašu, kad Ramzinui ir jo draugams kas 
nors provokacijos tikslais pasakodavo visokias pasakas, 
kuomet jie atsidurdavo užsieniuose tarnybos reikalais, 
o jie tomis pasakomis patikėjo. Arba jie tiesiog karto
ja tą, ką jiems kalėjime padiktavo bolševikų žvalgyba.

Iš to, kaip tie žmonės “spaviedojasi” sovietų teis
me, yra juk aišku, kad sąmokslo vadų rolė jiems visai 
netinka. Kas ginkluota jėga ir dagi su užsienio valdžių 
pagelba tikrai rengiasi padaryti valstybėje perversmą, 
tas nebus toks lepšė, kad paskui save kaltintų ir savo 
vienminčius išdavinėtų.

JAU IR KRIKŠČIONYS Už 
SUSITARIMĄ SU LENKIJA

šiemet Lietuvos vai. liaudi
ninkų “L. Žiniose’* buvo disku- 
suojama klausimas, ar never
tėtų Lietuvai peržiūrėti savo 
užsienių politikų, griežčiau nu- 
sistatant prieš Vokietiją, kuri 
dar nėra atsižadėjusi Klaipė
dos, ir ieškant susiartinimo su 
Lenkija. Tuos diskusinius “U 
Ž.” straipsnius klerikalai savo 
spaudoje labai aštriai smerkė, 
prikaišiodami liaudininkams* no

Užsisakymo kaina: 
licagoje — paštu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Cbicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

rą atsisakyt nuo kovos' dėl Vil
niaus.

Bet dabar jau ir klerikalų 
spauda ėmė krypti į tą pačią 
pusę. Krik.-demų dienraštis 
“Rytas” įdėjo editorialų, ku
riamų štai kas pareiškiama:

“Aš neabejoju, kad vy
riausybė, pamačiusi prie ko 
prieita, padarys gilią musų 
užš. politikos reviziją ir at
sisakys nuo pragaištingos 
orientacijos’ į Vokietijų. Dar 
kyla klausimas ar ta pačia 
proga nepadaryti revizijos 
musų santykių su Lenkija. 
Kadangi vokiečių revizioniz- 
mas nukreiptas prieš lenkus 
ir prieš mus, kadangi len
kams Dancigo klausimus yra 

gyvybės klausimas, kaip 
mums Klaipėdos, kadangi 
jiems musų parama yra 
brangi bendro fronto suda
rymui prieš Vokietijos agre 
singumą.”
Lietuvos viešoji opinija pra

deda krypti link susitaikymo 
su Leiikija, matyt, daugiausia 
dėl to, kad Vokietijoje eina 
stipryn nacionalizmas, kuris 
yra pavojingas Lietuvai.

“TĖVYNĖ” MĖGSTA ŠPOSUS

Pereitos savaites “Tėvynėje” 
yra įdėtas straipsnis, kurį ra
šė, matyt, žmogus, mėgstąs 
šposus krėsti. Straipsnio ant- 
galvis skamba taip: “Ko nori 
‘Naujienos’, ir jame nekalčiau
sia mina tęsiama pasaka, kad 
SLA. Pildomoji Taryba dabar 
pradėsianti gaudyti" Devenį, ko 
iki šiol ji negalėjusi daryti, nes 
dar komisijos nebuvusios su- 
radusios tikrojo kaltininko. Gif- 
di:

“Ažunario-Devenio' pasko
los klasta iškilo tik prieš pat 
praeitą SLA. Seimų ir Sei
mas visą reikalą išėmė iš 
Pildomosios Tarybos pareigų 
ir pavedė komisijoms tų da
lykų tyrinėti. Seimas net nu
tarė, kad Pildomoji Taryba 
tuo reikalu nieko nedarytų 
ii- lauktų ką Seimo rezoliu
cijoj įvardintos komisijos 
Pildomajai Tarybai rekomen
duos daryti.”

šitas šposininko pasakojimas 
butų juokingas, jeigu jisai su
tiktų su tiesa. Bet “Tėvynės” 
rašytojas čia dėsto savo fanta
zijas, o ne Taktus. Jokio seimo 
nutarimo nereikėjo nustatymui, 
kad už Susivienijimo paskolin
tus pinigus yra kaltas tas as
muo arba tie asmens, kuriems 
pinigai buvo paskolinti; ir pats 
savaime yra suprantamas da
lykas, kad Susivienijimo virši
ninkai privalo stengtis išieš
kot, jei galima, nuostolius iš 
skolininkų, šitam tikslui ir jo
kių tyrinėjimo komisijų rinkti 
nebūtų buVę Yeikalę.

Bet dalykas v^ koks: pereita
me SLA. seime paaiškėjo, kad 
ant to namo, ant kurio SLA. 
Pild. Taryba 1927 m. paskoli
no Ažunariui-Deveniui $25,00’0, 
jau buvo pirmiaus užtraukta 
$12,000 paskola iš vieno ban
ko. ši pirmesnioji paskola kar
tu su neužmokėtais nuošim
čiais ir taksais sudaro apie 
tiek, kiek yra vertaš namas, 
todėl Susivienijimui gal visai 
neapsimoka jį imti j savo ran
kas, nes, padengus pirmesnes 
skolas, Susivienijimui gal ne
paliktų nieko arba pasidarytų 
dar daugiau išlaidų, o pasko
lintieji $25,000 vistiek butų 
dingę. Seimas todėl įsakė su
statyt “foreclosure” bylą.

Dabar klausimas, ar komisi
jų suvažiavimas nutarė, kad 
stabdyt “foręclosure” bylų, 
ma? Ne. Taigi “Tėvynės” pa
sakymas, kad seimo nutarimas 
sulaikęs Pild. Tarybų nuo pa
stangų atgauti nuostolius, yra 
tuščias ir tiesiog iškreipiantis 
visą faktiną padėtį.

Seimas buvo įsakęs komisi
joms ne tik ištirti, ar galima 
atgauti iš Ažunario-Devenio 
paskolintus jiems pinigus, bet 
ir surasti, kas kaltas, kad ta 
apgavinga paskola buvo duota. 
Apie komisijų atliktą darbą 

■“Tėvynė”, birželio 14 d., pra
nešė šitaip:

“Visapusiai ir galutinai da
lykų apsvarsčius vis tik vy
riausiais šio Susivienijimo 
kaltininkais nustatyta P. De- 
venis ir jo talkininkai. Todėl 
Pastoviųjų Komisijų • suva
žiavimas rekomendavo Pil- 
domajaį Tarybai ’ dėti visas 
pastangas atgauti Susivieni
jimui padarytus nuostolius 
šios apgaulingos paskolos rei
kalu iš vyriausio šios vagys
tes papildymo kaltininko.” 
O tuo tarpu komisijų sufor

muluotuose kaltinimuose ir 
vienbalsiai priimtoje rezoliuci
joje nė Devenio vantas nėra 
paminėtus!

Pastebėtinas dalykas yra tas, 
kad komisijų suvažiavimo sek
retorium buvo pats “Tėvynės” 
redaktorius, kuris tuos kaltini
mus ir tą rezoliuciją įdėjo į 
protokolų ir po juo pasirašė 
savo ranka. Bet kuomet “Nau
jienos” pastebėjo, kad “Tėvy
nė” neteisingai painformavo 
SLA. narius apie komisijų su-

vairius Dalyk

Ur miesto griuvėsiai
Senovės Uro griuvėsiai. —Se

novėj Ur vaidino labai svar
bią rolę. — Bibliškas mies
tas. —Ką matė itialų keliau
ninkas. —Pirmoji ekspedici
ja. —Vėliausi tyrinėjimai.— 
Ur miesto istorija.—Ur mies
to “indėnų vasara”. 

....

Apie porų šimtų mylių nuo 
Bagdado, lygiame ir nykiame 
Mesopotamijos klonyj, kur ne
įmanomą vasaros karštį pava
duoja dideli žiemos šalčiai, kur 
po sausros seka potvyniai, — 
matosi kuklus senovės Uro 
griuvėsiai.

Prieš penkis tūkstančius me
tų Ur miestas buvo vienas iš la- 

biausiai svarbių Mesopotamijos 
civilizacijos centrų. Į pietus 
nuo Efrato, tarp balų ir kana
lų, kuriuos pasiekdavo juros 
antplūdis ir atoslūgis, buvo tur
tingi ir galingi miestai. Tačiau 
Ur vaidino vadovaujamą rolę. 
Jo išdidus keturkampis bokštas 
dūrė dangų, kaip kinžalo ašme
nys. Iš to bokšto viršaus, kur 
buvo menulio dievo Nanpuro 
altorius, matėsi visas miestas, 
kaip ant delno. Miestas iš vi
sų pusių buvo apsuptas dvilype 
siena. Už tos sienos matėsi 
maži priemiesčio namukai. Ke
liolikos mylių atstume buvo pa
garsėjęs Eridu miestas su van
dens dievo šventove, o toliau į 
šiaurę radosi tokie dideli mies
tai, kaip- SBfechas, Lagašas, 
Larsa ir piats Babilonas. Visi 
tie miestais buvo susimetę prie 
Efrato upes, kurių tuo laiku 
poetai vadindavo “jura”. Prie 
upės buvo 'paimu plantacijos, o 
toliau sekė ganyklos, žuvys, fi
nikai ir gvydai buvo žymiausi 
šalies produktai, kurie nusta
tydavo ekonomišką vietos žmo
nių gyvenimų. O už liūliuo
jančių laukų matėsi dykuma. 
Pavasarį, jeigu Adadas, lietaus 
dievas, užširustihdavo, tai dy
kuma apsidengdavo purpuriniu 
irisu. Gi dykumoj gyveno vel
niai...

Miestas Ur yra minimas bib
lijoj. Bet žmonija užmiršo tą 
vietų, kur jis buvo. Užmiršo 
patriarcho Abraomo gimtinę. 
Pirmą žinią apie Urų parvežė 
italų avantiūristas ir keliaunin
kas della Valle, kuris aplankė 
paslaptingus griuvėsius. “Aš 
negalėjau suprasti, ką tai reiš
kia,—rašė Valle...—gerai išsi
laikiusios plytos buvo išmargin
tos keistomis raidėmis.”

Tų laikų mokslininkai nega
lėjo išskaityti parašus, tyric 
buvo užrašyti ant plytų. Tie 
griuvėsiai jiems taip pat buvo 
misteriški. Tik dviem šimtam 
metų praėjus buvo pradėtas at- 
kasinėjimas’ Ur griuvėsių.

Anglo-saksai visuomet bibli
jai priduodavo daug reikšmės. 
Jie nuo senų laikų daug dėme
sio kreipia į biblišką istoriją, 
ir geografiją. Susidomėjimas 
dar labiau padidėjo, kai Meso
potamijoj pradėjo operuoti ang
lų armija. Britų muziejus, ku
ris turi surinkęs daugiausiai 
senovės parašų, su armijos va
dovybes sutikimu pasiuntė 
Thompsoną ir Hali tirti Ur ir 
Eridu griuvėsius, J • t

Thompson Ur griuvėsiuose 
surinko daug įdomių dalykų. 
Jis iškasė, tokių daiktų, ku
riuos senovėj vartojo Turkes
tano gyventojai. Tai duoda 
pagrindo manyti, jog prieš 
daug tūkstančių ' metų Turkes

važiavimo nutarimus, tai ji at
sikerta klausimu, “Ko ‘Naujie
nos’ nori!”

Šitokiais šposais galima kurį 
laiką dumti SLA. nariams akis, 
bet ilgainiui jie į gerą, neišei
na, kadangi nariai, patyrę tiesų, 
galų gale paliauja tikėję tais, 
kurie bandė juos vedžioti už 
nosies.

tano gyventojai buvo pasiekę 
Urą. I

Laike pasaulinio karo darbas 
Ur apielinkėj pasiliovė. Jis ta
po atnaujintas tik 1922 m., ka
da Britų muziejus ir Pennsyl- 
vanijos univeršitetas pasiuntė 
gerai aprūpintą ekspediciją, 
kurį surado labai įdomių iška
senų.

Pirmoj vietoj reikia pasaky
ti, kad senovės miestai kai ku
riais atžvilgiais primena skruz
dėlynų. Jie ’ turi, taip sakant, 
žemutinius ir aukštesnius sluo
ksnius. Iš tų sluoksnių galima 
spręsti apie miestų evoliuciją. 
Pats žemiausias' sluoksnis liu
dija apie miesto pradžią. Iš 
randamų ten daiktų maždaug 
galima spręsti apie tuolaikinių 
gyventojų civilizacijų ir bend
rai apie gyvenimo sąlygas.

Ekspedicija nustatė, jog Ur 
miestas buvo sukurtas apie 35 
šimtmečius prieš Kristaus gi
mimą. Griuvėsiuose tapo su- 
rastos puikiausios kolonos ir 
bareljefai, kurie vaizduoja jau
čius, karves ir teliukus. Vienoj 
vietoj vaizduojamas žmogus, 
kuris melžia karvę. Reikia ži
noti, kad bulius senovėj buvo 
dieviškumo simbolas.

Uro atkasinėjimai dar toli- 
gražu nėra baigti. Nėra abe
jonės, kad ateityj apie tų pra
nykusi miestų bus patirta dar 
įstabesnių dalykų. Todėl su iš
vadomis tenka palaukti. Bet 
jau ir dabar galima tikrai pa
sakyti, kad Ur buvo vienas žy
nį ausiu pietų Babilonijoj mies
tų, kad jis buvo sukurtas penk
tame tukstantmetyj ir kad jis 
vaidino juros uosto rolę, nors 
nebuvo prie juros kranto. Ten 
sueidavo karavanų keliai iš 
Arabijos ir kitų kraštų. Galin
gos šventovės puošė miestų, o 
jų žyniai gyveno turtingų pirk
lių aukomis. Per daugelį 
šimtmečių Ur vis labiau ir la
biau vystėsi ir darėsi galinges
nis. Bet apie 2,000 metų .prieš 
Kristaus gimimą jo padėtis ėmė 
svyruoti. Karalius Hammura- 
bi pasidarė tiek galingas, kad 
pasiryžę užkariauti Babiloną. 
Jis su didele kariuomene pa
traukė į šiaurius. Tai buvo 
pirmas smūgis Ur miestui. Jis 
pradėjo menketi ir nykti, ka
dangi nustojo prekybos*.

Uro smukimas tęsėsi iki še
šiolikto šimtmečio prieš Kristų. 
Apie tą laiką jis vėl ome smar
kią! vystytis. Bet tai buvo, kaip 
amerilyečiai sako, indėnų vasa
ra, kuri labai greit praeina. 
Taip atsitiko ir su Ur miestu, 
kuris po trumpo bu jojimo lai
kotarpio ėmė vėl smukti. Gali
mas daiktas, kad garbiniųias 
auksinio stabo buvo praktikuo
jama Ure, o ne Babilone. Kiek 
galima nustatyti, Uro švento
vės tapo nugriautos apie keturi 
šimtai metų prieš Kristų.

\ »
Tapo sunaikinti paveikslai ir 

statulos, sugriuvo galingos sie
nos. Laikui bėgant griuvėsius 
apdengė dulkės, kuriąs* vėjas 
atnešė iš dykumos. Dar praėjo 
kiek laiko, ir toj vietoj, kur 
kadaise stovėjo išdidus Ur 
miestas, išaugo kalnas, kurį sa
vo laiku mate Pietro-della-Val- 
le ir kuris' dabar atidengė savo 
paslaptis Anglijos ir Amerikos 
archeologams. —K. A.

ATĖJO naujas “Kultū
ros” numeris 10. Kaina 45 
centai. Galima gauti “Nau
jienose’.

E. T, A. Hoffman Verte J. Pronskui

Velnio Eliksyras
ir skubiai, — dangstykis tu 
sau kaip nori, kad tuo budu 
greičiau save pražudytumei. 
Kvailyste seka tavo pėdomis, 
skrisdama vakarų vėjo — pietų 
vėjo arba net pietų pietų vėjo 
ar dar kitokiais sparnais ir 
čiumpa tave, tik vienas tavo 
jupos skvernas kyšo dar iš be
dugnės ir sulaiko tave viršuj.
— O, Medardai, suprask kaš 
yra draugystė, suprask ką ga
li meilė, tikėk Dovydui ir Jo- 
natanui, mieliausias kapucine!
— Aš Tamsta kaipo Goliatu 
gėrėjaus, — pertraukiau aš to 
pliauškalo kalbą, — bet pasa
kyk man greičiau, ką tai reiš
kia, kas Tamstą prie manęs 
atvaro*? — Kas mane atvarė?
— tarė Belkampo: kas mane 
atvarė? — Beprotiška meilė 
prie vieno kapucino, kuriam aš 
kitą kartų nnkirpau galvą, kurs 
švaistėsi kruvinai raudonais 
dūkais, — kurs turėjo santy-

' kiu su šlykščiausiais reventan- 
tais, kurs paskui vienų kitą 
nužudęs, norėjo vesti gražiau
siąją pasauly gražuolę!” — 
“Nutilk! sušukau: Nutilk, tu 
baisusis kvaily! Aš sunkiai at
gailavau dėl visa tai, ką tu 
man dabar niekšingai išmeti- 
nčji!” — O, pone, tęsė Belkam
po toliau: matyti dar ta vieta 
labai jausminga, kurioj priešin
goji galybė buvo Tamstai pa
dariusi gilias žaizdas? — Ei, 
Tamsta toli gražu dar nesi iš
gijęs... Dabar aš busiu švelnus 
ir ramus lyg maldingas kudi- 
kis, susivaidysiu,x aš nebešoki
nėsiu nei kunu nei dvasia ir 
pasakysiu Tamstai, mylimasis 
kapucine, kad aš Tamstų taip 
širdingai myliu, labiausiai vien 
dėl Tamstos nepaprastų kvai
lysčių ir kad abelnai yra nau
dinga, kad visi padūkę princi
pai tąip ilgai gyventų ir augtų 
ant aęmės, kaip tiktai yra ga
lima, o tada aš tave išgelbėsiu 
iš mirties pavojaus, kuriam tu 
iš geros valios pats pasiduodi. 
Savo lėlių dėžėj aš nugirdau 
vieną pasikalbėjimų, kurs tave 
liete. Papa nori tave padaryti 
čionykščio Kapucinų vienuoly
no prioru ir savo išpažinties 
klausytoju. Bėk greičiausia 
lauk iš Romos, nes kalavijai ty
ko tavęs! Aš pažįstu tą narsuo
li, kuris nori tave nusiųsti į 
dangaus karalystę, tu atsistojai 
skersai kelio vienam dominin
konui, kurs yra daartinis papds 
išpažinties klausytojas’ ir jo 
šalininkams. Rytoj tavęs nepri
valo čia daugiau būti.” —

ši nauja žinia labai gerai 
atatiko ano nepažįstamojo aba
to išsireiškimams. Buvau taip 
sujudęs, kad visai nepastebė
jau, kaip tas juokingasis Bel
kampo mane karts nuo karto 
spaude prie savo širdies ir pa
galiau darydamas savo papras
tas keistas grimasas ir pašo- 
kėjimus atsisveikino.

Galėjo huti po pusiaunakčio, 
kaip išgirdau atsidarant vie
nuolyno išorinius vartus ir kur
čiai per kiemo brūkį įvažiuo
jant vežimų. Greit iki to išgir
dau lipant laiptais aukštyn; 
pabeldė j mano duris,1 aš atida
riau ir pamačiau tėvą gvardi
jom), kurį sekė užsimaskavęs 
žmogus su fakelu rankoje. ■— 
Brolau, Medardai! tarė gvar- 
dijonas: vienas’ mirštantis mir
ties valandų reikalauja Tams
tos dvasiško užtarimo ir pasku
tinio patepimo. • Padarykite, 
kas priklauso Tamstos tarny
bai ir sekite šį žmogų, kurs nu
ves Tamstų tenai, kur esi rei
kalaujamas. — Mane nukrėtė 
šaltas drebulys, instinktyviai 
pajutau, kad mane nori vesti 
nužudyti; bet negalėjau atsisa
kyti, dėl to sekiau paskui už
maskuotąjį, kuris atidarė veži
mo dureles ir privertė mane 
įlipti. Vežime radau du vyru, 

(Bus daugiau)

(Tęsinys) *
“Mane džiugina, jis pradėjo: 
kad Tamsta, mano gerbiamasis 
pone, dar nepraradai pasigerė
jimo žemiškais dalykais. Ma
tydamas Tamstos nepaprastus 
atgailavimo budus aš veik ne
besitikėjau, kad Tamsta dai 
galėtum dėl tokių kvailybių 
juoktis. — Abatui tai pasakius 
man pasidarė geda savo links
mumo ir netikėtai aš išsita
riau, dėlko tuojau turėjau gai
lėtis tai pasakęs. — “Tikėkite 
man, pone abate, tariau, jog 
to, kuris šiame, margame gyve
nimo bangų žaisme buvo ge
ras plaukikas, niekuomet pajė
gos nelužta, iš tamsių gelmių 
vėl išnerti ir drąsiai iškelti sa
vo galvą.” — “Ei,, tarė jis: 
kaip vykusiai Tamsta suradai 
ir atvaizdavai paveikslų. Daba? 
man rodosi, kad aš Tamstą 
kiaurai pažįstu ir stebiuosi 
Tamsta iš visos savo sielos gel
mės.”

—“Aš nežinau, mano pone, 
kokiu budu aš. vargšas atgai
laujantis vienuolis galėjau su
kelti tokį Tamstos nusistebėji
mą !”

—“Labai vykusiai, gerbiama
sis! — Tamsta grįžti atgal į 
•savo rolę! — Tamsta esi papos 
numylėtinis*?”

—“Jo šventenybei, Viešpaties 
vietininkui buvo malonu at
kreipti į>r mane savo žvilgsnį, 
aš jį gerbiau1 nusižeminęs, kaip 
pridera jo vietai, kurių jam 
amžinoji galybė suteikė ir jam 
buvo miela atkreipti į mane 
savo dvasios akis.”

“Na, tu tris syk vainikuoto
jo sosto visai vertasis yasale, 
tu drąsiai darysi visa, kas lies 
tavo tarnybų! Bet tikėk man, 
dabartinis Viešpaties vietinin
kas yra 'Aleksandro šeštojo di
džiausias šalininkas. Ir šįan^ 
atvejy tu busi vis tiktai ijeap- 
siskaitliavęs! Tačiau vaidink 
savo rolę. — Sparčiai baigiasi 
tai, kas linksmai ir drąsiai pra
sideda. — Lik sveikas, mano 
labai gerbiamasis pone!”

Abatas kreksinčiu pašiepos 
juoku nusikvatęjęs nubėgo. Aš 
pasilikau pastyręs bestovįs. Pa
lygindamas jo pastaruosius iš
sitarimus su savo pastabomis 
apie papą, pradėjau įsitikinti, 
jog jis toli gražu nebuvo, bai
gęs su žvėrių kovų, apvainikuo
tas nugalėtojas, kokiu aš jį lai
kiau, ir lygiai taip pat pasibai
sėdamas' turėjau įsitikinti, jog 
mane šiek tiek jau žinančiai 
publikos daliai mano atgaila at
rodo esanti veidmaininga pa
stanga šiuo ar tuo budu iškilti. 
Nustebęs pats iš savęs sugrį
žau į vienuolyną ir nuėjęs vie
nas j bažnyčių pradėjau širdin
gai melstis. Nuo mano akių lyg 
kokios žvynes pabiro ir aš be
matant pažinau piktosios galy
bes' gundymą, kuri*mane iš nau
jo kėsinosi supainioti, bet taip 
pat pastebėjau savo nuodėmin
gų silpnybę ir dangaus pabau
dą. —
Belcainpo patarta Medardui 
bėgti i» popiežiaus dvaro, • nes 
čia jį ruošias nužudyti. — Ne
spėjus pabėgti naktį inkvizici
jos budeliai jį pagauna ir nu

siveža | požemius...
Mane galėjo išgelbėti tiktai 

greičiausias pabėgimas ir aš 
nusprendžiau leistis į kelionę 
rytą metą anksti. Jau buvo už
ėjusi naktis, kaip vienuolyno 
varpelis smarkiai suskambėjo. 
Greit po to į mano celę įėjo 
brolis varpininkas ir pareiškė 
man, kad koks tai keistai ap
sirengęs žmogus labai norįs su 
manim kalbėti. Nuėjau į priė
mimo kambarį. Buvo Belkam- 
po, kurs savo padubusių pa
pročiu prišoko prie manęs, ma
ne pastvėrė abiem rankom ii 
skubiai nutraukė į kampą: — 
Medardai! pradėjo jis tyliai
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Tarp Chicagos
Lietuvių

John Williams 10 me 
tų mirimo sukak

tuves
apieNevisiems yra žinoma 

žmones, kurie atlieka didelius 
darbus visuomenės dirvoj, taip 
pat ir apie John William ypa
tingai lietusiai mažai labai ži
no, išskiriant tuos, kurie pri
klauso prie Amalgameitų Uni
jos ir tai ne visi.

John Williams buvo žinomas 
ir dar yra atmenamas tarpe 
organizuotų darbininkų kaip 
tri tarpe Illinojaus mainierių ir 
AmAlgamated Clothing Work- 
ers of America. J. Williams 
buvo arbitratoriys tarpe dar
bininkų ir darbdavių, tarp mai
nierių ir mainų savininkų. Į 
Chicrgo jis pakviestas 1912 
metais tarpininkauti tarpe 
Amalgameitų Unijos ir Hart 
Schaffner ir Marx firmos. Jo 
kaipo patyrusio taikintojo pa
stangomis ir gabumu buvo iš
gautos unijos egrimentas, kur 
buvo maždaug pripažinta uni
jos nariams teisė statyti rei
kalavimus kaipo organizacijai 
ir visus kilančius nesusiprati
mus rišti arbitraeijos teismo I 
pagelba. Jo tikslas buvo su
stiprinti uniją ir tuom pačiu 
laiku palaikyti discipliną dirb
tuvėse. Jo pastangomis įvesta 
daugiau demokratiška tvarka 
dirbtuvėse. Williams mirė 
1919 metais, bet paliko didelį 
darbą nuveiktą dėl organizaci
jos.

Paminėjimu 10 metų sukak
tuvių jo mirties Amalgameitų 
Unija surengė vakarienę Amal-

U AMERIKOS 
LINIJA

U 
NEWYORK« | 

KLAIPĖDĄ 
en&asya,

IJUMPAS KILIAS i LUSTUVĄmt ŠVEDIJA

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

Motorlaiviais 
Lietuvos pjišto ir keleivių patarnavimas 

Praleisk Kalėdas Lietuvoj!
KALĖDINĖ EKSKURSIJA

Hpiaukia H Neu) Yotko 
Į M. L. GRIPSHOLM Gruodžio 6 Į

Užsisakykit Vittas Dabar! 
Laivų Išplaukimai iš Neu) Yotko 

M- L. GRIPSHOLM Gruodžio 6 
S.S.DROTTNINGHOLM Gruodi. 27 
M. L. GRIPSHOLM .. . Sausio 17

Informacijos ir iliustruotas cirkulio- 
ris su žemlapih lietuvių kalboj, gau
namas kreipiantis .pas savo agentą 
arba į . v.
Swedish Amer. Line
Itfl N. Michigan Avė., Chlcago

Kalėdoms, Naujiems 
Metams 

Pasveikinimus
SU JŪSŲ VARDU IR PAVARDE 

UŽSISAKYKITE DABAR
Turime didelį, gražų pasirinkimą vi
sokiausios rūšies pasveikinimų atei

nančioms šventėms.
Turime brangių ir labai pigių <— 12 
labai gražių didelių paauksuotu pa
sveikinimų su margais konvertau, su 
jūsų vardu ir pavarde tik už $1.75.

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame orderius laiškais ir 
pastunčiame paštu.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

{GALIOJIMUS
(Doviernastis)

galite padaryti . pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

sibaige 10:30 vakare ir visi 
išsiskirstė į namus.

—P. Gaišk i s.

gameitų centre, čia dalyvavo 
kaip unijistai taip ir darbdavių 
atstovai. Po skanios vakarie
nės James Mullenbach paprašė 
užsilaikyti tvarkiai, ką žinoma 
amalgameitai ir padarė. James 
Mullenbach yra Darbo Tarybos 
pirmininku, todėl jo dalyvavi
mas turėjo didelės svarbos tar
pe parinktos publikos. Pirmiau
siai buvo perskaitytos telegra
mos paminėjimui 10 metų su
kaktuvių nuo Clarence Darrow. 
Jis buvo arbitraeijos pirminin
ku prieš J. Williams; kita tele
grama buvo nuo Joseph Schaff- 
nerio, firmos Hart Schaffncr 
ir Marx. Toliaus buvo dar už
uojautos, bet nebuvo girdžia- 
ma nuo ko.

Po skaitymo užuojautos laiš
kų, buvo perstatyta kalbėtojai. 
Ne visų pavardės buvo galima 
girdėti; kuriuos ypatinškai ga
lima buvo pažinti, čia ir pami- ( koma ir visiems bus lygybė, 
nėšiu: John Walker, Illinois 
Darbo Federacijos pirmininkas, 
Carl Meyer, Hart Schaffner ir 
Marx firmos’ advokatas, kuris 
atstovaudamas firmą Arbitra- 
cijos Taryboj, dirbo prie pasi
rašymo agrimento. Prof. E. D. 
Hovvard, darbo departamento
užveizda; Dr. Suniręs, Arbitrą-! matome, kokia teisybe ir vie- 
cijos teismo pirmininkas; S.! nybė bus tame 
Levin, Jungtinės Tarybos už- Susivienijime,” 
veizda; Sidney Hilman, Genera- rii] tveriamas tas Susivieniji- 
lis Amalgameitų . Prezidentas, mas. 
kurią apipasakojo tas visas ap
linkybes, prie kurių tvėrėsi or
ganizacija ir kiek buvo nepato
gumų iki galutino organizacijos 
sustiprinimo arba galutino in
dustrijos suorganizavimo.

Visų kalbose buvo minima ir 
kartojama J. Williams darbai, i 
jo pasišventimas dėl visuome
nės labo. Visi jį "pripažino 
kaip genijų už atliktus darbus.

Amalgameitai išleido knygu
tę jo paminėjimui. Knygutė 
turi 65 puslapius, verta per-, 
skaityti.

Burnside
SLA. 63 kp. priešmetinis 

susirinkimias

susirinkimo, nes

Susirinkimas atsibus penk
tadienį, 5 d. gruodžio, 1930, 7 
v. vakare. Tuley Park svetai
nėj, 90 Str. ’ ir St. Lawrence 
Av. Visų narių pareiga atsilan
kyti ant šio
bus rinkimai kuopos valdybos 
sekantiems 
svarbesni reikalai svarstomi.

Pabėgėliai iš SLA. t veri a.ko
kį ten neva •“Darbininkų Susi
vienijimą” ir aiškina nariams, 
kad tame “Darb. Susivieniji
me” bus viskas tensingiau tvar-

1931 m. ir kiti

teisybes ir dar savinasi vardą 
progresyvių; žemesnio nupuoli
mo jau ir negali būti, kaip pa
rodo jųjų pasielgimas.

Dabar klausimas ar Darbi
ninkų Susivienijimo centras 
bus teisingas? Jųjų centre yra 
žmonės, kurie ,valdo SLA. 2
apskr. Kada buvo mokama ap
skričio organizatoriams atlygi
nimas už prirašymą naujų na
rių laike 2 apskr. konkurso 
1929 metais, apie tai nebuvo 
paskelbta viešai, reiškia apskri
čio viršininkai, kuriems norėjo 
išmokėjo, o kurie organizato
riai jiems nepatiko—nemokėjo. 
Kitaip negalėjo būti. Jeigu 
singai butų elgėsi, kodelgi 
paskelbti organe?—Narys.

knygą, kreipkitės į “Margutį”, 
2437 W. 69th Street arba tele- 
fonuokit, o aš jums pristatysiu 
į namus. Telefonas: Grovehill 
2242. Pustapėdis.

Iš prievartos
tin-

tei-
ne-

Burnsaidiečiai gerai žino, ko
kia pas tuos žmones teisybė ir 
lygybė, štai 2 September su
sivedė apie 20 narių savo pase
kėjų, kitiems’ nariams nieko ne
pranešę, pervarė nutarimą pa
skirti $100 iš 63 kp. iždo dėl 
vedimo bylos prieš SLA! Tai

“Darbininkų 
nes iš tokių na-

“Namų Daktaras” 
jau gatavas

Nors, iš dalies, labai ima 
ginys plunksną po popierių tam
pyti, bet kaip kada tenka sta
čiai iš prievartos. Truputį at
gal kalbėjau apie vieną Pauli
ną, kurią Choras sulošė ir kal
bos gale priminiau, kad chica- 
giečiai paprastai daro truputį 
perbrangius tikietus. žiūriu, 
pereito pirmadienio “Naujieno
se’’ Senas Dailės Mylėtojas duo
da man keplos kam aš sakau, 

i kad tikietai brangus.
Atleisk, broli mano, jei Jttms 

tai pataikiau. Aš neturėjau 
minty vien tik jus, ne to 
karo tikietus. Aš minėjau, 
abelnai visuose chicagiečių

ma, ir čia aš nepavydžiu, tik 
taip sau kalbu, kad kalbasi. 
Kam brangu, tas te neeina.

Taip gi Senas Dailės Mylė
tojas sakosi, kad jis ir kiti ša
lę jo turėjo geras sėdynes. Aš 
visai nesistebiu: pagal žmonių 
ir sėdynės. Aš ir turėjau sę- 
dynę, bučiau galėjęs padėti ir 
ant gana mažo saizo krėslo, 
bet tokių nebuvo, tai teko dėti 
ant plataus, taip kad puse krė
slo pasiliko tuščia. Kiti užėmė GARSINKITkS NAUJIENOSE

po visą krėslą. Kitą sykį ir aš 
busiu praktiškesnis ir susitar
siu po du ant vieno krėslo.

Pustapėdis.

GEBB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.• į . t u r 7

1 k —--------- - ------- - -------- —r

Šiame vakare dalyvavo nuo 
visų lokalų atstovai, viso apie 
500 žmonių. Iš lietuvių buvo F. 
B rajus, K. Kairis, (A. Čepaitis, 
K. Rugis, P. čepulevičius ir 
Kedzel. Gal buvo ir daugiau, 
per daugumą žmonių nebuvo 
progos pamatyti. Vakaras už-

Dar daugiau; minėtos 
kuopos viršininkai, nemokėda
mi duoklių SLA. Centran, bū
dami suspenduoti, pasinaudoda
mi, kad pas juos buvo banko 
knygutė, nueina i banką ir iš
ima iš banko1 $150. Geri ir tei- 
singi žmonės kas jau ir besa
kyti! Turėdami pasekėjų apie 
20 narių išima iš banko pini
gus prieš norą 170 narių. Ata
tinkamais keliais einama prie 
atgavimo kuopos turto, nėra 
abejonės, kad visas 63 kp. tur
tas bus atgautas iš buvusių 
viršininkų.

Pabėgėliai iš SLA. 63 kp. ne
turėdami geresnių argumentų 
štai ką jie pasirenka: grasina 
mušimu net ir užmušimu tų 
narių, kurie nepritaria jiems' 
Jie nori, kad visi taip manytų 
ir darytų kaip jie diktuos. Ge
ras ir gražus pavyzdys iš tų 
žmonių, kurie sako, kad norį

Prisidėkite Prie Musų

1931 KALĖDINIO
TAURINIO KLIUBO

f

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

$1.00 Kliubas
$5.00 Kliubas

$10.00 Kliubas

moka .... $50.75
moka .... $253.00
moka .... $507.50

Jus rasite nuoširdų draugingumų 
šiame banke

MIDLAND
NATIONAL BANK
Archer Avė., prie Sacramento

V. R. VANICEK, Kasierius

Turtas $2,150,000
K

Kada Jau radio skelbė, kad 
neužilgo išlys iš po spaudos! rengimuose tikietai gana 
Namų Daktaras, taigi jau iš
lindo. Knyga yra puiki, žino
ma, nėra tiek puiki, kad neno
rėtų atsakyti žmogui į klausi
mą: knyga turi apie 200 pus
lapių ir pilniausia atsakymų i 
visokius 
sveikas 
įsimano žinoti. Knyga yra dve
jopo apdaro: 
pasakius, su 
“overka ličiu”, 
karda kita, taip sakant, su “bi- 
vidi”. žinoma, toji su “bividi” 
pigesnė.

Knyga yra pilna visokių li
gų, bet skaitant jos nelimpa, 
o priešingai — perskaitei it 
gydyk, nes knyga pilna recep- j 
tų, kur be daktaro pagalbos ga-1 
Įima gaut vaistų 
goms, kokių tik 
duoti.

Tai yra viėtta

klausimus, kokiu tiki i ar sergantis žmogus

viena, kaip čia 
tikru žieminiu 

su auksine ko-

visokioms li- 
gali įsivaiz-

va- 
kad 
pa- 
ne- 
lei- 
pa-

įkandami. Kartais už dolerį 
tižia tik per rakto skylutę 
žiūrėti, o į vidų eiti tai tankiai 
būna ir du ir pustrečio, žino-

Šis žmogus serga nuo šalčio. Šalčiai yra 
pavojingi — pašalinkite savo šaltį ir iš- 
vengkite sukesnių ligų.

VARTOKITE
BULGARIŠKĄ ŽOLIŲ (KRAUJO) ARBATĄ 35c — 75c — $1.25 

Šaknys, žievės, lapai, žolės ir augalai šiuose vaistuose padaro riebų, stiprą 
kraują. Imkite j? labai karštą, kad išvaryti nuodus iš jūsų sistemos ir pagel
bėti nugalėti šalčius. Ji turi būti kiekvienuose namuose — kiekvienas turėtų 
vartoti ją. Klauskit savo, aptiekininko. arba aš prisiųsiu apmokėtu paštu vieną 
didelį šeiminos didumo pakelį už $1.25. Užsisakykite šiandien. Adresuokite:

MARVEL PROD. CO., 106 MARVEL BLOG., PITTSBURGH, PA.
1 JL '

Išvyki! Šaltį
Vartokite Tikrąją

New Essex Super-Six Coupe Smart, Roomy, Economical

iš įdomiausių KT . „ c - c.. TZ _ , . ... Nauja Essex Super-Sixknygų. Kas norėsite įsigyti tą fintą, didesnės jėgos ir daug
pasaŽierių. Perdėm pageCoupe, graži, ruiminga ir ekonomiška, i dcl dviejų ar keturių 

gražesnė.

**

■r/

Hm ;

Nauja Essex Super-Six

£

ŠIANDIE... Du Nauji Karai Jau Pagaminti ...ŠIANDIE

n-hė ginate O

Į;

EIGH# 
2-PASS. 
COUPE

PRICES F. O.’B. OF7ROITALIAS ATTRACTIVELY PR1CID . SįHCIAI. KiUtPMENY FXTRA

Nepaprastos vertybės Stebėtinos Kainos

'Ike NEW '•

ESSEX
COACH OR 7PASSENCER COUPE

, OTHBR BO.OY- MOUf^>A5-AnRACrtmY Węi

nl č 1
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“Mes įžengiame į naują lauką su labai page
rintais karais už žemiausią kainą musu istorijoje”

Per WILLIĄM J. McANEENY
Prezidentą, Hudson Motor Car Company

1VTES pagaminome šiuos modelius kiekvienu žvilgsniu pa- 
siekdami ii* viršydami 1931 standardus veiksmo ir ko- 

bčs, ir mes niekad musų istorijoje nesame pasiūlę tiek daug 
pagerinimų. Kokybė yra didesnė iki pačios mažiausios 
smulkmenos. Kiekviena veikimo fazė tapo labai pagerinta 
ir luksusas kokį mes įdėjome į šiuos karus yra daug dides
nis negu kada pirmiau buvo. Motorai yra didesni ir turi 
didesnę jėgą. Yra įvesta veiksminga sistema aliejaus šaldy
mo. • Pažymėtinas pagerinimas karburacijos padidina leng- 

■ vumą veikimo ir ekonomiją. Bodies yra ilgesni ir platesni, 
šie karai turi puikiausias, lengviausias važiavimo kokybes. 
Pirmą kartą tokis komfortas yra prieinamas už šias žemas 
kainas. Tiktai dideles gaminimo ekonomijos ir tas faktas, 
kad musų didelis išteklius duoda mums galimybės pilniau
sia pasinaudoti progromis pirkti reikmenis atpigintomis kai
nomis, leidžia mums pasiūlyti publikai didžiausią visoj mu
sų istorijoj kombinaciją kokybės ir žemų kainų.

Tiktai dideles gaminimo ekonomijos ir tas faktas,

lirkti reikmenis atpigintomis kal
yti publikai didžiausią visoj niu-

ATDARA NEDĖLIOMIS IR 
VAKARAIS

Savininku Manažmentas leidžia 
teikti nepaprastas vertybes

Savininkų manažementas leidžia Hudson- 
Esscx teikti jums šias nepaprastas ko
kybes už tokią žemą kainą, 
kurie dabar veda kompanijos 
yra su šia kompanija nuo pat 
kurinio dvidešimt du metai atgal, 
partmentų viršininkai ir vyriausi 
toriai yra kontroliuojantys savininkai. Jų 
nepriklausomybė yra paremta nepaprastai 
dideliais kapitalo ištekliais ir gerai įreng
tomis dirbtuvėmis. Tas leidžia Hudson- 
E$scx vadovauti dezaino ir inžinierystės 
kokyl^jc. Tai leidžia ekonomijas ga
myboje ir pardavime. dc|ci ko galima 
teikti tiesiai publikai nepaprastas koky
bei už stebėtinai žemas kainas.

Žmonės. 
reikalus 
jos įsi- 
Jos dc- 
dist ribų -

Pamatykite abu naujus karus šiose vietose šiandie

Salesroom
2251 S. Michigan Avė.

METROPOLITAN DEALERS 
NORIU S1DE

Itrųadvay Hudnon Ehs»x Cu., 
0607 N. Bruaclnay 

lluckliiKhom Muturs, Ine.
3018 N. Damen Avė.

Daiiipman-Schiiiite C'o.
1820 Hldge Avc.. Evaiittton 

KcyHtoue Mutur Sale* t’urp.
3113 Latvrcnce Avu.

KvyHtone Mutur Sales Corp. 
IV50 N. Uesteru Avė.

Sekei lenberKer Mutor Saka, 
•1101 Mihvaukee Avė.

SOUTH S1DE
AJav Autu Cu.

7800 Stopy !į>laml Ai e. 
8G3D-3O t'uiumercjul Avė.

SOUTH H1J)E—Cuut.
Bevorl.v Muturs, Ine.

81)33 S. Aslilantį Avc.
Burkc Motor Sales, 

3512 Archer Avė.
Ciiluinet Motor Cu.

10910 Micliigan Avc.
lloync Mutor Sules, 

5101 S. Ashland Avė.
>1111 Autu Saies.

Illtie Island, III.
Aliduuy Hudson-EubCA Curp.,

001-1 CutlaKu Grote Avė.
Stliooll Mutor Salen.

TO»» S. Halsted St.
, MEST S1DE

CUIcdko (lakioj’ Motor Sales.
•.‘307 13 W. Chlcagu Avc.

BUTLER MOTORS. Ine
DISTRIBUTORS 

Michigan 2000 
MEST S1DE—Cunt. 

Cnt iitlall Mutor Car Cuinpany, 
Oak Tark, Illinois 

Sullivaii-Moigiiii Mutor Sah-H, 
1701 W. MaKlihiRton Blvd. 

Siillivaii-Morgaii Motut Sales 
020! W. BJJntl St.

8IBVKBAN DEALERS
Burriiutun Hu(lHoii-E>ht‘x Co., 

Uarrinitlon, III-
A. 1). rieutRc Mutur Cu., 

l)<» l'lalnea. III.
OavU <>arage au<l ISulen,

E. ChlcagV. IIIIiiuIn
CiiHidal! Motur Car Cu.

Eliiibtind. III.

SI BLKBAN OEALEKS—( unt,

Mclntyre lltiiteon Cp., Ine., 
dury. Indiana

lliirold ('romi and C'o.
(ilen Ellyn, UI.

Altneiv Motor ('unipany, 
lliimnioiid, Indiana

M’IIHHm Uudson.Emn’v Cu..
Ilighluiid Purk, Illluuh

lliiihdule HiiiIkoii Cunipany, 
lliiibdale, IHhiois

Letlie Store.'’ 
Ifobart, Indiana

Galvio Mutur Sules 
Indiana ll.ubor, linjlunu

Main Service Dcpt. 
25th & Indiana Avė.

SI m KBAN nEAl.EKS—( ont.

Loiuharil Auto lU-pair, 
l.oinburd, Illinola

l'rlcke Motor Sales.
I’urk KIiIkc. Illinois

RoiiikI Lake (ianiM', 
Rounil Lake. lllinuiM

ShUliiiK Molor Sale*.
Soutli HuUuinJ, 1)1.

(iriirsb.v Hudson (u..
Uauktgan. Illinois

Milliils Hudsun-Essei Cu.. 
ttiiinetka, Illinois

^lusbltfinl frtt'iee and tiara^r.
Mliitbrup llurbui. lllinuis
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Mg PADAUŽŲ FILOSOFIJA r

jie gavę paragauti dvasiškų ir 
smetoniškų bizūnų laisvoj Lie
tuvoj, jeigu butų buvę gyvi...

Pad. šviet. Ministeris.

reiškia šitas’ italijoniškas žodis, 
kuriuomi astuoni Amerikos lie
tuvių veikėjai mėgsta didžiuo
tis.—Mat.

L.

Musų dienų trum- 
pausia komedija Tautos vadas

Sofijos. Tai neesi pirmutinis 
tok i s, nenusigąsk. Jau vien to 
pozicija, kurioje ponas buvai 
skaitydamas Padaužų raštus, 
galėjo užkirsti kelią tavo pro
tavimo centrams. M ta kartą

pabandyk skaityti gulėdamas 
ant pilvo arba šono. Gal geriau 
suprasi.

Kl. Garbingi Padaužos—No
riu jstoti i Jūsų sekretna su-

Papeikimo rezo 
liucija

1) Kadangi p. A. Zabukienė 
ir P. Rimkus viename musų 
šventablyvame parengime, ku
riame kiekvienas dalyvis aptu
rėjo po 300 dienų atlaidų, dai
nuodami duetu stovėjo dešinėj 
pusėj steidžiaus, o ne kairėj;

2) Kadangi juodu 
giedodami “Įtikino” 
dešinę pusę, o

3) Kadangi 
mi Padaužoms 
nesuprantamą 
musų brangius

•pelno iš auginimo šieno, 
mus Lietuvos importo

| porto balansas pegerės.
Kaip matote, čia yra

I niškų progų. Bet kol kas 
| dar susilaikyti nuo bile 
j ir laukti, ką pasakys k u

ir abudu, 
daugiau į j 

mažiau į kairę; i 
juodu dainuoda- 
ir komunistams I 

dainą aplaužė j 
“zokonus

Apla- 
ir ex-

milži- 
reikia 
žygio 

laukti, ką pasakys kupiškie- 
čiai apie kučias su šienu.

—Pad. IV.

Kas girdėt laisvoj 
Lietuvoj

Dėdė šliupas gavo rimbų
Seniai, labai seniai, dar ponui 

lai-1 Voldemarui būnant prie vals- 
kydaniį dešines akis primerkę, tybinio lovio ir Geležiniam Vil- 
o ne kaires; | kui belaksiant po laisvą Lie-

4) Kadangi ir, duokim sau,! tuvą, šliupų dėdė parašė, kad, 
dar sykį kadangi juodu giedo- mums visiems reikia rim- 
dami savo kūno voga laikė'bų. Ir nuo to laiko nedaug Ne-

€ I _____ J     L “zv.zx
daugiau ant dešinių kojų, ne-

• gu ant kairių, ir
5) Kadangi, bracia, tų visų 

kadangi kadangių yra maž
daug tas, kad tą dainą., kurią 
jinai ir jis sugiedojo yra išda
vikiška ir žeminanti musų Pa
daužiškai komunistišką vierą.

Tai šit delko ir todėl P: (lau
žų Valstybinis Kranklių Cho
ras “rozu” su savo kerdžium 
reiškia didžių didžiausį pasipik
tinimą šitokiu musų kantarų 
pasielgimu ir duodam jiems di- 
džių-didžiausj papeikimą. Taip
gi perspėjam Zabukienę ir P. 
Rimkų ateityj tokių štukų ne
daryti. Dabartės norime jums 
priminti, kad jeigu dar “rozą” 
padarysite tokią kiaulystę ko
munistų krutėjimui, tai tuč
tuojau busite apšaukti išdavi
kais ir be jokių ceremonijų iš
šluoti laukan iš padaužkom- 
proletmeno sosaidės.

—Padaužų Sekretorius.

Kūčios su šienu

munu vandens nubėgo, .o dar 
mažiau buvo valstybinės iš
gerta laisvoj ir nepriklausomoj 
Lietuvoj, kai šliupų dėdė buvo 
pašauktas pasiaiškinti kam ra
šo bedieviškus raštus laisvoj 
Lietuvoj. Jo bedieviška kny
ga buvo nusavinta ir, kaip sa
koma, Dievui ant apieros pa
liečia vota 
Lietuvoj, 
tais, 5Q0.

Laisvoj
Lietuvoj viskas kitaip, kaip ki
tose nelaisvose šalyse. Čia, kad 
knyga ir buvo apieravota Au
kščiausiam su durnais’, bet jos 
autorius vistik už savo bedie
viškus darbus turi atsakyti. 
Todėl šliupų dėdė ir buvo ati
duotas sudan. Jo kaltei suras
ti buvo pasamdyti du dvasiški 
tėveliai. Ir jie surado bedievį 
šliupą kaltu bedieviškų i heri- 
zejiškų raštų rašyme. O tai, 
vadinasi, jis papildė pirmos rų
šies hereziją. Laisvoje Lietu
voje, kaip jau visiems žinoma, 
negalima knygas rašyti be dva
siškų tėvelių leidimo. Ir todėl 
šliupas rastas kaltu. Tėveliams 
už suradimą kaltu, Šliupas tu
rėjo sumokėti po 150 litų. Mat,

Šiauliuose, laisvoj
Didžiojo Vytauto me-

ir nepriklausomoj

Dr. Graičiunas praneša, kad 
vienas nesenai susiorganizavęs 

aikys kučias “su šienu 
i“. Padaužos' i-pėja,'jie pasidarbavo bažnyčiai ir tė- 
yra koks naujas vai- į vynei. Visi žino, kad laisvoje 
votas Dr. Graičuno, į Lietuvoje bedieviams vietos ne- 

jgali būti. Laisva Lietuva tik 
tėveliams ir baž-,

ant

kuris pagamintas iš šieno.
Del aiškumo reikia išvirožyti, j dvasiškiems 

kas yra šienas. Padaužų šaly Į nyčiai šventai tepriklauso, 
šienu vadina prezervuotą žolę. Kaltė šliupui už pirmą prasi- 
žinoma, žolė gali būti keliuose,| žengimą tik keli mėnesiai džė- 
punduose, kaip džiovinti bara 
vykai arba ir palaida, ne pasi-1 _ . 
leidusi, tik turi būti j___ ,
tikroj to žodžio prasmėj. Jeigujpėti, 
šienas šlapias, tai dažnai ne tik j mo nebus.
žmonėms, bet ir gyvuliams ne-, Atrodo, kad šliupas nežino- 
tinka. šlapias šienas tuoj supu- i j°» J°£ jis gyvena laisvoj Lie- 
va i tuvoj ir kad ten negalima ra-

Jeigu šienas patiks kupiškje-1 syti tokias knygas, kurias jir 
čiam, tai kodėl jis negali patik- ■ rašė daug metų atgal Dėdės 
tį žagarieėiams, šiauliečiams ir|^am° žemėj. Taigi jis padarė 
galų gale visiems lietuviams, didelę klaidą, kuri • jam bran
gy veliantiems Amerikoje?

Jeigu Amerikoj lietuviai Įdė-'*r mokinasi, 
tų šieną i savo “menu”, tai tas Į Matyti, laisvoj Lietuvoj at
galėtų pasidaryti lietuvių tau- j ojo aušrininkų eilė. Už tai,

įlos su sąlyga pasiprovinti. Jei
gu pasiprovins, tai nereiks lais- 

sausa,v°j Lietuvoj laisvoj džėloj tu- 
o jei ne, tai pasigailėji-

giai kainavo, žmogus sensta

tiška valgiu. Jo paklausa bu
tų labai didelė, tik reikėtų tą

! kad pasidarbavo, jog ikarus 
laisvą Lietuvą, dabar gauna

progą tinkamai išnaudoti, kad bizūnų. Gavo šliupas. Kas bus 
neišsprūstų iš lietuvių rankų.

Kadangi Lietuva yra ūkio ša
lis, ir nemažai žemės ūkio pro
duktų eksportuoja į svetimus 
kraštus, todėl, kad dar labiau! 
pakelti Lietuvos žemės ūkį, Pa- Į 
daužos kviečia visus, kurie tik j 
įdomauja Lietuvos eksportu ir j 
nori prisidėti prie jo praplėti-. 
mo, kuogreičiausiai susirūpinti 
šieno importavimu Amerikon. 
Iš to bus visiems gerai. Ameri
kiečiai valgys savo tėvynės šie
ną, ir tuo prisimins Lietuvą, o 
Lietuvos ūkininkams bus gero

' Kitaip sakant, Smetona Knu- 
pas'tumdėli, ne šitiedviem žodžiais savo va-

■ dinti liepia. Reiškia, jisai mu
sų tautą, kaip karvę, nori ves-

■ Tauta,

Ji. Tu eik sau, 
žetone! še tau...

Torielkos ore lakioja.
Jis. Tu dar man trankysies! ti arba dar tebeveda.

lakioja ir langai šiuo tarpu, kai karvė pavasarį, 
1 kuda, tai ir Smetona ją gali i 

Durys Į turgų lenkams arba vokiečiams 
vesti, bet palauk geresnių lai
kų, duok tai karvei šieno ir 
runkelių—jinai tą vadą nuspirs 
ir pati eis, kur reikia. Pati ir 
geresnių ganyklą susiras.

—Mat.

Rakandai 
byra.

Kąž-kas duris laužia, 
atsidaro ir Įeina du policistai.

Polidstas: Kas čia?
Jis: — Nieko, taip sau.
Ji,—Rengiavos naujus daik

tus pirkti, tai sakau senuosius 
vertėtų sudaužyt.

Viskas ramu. Tiktai vėjas 
per langus lenda.—Mat.

VAŽIUOKIME J LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDA

Fašistas

Klausiniai ir atsa 
kymai

Mes senesni lietuviai, nepri
pažindami litaros f, sakome 
“pašistas”. Reiškia, tas, kuris 
pašo kai žąsinas šiaudų kuli. 
Pašo, lesa, bet 
neduoda:—pats 
snaudžia.

Tokiu badu
tikrą lietuvišką supratimą ką

nieko kitiems

mes gauname

Kl. Mieli Padaužos—Skaitau 
jūsų raštus atsigulęs lovoj au- 
kštieninkas. Visa, kas buvo pa
rašyta perskaičiau, bet nieko 
nesupratau. Ką turiu daryti, 
kad galėčiau Jūsų filosofiškus 
raštus suprasti? |

—Padaužų Prietelius.
At. Nieko stebėtina, kad po

nulis nesupranti Padaužų Filo-

Pasinaudokit šia
\

Nepaprasta Proga!
rų Garažas pabpdavotas su
lig jūsų užsakymo iš geriau
sio materiolo ir geriausių 
gaunamu darbininkų 

TIKTAI UŽ

$163
NEREIKIA ĮMOKĖTI 

Mokėkite po truputį kiekvieną mėnesį jusą pačią 
sąlygomis. (

i" .M. i .i?

|įb]MBwr si
"S ISŽI O «*

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

TIKTAI Už

S110
Ateikite, telef oliuokite, 

prisi lįskite ku poną.
ar

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

CHICAGO, ILL.

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

atsilankytų pas
Vardas ............
Adresas ............
Telefonas .......

Aš noriu žinoti apie Ga rąžius

Mes taipgi pardavinėjamo lumberj ant išmokėjimo.

Chicago Home 
Improvement- and 

Lumber Co. 
2301-2329 So. Crawford Avė.

Telefonas ROCKWELL 0023-4

saldę. Kur turiu kreiptis ir ką 
turiu daryti, kad galėčiau Įsto
ti?—Tikras’ bolševikas.

At. |stoti Į Padaužų1 Respub
liką negalima. Jeigu tamsta 
norėtum Įsirašyti arba prisira
šyti prie Padaužų, tai butų ki
tas klausimas. Bandyk para
šyti savo prošeniją aiškiau ir 
pasakyk ko nori.

—Pąd. Imigracijos Biuras.

k

.4

Dec. 19
Jan. 6

llellicį Olao 
Oscat II ..

Ganėtinai Gero Maisto 
Malonus Patarnavimas
Iš N e w York:

Kalėdines Ekskursijos
Frcdzrik VIII ......... Dec. 9

lito
GA / .nr y •

Puikys Laivai —• —
švarumas ir Patogumas —
L a i v u I š [> 1 a u k i m a i

Garsinkitčs “N-nose”

informaciją ir laivakorčių reikalais kreipk i tes pas savo airentr) arba: 

SCANDINAVIAN-AMER1CAN LINE 
27 VVHITEHAIL ST. 248 VVASHINGTON ST. I3O N. LA ŠALIE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON,MASS. CHICAGO, ILL.

de

tojų

Didelis smagumas

Pypkės ir
Cigarretu

Rūky

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis, Lietuvoje laikraltis

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

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

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

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

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

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
Įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

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

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

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

Apdrauda
nuo

Nelaimingų Atsitikimų
Naujienos padarė sutartį su atsakomin- 

ga apdraudos kompanija ir gali apdrausti 
vyrus ir moteris, tarp 16 ir 70 metų amžiaus. 
Nėra gydytojo egzaminavimo.

Apdrauda išdalyta i 6 skyrius. Mokes- 
tys metams,

Šios rųšies apdrauda apdraudžia žmo
gaus gyvastį nuo $1000.00 iki $5000.00. Taip-- 
gi duoda ligoje pašelpą nuo $7.50 iki $40.00 
savaitėje per 26 savaites. t

Del platesnių-informacijų kreipkitės j

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL

Jos niekas 
nekviečia

Ar jus žinote kodėl ji 
buvo nepageidaujama? 
Ne ji pati nežinojo. Hali
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijine, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina blogą 
kvapą. Vartokite kas
die. Lambert Pharmacal 
Co., St. Louis, Mo.

(.ISTERINE
pašalina halitosis

. Sunaikina 200,000,000 perų

PftrnTtd as milk 
itself!

New
delight in
Cheese flavor

Still„another kraft-Phcnix 
triumphl New digestibility, 
Health ųualities and delicious 
new flavor added to checsc.

In Velvecta all thc valuablc 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minorais. Good fbr every- 
cnt, including the children.

Vclveeta spreads, sliccs, or 
melts and toasts instantly.Try 

r a half pound package today.

KRAFT

\/elveeta
V The Delicious NewCh«es« Food

BY WESTPHAL

next? Laimingi Dr. Basanavi
čius ir Dr. V. Kudirka, kad 
anksti spėjo numirti. Butų ir

STAR DUST Copyright Mldwe»t Feature Service

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. NedSldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 

L-- .... .............

BACK GOOD IN- 
' SWEET

N0W DNDER FIVE'
Y E AP CONTRACT

- JS SINGLE * 
SiNGS vERr 
WELL - BLONDE

AND POPULAR —

SOON 
CONTRACT 

WITH 
WARNER 

BROS.

LATER
ON BR0ADWAY

F OP 
ZIEGFELO

BORN 
IN 

TEXAS

AS AN EXPERINIEHT
OFFER

LONDON \NITH 
MARILYN 
MILUOS RČLE 
IN'ROSALIE*

O.«.

BELLAIRS

^^^jUg^^^^^^^^^IMPERFECTINORIGINAL



Trečiadienis, gruod. 3, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

išdavimo rūbų ir valgių: 
rionas ir Samsonas.

Tve-

ka nors 
pašauki- 
Komiteto

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Kam yra reikalinga 
apie namus padirbėti, 
to Bedarbių šelpimo 
ofisą. Daugelis bedarbių reika
lauja bile kokio darbo. Jie no
ri dirbti, bet darbų nėra.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Capon4 ataka Northsi- 
dėj atmušta

I skaičiuj. Jaęksonville, Fla. sto- 
1 vi pirmoj eilėj. Chicagoj žmog
žudysčių buvo 8:36 ant kiek
vieno 100,000 gyventojų, o 
Jacksonvillė buvo 26:92 ant 
100,000. Mažiausias žmogžudys
čių skaičiuj yra Seattle, Wash., 
tik 0:28 ant 100,000 gyven
tojų.

Lietuvės Akušeres Lietuviai Gydytojai Įvairįs Gydytojai

Ofiso naujas adresas:
BRtDGEPOtiT FURNITURE 

ČOMPANY
3224 South Halst«d Street

Te!. Victory 1657
Valandos: nuo 9 iki 11

tiktai

Gelbėkit, sušelpti be 
darbius

Paimta “nelaisvėn” 2000 dėžių 
whiskey

Kalėdų bazaras

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.

Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandoc

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

Netoli 46tb St. Chicago. III.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškai*

ryto

PanedėHs, gruodžio 1, 1930

šiandie Bedarbių šelpimo Ko- 
ofise dirbo tik Tverio- 
Samsonas, todėl 
biskį pasivėlino.

miteto 
nas ir 
portas

ir ra-

d

Gauta daug įvairių rūbų 
ir avalynės:

F. Petraitis, 1658 S. Hamlin 
Avenue.

F. Pazereckas, 1866 S. Ilam- 
lin Avė.

J. Sabaliauskas, 1866 S- Ham- 
lin Avė., (davė cielą maišą bul
vių).

B. Schomer, 1645 Avers Avė. 
groserninkas aukavo: mėsos ke- 
nukuose, kavos, arbatos.

Labai ačiū šiems geriems 
žmonėms kurie suteikė tiek 
daug rūbų ir valgių. Bedarbiai 
džiaugiasi, kad atsiranda vis 
daugiau ir daugiau geros šir
dies žmonių, kurie palengvina 
vargą ir nugina -badą nuo be
darbių.

Aukavo pinigais:
F. Yodeko, 4921 S.

Avc. ................................$1
Dėkui už dolerinę.

Beje, yra gerų žmonių, ku
rie prižadėjo skirti kas savai
tę iš savo algos po dolerinę. 
Žiūrėkite, kad savo prižadėji
mą išpildytumėtr •

Aną 
žas, 3216 
rėjo būti

dieną* davė maisto šfria- 
So. Halsted St. Tu- 
parašyta S. Slazas.

Duota bedarbiams rūbų 
ir valgių:

J. Zinko, A. Geraltauskas, J. 
Burba, S. Serdavich, ž5 
staitis, J. Sadauskas, J. 
skas, J. Masevičia, J. 
uas, M. Svenkauskas ir 
kis.

Gesin-
Jagmi-
J. Šar-

I tarninkas, gruodžio 2, 1930

Nusiųsta draban:
J. Noreika, A. Ūsmont, Za- 

barauskienč, J- Bernotas ir Miss 
Domaitis.

Duota bedarbiams rūbų 
ir valgių:

A. Kavaliauskas, A. Kasiu
lis, K. Mikutis, A. Sabaitis, J, 
Vancevičia, V. Antanavičia, Ig, 
Velička, J. žemaitis. A. Vis- 
montas, J- Marcinkus, L. Gel- 
mainis, J. Macaitis, O. Vance
vičia, K. Puišis, J. Tamašaus
kas, J. Praspaliauskas, 
būtis, J. Adomaitis, F 
N. Krasnauskienė, W. 
(). Makstemaičiukė, A.

Link, 
Louis, 

Petrai - 
Lutin-

Šarūnas, J. Venckus, P. Milius 
M. Visotas.

Nupirkta bedarbiams anglių:
A. Petraičiui, Maslauskui ir 

Puišiui.

U, Osberg, Ona l'rbon, 3308
S. Union Avė.

S. Vaicekauskienė, 928 W. 
35th pi.

J. Kazlauskas, 4559 So. Her- 
mitage Avė.

(■auta duonos:
Liudvikas Paplauskas, 335 
. Auburn Avė- (10 duonų).

Bedarbių šelpimo Komiteto 
se. dirbo A. Žymoutas. Prie

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectalPRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
m 2423 West Marguette Rd Valan- 
landos- nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

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

Dr. J. W. Beaudette
BankoViršuj Ashland State

1800 So. AshlandMRS ANELIA K. JARUSB 
Physical Thėrapy & 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

AvenueNuo ketvergo, gruodžio 4 
pradedant pirma valanda po
piet prasideda Christmas Bazaar 
adresu 831 West 38rd Place, 
Fcllowsliip House Woi?ien’s Club 
name. Galima užsisakymus da
ryti telefonu: Triangle 1760. 
Gaunama pasirinkimui įvairus 
žaislai vaikams ir kalėdoms’pa
puošalai bei delikatesai. Vaka
rais vaikams programas.

, VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pier

Telefonas Canal 0464

Gengsterių fronte padėtis šiek 
tiek pagyvėjo, kada paskutinė
mis dienomis policija surado 
du tuščius lizdus, kur ką tik 
gyventa Caponės ir jo kulkos
vaidininkų, bet visi pabėgo 
prieš policijai pareinant-

Vakar dieną Northsidėj pa-

Bedarbių šelpimo komitetas, 
dar kartą 
visuomenę, kad ateitumet i pa
galbą B. Š. K., ištiesdami savo 
duosnią ranką, suteikdami mais
to, drapanų ir pinigų, nes da
bar atšalo oras ir; bedarbių pa
dėtis žymiai pablogėjo. Ateina į gauta $200,000 vertės gero ka- • I «• • 1 » 1 < 1 1*
pusnuogi, sušalę seneliai, vyrai 
ir moterys, su ašaromis prašo, 
kad komitetas suteiktų maisto 
ir aprėdalo, bet didžiausia bėda 
kad ne visus galima pridengti 
ir pavalgidinti, nes mums 
trūksta didesnės saizos rūbų ir 
apavalų. Labiausiai mums trū
ksta maisto kas ir labai reika
lingas alkaniems. Todėl gerbia
mieji, malonėkite kuogreičiau- 
siai siųsti aukas Bedarbių Šel
pimo Komitetui, kas ką galite. 
Mes žinom, kad musų kiekvieno 
priedermė yra prisidėti prie to 
prakilnaus darbo. Musų pra
dėtas darbas sekasi neblogiau
siai. Pradžia paprastai būna 
sunki, bet vienok mes spėjom 
sušelpti apie tūkstanti žmonių 
bedarbių drapanomis, maistu, 
pinigais, pastoge ar darbu.

Todėl širdingai meldžiam 
sų, kad ateitumėte mums i 

•galbą, suteikdami pagalbą 
vien materiališką, bet ir mora
lišką. Kiekvieno musų pareiga 
yra agituoti draugijų, klubų 
susirinkimuos, kad paskirtų iš 
kasos ir parinktų aukų iš na
rių, kurie dirba. Mano nuomo
ne, kiekvienas turėtų remti tą 
darbą, nes mes nežinom, 
ir mums gal pasitaikyti. 

—B. Š.

atsišaukia i plačią

ledinio sčotch \vhiskey, kurią 
Al Capone siuntė, pradėdamas 
naują invaziją į išbudeliotų Mo- 
rano teritoriją. Beabejo, Ca- 
pone dėl to nebankrutys.

Chicago žada pagerbti 
“Motinėlę” Jonės

^Senieji Chicagos draugai ren
giasi 
111. j 
Mary 
rcita «■

važiuoti į Silver Springs, 
laidotuves senutės Mrs. 
(Mother) Jonės, kuri pe- 
sekmadLenį mirė, sulau

kusi 100 metų amžiaus. Mrs. 
Jonės visą savo ilgą amžių bu
vo didelė kovotoja už darbo 
žmonių reikalus. Ji bus palai
dota angliakasių unijos kapi
nėse, kaip ji pati to prašė prieš 
mirdama.

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių 
mokslinis gydymas. Dr.. Schvman atvežtas 
iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, be ligo
ninės. Nelaukite deginančių skausmų ir 
kitokių pavojų. Lengvus išmokėjimai. 
Bandomasis gydymas ar egzaminacija dy
kai iki 8 v. v., nedėliomis iki 2 vai. po 
piet. Rašykite dėl nemokamo 5 dienų gy
dymo namie. Pilė Dept., S-M-S Health 
Institute, 1869 N. Damen Avė., Chicago

9252

prie 
duodn 
electric

Phone 
Hcmlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag
netu blankeu ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari* 
mai dovanai.

ir

Ofiso Telefonas Virgin)* 0030 
Kės. Tel Ven Bųren 0868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro Nedaliom nuo 10 iki 12 din* 

■a. Namų ofisas Nortb Slde 
3413 rranglin Blvd. 

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

it

7 iki 10

J U-

ne-

K.

Vakarienėj pas Ta 
mošaičius Thanks- 
giving Day sudė

ta'a ūkų
Mr. 
M r. 
M r. 
Mrs. 
M r. 
Mrs. 
M r.
Mrs. A. Tomaszaitis ..

Frank Ninas .... 
John Stoškus ... 
Walter Shurnas
A. Shurnas .....
Anthony
Ninas .

John Tomaszaitis

. $1.00

... 1.00

... 1.00
... 1.00

Brašiškis 1.00
1.00

1.00

Viso $8.00

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję jš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina ) 
vyriausjjj paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobe j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikra laiką, o 
kui sunaikina.

Batis Johan 
Joskus Petras 
Kastin D 
Klasauskui .1 
Kvictkus Jonas 
Nilis Tony 
Paulauskas Elizabeth 
Petrulis L M 
Reckąi Franciskui 
Buaaiciu Tonu 
Svehiis Fraiys • 
Sabutienė Ana 
Trainauskas Peter

pas-

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
ano

Lafayette 4 Į 46

ryto9 iki 11 valanda* 
6 iki 9 valandai vakaro

Garsinkites “N-nose”

Siberija” ant Halsted 
St. panaikinta

Kai John Alcock patapo po
licijos šefu, jis už kažkokius 
“nusikaltimus” pasiuntė 6 po
licijos kapitonus sėdėti per 
kiauras dienas viename apgriu
vusiame name ant No. Halsted 
st. Tame kalėjime kapitonai iš
sėdėjo kokį gerą pusmetį be jo
kio darbo. G rami jury pradė
jus tardyti Alcocką dėl to kei-

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuoto jas

i Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
f$l. Yards 18?9 ( ~

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residence Pbooe Hcmlock 7691

4712
Ofiso

PRANEŠIMAS
AKIŲ SPECIALISTAS

atšaukti. Ta jų sėdėjimo vieta 
tapo praminta “Siberija”.

Chicago dar perdaug 
saugus miestas

Padaryta statistika iš 76 mie
stų .SUv. Valstijose, turinčių 
virš 100,000 gyventojų ir sta
tistika parodė, kad per pasku
tinius 9 mėnesius Chicago žmog
žudysčių atžvilgiu stovi tik dvi
dešimtoj eilėj kitų 76 miestų

ANTANAS MATULAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio I dieną, 11:05 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs apie 62 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Su
valkų 
dime 
žentą 
ną. 2 sunus — Edvardą ir Juo
zapą ir gimines Amerikoj. Kūnas 
pašarvotas randasi Masalskio kop
lyčioj, 3 307 ' Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
gruodžio 3 dieną, I vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Antano Matulaičio 
gimines, draugai ir pažįstami esat 

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini

rėd. Paliko dideliame nuliu- 
2 dukteris — Marijoną ir 
Juozapą Ratkius ir Antani-

18
21
23

27
29
37

40

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja hidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Čourt, Cicero, iii.
Tel. Cicero 5927

2314

Phonc Boulevard 4139
A. MASALSKIS

.* .-I . 4K '' U
Musų patarnavimas lai 
dotuvėse ir kotiame rei 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir. Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
' Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicaffoj

1646 W. 46th St
T elefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Cfr.
Telefonas 

Cicero 3724

nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
linį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame.

Dukterys, Sunai, Žentas • 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4 139.

WISSIG
Pasauliniam* kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės,- užnuodijim# 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir iigydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdic 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 .We3t *6 SU kumpas Keeler Avė., TeL Crawford 5573

Ofisas

756
ir Akinių Dirbtuve

West 35th St.
kampas Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BJ.UMENTILAL
OPTOMKTRIST
Iškirtai pėrsikelė už 
kampo if dabar ran
dasi 4660 Gross Avė. 

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

A. L Da vidoiiis,M. D
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė j naują rietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
šalimai Denositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phonc Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

įvairus Gydytojai

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse* Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted SU 
Chicago, UI.

Tel. Victory 11H

J. F. RADZIUS
J LIETUVIS 
JS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti t^del, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Strdel 
Td. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydyto/as ir Chirurgai

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas'. 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

K. GUGIS •
ADVOKATAS

MIESTO OFISĄS
N. Dearborn St., Room 11 Ii 

Telefonas Central 4411
127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

---- o----
A. A. OLIg

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street, 

Roęm 1701 Tol. Randolph 
Valandos nuo 9 ryto iki fi -'ai 
3241 S. Halsted St. tel. Victory

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Subatoa vak

633 1 
v«k 

0562

Olis—-Utar., Ketv. ir 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčioa ▼

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phonc Boulevard 3,697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

iki

Tel.

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

52 E. 107th St.
kampas Michigan Avė.

Pullman 5950—namų PuJl. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Kctvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas

Phone Canal 6222

dj£ s. biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

J. 10—12 ryto
apletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel.* Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso vąlandos nuo 1 iki 3 po pietų it 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Whllace Street

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

M. T

Vai.: 1—3 ir 7—8; N< 
Rezidencija 6640 So. 1

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Phone Boulevard 1401

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

VALANDOS: 
nuo 2 iki I*. M. nuo 7 iki 9 F*. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

JPbonr 2880

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

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

Te J , Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunšwick 0597 

Ultravioletini iviesa ir diathermia

■ Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 ikj 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12.
Rez. TeUphone Plaza 3202

Residence Phone Raveuswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3320

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195

Ofisas:
2700 Dcvon Avė.. Rogers Park 

Valandos'.
10-12 AM., 2-5 ir 7-9 P.

Nedėliotus sulig sutarties.
M.

(Ralph Č. ČupIer,M.D.
CHIRURGAS

Oaklcy ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Pancdėliais ir Kctvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utatuinkais ir

Pėinyčiomis 1 iki 4 v. v.

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central Ž978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

D3JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) ----------   ( 

2117 
“ T27

nuo 6-t 
190 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600 ------------ Q------------

LIETUVIUI ADVOKATAS
105 W. Adams St, Rėt* 2 

Tdepbone Randolph 67* 
Vakarais 2151 W. 22nd St.

Telepnone Roosevėlt 90

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
----- o-----

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje
Room 24.14

One North La Šalie Bldg.
One North La Saite St.

(Cor. La Salk and Madison St».)
Ofiso Tel. State 27041 4412

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwull SL 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Latvių Vakaras

Latviai ir lietuviai dainininkai

Pereitą sekmadieni, lapkričio 
J)<> d. Sokol Karei Jonas svetaj- 
i ’Je, Chicagos priemiesty Ci- 
et roję, Chicago^ Latvių Darbi
ninkų Apšvietos Draugija davė 
muzikališką vakarą arba vaidi
nimą 25 metų jubiliejų 1905 
metų įvykusios Rusijoj revo
liucijos, sykiu kaip Latvijoj 
kaip ir Lietuvoj.

Programą išpildyti C.L.D.A. 
Draugija buvo pakvietus ir lie
tuvius menininkus, Lilija Sa
boniu tė kaip geriausia atsižy
mėjusi pianistė tarpe Chicagos 
lietuvių visuomenės; Leokadija 
Saboniene, Kastas Sabonis ir 
Akvilė Ančiutė. Visu pirma 
iatviai artistai pildė pirmus 
numerius programo, kuris, ro
dos, susidėjo iš septynių nume
riu. Geresnio įspūdžio padarė 
vaizdas kalėjime revoliucijonie- 
rių, kurie kovojo už Latvijos 
visų darbininkų laisvę ir gero
vę. Nors nuliūdę kaliniai tam
siuose urvuose būdami, dainuo
ja troškimoilgėsio dainas, ge
rėjusi saulutės spinduliais i 
iangą žiūrėdami ar neišvys 
laisves, ar neateis ta valanda, 
kada atsidarys kalėjimo durys 
ir kaliniai bus paliuosuoti. Čia 
viena kalinė atvaizdino labai 
gyvai visų kalinių liūdną gyve
nimą. Jos lošimas tiesiog bu
vo naturališkas ir gyvai pie
šiantis dvasios stovį, kurį ka
lėjime jie turi pergyventi. I-a t-

vių moterims užtai priklauso 
didelis kreditas.

Kiti latvių programo daly* 
Viai buvo neperėgeriausi, ypa- 
tingai man nepatiko jųjų antį Dabar daugelis žmoni jieško 
estrados užsilaikymas. Kazin bargenll. Tiesa, visada yra di- 
kas pas tuos rnusų pusbrolius ()e|is skaičiuS žmonjQ> kurjc 
latv.us apsireiškia toks sustin- bar niekuomet nMtsisako. 
girnas, neturėjimas impresijos. štai visas treėias puslapis 
nepuru, kuomet pasirodė lietu- šioje «Naujienų„ |aidoje. Tik 
Vių damminka! ir kad pradėjo . pasižillr6kite kokie čia a 
programą pildyt! tai tuoj sir- b ai- Kodel siojc
dis kaip kelius stikliukus ca- kraut||V(-.je tai igiai rdll0.
nadian” išmetus nušvietė. Dai- . , _ n —, , . , .

~. c-• -i • damos prekes? Todėl, kad patsnuoja p. Sabonis, smuikuoja . , .. „ . . _ , , . pirkėjus turi savo prekes narsi-p-ma Saboniene,, skambina gra-a).ba jve-ti ||amo (,ž. 
žiausių klesiškų dalykų p-le . .... . .„ . : v. . j . . .. tai ši krautuve (Ruben s, 115Sabomute, štai dainuoja p-le a . . . . , , .K . So. Wabash Avė.) parduoda la-AhČiutė. Programo numeriai . . ... > > j ••. .. x., v , A bai pigiai prekes, kad jie nevienas po kito, tik šaudo. Ar- . , . . . m . .„ , . , . . x . dastato i namus prekių. Taigi,tįstai su maloniais gestais, pui- , . . . ..., . , .. , , , . kas nori pats parsinešti namokm impresija baisa, maloma.l nu k ,i()je
skamba, pubhka audringus ap- k,.autuv5j lai • nepralei.|žia 
lodismentus siunčia daimnin- x. ..., _ , , . sios puikios progos,kams. Jauku, malonu ir gra- . . ..... v. , ...„ __ , , , .. . _ Eidami pirkti i šia krautuvę,žu. Valanda, kita prabėgo. Va- . . . . 4.-411... ’ , v . paminėkite, kad jus matėt skel-
<aro vedėjas duoda ženklą, kad . . ,UXT .. „ . . _. v - xr , bima “Naujienose , tas jums programas jau užsibaigė. Nore- . ,.f , . .. . bus dar naudingiau,
tųs dar ilgiau klausytis dainuo- —Biznio Rep.
jančios p-lės Ančiutės iš ope-| t ________ 
ros “Karmen”: “Myliu aš tave 
tik vieną visais jausmais”; p. 
Sabonį “Volga Boątmen”, “Už
miršai tėvų kapus”, “Mes bro
liai, broleliai, nežinom kur jo
si”; p-nią Sabonienę duetu su 
p-lė Ančiute “šalta žiemužė” ir 
t.t. Bet ką daryti, kad gerbia
mi musų dainininkai tiek tik 
buvo nusitarę mums dainuoti. 
Ačiū jiems ir už tai. Pagalios 
pridursiu, nėra mano noras' pa
peikti latvius' dainininkus ir 
muzikantus; jie savo užduotį 
taip pat atliko gerai ant tiek 
ant kiek jie buvo gabus. Abel- 
nai šis latvių vakaras padarė 
gero įspūdžio, tik gaila, kad ne 
perdaugiausia publikos atsilan
kė.—Joniškietis.

Vidurmiestis
Retai pasitaikanti proga

darbę, kuri yra pasiekusi pasi
baisėtinų vaizdų, ir kad reiktų 
kuo galima pažibėti, parėkiant 
savo bedarbius.

Toliau pakalbėjo p. Petraitis, 
kurs taip jau visus agitavo pri
sidėti prie Kliubo ir sudaryti 
bendrą frontą kaip Kliubo vei
kime taip bedarbių šelpime, ir 
musą veikėjams išreiškė gar
bės žodį už jų pastangas de
damas šiais reikalais.

Dar kalbėjo p. Janulis, savo 
kalboj smerkdamas bedarbius, 
kad jie nebuvę taupus . ir ne- 
pasideję blogiems laikams. 
Well, aš įkalbėtojo nekritikuo
siu, nes jis taip supranta, bot 
norėčiau matyti j j patį kad ir 
trumpam 
padętyje, 
padėtį ir

Toliau
bedarbiams; girdėjau, kad bus 
“Naujienose” ^pagarsinta at
skaita.

Musų gaspadinėms didelis 
ačiū ir kreditas už puikius lie
tuviškus valgius ir puikią va
karienės tvarką.

Jūsų Reporteris.

lą, o kadą jai atsakė, kad ma
žai teuždirbu ir pinigų nėra, 
tai kolektorka patarė tuojau 
užtraukti paskolą ant namo ir 
su šimtine dūšią gelbėti. — Tai, 
vadinasi, pradeda ir mus south- 
sidiečius “ganyti” nuo pasku
tinio cento.

Jūsų Reporteris.

PRANEŠIMAI

Clearing
Didelės laidotuvės

laikui tokio bedarbio 
tdda gal jis ir kitų 
sąlygas suprastų.

buvo renkama aukos

20 W ardo Lietuvių Politikos ir Pa
šalpos Kliubo susirinkimas įvyks gruo
džio 3 d., 8 vai. vakare. A. Bagdono 
svetainėj, 1750 S. Union Avė, Malo
nėkite visi atsilankyti, nes bus Kliubo 
valdybos rinkimas 1931 metams ir yra 
svarbių reikalų aptarti dėl Kliubo.

A. Zalagenas, prot. šart.

Chicago Avė. į 
__ rytus nuo 

Michigan Avė.

“S RASPUTIN
Šventasis nuodėmininkas kuris žai
dė su moterimis, vodks ir velnio. 
Keistesnis negu pasaka apie Dr. 

Jekyll ir Mr. Hyde.
Dienomis 50c — Vak. 75c.

I p. m.—Be petraukos—11 p. m.

CINEM i

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

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOth floor

Moters!
Apdrauskite 

Savo Kailinius
uz mažą 

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

Padarykite tai tuojaus asikreipdamos į

1739 So. Halsted St Chicago.

|iiiiiiii»oiiiiiiniiiiiiiffl

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Seniausias ir didžiausias lietuviu dieraštis 

Amerikoje.
Metinė prenumerata Chicagoje, Lietuvoje ir ki

tur užsieniuose metams 88.00, pusei metų $4.00; Su
vienytose Valstijose $7.00, pusei metų $3.50.

Atnaujinimui prenumeratos arba užsirašymui 
patogumo delei vartokite šį kuponą. Išpildykite 
ir iškirpę kartu su money orderiu arba čekiu siųs
kite žemiaus paduotu adresu:

NAUJIENOS.
173 9 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

Užsiprenumeruoji Naujienas 
čiu $..............................

Vardas ....................*............................

Adresas

Miestas

BMMIIIIIIIIIIIIN

m., šiuomi siun-

Chicagos ir apylinkės daktarams. Ger
biamasis Daktare: Iš priežasties Dr. A. 
L. Graičuno 60 metų sukaktuvių ir 30 
metų gydytojavimo, Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija nutarė bendrai nusi
fotografuoti.

Todėl meldžiame Tamstos būtinai at
vykti septintadieny (nedėldieny), gruo
džio 7 d.. 12 vai. prieš piet į Stankūno 
studiją, 3315 So. Halsted St., dėl nu- 
siėmimo bendros fotografijos atminčiai, 
kaipo Chicagos lietuvių daktarų (M. D. 
ir D. D. S.) grupė.

Kviečia A. L. Daktarų D-jos
Valdyba.

Pasisaugokite skar 
latinos

Pereitą penktadienį čia pa
simirė Jurgis Šeputis, sulaukęs 
vos 36 metų amžiaus. Pašar
votas buvo pas savo seserį Ur
šulę žautienę, 5940 W. 63 PI., 
kuri čia su -savo vyru Jonu 
nuo daug metų turi bučernę.

Laidotuvės buvo pereitą pir
madienį. Nors oras buvo šal
tas, bet Clearingo lietuviai pa
rodė savo didelę vienybę ir už
uojautą vienas kitam: veik vi
si Clearingo lietuviai dalyvavo 
šiose laidotuvėse, skaičiuje gal 
apie 100 automobilių. Kadangi 
velionis yra buvęs kareivis, tad 
laidotuvės buvo su militariško- 
mis apeigomis ir muzika. Iš 
namų buvo išlydėtas į bažny
čią, o iš .ten į šv. Kazimiero 
kapines. Laidotuvėse patarna
vo ir gražiai jas sutvarkė gra- 
borius Eudeikis.

■ t 1

Janitorių Kliubo su
sirinkimas

1 __________

Lietuvių Amerikos piliečių 
Janitorių Kliubo susirinkimas 
įvyks gruodžio 8 dieną, 8 vai. 
vakaro, Joe Ercin name, 6227 
Ellis avė.

Visi janitoriai prašomi 
vykti j susirinkimą, nes 
daug svarstymų, ir nuo 
susirinkimai bus laikomi
per 3 mėnesius, kadangi užei
na šaltas oras ir j an i toriams 
nėra galima lankytis.

Kurie norite priklausyti į 
Kliubą prašomi priduoti pavar
des bėgyje šios savaitės. Ka
dangi nėra imamas įstojimas, 
tai užsimokėjus mėnesėlius bu
site pilni nariai. Siųskite adre
su: S. R.; 6400 Maryland avė., 
Chicago, III.

Taip pat janitoriai, kurie ne
turite Uarbo ir turite union 
cards, priduokite savo vardus 
ir pavardes j “Naujienų” ofi
są, kad žiemą reikalui atsiti
kus ar kokios ligos reikale ga
lėtume jumis greit prišaukti. 
Tokia yra Kliubo tvarka.

J. K.

Nuo rugsėjo mėnesio prasi
dėjo reikštis vis tankesni ap- 
sirgimai tarpe vaikų skarlatina 
(scdtelet fever).' Rugsėjo mėn. 
rekorduota Chicagoj 237 susir
gimai su 6 mirimais, spalio 
mėn. 445 susirgimai 
timis ir per pirmas 
apkričio mėn. 545 

su 13 mirimais.
Susirgimai daugiausia reiš

kiasi lengvoj formoj ir vaikai 
paprastai perserga net bevaikš
čiodami, bet jie tuomet leng
vai išnešioja ligos germus ir 
užkrečia kitus ‘'Vaikus.

Pastebėjus vaikus negaluo- 
j ant, užkimusiu kaklu, sarga- 
iuojant, karščiuojant patartina 
;elefonuOti Randolph 8000, iš 
cur sveikatos departamentas at
siųs specialų daktarą ištirti. Ar
ba kreipkitės j privačius dak
tarus.

su 8 mir- 
3 savaites 
susirgimai

Lietuvių Kriaučių Lokalo 269 A. C, 
W. of A. atsibus nepaprastas susirinki
mas, kuris įvyks ketvirtadieny, gruodžio
4 dieną, 1930 m., 7:30 v. v., Anfal-
gametų svetainėj, 333 S. Ashland Avė., 
kampas Van Buren St. Todėl meldžiam 
visus kriaučius dalyvauti, nes bus no
minacija viršininkų. Valdyba.

V/est< Side. — SLA. 109 kuopos 
priešmetinis susirinkimas įvyks gruodžio
5 d. 8 v. v.. M. Meldažio svet., 2244 
W. 23. PI. Gerbiamiejie nariai ir na
rės. malonėkite visi atsilankyti į šį su
sirinkimą, nes yra labai svarbių dalykų, 
o ypatingai, tai bus renkama nauja kuo
kos valdyba ateinantiems 1931 metams.

Valdyba.

23 8 Kuopos SLA. pripuola priešme
tinis susirinkimas, gruodžio 5 dieną. 
7:30 vai. .vakare. K. Gramonto svet., 
4 535 Rockwell St. Bus rinkimas nau
jos valdybos ant 1931 metų ir daugiau 
svarbių reikalų kuopos dalykuose. Kvie
čiami visi atsilankyti, taipgi, kurie yra 
skolingi, malonėkite atsiteisti, susirinki
me. J. Povilaitis.

Iš South Chicagos 
apylinkės

at
bus 
šiol 
tik

Bridgeportas
> i

Vakarienė su šokiais

Visi 
ir dali- 
vis del- 
perdaug 
vakarie-

Teko daug kas nugirsti apie 
So., Chicago, bet ne viską 
nešiu, tik pabrėžiu apie tą 
senusią kultūrą, kuri čia 
per prievartą gilinama.

Dalykas tame, kad čia 
Chicagoj buvo gana pasenusi 
lietuviška parapija, kurią val
dydavo kunigas Petraitis. Tei
sybę pasakius, Petraitis jau bu
vo senyvas žmogus ir daug lai
ko praleisdavo gamtos tirinėji- 
mams, kam ir buvo pašventęs 
visą savo gyvenimą. Bet dėl 
kurios ten priežasties kunigas 
Petraitis turėjo palikti visą pa
rapiją ir net aukso Ameriką 
ir grįžti į Lietuvą, kur ir da
bar tebetirinėja .savo gamtą. — 
Na, >o avelės negali ganytis be 
piemenų. Musų parapija tuo
jau pradėjo reikalauti dusių pie- 
menio.’ To tik ir reikėjo, be
matant pakrikusioms avelėms 
tapo pristatytas kunigas Urba. 
Tas turėdamas vikresnę prak
tiką savo amate kaip kunigas 
Petraitis, bemątant pradėjo 
tvarkyti savo avelių ir avinė
lių vilnas ir kišenius. Teko gir
dėti, kad jau varomas vajus 
naujai bažnyčiai ir mokyklai, 
žiūrėk, parapijonams ir vėl am
žinos skolos, kurių niekuomet 
nebaigs mokėti, ir vėl kolek- 
tos, ir vėl šauksmai, kad jei 
neduosite ant bažnyčios, velniai 
keps iant patelnių kaip lepšius, 
ir musų mizerni parapijonai pi
la sunkiai uždirbtus skatikus 
kaip į kiaurą maišą, o kai se
natvei nebeturi cento, gali eiti 
sau kad ir pas patj “liuciperį”, 
— piemenims nebereikalingas.

Teko 'užsukti pas vieną pa
žįstamą. Tas papasakojo, kad 
juvo atsibaladojus kokia tai 
davatkėlė, kuri pasigyrė kas
dien bėganti į bažnyčią liežu
vį dildyti už “bedievių” svei-

mi- 
pcr- 
yra

Užpereitą šeštadienį, lapkr. 
22 d. Lietuvių Auditorijoj bu
vo Jaunųjų Lietuvių Tautiško 
Kliubo banketas, kur dalyvavo 
apie pora šimtų svečių, 
atrodė labai draugiški 
nai patenkinti, tačiau 
to musų jaunimas 
triukšmavo kaip laike
nes taip laike prakalbų. Ne
kaltinu komiteto, nes ne jis 
vaikų tėvas, bet tėvų pareiga 
yra vaikus mokinti užsilaiky
mo.

Pirmiausia kalbėjo pirminin
kas p. Rūta, pakviesdamas vi
sus, kurie dar nepriklauso prie 
Kliubo, kad priklausytų ir ap- katą ir autoritetingai pareiškė 
rūpintų savo ateitį. Toliau p. kad kurs neduos ant parapi- 
Ruta prisiminė apie esančią be- jos, tas jau stačiai kris į kep-

s

Cicero Lietuvių Pagerinimo Politikos 
Kliubo Atsibus priešinei inis susirinkimas 
šiandien. 7:30 vai. vak., Lukštienės 
svet., 1500 S. 49 Avė., Cicero, III.

Gerb. Kliubiečiai malonėkite visi at
silankyti paskirtu laiku ir savo kaimi- 
nus atsiveskite. šis susirinkimas bus 
labai svarbus, dvi svarbios komisijos iš
duos raportus vandens ir taksų reikalais, 
kur kiekvienam savininkui yra svarbu 
žinoti, ką ši komisija veikia ir ką nu
veikė, taipgi bus renkama valdyba ant 
1931, taipgi syarbus dalykas išsirinkti 
atsakančius valdybon draugus.

A. Tumavich.

SU PAVEIKSLAIS 
apie Inkviziciją

Kalbės S. Beneckas
Ketverge, Gruodžio 4 d

West Sidėj
M. Meldažio svet.

, 2244 W. 23 Place
Pradžia 7:45 v. vak. ■ 

Rengia ir kviečia T. B. T,
Įžanga liuosa, kolektos nebus.

S.

Spadallata* rydyme daronltkų Ir aanją U 
Jei kiti negafejo jumlo llgydytl, •tetiko 

kyklt pa* mane. Mano pilna* ikegratnlaavl 
maa atiden** Jueų tikra liga Ir jei a! apsi 
imsiu Jus gydyti, sveikata Jums rarry! Mi 
kit pas tikrą specialistą, kuris mokiaus jūsų 
kur Ir kas Jums skauda, bet pats pasakyi 
oo ralutlao Itegsamlaavimo—kas Jums yraralutlao Itersamlaavlno—ka* jna». yra

i Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvdn netoli State St 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorii 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
olėtų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Nedi 

liol nuo 10 rvto iki 1 do Dieta
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ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

Pardavimo Notariališkus raitus 
Siunčiam Pinigu* ir Laivakortes 
' ĮSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Trečiadienis, gruod. 3, 1030

[ CLASSIFIED ADS. j
Ęducational

Mokyklos _ _
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Raisai

MOKYKIS BARBERYSTIS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų Šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘ0E.

672 West Madison Street.
—*0 -

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų
Tiirimn Ifiparduoti 00 krovinių autrSdlausion 

ruAiep neatsiimtų ifi atoradžiaua rakandų. 
DidžiausiOB vertos kokios buvo pasiūlytos is

torijoj, susidedančios iŠ visokios 
rnAies rakandų.

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys 16 Sparton, Majestic ir Jackson 
Bell Radio ____________ $45.00 ir augs

3 Šmotų miegamojo kamb. setai $45.00 ir ag, 
3 Arnotų Seklyčių setai ___ $25.00 ir augę,
Day Beda _____________   $5.00 ir augs.
Cedar Chests____________  $10.00 ir augs.
Valgomojo kambario Betai.._ $20.00 ir auga,
įvairus Dreserlai ---------------------- SS.OO ir augs.
Įvairus Vanities_________________ $5.00 ir augs.
Įvairios Lovos .......................  $3.00 ir augs.
Kaurai, yiaokio didumo___ $1.00 ir augs.
Grindų Lempos __________  $3.00 ir augs.
Pusryčių setai _____________ $8.00 ir augs
Dinette setai —S_____________ $15.00 ir augs.
Gaeiniai pečiai -------------------  $10.00 ir augs
Garbadžiaus degintojai ____  $10.00 ir augs,
Hot Blast Pečiai „...... _____  $5.00 ir ahgs
Kietų anglių Šildomieji___ $10.00 ir augs.
Circular Šildomieji _______ $15.00 ir augs.
Upright Pianai ——-----------$15.00 ir augs,
Grojikhai Pianai -----------  $25.00 ir augs.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU] 
AUTOMOBILIU AMATO 

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
inokinsitčs ir dar geresnis kaip 14- 
moksite. Mokykla dienomis Ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
įplikacijoB. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 VVashington Blvd. 

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

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystis, stenografijos, ir kitu 
mokslo šaky. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslą i devynis mėnesius: 
aukštesni moksle i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytoja.

TIKRI BARGENA1
Pirkite anksti. Pirmieji atčję gaus geriau. 

Atdara utarnlnko, ketverge ir subatoj, 
z vakarais iki 9 p. m.
Weber Bros. Storage Co.

Warehouse ir Salesroom 
5920-22 South State Street 

---------O--------- \

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

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

3040 W. 62nd Street

3106 S. Halsted St 
CHICAGO. n±.

Personai
A amen d Ipfikn

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PAIEŠKAU pusbrolio Jono Žemai
čio, su viršum 30 metų kaip Amerikoj 
kaip mudu atsiskirėm, palikau jį ant 
farmų apie Worcester, Mass., ir aš da
bar labai noriu sužinoti kus jis gyvena. 
Jeigu kas žinot apie jį meldžiu man 
pranešti adresu:

JURGIS ŽEMAITIS
213 Ogilby Road. Rockford, III.

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

BRIDGEPORT 
PAINTING CO. 

Malevojam, Popieruojam ir 
Dekoruoiam

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

----- o----- LIETUVAITĖ,’ 23 metų, simpatinga 
blondinė, išsilavinusi, moka lietuvių, vo-

PATENTAI, Copyright! — išradi
mai visokios rųšies. 

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Btunswick 7187 

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

kiečių ir rusų kalbas, rimto budo, my
linti ramų šeimyninį gyvenimą, pati ge
ra šeimininkė, neturtinga; nori ištekėti 
už pasiturinčio lietuvio — amerikiečio. 
Pirmenybė pagyvenusiems, gali būti ir 
našlys. Į laiškus atsakysiu tik su foto 
ir apmokėtus. Pareikalavus foto gražin-

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimą lodais; 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

------- Oi—

siu. Laiškus siųsti: Lietuva. Jurbarkas, 
iki pareikalavimo paso N. 891333.

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

LIKĘS našlys, turintis savo namus 
gražioj vietoj, norėtų susipažinti su pa
nelėmis ar našlėmis, nuo 25—30 metų,

ko ule va rd 6620 Res. Y arda 440J
NORKUS & CO.

Peztraustom rakandus, pianus ir n 
•okiuB biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas 

1706 W. 47th St.
CHICAGO 

------- 0——

dėl apsivedimo. Pageidautina geros šei
mininkės ir gražios išvaizdos. Tiktai 
viernai manančios prašomos siųsti laiš
kus su paveikslu.

435 W. Jackson St., 
Fastoria, Ohio.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už janitorių arba 
taip prie namų, kad ir už mažą mokes
tį, neturiu kur gyventi, esu 60 metų, 
bet dar gana stiprus. S. Ližaitiss, 205 3 
Coulter St. Tel. Canal 1088.

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

10% PIGIAU UŽ WISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

IEŠKAU darbo už bučerį. Turiu 20 
metų patyrimo. Kalbu lietuviškai, len
kiškai, rusiškai, vokiškai, italijoniškai it 
angliškai. Dirbsu už mažą algą. Jonas 
Latvis, 1410 So. 49th Avė., Telefonas 
Cicero 3959.

Pinančiai
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra 

J. NAMON & CO. Furnished Rooms
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038 

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

KAMBARIAI
Švarus kambariai su visais patogu

mais, geriausia transportacija; nakvynė 
50c., savaitė $3.50. kiebinetai 1, 2, 3 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus.NEW VVASHINGTON HOTEL

2318 Wasliington Blvd.PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $8(X> 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

LUNCH ROOMIS
Parsiduoda pigiai arba priimsiu part

nerį, galima įstoti su mažai pinigų, pa
tyrimas nereikalingas, randasi 506 W. 
39 St. Tarp didelių dirbtuvių. Savi
ninkas turi du biznius.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

Kreipkitės nuo 1 1 iš ryto iki 1 po 
pietų.

Tel. Boulevard 01 27

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

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

THE BRIDGEPORT

BARBERNĖ. Parduosiu arba mai
nysiu ant nebrangaus loto. 2 krėslų bar- 
berne, arba parenduosiu. šaukite Virgi- 
nia 0770.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
renda pigi. Priežastis pardavimo part
nerių nesutikimas. 821 W. 34th St. 
Tel. Boulevard 3379.

KNITTING SHOP Exchange—Mainai
F. SELEMONAVIČIA, savininkas 

504 W. 33rd St., arti Normai Avė.
Tel. Victory 3486 

Atdara kasdie ir vakarais.

VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 
savo namus Chicagoj į ūkį arba namą 
mieste Lietuvoj. Julius šliekis, 2019 W. 
22 St., Tel. Canal 5529.

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

Ben. J. Kazanauskas, rašt.,^ 
2242 W. 23rd Place

Phone Roosevelt 8887

Real Estą te For Sale 
Namai-Žemė Pardavimai

Paul M. Smith Co.
REAL ESI ATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

otus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
tas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
r parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis Teisingai ir greita*
latarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
1 ei l.afavetit 0455


