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Noris Amerikos lietuviuose propaguoti Vil
niaus vadavimo ideją-Apsilankys Chi- 
cagoje

RYGA, Latvija, gruod. 5. Į pasirengęs tuojau iškeliau- 
(Chicago Daily News ko- j Ameriką. ,
' ** I /x Ir 11 r i Irn In n v

respondento George Hyde 
kablegrama.) — M. Biržiš
ka, lietuvių Vilniaus Vada
vimo Sąjungos pirmininkas,

Ukrainoj, Kaukaze

Apie sąmokslų suse55
kimų Baltgudijoj, ėjo paskutinė valandėlė, kada 

reikia bandyti gelbėtis —■ pas
kui jau bus pervėlu — apie 
tai visi kalbėjo ir tebekalba 
Tose kalbose dalyvavo ir kai- 
kurie žymus užkaukazio ČK va
dai, bet apie tai laiku nepra
nešė. Dalyvavo ir Petrovskis, ir 
taip pat nepranešė (girdėt, kad 
jis irgi pats padėtas namų areš
te). Maskvoj tose kalbose da
lyvavo dagi žvėriukas, bet irgi 
nepranešė kur (reikia. Nule
miančią tačiau reikšmę turėjo 
Titliso čekistų dalyvumas 
moksle’.' Tai ir buvo, kaip 
ko, signalas Stalinui, kad 
‘laikas veikti.’ ”'

c

Ncvvyorkiškis. komunistų leib- 
organas Daily Worker prane
ša, kad OGPU susekus sovie
tų Baltgudijoje slaptą organi
zaciją ir Minske suėmus La«- 
tovskį, Cvikevičių, Krasovskį ir 
Smoličą, kurie buvo augšti val
dininkai sovietų Baltgudžių res
publikoje.

Daily VVorker kartu paaiš
kina, kad suimtieji asmenys bu
vę “nukrypėliai.” *

Įvykusius Minske aršetus šiek 
tiek nušviečia maskviškis Pa
ryžiaus laikraščio Dni kores
pondentas. Jis sayo pranešime 
sako:

• * *   - - ■■

“Paskutinėmis spalių mėne-“Paskutinėmis spalių mėne- KALAMAZOO, Mich., gruod. 
šio dienomis Maskvoje sklido 5- — Vagis pačiupo vietos pi-
neramus girdai apie kažkokį 
maištą Tiflise ir apie skubotą 
pasiuntimą ten ištikimiausių 
raudonosios armijos dalių iš 
Rostovo. Kartu pašnabždoms 
buvo kalbama, kad tūlos armi
jos dalys slapta siunčiamos 
Aleksandrovsku keliu į Smolen
ską ir Minską ir eina slaptas 
perkilnojimas karo jėgų į Char
kovą.

“Nors Maskv/os- gyventojai 
yra pasmerkti nieko nežinoti, 
vis dėlto paslapčių krislelių pa
vyksta greitai sužinoti. Taip 
ir šį kartą, nors girdais, ta
čiau sužinota, kad maištų ne
buvo, bet kad būriai buvo pa
siųsti padaryti stambiems areš
tams tarp augštosios partijos 
didžiunijos Tiflise, Charkove, 
Smolenske ir Minske. Tuo pa
čiu kartu padaryta kratos SSSR 
Sovnarkomo ir RSFSR Sovnar- 
komo prezidiumuose, ir tų kra
tų rezultate Rikovas tapo pa
dėtas namų arešte, o Sircovas 
suimtas. Bendras dėl to spren
dimas Maskvoje toks: Trylik
tų sukaktuvių išvakarėse Sta
linas padarė antrą spalinio re
voliuciją.

“To naujo perversmo prie
žastim daugelis Maskvoje laiko 
tariamą Riutino sąmokslą prieš

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

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
ir stiprus žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 39° ir 42° F. /

šiandie saulė teka 7:03, lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka 4:49 
vakaro.

Jo kelionės tikslas yra 
propaguoti Vilniaus vada
vimo idėją Amerikos lietu
viuose, ypačiai gyvenan
čiuose Chicagoj.

są
sa
jai!

irKviečia vagį grįžti 
pasiimt ekstra kelines

liečio, Carroll’io VVhite’o, nau- 
jut naują “šutą”, bet paliko, 
neapsižiurėjęs vienas ekstra ke
lines.

Ant rytojaus vietos laikrašty 
pasirodė šitoks skelbimas:

“Jei tas žmogus, kuris va
kar pasiėmė mano ‘šutą’ iš sto
vėjusio ‘dauntaune’ automobi
lio, užeis į musų ofisą, jis gaus 
vienas ekstra kelines dykai. 
Carroll White.”

Kinu komunistai v
bombardavo du bri
tų laivu Jangtse upėj

KIUKIANGAS, Kinai, gruod. 
5. — Kinų komunistai vakar 
iš armotų bombardavo du bri
tų laivu, plaukusiu Jangtse upe, 
netoli nuo Kiukiango, būtent, 
armotinį laivą Aphis ir preky
bos laivą Wuhu.

Nė vienas jų tačiau nebuvo 
kliudytas. Britų karo laivas 
Aphis atsakė ugnim, paleisda
mas apie penkiasdešimt šovinių 
iš savot šešiacolių armotų.

Darbo partija laimėjo 
jajilduomuos rinkimuos

LONDONAS, gruod. 5.—Pa
pildomuose rinkimuose į par
lamentą Whitechapel apskrity 
laimėjo vėl Darbo partija, nors 
šį kartą gavo balsų mažiau, ne 
kad per praeitus visuotinius rin
kimus.

James Hali, darbiečių kan
didatas, tapo išrinktas 8,544 
balsais prieš 7,445 liberalų bal
sus ir 3,735 — konservatorių.

Ant bėgių rado lavoną
KAUNAS. — Lapkričio 20 d. 

taip Kalnėnų ir Gaižiūnų sto
čių rastas vyro lavonas. Asme
nybė dar nenustatyta, nes jo
kių dokumentų nerasta.

Krylenko reikalauja 
mirties bausmės 
“konspiratoriams”
MASKVA, gruod. Š. — Ne

žiūrint, kad astuonių “konspi- 
ratorių” byloje teismas" 'užgy
nė minėti “draugingas svetimas 
valstybes,” sovietų prokuroras 
Krilenko šiandie savo kalboje 
nuolatos grasė pirštu Paryžiaus 
linkui ir kaltino buvusį Fran
ci jos premjerą Poi nearė dėl 
konspiravimo su kontrrevoliu
cininkais.

Jei Poincare, — šaukė Kri
lenko, — norįs žinoti visas šio' 
sąmokslo, kuriame jis pats to
kį svarbų vaidmenį vaidinęs, 
smulkmenas, tai jis jam taš 
smulkmenas suteiksiąs. Jis jam 
parodysiąs, kad sovietų sąjun
gos žmonės esą prisirengę vi
sam kam. “Jei ateis laikas kau
tis, mes kausimės kaip vienas 
žmogus. 'Mes pasitiksime prie
šus ginkluoti ir prisirengę.”

Krilenko reikalavo mirties 
bausmės visiems astuoniems 
kaltinamiesiems, atpasakodamas 
vėl visus jų nusikaltimus, pa
čių kaltinamųjų išsipažintus.

Sprogimas ir didelis 
gaisras Beioite

BELOIT, Wis., gruod. 5. — 
Smarkus sprogimas ir po to 
kilęs gaisras sunaikino čia pa
čiame miesto vidury keturias 
krautuves ir padarė, kaip ap
skaičiuoja, arti milijono dole
rių nuostolių.

Sprogimas įvyko dėl prakiu
rusios svarbiausios miesto ga- 
zo įvados. Jis buvo • taip smar
kus, kad visą miesto centrą 
sukrėtė ir visų apielinkės na
mų langus išdaužė-

Kadangi sprogimas atsitiko 
anksti rytą, ir gatvės dar bu
vo tuščios, tai žmonių maža 
kas buvo sužeistas. Tik vienas 
policininkas, stovėjęs antrapus 
gąjtvės, buvo pro didžiulį vie
nos krautuvės langą įblokštas 
vidun ir stipriai stiklų surai
žytas.

(Atlantic and Pacific Photo!

Aviatorė Mrs. Keith-Miller, australietė, kuri dnažne. žuvo van

denyne, kelionėje iš Havanos, Kuboj, į Florid|. Skrendant per 
jurą, audra ją išmetė iš kelio. Per septynias valandas ji klai
džiojo, iki, gazolinui visai baigiantis, pagaliau pastebėjo vieną 
Bahamų salą ir sugebėjo ten nusileisti. Iš ten ji žvejo valtimi 
atvyko į Nassau uostą, Bahamuose.

ADF vado siūlomas 
planas nedarbo pro

blemai išspręsti
X .. ................... . - J

PHILADELPHIA, Pa., gruod. 
5, — Matthew Woll, Amerikos 
Darbo Federacijos viceprezi
dentas, kalbėdamas čia Ameri
kos Academy • of Political and 
Sočiai Science konferencijoje, 
pasakė, kad nedarbo problema 
gali būt išspręsta tik didesnė
mis darbininkų algomis ir- su
mažinimu darbo valandų ir die
nų.

Woll pasakė, kad dagi vadi
namos “prosperity” laikotar
piais nedaug Amerikos darbi
ninkų gauna tiek algos, kad 
galėtų žmoniškai gyventi. Pir
miausias todėl nacijos reikalas 
esąs pakelti masių gyvenimo 
normas ne tik tam, kad parū
pinus pakankamai darbo, bet ir 
tam, kad pakėlus socialią pa
žangą.
0 Paul Blanchard, League for 
Industrial Democracy vadas, pa
sakė, kad privatinė industrija 
nesugeba patikrinti Amerikos 
darbininkams nei darbo, nei pa
jamų, nei senatvės. Preziden
tas Hooveris, sakė jis, ir jo 
administracija Washirigtone, ga
lėję, bet nesirupinę užbėgti už 
akių krizini, bando išvengti at- 
sakomumoi tuo, kad ^paskutinę 
valandą g||iebėsi(' skelbimų ir 
asignavimų viešiems darbams, 
kas turėjo būt padaryta prieš 
metus kitus.

Japonija turi 400,000 
bedarbių armiją

TOKIO, gruod. 5. — Oficia- 
liomis žiniomis, Japonijoje šian
die yra 400,000 bedarbių, nors 
neoficialiais apskaičiavimais be
darbių esama daug daugiau.

Trys vaikai sudegė
GORE BAY, Ont., Kanada, 

gruod. 5. — Trys maži vaikai, 
amžiaus nuo 6 metų iki 11 mė
nesių, žuvo liepsnose, kurios su
naikino čia gyventojo Nesono 
Fogalo namus.
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KAUNAS. - 
uolikai paleido “L. A.

šeši pamišėliai krimi
nalistai pabėgo

NEW YORKAS, gruod. 5— 
Nuveikę sargus, vakar iš val
stijos ligoninės pamišėliams kri
minalistams Mattevvane pabėgo 
šeši nusikaltėliai, jų tarpe du 
pasmerkti už galvažudybes. Po
licija daro pastangų juos su
gaudyti. Sako, kad jie dviem 
automobiliais pabėgę i New 
Yorką.

“Motinėlės” Jonės 
kūnas pargabentas i 

Mount Olive
MOUNT OLIVE, III., gruod. 

5. — “Motinėlės” Jonės kūnas 
tapo pargabentas į Mount Olive 
ir paguldytas Odd F’ellows sa
lėj, miesto ,centre. Vietos an
gliakasiai sudarė nuolatinę gar
bės sargybą, kuri visą laiką 
budi ties karstu.

“Motinėlės” kūnas bus palai
dotas Unijos kapinėse sale ka
po astuonių angliakasių, kurie 
prieš keletą metų per anglia
kasių streiką buvo užmušti. 

I 
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Kosteri s sako, kad 
Amerikoj esą 9 mili

jonai bedarbių
VVASHINGTONAS, gruod. 5. 

— William Z. Fosters, vyriau
sias Amerikos komunistų va
das, pašauktas liudyti kongre
so komisijai komunistų dar
bams tyrinėti, šiandie atsisakė 
suteikti jai Amerikos komuni
stų partijos centralinio komi
teto narių vardus.. Paklaustas, 
delko ne, Fostčris atsakė, kad 
tokioV žinios ' paskui * galėsian
čios būt pavartotos prieš ko
munistus policijos teismuose. 
Jis taip pat nesileido komisi
jos pirmininkui Fishui prisai- 
kinti, bet davė žodį, kad saky
siąs tiesą.

Fosteris papasakojo, kad 
Jungtinėse Valstybėse esą 9 
milijonai bedarbių, o tiems dar
bininkams, kurie dar dirbą, vi
sur karpomus algos ir visur jie 
esą nežmoniškai išnaudojami.

Pačią Fisho komisiją Foste
ris pavadino kapitalistų tvar
kos gynėja.

Sovietų vals t i e č i o 
“kalba per radio” 

užsieniams
MASKVA, gruod. 5. — Rau

donojoj sostinėj vaikščioja ši
toks anekdotiškas pasakoj imė- 
lis:

J radio stotį apsilaiykė vie
nas rusų valstietis ir ėmė la
bai domėtis išsiųstuvu.

“Vadinas, per jį galima ir 
su užsieniais kalbėtis?” džiau
gėsi valstietis.

“Galima ir su užsieniais,” at
sakyta jam.

“Stebuklai!.. Laiskit man, ir 
aš pabandysiu kalbėt.”

Po ilgų derybų, pagaliau, jam 
leido pasakyt vieną žodį.

Valstietis atsikrankščia, giliai 
atsikvepia ir iš visų pajėgų rė
kia į išgiųstuvą:

“Ka-raruuul!”.. (“Gelbėki
te!”).

Turės mirti už savo 
žmonos ir vaikų nu

žudymą
HAMILTON, Ohio, gruod. 5. 

— Mirties bausmei čia tapo 
pasmerktas Charles King, 39 
metų amžiaus, profesija sku
tėjas. Jis buvo kaltinamas nu
žudymu savo žmonos ir ketu
rių vaikų.

Dovanotos bausmės po 
litiniams kaliniams

KAUNAS. Respublikos 
Prezidentas Smetona lapkričio 
11 dieną, dovanojo bausmes 
šiems karo lauko teismo 1929 
m. nuteistiems, padavusiems 
malonės prašymus, studentams: 
Vytauttui Pavilčiui, Pranui Če
pėnui, Edvardui šafui, Jonui 
Norkui ir Jonui Klišiui.

Tą pačią dieną dovanotos 
bausmės'šiems Tauragės ir Aly
taus sukilimo dalyviams: Sta
siui Paulauskui, Leopoldui Hei- 
kiui, Domui Dinapui, Ciprijo- 
nui—Kudakui, Stepui Eičui iri 
Jonui Robenšteinui,

Be to, tą dienų vien
politinių kaliniu bausmės su
mažintos.

paslaptingų dujų 
Meuse klony

BRIUSELIS, Belgija, gruod. 
5. -— Engiso apielinkėj, neto
li nuo Liege’o, mirė keturias
dešimt aštuoni akmenys, ma
tyt užsinuodiję kažkokiomis ne
žinomomis dujomis, susimaišiu
siomis su vakar vakara kilu- 
siu toj apielinkėj tirštu ruku. 
Gyvulių taip pat daug pasti
po.

Spėjama, kad kur nors, 
kažkokių nežinomų

KAUNAS. Užsienių rei- 
iš kalų ministerija paskutiniu lai- 

versmių,;ku darė žygių išgauti leidimui 
prasimušė nuodingos dujos, ku- importuoti galvijus į Belgiją, 
rios susimaišė su ruku Meuse šiomis dienomis belgų vyriau- 
klony ir palengva buvo oro Sybė davė savo sutikimą įsilei- 
srovių atneštos.

Daugiausia buvo
Engis, kur 14 asmenų mirė;
Flamelle Haute mirė 8, Fla- 
melle Grande — 4, Yvoy Ra- 
mete — 5, Jemeppe-sur-Meuse
— 10 ir Othee — 7 asmenys.

Parako sprogimas 
užmušė 8 kareivius 

! Guatemaloj
GUATEMALOS MIESTAS, 

gruod. 5. — Aceituno garnizo
ne, netoli nuo čia, įvyko para
kus sprogimas, kurio astuoni 
kareiviai buvo užmušti ir kele
tas kitų sužeisti. Sprogimo prie
žastis nežinoma.

Škotijos angliakasių 
streikas baigtas

LONDONAS, gruod. 5.—Sko- 
tijos kasyklų darbininkų strei
kas, paskelbtas gruodžio 1 dib- 
ną, šiandie pasibaigė, angliaka
sių unijos delegatų konferen
cijai įsakius streikininkams grį
žti į kasyklas ateinantį pirma
dienį.

J ....  . ..-.—...... ....

Kalėdos
■ Jau netoli.

0 jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramą per NAUJIENAS.
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
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Ligonių kasų tinklas 
ateinančiais metais 

bus {baigtas
KAUNAS. Socialinis drau

dimas — vadinasi ligonių ka
sų steigimas Lietuvoj eina pil
nu tempu. Ligonių kasų steigi
mas eina visu tempu, ir kaip 
teko patirti, ateinančiais me
tais ligonių kasų tinklas ap- 
imsiąs jau visą Lietuvą.

Pavogė SSSR, išduotus 
“Maistui” vekselius

“Maisto” b-vė 
skelbimą: esą 

pavogta 7 vekseliai duoti SSSR 
prekybos atstovybės Lietuvoje 

j ir žiruoti “Maisto” b-vės 142,- 
274,39 litų sumai. Vekselių ter-

Teko sužinoti, kad tie vek
seliai pavogti iš “Maisto” krau
tuvės Laisvės alėjoj. Be vek
selių, dar esą pavogta 2,700 li
tų pinigų.

Vekselius ir pinigus vagys 
išsinešė su kasa-

Lietuva eksportuos gy
vulius j Belgiją

i . sti gyvus musų galvijus per 
paliestas į Antverpeno karantinę su vete

rinariniais liudijimais kiekvie
nam galvijui. Atitinkamas pa
rėdymas šiuo reikalu jau yra 
paskelbtas Belgijos “Journal 
Officiel”.

Sužeidė ūkininką
DUSETOS. Spalių 27 d. 

Vevcrsių kaime nakties laiku 
einant gulti į daržinę buvo už
pultas ūkininkas Balys Apuo
kas sunkiai į galvą sužeistas. 
Tą pačią naktį sužeistąjį nu
vežė Dusetų autobusų Rokiškio 
ligoninėn. Iki šiol guli be są
monės <ir jam išimta viena 
akis.

Sekant šį įvyki, policija su
ėmė šio ūkininko 17 metų pus
bernį Balį Kavaliauską, kuris 
kaltinamas, kad sužeidė Apuoką 
jo žmonos prikalbėtas. Nes pus
bernis su Apuoko žmona turė
jęs meilės santykių. Del to jie 
sulaikyti ir pasodinti Zarasų s. 
d. kalėjime.

Balys Apuokas išsilavinęs 
ukinink 
ir buv^ 
totojų bendrovės buhalteris.

dirbo kooperacijose 
sėtų pieninės ir var-



(koresponoehcijoš] Iš MANO Arsi 
MINIMŲ

Cleveląnd, Ohio Lietuvių Socialistų Partijos 
Amerikoj pradžia

Iš SLA. 14 kuopos susirinkimo

Kuopos susirinkimas įvyko 
gruodžio 3 d. Buvo renkama 
nauja valdyba ateinantiems 
metams. Išrinkta sekamai: 
pirmininku Jonas Brazauskas, 
vice-pirm. M. šalčius, fin. se- 
kret. V. Banionis, nutarimu 
sekretorium A. šmigelskis, ižd. 
J. P. Juraitis, Iždo globėjais 
F. žuris, M. Verkilienė ir A. 
Paulienė, maršalka Jurgis Čes
nius, o daktaru kvotėju Dr. J. 
T. Vitkui

Susirinkimo nuotaika 
gera. —A. šmigelskis.

buvo

Indiana Harbor, Ind.
Kinkiniai ir susirinkimai

kimai, ir jie praėjo gana ramiai 
ir rimtai. Tai buvo pirmi rin
kimai musų lietuviškoj koloni
joj. Lietuvių Baltosios Rožės 
Politiško Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 2 
d. Kai visi kliubo reikalai tapo 
apsvarstyti, pirmininkas Pr. 
Remeikis paskelbė, kad šiame 
susirinkime bus nominuojama 
ir renkama valdyba sekamiems 
metams.

Pradėjome rinkimus. -Rinki
mai praėjo be didelio “kraujo 
praliejimo“. Daug/ ramiau, ne
gu Lenkijoj ar kur kitur, kur 
yra įsigalėję fašistai. Valdybė 
tapo beveik ta pati išrinkta su 
labai mažomis permainomis. 
Pirmininku liko išrinktas Vin 
cas Ciparis, vice- pirm. Jonas 
Grinius, nut. rast. K. Strums- 
kis, fin. rast. Kazys Laurinai
tis, kasierium penktai tarnys
tei Steponas
globėjai A. Samoška bei Anta
nas Pukauskas, maršalka Kaz, 
Petkus^ trustišais Jonas, Si-, 
danga ir Jurgis Belaikis. J’Prif 
knygų rėkavimo tapo paskirti 
Pianas Rudis ir Z. Šalkauskis, 

kad visa 
labai darbš- 

a be jojimo, 
metais jie

Bartkus, kasos

valdyba susideda iš 
čių draugų. Nėra 
kad ir sekamais 
daug pasidarbuos kliubo gero
vei.

Ateinantį antradienį, t. y, 
gruodžio 9 d., įvyks SLA. 343 
kuopos priešmetinis susirinki
mas. Bus renkama nauja val
dyba. Visi tad tos kuopos na- i 
riai be jokių išsisukinėjimų 
privalo dalyvauti tame susirin
kime, 
kiamas 
narys privalo atvykti, 
mažai 
mokesniais. Jie 
galima greičiau 
mokesnius padengti.

Susirinkimas įvyks N. S. N 
Banko svetainėj, Broadvvay ir I 
Main. Prasidės* 7 vai. vakaro 
Malonėkite visi atvykti laiku.

—Busiu ir aš.

Susirinkimas šau- 
atvirutėmis. Kiekvienas 

ne
įtariu, kurie atsiliko su

privalo kaip] 
užsivilkusius

Prieš 25 metus jau buvo tai a ?
vienur, tai kitur susitvėrę Lie
tuvių socialistų kuopelės ir 
darbavosi po globa anglų Socia
listų Partijos. Tais . laikais 
labai daug atvykdavo jaunuo
lių iš Lietuvos ir daugelis no
rėdavo Įstoti į socialistų eiles, 
bet su anglais išvibn dirbti 
nesuprantant jų kalbos nebuvo 
paranku. Todėl tuolaikinių vei
kėjų buvo pakeltas sumanymas 
skyrium nuo anglų vien iš savo 
tautos žmonių sutverti Lietuvių 
Socialistų Partija. Ir taip pra
džioj 1905 m. tapo įkurta L.S. 
P.A. su 18-ka kuopų ir 250 na
rių. Išrinkta viršininkai: orga
nizatorium K. Butkus; sekre
torium J. O. Sirvydas; iždinin
ku Dr. J. Šliupas. Pirmas su
važiavimas L.S.P.A. įvyko ge- 
gUŽpS mėnesy, 
Nevvarke. Šiame 
nutarta įsteigti
Rėmimo Komitetų.
leisti organas “Kova”, rodosi, 
balandžio mėnesy, 1905 metais. 
Redaktorium buvo J. Sirvydas. 
L.S.P.A. visur greit plėtėsi,

* tvėrėsi kuopos kuone kiekvie
noj lietuvių apgyventoje vieto

je. Tais laikais, rodosi, kad 
viskas buvo galima padaryti-j- 
vykinti. Daugumas iš mus bu
vome pilnam tvirtume ir žydė
jime jaunuoliai. Atsiminus tuos 
laikus net smagu ir pamislyti. 
Kiek tai pas daugelį iš nųisų 
buvo visokių siekių, saldžių 
svajonių ir tvirtų pasiryžimų. 
Rodosi tada ir laikai buvo ge
resni ir gyventi buvo smagiau. 
Tašyk atrodė, kad viskas* gedi
ma pasiekti-nugalėti. Tais me
tais iškilo ir Rusijoje revoliuci
ja prieš Mikalojaus caro val
džių. Pas žmones dar daugiau 
atsirado energijos ir jėgų bū
tinai nugalėti tirono caro val
džia ir paliuosuoti Lietuva. Vi
sose lietuvių apgyventose kolo
nuose tvėrėsi Revoliucijos* Rįį- 
Riimo komitetai ir .rinko aukas. 
Socialistai lietuvių tarpe patapo 
vadovaujančio ji jėga. Visur tik 
buvo rengiamos prakalbos ir 
susirinkimai. Geriausia prakal
bomis pasižymėjo 1906 metais 
iš maro nagų ištrukęs ir savo 
gyvastį išgelbėjęs P. Grigaitis*. 
To laiko L.S.P.A. galima pava
dinti patriotiškiausia 
tautos organizacija. Ji

1905 metais, 
suvažiavime 
Revoliucijos 

Pradėta

JUOKAI

šiandien pusėtinai gerai gyvuo
ja. Socialistų tėvų vaikai yra 
gerai supažindinti su savo tau
tos istorija. Moka lietuvių kal
bų ir raštų. Todelgi visos so
cialistų priešų pasakos apie lie
tuvių spcialistus nėra vertos 
įšyąlgy(;p Įįįaušmjų. Socialistai 
buvo ,įr yrą sąvo tautos ir gim
tinės šalies didžiausi mylėtojai 
ir švietėjai. Bet visokių dik
tatorių ir liaudies engėjų jie 
niekuomet nepakęs, ar butų 

w savi: «hs-
PYlRpių UHgpfbp ir wer|)s.

Pauiiuiu apie L.S.p.A. para
šyti ir nukviesti josios gyyayi- 
ma. rodosi, gflĮpty Įįiįs aršlpu 
yra to potIfp Mot f°- 
<iosi, iJ1(| ir .lokiijperitų viągi 
ihfo 1wf rara wi.. hiMot- 
Pįs' '#>. tąrtųjp neilgas 
Ista hst $ syye- 
fflnie febai 25

iotM 4ot< 4w*-

niftme lietuvių syvenirpe ępiė 
dąlvvumą-' Wl b.ųtu lįnkėti- 
IW’ IfOT w vi$8 tinkamai

V- ČPFDOT&OT-

“Į.......

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS
KALĖDOMS 

prisidedami prie musų KALĖDINIO TAUPIMO 
KLIUBO dabar.

25c
| savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

Duodam »56M Nuolaidos
Dabar perkantiems naują 1931 metų mados 

Standard padarymo radio x

Peoples Furniture
Kompanijos Krautuvėse

[Atlantic and Pacific riiotoj

Gelbėjimas nuo skęstančio laivo. — Mr$. Ręrtha Carlson, šve- ■
du garlaivio Ovidia kapitono žmona, viryių ^ppęčiprąįs Upąątį 
į garlaivį Mauretania, išgelbėjusį jų ir 27 kjtus žmones', kai 
Ovidia lapkričio 19 dieną paskendo Atlanto, vandenyne, apie 
900 mylių nuo Bostono. ji ' i

tau suplaukusias aukas Lietu
vos partijoms, Dr. J. Šliupas 
susibarė su J. O. Sirvydų ir L. 
S. Partiją pametė. Dviem me
tam praslinkus nuo L.S.P.A. 
susityėrimo J. O. Sirvydas su
sipyko su J. Baltrušaičiu ir taip 
pat pasitraukė nuo socialistų ir 
patapo aršiausiu jų priešu. Bet 
dėl pasitraukimo vieno kito 
buvlisių vadovų,/
nekreipė domės. Venau, 1907 
metais buvo pakeista partijos 
vardas. Pavadinta Lįet. Socia
listų Sąjunga Amerikoje.

Lietuvių Socialistų Sąjunga 
augo, bujojo ir Amerikos ir 
Lietuvos lietuvių gyvenime yra 
atlikus labai daug. Kas* dau-

lietuvių giausia platino apšvietą, kny- 
viskų gas, laikraščius? Socialistai, 

darė, kad tik caro valdžia bu- Kas daugiausia sutvėrė įvairių 
tų nuversta, Lietuva paliuosuo- apšvietus ir labdarybės draugi- 
ta ir joje įsteigta laisva res- jų ir jose vadovavo? Socialistai. 

: publika su seimu Vilniuje. Ka-1 Dar ir šiandie lietuviai socia- 
da šitaip L.S.P.A. eiliniai n'a- listai išlaiko Suv. Valstijose 2 
riai visur darbavosi, tai virsi- didžiausius ir populiariškiausius 
ninkai tarpe savęs* pykosi. Be- lietuvių visuomenėje laikraš- 
dalindami Centralinin komiteJ čius—“Naujienas” ir “Kolei-

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 paauksuotų pa
sveikinimų su margais konvertais. su 
jūsų vardu jr pavarde tik už $1.75.

ATEIKITE IR PAMATYKITE 
SAMPELIUS.

Priimame^ordcrius laiškais ir 
pasiunčiame paštu.

Naujienos 
1739 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL. I

IGERB. Naujienų skaityto
jos ir i 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

skaitytojai prašomi

šiai kodėl: Peoples Krautuvės pasinaudoja dideliu iš- 
(Ųrbėjų pasiulijimu. Pirkome didį radio skaičių, mokė
jome casli, gavome už labai mažų kainų. Prie to Peop
les nereikalauja didelių uždarbių ant radio, nes ne iš 
vien radio darome pirklybų. Šiuo žvilgsniu visi, kurie 
pirks radio šių savaitę Peoples Krautuvėse sutaupius 
$56.00.

Štai vienas pavyzdys.

Čigonas paršunkamas arklį 
vifiimm Bilietui labai giria sa- 
lįyfiftBjąs:

—pBBP; ąrlilys polingas, Rad 
iHFėffl- 8'4ią« kąlbėfi.

Pilietis impirko urklį ir pasi- 
rfi<je> Ra<| arklys ištilįrųjų ppvo 
be lil'žuyįo ir ilgai Apgyvenę.

V ____________ , f

—Kurgi taip ^kubi, priete- 
liau?

—Buvau, mat, ekstra posėdy 
įę parpiršau portfelį ir visų sa
vo negimusio laikraščio redąk- 
ciią jame.

Garsinkitės “N-nose”

vį“. Ir šitie laikraščiai turi 
daugiausia skaitytojų. O jie ne
siuntinėja jokių krepšelninkų. 
Nei pardavinėja Šerų ir neren
ka aukų. Kun s^cįalistai .vado
vauja draugijoms, jos dar ii

DYKAI,-, DOVANOS -DYKAI
• -j 5^lOiy . r. vH e t 'imd.i Tm)

p- 9A \4 -Jl . . . J >. ■ '< i ♦ ’ ’ • * «
y ’ • h P'5 r f ■'

LAIMINGIESIEMS
South West Trust

Savings Bankas 
» 

kviečia jus prisidėti prie šio banko

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

; 16 PRIZŲ

Šis naujas Zenith radio 1931 metų mados 11 
modelio, labai dailiame kabinete turintis 
visus vėliausius pagerinimus. Jo tikra kai
na be tūbų yra .........................
Šią savaitę duodame nuolaidos 
Tamstom kaštuoja tik ........... 1

....... $155.00
i.............. $56.00
$99.00

*■ • vL

BŲ

vertingos ir naudingos
DOVANOS

Pamatykite pąyodų Banko viduje.

TAIPGI 5 SPECIALIAI PRIZAI 
Gregory Modelio Elcktrikinių Kalendorių Laikrodžių 

Parodo laikų, dienų ir datų
DYKAI TIKI ETĄ 1 dėl vicųo iš šių 25 PRIZŲ visiems, 
kurie atsidarys KALĖDINIO TAUPYMO ar REGULIA- 

TAUPJMO*SĄSKAITĄ su $1.00 ar daugiau,* arba
pąsirendųys SAUGIĄJĄ PADĖLIO DĖŽUTĘ vieniems 
metams. . :
TRĄUKltylAS. PRIZŲ Pėdnyčioj, Sausio 16 d., 1931, 8 v. v., 

r M1DVVEST teatre
PADĖKIT DEPOZITU — DYKAI TJKIETĄI dėl SPEC}- 
ALIŲ PBIZŲ visiems, kurie pasidės depozitus tarp 
Lapkričio į, 1930 ir Sausio 17, 1931. PENIAI SPECIA
LIAI PRIZAI. Kiekvienas depozitas reiškią" naujų pro
gų* laimėti.
TRAUKIMAS SPECIALIŲ PBIZŲ Subatos vakarais, 8 
vai., banko kopi dori uj p, Lapkričio 22 — Gruodžio 20 
Sausio 3 ir Sausio 17 dd. .

SOUTH WESTKBflNK
35th, Archer ir Hoyne Avenues 

Telefonas Lafayette 1708
Vi||»|iji"is bankas 

Chicago Cleariug llouse priežiūra
Truslo kompanija

Po

Tai dar niekuomet negirdėta radio vertybė visoje 
biznio istorijoje.

Taipgi tokių pat nuolaidų duodame už senus setus aut 
Kombinacijos slamtard išdirbysčių raibos 
Brunswick, Majestic, Atwater Kent, Zenith, 
Radiolas, Columbia.

Todėl įiepralcjskite šios progos, bet tuoj aus 
(lokite. Nes tikrai sakome, kad dabar turite geriausių 
progų įsigyti naujų 1931 melų mados gerų radio iš at- 
sakomingų krautuvių gaudami sau $56 nuolaidos kaipo 
Kalėdų dovanų nuo Peoples Krautuvių.

Krautuvės atviros kas vakarų.
Lengvi išmokėjimai suteikiami visiems pagal

Haip tai,

pasinau-

Dvi Pidžiaųsios Lietuvių Krautuvės 
Chicagoje.

4177*83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas Richmond gatvės Kampai Mapletvood gatves 

Hemlock 8400

3514-16 Rooscvclt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

JUO: <!

Mis



Kokios Profesijos Mokintis Amerikoj. šito skaitliaus už
tektų, jej ne insitucijos ir val
džios ir kiti nusamdyti dakta
rai.

rias profesijas: kaip ilgai rei
kės mokintis, kiek kainuos, ko
kios progos ir uždarbio gajima 
tikėtis ir 1.1. Net ir profesijų 
žmonės ne viską žino apie ke
lionę į tūlas profesijas. Ame
rikoj mokslo reikalai vis da 
gana palaidai tvarkomi, todėl 
visur atsiranda išimčių ir nėra 
galima trumpai ir aiškiai da
lyko išdėstyti. Kiekviena mo
kykla turi kitokį programą, 

nor-s' skirtinąjį mokestį 
ima; kiekviena valstija profe

sijas kitaip tvarko. Švietimo 
reikalas ir profesijų--tvarkymas 
yra valstijų, o ne federalės val
džios žinioj. Tūlos valstijos 
mokslo reikalus tvarko netoli 
vienodai. Geresnės mokyklos 
yra susiorganizavusios ir ne
pripažįsta prastųjų. Iš netvar- 
kiai vedamų, prastai įrengtų, 
šiokius-tokius nemokšas stu- 

Kitose narių! dentais priimančių ir jiems be 
nedaug, vienok ir tie darbo ne- tinkamo išmokimo diplomus 

osteopatai, aktoriai, duodančių mokyklų nėra gali- 
Muzikantų ir muzikos mokyto- ma persikelti į geresnę mokyk- 

į jų Amerikoj 1920 m. buvo 130,- lą, nes tavo mokslo nepripažįs- 
kuriu didžioji pusė nete- ta. Užbaigusieji prastąsias mo- 

(gy- kyklas profesionalai jau neįsi- 
5030. leidžiami praktikuoti į valstijų 

Tūlas mokyklas bai-

aso Dr. A. Montvidas

vieta aiškinti, kas yra 
ir kas amatas. Ame-

Čia ne 
profesija 
rikoj ir butlegerius pradėjo va
dinti profesionalais.

Tėvui, kurie savo vaikus lei
džia į augštesnius mokslus, il
tie, kurie turi ambicijos iškilti 
į profesija, dažnai nežino, kurią 
srytį pasirinkti. Kartais krei
piama kiek nors domesio į as- 
mens ypatybes, kur kas dai
li iii U i norą. Kadangi ekono

minės sąlygos verčia profesio
nalus iš savo užsiėmimo gyven
ti, kiekvienas taiko j tokią pro
fesiją, kuri neteiktų jam skur-j

Be artimos pažinties aš nie
kam negaliu patarti, i kokią 
profesiją jis arba ji geriausia 
tiktų. Tūlos jau yra taip per
pildytos, kad naujam nariui ne
lengva

turi, pav

J 265,
1 ko darbo. Veterinarijos 
/ vulių) gydytojų buvo

Automobiliams užėmus arkliui I didžiumą.
vietą, jų darbas irgi sumažėjo, gusieji gali praktikuoti tik vie- 
Dainininkų ir muzikantų darbą 

- atėmė radio, fonografas ir mo- 
vietonas.
numatyti

Vienu 
naudojasi 
skaitlius ir dažniau, pav., gy
dytojų, mokytojų, slaugių, in
žinierių advokatų. Kitų darbu 
kad ir naudojasi, bet jis nerei
kalauja asmeninio kontakto, 

, pav., knygų rašymas, laikrašti
ja, todėl nedidelis profesionalų 
skaitlius patenkina milionus 
žmonių. Delei šitos priežasties 
ir susidaro vienose profesijose 
didelis, kitose mažas žmonių 
skaitlius.

šiuometinis cenzas da nebaig
tas ir negaliu duoti skaitlinių. 
1920 ip. Amerikos Jun^tinėšė 
Valstijose buvo:

Gydytojų ir chirurgų .... 144,9/7
Dentistų .......................... '
Osteopatų ..... ...................
Slaugių (nursių) ...........
Gyvulių gydytojų ...........
Visuomenės darbuotojų 
Kunigų ..........................
Profesorių .......................
Mokytojų .........................
Bibliotekininkų ...............
Rašytojų ..........................
Redaktorių ir reĮiprteriij 

. Aktorių ir
Artistų, skulptorių ir 

dailės mokytojų .
Inžinierių .....................
Braižytojų (draftsmen) .... 
Chemikų ..............................
Architektų ..........................

į Advokatų ..........................
Viešųjų revizorių

(accountants) ................
Išradėjų ..............................

Šitos skaitlinės per 10 metų 
šiek-tiek pasikeitė. Už tat ir 
gyventojų skaitlius padidėjo. 
Tūlos profesijos pasidarė ma
žiau reikalingos, kitoms darbo 
atsirado daugiau. Jšradėjams, 
geriems rašytojams ir laikrašti
ninkams, chemistams, agrono
mams, gyvulių gydytojams ir 
tūliems kitiems dirva da plati. 
Kunigams, muzikantams, akto
riams ji žymiai susiaurėjo. 
Dentistams da esama kiek ge
resnės progos, negu gydyto
jams. Chemistui lengviau dar
bas gauti, negu inžinieriui. 
Architektų reikaląvimas nedi
dėja, nes statyboj Amerika ne
paiso įvairumo ir skonio. Ad
vokatūra yra perpildyta ir 
nauji advokatai dažnai dirba 
pas senuosius už $15 ir $16 sa
vaitėj. Vieni prasimuša politi
koj ir gauna valdiškus darbus, 
kiti dirba korporacijoms, o li
kusieji veda privatinę praktiką. 
Pokariniais geraisiais laikais 
bandymas nors kiek patirti, 
kiek advokatai uždirba, parodė, 
kad aplamas metų uždarbis yra 
apie $700. Vadinasi, vieni už
dirbo po $10,000 ir $200,000 
metuose, o kiti beveik nieko. 
Bet apie atskiras profesijas pa
kalbėsiu vėliau.

Tėvai 
kslus”, 
prastai

Reiškia, nėra ga 
profesijos teities.

profesionalų 
didesnis 
dažniau,

Medicinos mokslas įdomus ir 
toliau pažengęs, negu visi kiti 
mokslai. Kas mėgsta mokslų, 
nori visą amžių studijuoti, neš
ti dideles atsakomybes' ir ne
paiso apie turtą, tam medicina 
patiks geriau, negu bile kas ki
ta.

Gerąsias mokyklas Baigusieji 
ir vienoj valstijoj kvotimus iš- 
laikusieji gali keltis praktikuo
ti į netoli bile kurių valstiją. 
F*av., i>i*ipr»žiiitns mokyklas bai
gusieji Illinois valstijoj gydy

tojai turi teisę persikelti ? apie 
30 kitų valstijų. Massachu- 
setts valstija yra prasčiausiai 
susitvarkiusi: joje kvotimus
laikyti gali bile kokią mo
kyklą baigusieji, keli metai at
gal net ir mokyklos baigimo 
nereikalavo. Nors joje yra la
bai gerų mokyklų, bet yra ir 
prasčiausių. Apart garbių Ir 
gabių gydytojų,'joj susispietė 
ir aršiausio šlamšto. Nė viena

Massa- 
kvotimų, 
kvotimų 
valstija

gydytojų be 
ji reikalauja 
Jeigu viena

noj arba poroj valstijų — visos 
kitos neįsileidžia. Todėl stojant 
mokyklon reikia žiūrėti, ar ji 
yra pripažinta kitų valstijų ir

darbu kitij gorųjį] mokyklų.
žmonių I

.... 56,152 

..... 5,030 
. 149,128 

13,491 
.... 41,078 

. 127,270 
... 33,407 
.. 761,766 
.... 15,297 
..... 6,668 

34,197 
teatrininkų .... 48,172

.. 130,265 
. 136.12) 

52,865 
32,941 
18,185 

122,519

6,000 
. 2,376

leisdami vaikų “j rho- 
ir pats moksleivis pa- 
interesuojasi apie įvai-

tuomet

iki pat 
ir ligo-

viską priskaitliuoti, tai 
padarymas Amerikoj 
tarp $30,000 ir $40,000 
ganėtina gero biznio

Daleiskime, žmogus sumanė 
eiti į daktarus. Kokia jo kelio- 

Inė? Jis turi būti baigęs pra
dinę mokyklą ir aukštesnę mo
kyklų (high school), kuri yra 
gerųjų mokyklų pripažinta. Ne
toli visos • publiškos high 
schoolės yra pripažintos. Per 
du, o kitur per tris metus’ jis 
turi mokintis universitete ir 
tik tokių mokslų, kurie rišasi 
su medicina. Jei nori, jis gali 
mokintis ir 4 metus. Tuomet 
jau jis gali stoti medicinos mo
kyklon, kurią reikia lankyti per 
4 metus. Ją užbaigus, reikia 
tarnauti metus arba du ligo
ninėj. Išlaikiusiems valstijos 
kvotimus leidžiama 
praktikuoti. ,

Atmeskime išlaidas 
universitetan įstojimo
n i nė j tarnautą laiką. Universi
tete mažių-mažiausia reikia iš
būti 6 metus. Už mokslų me
tuose reikia mokėti apie $400. 
Prie to seka knygos, laborato
rijos ir kitos išlaidos. Metams 
kainuoja apie $1200 ar $1500. 
Per 6 metus prisieina išleisti 
nemažiau $10,000. Taip sakant, 
galima butų užsidėti nepras
tų saliuną ar kokį kitą biznį. 
High schoolės išlaidų neskaito
me, Jei 
daktaro 
atsieina 
—suma
įrengimui ir bent po $20 ar $50 
uždarbiui dienoj. Tiesa, kiek
viename 'mieste keliems dakta
rams pasiseka pralobti iš prak
tikos. Didžiuma senų prakti- 
kuotojų ‘ uždirba po $5,000 ir 
$6,000 metuose. Tūli neuždir
ba nė $1500. Nauji daktarai 

»r kelis pirmuosius metus pa
prastai neuždirba pragyvenimo. 
Ima apie 10 metų kol praktika 
duoda žmonišką apsirūpinimą. 
Galima gauti darbas ligoninėse, 
apdraudos kompanijose, korpo
racijose ir valdžios įstaigose. 
Paprastas uždarbis yra nuo 
$1500 iki $2000 metuose. Su 
laiku dasidirbama iki $3000 ir 
$4000. Tik patys vyriauseji 
valdžos gydytojai gauna apie 
$7000 metuose.

Į naujus gydytojus žmonės 
menkai kreipiasi ir praktika 
auga lėtai. Tūli priversti yra 
mesti profesiją ir užsiimti kuo 
kitu. Nuo gydytojų pacientus 
paveržia įvairios valdžios ir 
labdaringos institucijos, ap- 
draudos kompanijos, teisingos 
ir feikerių klinikos.

Ant kiekvienų 800 gyvento
jų išpuola vienas gydytojas

be 
vi-

*y-

chusetts 
todėl ir 
iš visų, 
neturi apsikeitimo sutarties su
kita, kiekvienas gydytojas gali 
(jei yra baigęs gerą mokyklų) 
laikyti kvotimus joje ir juos 
išlaikęs praktikuoti joje. Armi
jos ir laivyno gydytojus 
kvotimų leidžia praktikuoti 
sos valstijos.

DenLsterija

Dentistų profesija yra
miai naujasnė, negu medicina. 
Da neseni laikai, kad dentiste
rijos mokyklų nebuvo. Užtek
davo gizauti pas dentistą pa- 
skirtą*1aikų ir gauti iš jo liu
dijimą, kad tapus dentistų. 
Pirmoji dentisterjos mokykla 
atsidarė, rodos, Baltimorėj. Vė
liau tūlos medicinos mokyklos 
ir da vėliau tūli universitetai 
įsteigė dentisterijos mokyklas. 
Illinois valstijoj tik Illinojaus 
universitetas,. Loyolos universi
tetas ir Northwestern univer
sitetas jas turi. Daugelis 
Amerikos universitetų dentis
terijos mokyklų neturi. Iš vi
so tų mokyklų nėra daug. Tū
los jų mokslo žvilgsniu stovi 
aukštai, kitos da gana netvar- 
kiai vedamos.

Gerosios dentisterijos mo
kyklos reikalauja, kad kandi
datas butų baigęs bent vienus 
metus kolegijos mokslo, kuris 
turi susidėti iš mokslų surištų 
su , dentisterijos praktika ir 
teorija. Kelios jau reikalauja 
dviejų metų kolegijos mokslo. 
Dentisterijos mokslas tęsiasi 
tris metus, vienok jau yra ke
lios mokyklos, kur mokintis 
reikia 4 metus. Aplamai imant, 
dentis’to mokslo tęsiasi dviem 
metais trumpiau, negu gydyto
jo. Už mokslą reikia mokėti 
tiek pat kaip ir medicinos mo
kykime arba brangiau. Pir 
mąjį metą ir dalį antrojo dės
tomi tie patys dalykai kaip ir 
medicinos mokyklose, vėliau 
nukrypstama prie savo specia
lybės—dantų ir visko, kas 
ri fyšį su jais.

Tapti dentistų kainuoja 
keliais tūkstančiais mažiąu, 
gu tapti gydytoju. Tiesa,
dytojas gali išleisti daug tūks
tančių ofiso įrengimui, bet jis 
gali jį įrengti ir visai pigiai. 
Dentistui vidutiniškai atsieina 
$1700 ofiso atsidarymas. ' Jis 
gali išleisti kur kas daugiau,

tu-

tik
ne

KALĖDOS
Savo Senoj Tėvynėj

Aplankykit savo gimines ir drau
gus per ateinančias Kalėdų šven
tes. Keliaukit populiariais HOL- 
LAND laivais.

VOLENDAM ......... Gruodžio 9
ROTTERDAM .... Gruodžio 13

Šie išplaukimai bus asmeniškai 
vadovaujami šios linijos atstovų

Informacijų kreipkitės pas 
bet kurį agentą ar į

HOLLAND-AMERICA LINE 
40 N. Dearborn St.» Cbicago

vienok be minėtos sumos darbo 
negalima pradėti.

Paskubusieji dentistaj ima 
už savo darbą brangiai, tūli iš
moksta atlikti keblius' ir bran
giai apmokamus darbus. Neste
bėtina, kad tūli jų pralobsta. 
Didžiuma dirba ilgas valandas 
ir uždirba mažiau už vidutiniš
kų gydytoją. Dentistams dar
bo butų net perdaug, jeigu į 
dantų užlaikymą ir ligas pub
lika kreiptų daugiau domesio. 
Dantų gydymas ir taisymas vis 
da pasilieka pasilepinimo reika
lu. Nestebėtina, kad gydytojų 
žmogus renkasi dideliu atsar- 
gumu, gi dentis'tą dažnai t>ilo 
kurį. Delei šito dalinai nau
jiems dentistams pacientų gau
ti yra lengviau, negu naujiems 
gydytojams.

Valdžios įstaigose ir kitokio
se institucijose dantistams dar
bų mažai ir jie, pigiai apmoka
mi.

Lietuviams dentistams Ame
rikoj progų yra da daug. Dau
gely j skaitlingų kolonijų da nė
ra ne vieno, kitose tik po vienų, 
Chicagoj yra daug ir netoli vi
si pusėtinai uždirba.

Pabaigęs gerą mokyklą den- 
tis'tas gali praktikuoti tik toje 
valstijoj, kurioj išlaikė kvoti
mus. Po trijų metų praktikos 
jis gali be< kvotimų keltis į tū
las kitas valstijas.

Advokatūra
Nors advokatai žymiausiai 

prisideda prie įstatymų leidi 
mo ir jų vykdinimo, vienok nė 
viena profesija nebuvo tokia
me pakrikime, kaip advokatū
ra. Da ir dabar yra tokių 
valstijų, jų tarpe, rodos/ ir In
diana, kur leidimas praktikuo
ti nėra surištas su mokyklom 
lankymu. Padirbėjo žmoguš 
pas advokatų klerku, rekomen
davo jį pora advokatų arba 
garbingų piliečių ir vienur be 
kvotimų, kitur po jų išlaikymo 
galima būti advokatu. Taigi ir 
dabar da tūlose valstijose yra

i labai lengva tapti advokatu. 20 
ir net 15 metų atgal netoli vi-

i sose valstijose moksjo iš advo
katų buvo reikalaujama mažo. 
Tūlos valstijos ir dabar reika
lauja 3 arba 4 metų klerkavi- 
mo pas advokatą. Net New 
New Yorko valstija, kuri sta
to augštus reikalavimus visoms 
profesijoms, da pripažįsta da
linai ir klerkavimą. 14 valsti
jų leidžia \ praktikuoti be kvo
timų visiems baigusiems vals
tijų universitetuose advokatū
ros mokslų. Tačiaus kaip ir 
visos kitos profesijos advoka
tai savo srytį vis labiau tvar
ko. T>i<lži urnoj vnlstijų prak
tikuoti neleidžiama, kol kandi

datas nėra lankęs advokatūros 
mokyklos 3 metai ir išlaikęs 
valstijos kvotimus, Jis turi bū
ti pilietis ir nejaunesnis 21 me
tų. Tūlos valstijos reikalauja, 
kad studentas butų baigęs high 
schoolę ir vienus metus kolegi
jos prieš stosiant advokatūros 
mokyklon. Illinois ir kelios ki
tos valstijos jau reikalauja 2 
metų kolegijos mokslo, o!nuo 
šių met jau bus reikalaujama 
trijų metų. Beiškia, fr advoka
tai jau bus mokyti žmonės. 
Harvardo universitetas, Chica- 
gos universitetas ir kęli kiti 
aukštos rųšies universitetai 
priima tik tuos į advokatūros 
mokyklą, kurie gabiai yra bai
gę 3 metus kolegijos mokslo, 
ir tuos, kurie yra baigę univer
siteto 4 metų mokslų ir gavę 
laipsnį, šitokias mokyklas bai
gusieji advokatai x ne tik yra 
augšto mokslo, o ir kvotimus 
jiems lengva išlaikyti bile vals
tijoj. .

Nors esama da įvairumo tarp 
valstijų, vienok trumpu laiku 
jis dings. Kalbu apie advo
katūros patvarkymus. Viduti
niškas kelias į advokatūrą yra 
šitokis: pradinė mokykla, high 
schoolė, 2 metai kolegijos mo
kslo, 3 metai advokatūros mo
kykloj ir valstijos kvotimai.

Kurie nori stoti į phčias gerą
sias mokyklas, reikia, baigti tri
jų arba keturių metų mokslų 
universitete prieš, stosiant ad
vokatūros mokyklon. Gerosiose 
mokyklose už mokslų metams 
reikia mokėti tarp $400 ir $500. 
Knygos atsieina brangiau, ne
gu kitose, mokslo srytyse. Mo-

kykloj valandos' trumpos, bet 
daug valandų reikia studijuoti 
namie ir knygynuose. Advoka
tūros studijavimas ne tik kad 
labai daug laiko suėda, bet rei
kalauja gabių smegenų, geros 
logikos ir įtemptos koncentra
cijos, ištvermės ir kantrybės. 

(Bus daugiau)

švarumas ir Patogumas

iiKiai vieninteliu Lietuvos Juros nonų
per KLAIPĖDĄ

Greitas susisiekimas via Kopenhagen
Ganėtinai Ocro Mainto
Malonus Patarnavimas

SCANDINAVIAN-AMER1CAN LINE
27 VVHITEHALL ST. 248 WASHINGTON ST. ISO N. LA SALJ.F. ST. 
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Infortnaciju ii* laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentu arba*.

t

Sudriko Radio Valandos
Atsukite savo radio ir pasiklausykite lietuvių liaudies 
dainų ir muzikos ketvertais iš stoties W. H. F. C., 1120 
kilocycles, nuo 7 iki 8 valandos vakare. Ir nedeliomis 
iš stoties W. C. F. L., 970 kilocycles, nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. Šiuos radio programus rengia Jos. F. Budrike 
radio krautuvė.

Siųsk Kalbantį
Pasveikinimą

MAŽI SAVAITINIAI DEPOZITAI
? / v - T- ‘ r

< Suteiks Jums k
DIDELĮ KALĖDINIO KLIUDO ČEKĮ

Kaip greitai balansas auga; kaip greitai metai praeina. 
Patyrimas įrodė tūkstančiams musų Kalėdinio Kliubo 
nariams, kad nėra sunku dėpozituoti mažų sumų 
vienų savaitę. Tada ateina Kalėdos ir jų pastangos 
atlygintos su dideliu čekiu.
Čia yra proga kiekvieno kišenini:

per 50 savaičių
per 
per 
per 
per

Nuošimčiai lygus vienos savaitės mokėjimui yra pride
dami prie visų pilnai išmokėtų naryščių.

PRISIDĖKITE ŠIANDIE.

Sventese

Lr
kiek- 
lieka

Koks džiaugsmas jusų gimdytojams ir draugams 
gauti rekordą su tavo ir tavo šeimynos geriausiais 
linkėjimais!

Rekordus galite padaryt namie.
Atlankykit mus šiandien!

$.50 į 
1.00 į 
2.00 | 
5.00 j 

10.00 i

savaitę 
savaitę 
savaitę 
savaitę 
savaitę

50
50
50
50

savaičių 
savaičių 
savaičių 
savaičių

$25.00
50.00

100.00
250.00
500.00

Centrala&S'"“Bank
ATRUSTCOMPANY

1110 Vfest35fc Street
AStateBank • • ♦ • AClearii^HraaBBaak

Bitinas

*v. Marijai Llrivri, Chorai 
Yotko Ortntn 

Wltkaw OrhMtra

Pataita 6r«H

RE-57 $285.00 
Be* Radiotrony.

Nauja
Victor

Rekordų Darymo

Electrola
Lengvi išmokėjimai. Jusų 

seną radio priimsime aug- 
ščiausia kaina.

NAUJAUSI VICTOR REKORDAI 
10 indi, LUto Kainos 75# 

„ GERSIM, Broliai, Vllavosla V-14040| JYDU BĖDOS

„ i Olmaata* Polka
¥-14041 į Mlyaa» Pilka Kalaus Orkestrą 

w lAAAof U{»lr,»l TM Kapo 
| Lafr|M

v -lanoo I U»««Halw ¥-14029 į

- R»«lnos Polka
V-14O2SįArtw 2wlt| pofka

f Ant tMIo įvaro 
Y-1402CI Sarlilms 

' Iv. MmIJos Llotali Choras

Žarnai Ir Gni»»

hulaita Gnu

Padalai Gr«p4 
(M štili Mano 

Pirmyn I kova 
f . .

V-14001į8|„M| k#b|U

v nanvd ,,k> ““t*1*—Po,ka 
V-14036 į Mtndrnoila—Polka 

f Rodlo Polka
¥-140337 Bevardi—Polka

I ChleaiM VMoila Brkertra

w PlUetyhee poHon¥-14032 j vartai Saotisaas Ir Varaltli

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

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

Jos.F.Budrik,1nc
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

t IMPERFECT IN ORIGINAL
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HYPNOTIZMAS, VIETOJE PRAKTIŠKO DARBO

Anąmet vienas apsukrus aptiekininkas iš Franci- 
jos provincijos miesto, atvykęs Amerikon, “gydė” ligo
nius vadinamos auto-suggestijos keliu. Jo pacientai tu
rėdavo taip sparčiai, kaip tik liežuvis apsiverčia, kal
bėti: “Every day in every way, I am getting better and 
better”. Ir laikraščiai skelbdavo, kad šituo “gydymu” 
būdavę padaromi stebuklai: raiši imdavę vaikščioti, su
paralyžiuoti — savo sąnarius valdyti, ir t. t. Tik vėliau, 
kai tas “stebukladaris” apleido Ameriką, tai buvo gir
dėt, kad jo “išgydytieji” ligoniai vėl sergą savo seno
mis ligomis.

Dabar to franeuzo gydymo metodą Amerikos val
džia, su didžiosios spaudos pagelba* bando pritaikyti 
sergančiam krašto bizniui. Prezidentas Hooverls nuo
latos vis skelbia, kad krašto gerovė jau grįžtanti, o 
laikraščiai kuone kasdien praneša apie naujus tos ge
rovės grįžimo “ženklus”: tai, girdi, važinėjimas gatve- 
kariais padidėjęs, tai toks ir toks fabrikantas davęs 
didelį užsakymą medžiagoms savo dirbtuvei, tai depo
zitai bankuose pakilę, žodžiu, “kasdien mes einame ge
ryn ir geryn!” v

Tuo gi tarpu Amerikos Darbo Federacijos prezi
dentas Green sako, kad nedarbas Jungtinėse Valstijose 
nuolatos auga ir bedarbių skaičius lapkričio mėnesio 
gale jau pasiekęs 4,860,000, neskaitant ofisų ir farmų 
darbininkų, kurie neturi (Įarbo. Green įspėja, kad jei
gu bedarbių armija augs tokiu pat tempu, kaip 
praeitą mėnesį, tai vasario mėnesyje krašte bus 7 
lionai bedarbių.

Hooverio vartojama gydymo metodą, pasirodo,
pašalinti negali- 
valdžiai padėti 
priemonių kovai

per
mi-

ne-
veikia. Įkalbinėjimais ekonominį krizį 
ma. Todėl laikas jau butų Amerikos 
hypnotizmą į šalį ir imtis praktiškų 
su nedarbu.

KOMUNISTAI — FAŠISTŲ TALKININKAI

Praeitą vasarą Lietuvos tautininkai, susipešę tarp 
savęs, bandė savo partijos suvažiavime išsikalbėti ir, 
jei galima, prieiti prie taikos. To įdomaus suvažiavimo 
protokolas pateko spaudon, ir iš jo plačioji visuomenė 
patyrė kai kurių dalykų, kurie paprastai yra slepiami 
nuo publikos akių.

Berlyne einanti “Kova” paduoda iš tautipinkų su
važiavimo protokolo keletą ištraukų, aprašančių, kaip 
buvęs diktatorius Voldemaras barėsi su smetoninkų 
frakcijos lyderiu, dekanu Mironu. Augustinas .Piktasis 
kalbėjo taip:

“Aš laikiau dek. Mironą vienu iš geriausių sa
vo draugų, dubar jau nebelaikau, jis man mirę,.. 
Aš paskutinį kartą su dek. Mironu kalbėjau 22-23 
rugpi.učjo pereitų metų. Gatvėj mačiau, bet nekal
bėjau. Jis vengė su manim kalbėti... Jei politiniai 

‘priešai mane pasikvietė, pasveikino su šy.entėmfe 
Turauskas, tai ir dekanas neturėjo vengti...” 
Atsakydamas Voldemarui, .dek. Mironas, sulyg ppo- 

tokolo, tarp ko kita pasakė:
“Voldemaras... mano mirtį pamatavo dviem ar

gumentais. Pirmas, — kad po krizio aš pas jį nebu
vau užėjęs, antra — kad nenorėjau «u juo susitikai 
pas SSSR atstovą... Del mano nesilankymo pas 
prof. po krizio, tai aš mažai kaltas. Profesorius 
mane pažįsta ir gerai žino, kad, iš kur buvau kuo
met nors išprašytas, — aš niekumet .ųegrįžtu. Pro
fesorius mane nuo savęs atstume ir pirmas nedrau
giškumą pareiškė, kada, jau atsistatydinęs, atėjo 
pas prezidentą ir šiurkščiu tonu ir gestų į mane 
parodė, sakydąipas: ‘šis man nereikalingas? Ąš iš
ėjau. Bet šio šiurkštaus tono ir gesto aš negaliu 
kitaip priimti, kaip tik įžeidimu. Tad ne aš kaltas, 
kad kaip draugas pas profesorių nevaikščiojau. 
Tiesą, nenorėjau susitikti ir pas SSSR atstovą. Pu
vo taip. P. Petrovskis mane pakvietė pusryčių. Su
tikau. Už keleto dienų užeina vėl p. Petrovskis ir 
klausa, ar patogu man bus su prof: Voldemaru su
sitikti. Kada prašė, aš jo neklausiau, kas bus pas 
ji svečiuose, — be klausimo sutikau, bet kada jisai 
pradėjo abejoti, ąš irgi paabejojau ir paklausiau 
p. Petrovskį, kame dalykas. Petrovskis atsake, kad 
jisai norėtų, kad mes su profesorių, pas jį susitikę,

t J

susitaikintume. Aš stačiai tada Petrovskiui pasa
kiau, kad susitaikymo nenorėčiau pas Petrovskį, 
nes butų daug nereikalingų komentarų...” 
Arne įdomus pasipasakojimas?
Pasirodo, kad komunistinės rusų valdžios atstovas 

palaiko tokius draugiškus santykius ne tik su “kruvina 
fašistų valdžia” (kaip ją vadina komunistų agitatoriai), 
bet ir su fašistų partijos lyderiais, kad jisai juos kvie
čia pas save į svečius, rengia jiems pusryčius ir sten
giasi juos sutaikinti!

Tas pats Voldemaras, kuris Lietuvos komunistus 
šaudė ir daugybę jų sukišo į kalėjimus, panaudoja Ru
sijos komunistų atstovą “draugą” Petrovskį, kaipo tar
pininką deryboms su smetonininkais!

, Kyla klausimas, kuriam galui Maskvos diktatoriai 
stengėsi sutaikinti susipykusias Lietuvos fašistų frak
cijas? Kitokio atsakymo negali būti, kaip tiktai tas, 
kad Maskvai rūpėjo sustiprinti fašistų valdžią Lietuvo
je, nes juk aišku, kad smetonininkams su voldemari- 
ninkais besivaidijant fašizmas darosi silpnesnis.

Tai dabar matote, kiek yra vertas komunistų riks
mas apie “kruvinąjį fašizmą”? Sovietų Maskva yra ge
riausias to fašizmo draugas ir talkininkas!

pasidarbavimą tie,

ZI

Vertė J. PronskiisF. T. Ą. Hoffman

Velnio Eliksyras
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Skaitytojų Balsai
PRADĖJO EITI “KOVA”

I " ............... -

“Naujienose” buvo minėta, 
kad Lietuvos politines emigra
cijos centras dabar persikėlė 
iš Vilniaus į Berlyną ir kad 
galima laukti, jogei Berlyne 
pradės eiti emigrantų laikraš
tis, vietoje vilniškio “Pirmyn”. 
Vakar jau atėjo pirmas naujo 
laikraščio numeris.

Laikraštis vadinasi “iKov,a”. 
Jį leidžia Lietuvos socialdemo
kratai užsieny, du kartu per 
mėnesį. Jo tikslas yra padėti 
Lietuvos liaudžiai kovoti už at- 
steigimą laisves.

“Kovos” prenumerata Ame
rikoje metams $2.00, pusei me
tų $1.00. Adresas: Redaktiim 
“Kova”, Berlin 68 Schliessfach 
80, Germany.

“Skymas” nubaltinti 
SLA. viršininkus

Dar biskis apie “čiučia-litilia”

BOLŠEVIKAI BUSIĄ 
SUDRAUSTI

“Tėvyne” praneša,kadSLA. 
Prezidentai, p. S. Gegužis, ke
tina imtis priemonių sustabdy
ti komunistų atakas prieš Su
sivienijimą. “T.” rašo:

“SLA. Prezidento nuomone 
ir nusistatymu, nereikėtų 
bolševikams kliudyti organi
zuot j(ų ^užmanytą ‘susivieni
jimą’, kol tie organizatoriai 
neišeina iš žmoniškumo ir 

: padorumo ribų — iki jie ne
kliudo SLA. organizacijos. 
Tačiau p. Gegužis yra griež
tai nusistatęs imtis reikalin
gų priemonių įstatymų ri
bose tokiaiš atsitikimais, kur 
bolševikai drasko SLA. kuo
pas ir tiesiog vandališku) ba
du stengiasi prigaudinėti 
SLA. narius tikslu juos su
klaidinti ir atitraukti nuo 
Susivienijimo, kad’ tuo budu 
sudarius medžiagą savo or
ganizuojamam ‘susivieniji
mui’. ŠLA. Prezidento nuo
mone, Pildomosios Tarybos 
privalingos pareigos netik 
ginti Susivienijimą, bet ap
saugoti ir SLA. narįus nuo 
tos skriaudos, 
padaro bolševikų 
ištraukdami juos 
nijimo.” 
žinomas dalykas!

kodėl tos “privalingos parei
gos” buvo užmirštos iki šiol. 
Bolševikai begėdišku budu per 
pusę metų arde SLA. kuopas, 
šmeižė visą Susivienijimą, 
skleidė apie jį kenksmingus 
gandus, leido net tam tikrą ši
tam biauriam darbui literatū
rą, o SLA. Pild. Taryba ne pirš
to nepajudino organizaciją ap
ginti. Ji tik džiaugėsi laimėju
si bylą su bolševikais.

Tai, mat, 
reigęs”!

kurią jiems 
agitatoriai, 
iš Sus’ivie-

Bet kteista,

“privalingos pa

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

Visiems,' kurie dėmisi SLA. 
reikalais,- yra žinoma, kad De- 
veriio-Ažunario žuvusios $25,- 
000 paskolos tyrinėjimui buvo 
sušauktas nepaprastas SLA. 
pastovių komisijų suvažiavimas 
Ne,w Yorke, lapkričio 7 d. šia
me s^fažiavime komisijos nuo
dugniai apsvarstė visą tos pa
skolos dalykų ir pripažino se
nąją 1927 m. Pildomąją. Tary
bą (kurios' 4 nariai dar tebėra 
ir dabartinėje Pild. /taryboje) 
prasikaltusią, kaip komisijų su
važiavimo protokole pasakyta, 
net trijuose apkaltinimų punk
tuose, luinų kopijos buvo įteik
tos Prezidentui, Sekretorei, 
Daktarui Kvotėjui ir Iždo Glo
bėjui. Po<to komisijų suvažia
vimas vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, ; Jjyrioję ręikaląųjąmą, 
kad* kaltfhuikai silgrąžlntų Vi
sus SuŠiVienijimui pasidariusius 
dėl tos paskolos nuostolius. t 
, Bet paskutinėmis dienomis 
jienas ąukščiaus paminėtojo 
Suvažiavimo5 dalyvių, būtent, p. 
Birštoną^'1: (Įstatų Komisijos 
pirmininkas), jau bando komi
sijų nutarimus pakeisti. * Jam 
•tur-but yra svarbiau pataikau
ti asmenims, negu rūpintis or
ganizacijos ir 22,000 narių ge
rove. Vieloje komisijų vienbal
siai priimtos rezoliucijos, jisai • ' • s l •
pagamino s^ayo rezoliuciją, ku
rią jisai dabar siuntinėja daly
vavusiems suvažiavime komisi
jų nariams ir ragina už ją bal
suoti. ~ \ ■

Birštono rezoliucija, apie ku
rią komisijų suvažiavime nebu
vo užsiminta ne vienu žodžiu, 
skamba (angliškai) taip:

“Thią' cdmmittee believes 
that thėy (Pildomu Tąryba) 
were innocent of any malįce 
or wilf(ull intent to cause 
loss to the organization būt 

‘ rather that they were evi- 
dently made tbe vietinis of 
a ėohšpįracy on the part of 
Jacob Azunaris and P. De- 
venis ant probably other- i n- 
dividuals to this conference 
unknowii.
that the Executive Board 
continue * the .investigation 

» and make every effort 
bring the parties guilty 
this conspiracy to defraud 
justice.’’
Lietuvių kalbon išvertus, re

zoliucija reiškia:
“šis komitetas’ (komisijų 

suvažiavimas. — B.) mano, 
kud jie (Pild. Tarybos na
riai. B.)! neturėjo piktds 
valios ąrba blogo ‘tikslo pa
daryti nuostolį organizacijai, 
bet kad atrodo, jogei jie 
greičiaus buvo aukos są
mokslo, kurį padarė Jokpbas 
Ažunaris ir P. Devenis il
gai kai kurie kiti asmens,

apie kuriuos šis susirinki-1 
mas nežino. Mes siūlome 
Pildomajai Tarybai tęsti ty
rinėjimą ir dėti visas pastan
gas, kad šio apgavingo są
mokslo dalyviai butų pa
traukti tieson.”
Matote, jau čia SLA. virši

ninkai, davusieji $25,000 iš or
ganizacijos iždo be jokio už
tikrinimo, yra visai nubaltina
mi ir paverčiami “nuskriausta 
nekaltybe” — sąmokslo auko
mis!

Už tokį
kurie buvo komisijų suvažiavi
me apkaltinti, turėtų įteikti p. 
Birštonu! bulvinį medalį.

Argi galima tučtuojau pq to, 
kai komisijos vienbalsiai Pild. 
Tarybos narius apkaltino, siū
lyti rezoliuciją, kurioje tie as
mens vadinami nekaltomis 
konspiracijos “aukomis”? Ir 
kodėl reikia gailėtis tų Deve- 
nio “nuskriaustų” asmenų, ku
rie, jam pinigus davė (ne iš sa
vo kišenės!), o Susivieniji
mo, kuris pražudė $25,000 ir 
dar keletą tūkstančių išlaidų?

Pirmiaus pas’ mus finansi
niuose reikaluose buvo dainuo
jama “čiučia-liulia”, o dabar 
p. Birštonas nori dar Pild. Ta
rybai skaisčius veidelius išbu
čiuoti. Bet kas yra nutarta, 
tas nutarta, ir komisijų suva
žiavimo sekretorius, nors “Tė
vynėje” ir bando traukti tokią 
pat giesmę, kaip p. Birštonas, 
turės palikti protokole tą rezo
liuciją. kuri buvo priimta. Pro
tokolas privalo būt paskelbtas 
oficialiame SLA. organe, kad 
visi nariai jį matytų, ir tuo
met kas norės galės jo turinį 
aiškinti kaip tinkamas.

Budintojas.

ĮVAIRENYBES
Saulės sistemos atsira
dimas ir jos senumas

We recommend

to 
oi 
to

Gamtos tyrinėtojų suvažiavi
me Berlyne, prof. Hahns laikė 
paskaitą apie dabartines mok
slo pažiūras į saulės sistemos 
atsiradimą ir jos amžių.
U -Senesnieji geologai žemės 
amžių skaitė lygų apie 300 mi
lijonų metų, dėdami apskaičia
vimo pagrindai! vandenynų sū
rumą. Mat, pačioj pradžioj van
denynai buvę prėski, ir tik lai
kui bėgant upės prinešę drus
kos. Paleontologai mano, kad 
žemė yra daug senesnė. Jie re
miasi suakmenėjusių gyvių pa
vyzdžiais. Jų nuomone, žemės 
amžius siekiąs 1000 milijonų 
metų. Fizikai duoda žemei vi
sai maža metų. Anglų moksli
ninkas lordas Kelvinas skaito, 
kad žemė turi tik apie 20 mi
lijonų metų.

Atradus radiumo elementą, 
mokslas įgavo naują patikimą 
būdą žemės amžiui nustatyti. 
Iš urano elemento per tam tik
rą laiką atsiranda radiumas, o 
iš šio—uraninis' švinas. Moksli
ninkams pavyko nustatyti, per 
kiek laiko iš uranio pasidaro 
švinas. Paėmus tą pagrindu ir 
matant, kad visas esąs žemėj 
švinas atsirado tuo budu, se- 
niausiems žemes akmeniniams 
klodams gatume 1500 milijonų 
metų. Bet vandenynai yra žy
miai senesni. Jų amžius gali 
būti dvigubai didesnis — lig 
3000* milijonų metų. Tad, ben
drai imant, žemės amžius, apy
tikriai, bet gana tiksliai, nėra 
didesnis už 2000 milijonų metų. 
Tada žemė dar buvo karšta ir 
skysta.

Palyginę žemės amžių su 
saulės amžium, rasim, kad sau
lė yra kelis tuksiančius kurt.ų 
senesnė už žemę. .Per nesu
skaitomus miliardus metų saulė 
iš milžiniškos žvaigždės virto 
palyginti visai maža žvaigždė. 
Prieš du miliardus metų atėjo 
žemės ir kitų planetų gimimo 
diena. Tuo laiku pro saulę tu
rėjo praeiti labai arti kita di
džiule žvaigždė, kuri nuo sau
lės atplėšė skystos’ medžiagos 
.gabalą, iš kurio pasidarė pla
netos. žeme atšalo ir joj atsi
rado gyvybe. Žmonių giminė

(Tęsinys)
Vatikano nuodai suėda Medar
dui ranką ir užteršia kraują.-^- 
Stebėtini klajojimai ir nuvar
gintos gyvybės kova su mir

tim. — Pakrikusios mintysi
( stojasi gyvais vaizdais.

Gerai žinojau, jog kol pasi
liksiu Romoje, mano gyveni
mas bus nuolatiniame pavoju
je, tačiau kankinanti visų pri
darytųjų nusikaltimų atmintis, 
kurios negalėjo išdildyti net 
sunkiausia atgailos s’avibauda, 
taip pat prisidėjęs džiustančios 
rankos fiziškas skausmas, pa
vertė mane į bejausmį ir ne
mokantį branginti savo vargin
go esimo. Jaučiau, kad netikė
ta mirtis nuo manęs lyg kokią 
sunkiai slegiančią naštą nuim
tų. Vis labiau susipratau su 
mintim, kad turėsiu būti nužu
dytas, ir tokia mintis man ro
dėsi busiąs garbingas, sunkia 
atgaila užsipelnytas, nukanki
nimas. Įsivaizdavau sau, kaip 
aš išeisiu per vienuolyno var
tus ir kaip mane tamsi būtybė 
kalaviju pervers. Apie kraujuo
tą lavoną susirenka minia — 
“Medardas — dievobaimingas 
atgailaujantis Medardas nužu
dytas!” — šitaip šaukia visose 
gatvėse, ir renkasi iš visų pu
sių dideliausia žmonių minia 
garsiai aimanuodama nužudy
tojo. Aplinkui klaupiasi mote
rys ir baltomis skaromis džio
vina žaizdą, iš kurios teka 
kraujas. Viena pamato kryžių 
mano kakle ir balsiai sušunka: 
“Jis yra kankinys, jis yra šven
tas — žiūrėkite štai Dievo 
ženklas ant jo kaklo”, — visi 
puola ant kelių. — Laimingas, 
kas gali paliesti šventojo kūno, 
kas gali prisiglausti prie jo 
rūbų! — bematant atneša neš
tuvus, padeda kūną, apibarsto 
gėlių vaikais ir iškilminga 
eisena su giesmėmis ir maldo
mis jaunikaičiai neša į švėntta 
Petro (bažnyčią! — ’ *

Šitaip piešė mano fantazija 
paveikslą, kuris gyvomis spal
vomis vaizdavo mano garbę 
šiame pasauly, ir nemanyda
mas ir nejausdamas, kaip pik
ta nuodėmingo išdidumo dva
sia nauju budu kėsinosi mane 
suvilioti, nusprendžiau, pagijęs 
pasilikti Romoje, tęsti savo 
ligšiolinį gyvenimą ir arba gar
bingai mirti arba pdpos išgel
bėtas nuo neprietelių aukštai 
pakilti bažnytinėj karjeroj. — 
Mano stipri gaivalinga prigim
tis padėjo man pagaliau pakel
ti ijieišpasakytąjį skausmą ir 
atsispirti tos pragaro sulties 
yeiksmui, kurs per kūną norė
jo ir mano dvasią sulaužyti. 
Gydytojas užtikrino, kad aš 
greitai pagysiąs ir ištikrųjų 
drugio antpuolius, kokius pa
prastai seka drebulys ir karš
tis, paprastai kylantis prieš už
mingant, bejaučiau tik retkar
čiais,. Lygiai tokiuose akimirks
niuose Įnan rodėsi lyg aš, pats 
kalavijo ąmugiy, kaip tai daž
nai pąmanydava tų per veri u sau 
krutinę. Betiyiętoj jtq, kaip aš 
paprastai įsivaizduodavau begu
lįs' .Ispanijos aikštėj ir matyda
vau :Say,e apsuptą žmonių mi-

šviesą! Tuos žodžiūs kalbėjau 
aš pats, bet kaip tik pasijaus
davo u persiskyręs su savo mi
rusia esybe, tai pastebėdavau, 
kad aš esu vien savojo aš tuš
čia mintis ir bematant pažin
davau pats save kaipo etere 
plaukiojantį raudonumą. Aš 
skraidžiau per šviečiančių kal
nų viršūnes — norėjau pro 
auksinius ryto aušros debesų 
vartus įskristi į savo tėvynės 
pilį, bet sublizgėjo žaibai, lyg 
ugnimi degančios gyvatės s'usi- 
kryžiuodamos per dangaus 
skliaustus, ir aš pavirtęs į 
drėgną bespalvę miglą kritau 
žemyn. — Aš — aš, kalbėjo 
mintis — aš esu tas, kurs nu
dažo tavo gėles, tavo kraują.—• 
Gėlės ir kraujas yra tavo ves
tuvių papuošalas, kurias* aš tau 
ruošiau! —

Bekrisdamas giliau ir giliau 
pamačiau lavoną su plačiai že-l 
ruojančia krūtinėj žaizda, iš 
kurios upeliais sroveno suterši 
tas vanduo. Mano dvasia turė-į 
jo tą vandenį paversti į-krau
jų, tačiau tai nevyko, lavonas 
atsikėlė ir sužiuro į mane tuš-| 
čiomis baisiomis akimis iri 
staugė lyg šiaurės vėjas gilioj 
bedugnėj: Apjakėli, kvailoji3 
mintis, tai nėra kova šviesos; 
su ugnimi, — šviesa yra ugiųes 
krikštas raudonumu, kurį tu 
norėjai užnuodyti. — Lavonas, 
sukrito; pievose visos gėles nu-, 
lenkė savo nuvytusias galvas, 
žmonės, panašus’ į išblyškusius 
vaiduoklius, krito ant žemes, į 
dangų pakilo tūkstančių balsų . 
beviltinga dejonė: O, Viešpa-j 
tie, Viešpatie, argi musų nuo-| 
dėmė yra taiĮ) didi, kad Tu 
duodi neprieteliui užmušti mu-’ 
sų atgailos aukos kraują? Ga-| 
lingiau ir galingiau, lyg siau-t 
čiančių jurų bangos, augo dejo-3 
nė! — Mintis norėjo tame be-| 
galiniame beviltingo šrukimcj 
skausme pavirsti j dulkes, id 
aš, lyg elektros smūgio palies
tas pašokau iš sapno. Vienuoly* 
no bokšto varpas mušė dvylik-t 
tą, iš bažnyčios langų Įsiveržt* 
į mano kambarį akinanti 
sa. “Numirėliai kelias iš 
karstų ir laiko pamaldas.” 
kalbėjo mano viduj ir aš 
dėjau melstis. Tuo tarpu išgir-J 
dau tylų stuksenimą. PamaI 
niau, kad nori įeiti koks non| 
vienuolis, bet su didžiausiu pa
sibaisėjimu išgirdau aną bau 
guji savo vaiduoklio gretimit 
aiksėjimą ir juoką; jis erzin 
damas ir tyčiodamosi šaukė: 
Broliukai... broliukai... aš ir vėl 
pas tave, iš žaizdos teka krau-j 
jas... teka kraujas... raudonas..; 
raudonas... eikš su 
liukai Medardai! 
nim!” —

svie^

Tairi 
pra-Į

manim, bro! 
eikš su ma

iš lovos, beiNorėjautpašokti 
siaubas jau buvo ant manęs' už 
metęs savo ledinę antklodę ii 
visos pastangos pasipriešint 
paliko tik mano vidaus įneš 
lungiški trūkčiojimai, kurki 
plėšė mano raumenis. Tik vie 
na mintis pasiliko ir pavirto 
karštą maldą: kad trokštu iš 
sigelbėti nuo tų tamsių pajė 
gų, kurios iš atdarų pragarą 
vartų mane* taip puola. Pasida 

kad aš aiškiai ir ryšnios, J^irj platino gandą apie rė taip, 
iwo Šy.ejitumą, dabar mačiau kiai girdėjau pats savo maldt 
save gulintį yienų pa-tį ant ke- tik mintyse kalbamą ir kad to 
lįo B, viepuolyno sodne. — Vie-| ji malda nustelbė stuksėjimi. 
toj kraujo iš pląčiai žėrinčios ir aiksėjimą ir m: no baisioje 
žaizdos varvėjo smirdanti , be- gretimio nejaukų šnibždesį, be( 
spalvė sultis ir koks tai balsas pagaliau
kalbėjo: Ar tai yra kankinio 
pralietasis kraujas? — Bet aš 
šį nešvarų vandenį išvalysiu ii 
nudažysiu, ir tuomet jį apvai
nikuos ugnis, nugalėjusioji

žemėj gyvena jau apie 300,000 
metų. Bet tik prieš 300 metų 
žmogus suprato, kad žemė nėra 
pasaulio centras. Ir tik dabar 
pamažu jis ima tyrinėti rtsi- 
radimo pradžią. “T.”

ir ta pati pavirto 
kokį tai keistą zirzimą, lyg pie 
tų vėjas butų sukėlęs debesį1 
kenksmingų vabalų, susmeigi! 
šių savo geliuonius į žydinčiu.* 
pasėlius. Tas zirzimas buvo ta 
ta beviltinga žmonių dejonė ii 

'mano siela paklausė: “Ar ta 
nėra tasai pranašaujantis sap 
nas, kuris nori išgydyti ir su 
raminti tavo krauju tekanči:. 
žaizdą?” — 'lame akimirk.su>

(Bus daugiau)

1 IMPERFECT IN ORIGINAL
y

akimirk.su
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Iš Apdraudos Srities
Kaip sumažint mo

kestį?
Rašo J. Kuzmickas-Uktveris 
(Specialis atstovas National 

Life of U. S. A.)
Prieš save turime klausimą: 

Kaip sumažinti mokestį? Gal 
kam ir atrodys šis klausimas 
keistas, bet tikrenybėje, tai 
galima padaryti, Žinoma, kas 
nori, nes be darbo nieko nėra. 
Jeigu žmogus nenor mokėti, tai 
jis turi dirbti, kad nereikėtų 
mokėti, o jeigu kas nors tau 
dirba, padaro, jau reik už tai 
mokėti. Kad dalykas butų aiš
kus, pradėsime nuo pradžios.

Kompanijos
Apdraudos gyvasties kompa- 

nijų yra gana daug; prieš ma
ne yra knygutė, kurioje sužy
mėta 115 vien tik stipriausių, 
didžiausiij ir pastoviausių. 
Kiekviena turi savo kontrak- 
tus-polisus. Daugiausia iš jų 
yra taip vadinamos “Life In
surance Companies”— Gyvas
ties apdraudos kompanijos. 
Kompanija padalina savo kon
traktus į du arba tris skyrius. 
Vienos turi “Intermidiate”-“Or- 
dinary” ir “Industrial”, kitos 
turi tik “Ordinary”. Kad butų 
galima aiškiausiai tuos žodžius 
išaiškinti, tai leisite man var
toti paprastą kalbą.

1) Intermidiate—Kontraktai- 
polisai skiriami darbo žmo
nėms, kurie dirba dirbtuvėse,— 
atlieka fizišką darbą. Galima 
apdrausti nuo $500.00 ir aukš
čiau. Mokestis: vieną kartą į 
metus, du ir keturis už apdrau- 
dų premiją.

2) Ordinary Kontraktai ofiso 
darbininkams; tiems', kurie ne
dirba fizinio darbo — biznie
riams. Apdrauda nuo $1,000.00 
ir aukščiau. Mokestis taip pat. 
Pirmo viršminėto skyriaus mo
kestis, kaip ir pirmo, yra bran
gesnė, antro pigesnė. Reikalin
ga daktaro egzamiliacijos— iš- 
kaščius padengia kompanijos. 
Kartais egzaminacija reikalin
ga ir trečiam skyriui.

3) Industrial. šis skyrius yra 
žmonėms, kurie neįstengia mo-

keti daug—negal paimti daug 
apdraudos. Vaikams- seniams 
—yra savaitinę mokestis, kurią 
moka į savaitę nuo 5c (kitos 
kompanijos turi 3c) ir aukš
čiau.

Vardai tų skyrių, kurie nu
sveria aukštumą arba žemumą 
premijos (miniu tuos varduą, 
kurie jeigu kada prisiminsiu— 
butų aiškiaus).

Kur pigiau? Kaip pigiau?

Šiandie visiems produktams, 
aprėdalams ir kitoms reikme
nims nusipirkti reikalinga daug 
daugiau pinigų, negu 10-20 me
tų atgal, žmogui aps’idraust 
ant 100.00 ir net> $1000.00 ma
žai ką reiškia—štai jau musų 
daktarai, advokatai turi po 
$25,000.00, $35,000.00 ir aukš
čiau. Kada daugiau moki — 
daugiau ir taupai. Reikalui at
ėjus—ar tai “morgečiui” ar 
tai paskolai ar senatvės sulau
kus, kad “pensiją” gauti.

šiame nedarbo laike kompa
nijos labai daug išskolino pini
gų bedarbiams ant jų “polisų”- 
kontraktų. Pavyzdžiui, mano 
reprezentuojama kompanija — 
National Life of U. S. A. 1930 
metais išskolino $11,365,944.66.

Taigi kad pigiau mokėjus ant 
apdraudos kontraktų, geriausiai 
mokėti vieną kartą per metus 
(Aminai payment), nes jeigu 
moki du kartu per metus, tai 
kainuoja pusei metų 4% (pro
centai), “čverčiai 
Pavyzdžiui, 
paprastas 
$1000.00 
mokėjimas
metus, i pusę metų reikėtų mo
kėti $15.78, j "čventj” metų 
$8.04. štai kas pasidaro. Jeigu 
mokėsi kas “čvertj” metų, tai 
sumokėsi $32.16. Reiškia, per
moki $1.82 į metus' ant $1000; 
o per 20 metų permokėtum 
$36.40. V Žinoma, kad tai yra 
neįskaitant dar procentų. Tai 
pirmas sučėdijimas. Antras su
rasti sau tinkamą kontraktą. 
Iš savo pusės patarčiau štai 
ką:—nuo 1 iki 25 metų ypatai 
imti tik “Endovvment” kontrak
tą (kitoj pėtnyčioj tilps kont- 
raktų reikšmė); nuo 25 iki 40 
meti) “Pay Life”, o nuo 40 
metiį iki 65 “'Life”.

šiandien jau galima pritai-K 
kint sau gerą kontraktą, kuris 
visam kam atatiktų; 'nelygi
nant geroj krautuvėj rūbai.

Trečias,—tai Industrial. Ge
rai būti/ jo vengti, bet nieko 
nepadarysi, nes geriau yra tau- 
pinti po 5c 
negu nieko, 
jus taipgi 
g()%, jeigu 
kompanijos
ant karto užmokėsite už me
tus laiko.

» 
' Geriausiai 
nalams, ofiso
ti taip vadinamą 
kontraktą. (Šis kontraktas bus 
aiškinamas vėliau). Nes tas ap
draus jūsų senatvę. Kad atėjus 
senatvei (65-70 mętų) butų 
mokama mėnesine “pensija” jki 
amžiaus galo ir ant galo 
visa suma apdraudos.

« a »

tais 40c. i savaitę. Apdrauda 
virš $400.00.

Atsakymas: Už tas “polisas” 
kontraktus nieko negalima gau
ti. Polisą atvertus, pažiurėjus 
į vidurį yra nustatyta, kad iki 
10 metų nuo dienos apsidrau
dimo nieko nemokama. Beiškia, 
jeigu nori, ką gaut ant tų dvie
jų “Life” polisų turi mokėti iki 
sukaks 10 metų, po 10 ' metų 
galės gauti “cash” arba taip 
vadinamą “paid up policy”. Pa
tarta mokėti toliau.

V. B. klausia: Kada įsikūrė 
Western and Southern kompa
nija; kiek kapitalo turi?.

Atsakymas: Western and 
Southern” įsikūrė 1888 metais 
Cincinnati, Ohio. Kapitalas sie
kia $5,000,000.00. W. J. Wil- 
liams pres.; J. F. Ruehlmann, 
sekretorius.

S. T. klausia: Aš turiu “po
lisą” “20 pay life” ar po 20 
metų aš gausiu “cash”.

Atsakymas: Blskį neaišku. 
Tamsta nepasakei kokį “cash” 
tamsta nori gauti. “Cash” ant 
“ordinary” kontraktu galima 
gautj tuoj po 3 metų. Bet jeigu 
manote gauti visą apdraudą 
(jeigu apsidraudęs ant $1000) 
negali 
“cash”, 
plano.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tuvių paleis, kolei kas nežinia, 
Darbininkas.

—-------------- r4--------
’ -.j/’vt (A.’k1V-v < ••

Tikra Naujanybe
*•

Roseland
Rytoj, gruodžio 7 d., 2 vai. 

po pietų, Palmer Parko svetai
nėj, ŠRA. 1,89 kp. laikys P^icš- 
metinį susirinkimų.

Susirinkimas labai svarbus,, 
todėl prašoma visų narių, kad 
dalyvautumėt susirinkime.

Apart kitų svarbių kuopos 
reikalų, bus renkama valdyba 
ateinantiems 1931 metams.

Prašoma visų narių, kad at
sineštų savo mokesčių knygu
tes, nes reikės peržiūrėti, kad 
žinojus, kiek dar randas pas 
komunistus pinigų, kuriuos jie 
surinko nuo narių ir nepasiun
tė į SLA. centrą, nes daug mu
sų kuopos narių yra suspen
duotų. Valdyba.

Iš Chicagos petuvių Rainos ir
Muzika bus girdžiama ĮJetuva-

Ję ir visame pasaulyje ,

>

1

' 'l*' '
Jos. F. J&uarik, jnc. Muzikos* 

Krąytuyė, 3417-21 So. Ęąlsteęb 
St., sekmadienį, gruodžio 7 d. 
2 vai. anksti ryto duos radjo 
programą iš stoties W9XAA 
Q080 kib, kuris bus girdžiamas 
Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Lietuvoje bus girdžiama 8 vai. 
ryto. Tat, musų broliai, gyven
dami Lietuvoje, galės išgirsti 
iš Chicagos. lietuviškas dainas. 
Tai bus pirmas sykis lietuvių 
istorijoje, šiame programe da
lyvaus Budriko kontcsto įžy
miausios pajėgos. Jei Lietuvo
je bus gerai girdžiama, tai Bu
driko korporacija žada dažniau 
tokios rųšies koncertus duoti. 
Rašydami Lietuvon laiškus už
klauskite savo giminių, kaip jie 
aiškiai girdi tyos koncertus ir 
kaip jiems patinka. Turime pa
žymėti, kad Chicagoje šių konr 
certų nebus girdžiama, nes tai

yra specialia broadkestinimo bu 
das. Mikas.

North West Side
Pramogos Vakarėlis

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos Moterys 
rengia Bunco Party, Wicker 
Park svetainėj šį vakarą kaip 
7 vai. Vietiniai lietuviai kaip 
nariai taip ir pažįstami nepra
leiskite progos, galėsite sma
giai laiką praleisti.

Vietinis.

metų—6 (/o. 
tamsta 35 metų, 

darbininkas ant 
kontrakto 20 metų 
(Pay life) $30.34 j

Phone Virgjnia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO. ILL.

• - -------- ------  ■ —i»

arba 10c į savaitę, 
Šitame mokėjime 
sutaupinsite ąpie 

patys nuvešite, j 
ofisą pinigus arba

» B 
visiems profesio- 
darbininkams im- 

“senatvės”

Radio Bargenai
Elektros Radio

50c
Tūbai

Mes tik vieną kart) j 
rime bargenų. Žmonės, 
pranta radio. nustebo

tu-metus 
kurie su- 

patnatę. kad . 
R. C. A. Radiola — radio ir fono
grafas. kurio tikra vertę yra $300, 
pas mus už

$150
Kcnnedy ir Columbia radio-fono-' 

grafai už

$99
Taipgi Brunswick, Sparton. Vie

ton Majestic. Hovvard. jPhilco, Fada, 
Colonial. Griebe, Bosęh, Atvvater 
Kent.

Klausymai ir atsakymai
Aną diena senyvas žmogus 

virš 50 atėjo ir klausia. Ar gal 
jis gąuti pinigų apdraudos 
kompanijos. Turi “Life Policy” 
Industrial departamento. Vienu 
pradėta mokėti 1924 metais po 
25c j savaitę, antra 1927 me-

TIKRA PALAIMA

čia ir p-lė Lai

dar

8500—“Apdrau- 
Visuomet pa-

gauti—kad gauti visą 
reikia “Endowment”

» «
Klausti bile klausimą galite 

aiškeliu arba šaukiant telefo
nu Roosevelt 
dos Skyrius”.
duokite savo antrašą ir pavar
dę.

DIDELIS LIAUDIES BANKAS■ -U „ . s , - ;; . , ,r^ ..n

>4

Nauja Screen Grid Ra- 
dio vertes $125, už ■■■■

H

Spurlon Automatiškas Radio, 12 lubų, 
su Victrola krūvoje.

Alvvatcr Kent Radio 4
ir Victrola krūvoje už
Naujas Day Fa n General Motors Radio,
9 tūbų, vertės $175 $05.00

Budrikas Leidžia Per Radio
T .. . " !) . <■

Programos i Lietuvą

H

General

3856 Archer Avė., 
netoli Rockwe|l St. 

LIETUVIAI ELEKTROS IR 
RADIO TECHNIKAI— 

INŽINIERIAI

MOSPILĖS IŠGYJ
Be peilio — Be ligoninės. 

Pastebėtinas 50 metų senumo žolių ir 
mokslinis gydymas. Dr. Schyman atvežtas 
iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, be ligo
ninės. Nelaukite deginančių skausmų ir 
kitokių pavojų. Lengvus išmokėjimai. 
eandomasis gydymas ar egzaminąęija dy- 

ai iki 8 v. v., nedeljoinis iki 2 vai. po 
piet. Rašykite dėl nemokamo 5 dienų gy
dymo namie. Pilė Dept., 8-M-S Health 
Institute, 1869 N. Damen Avė., Chicago

M

h
M

N

Chicago Rock Island R. R. dar 
paleidžiu daug darbininkų
Chicago RcQk Island R. R. 

prekinių karų taisymo dirbtu
vė vadinąma 124th St. šapa, 
kuri randas prie 124th St. ir 
Ashland Avė., nuo lapkričio t7 
buvo pašaukusi darbininkus dir
bti ant 20 dienų. Dabar pa
skelbė kad gruodžio 8 d. 55 
darbininkus paleidžia iš darbo, 
reiškia nedavė išdirbti nei ža
dėto laiko 20 dienų. Kiek iš 
kitų minimos kompanijos dirb-

r . 't

šiuo laiku dei daugelio šeiminų 
yra musų Kalėdinis JKliubas. Vi. 
si to kliubo nariai dabar aplaiko 
čekius ant {vairių «jmų. Kas 
jikišiųl dar musų Kar
ledinio Kliubo, tam9 patariamu 

. kaip galima greičiausia, prisira
šyti dėl savo paties labo. •

Šie lietuviai, dirbantieji musų banke, Se- 
demka, Jagminas, Rimkevičius, Žabelio, 
Mickewicz, Laurinavičia, Metrikis, Adomavi- 

ūtė maloniai jums patarnaus

Peoptes J^ational 'Bank
and \7rust Lompąny 

<>/’ Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 

Amerikoj savo sUprumu ir ^eru patajnaviipu. 

Susiuieiiijęs su ^TuUouąl Liepublic Bancorporatfon,

UŽTIKIMAS SPECIALISTAS ĮSTEIGTA 
\ 30 metų.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
dykai pasitarti su daktaru.

Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais po 
to, kaip kiti gydymai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu
rėję kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus, nervų, jjr* "’V' m nO8H 
inkstų ir pūslės pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti * •

.laimingais. Geriausias gydymas sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silp 
niems vyrams.

perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraųjuje nuodai pagimdo 
beptptybę ir smegepų ąuminkštėjimą. Ateikite jr pasikalbėkite 
apie bile koki) ligą ąr silpnumą. Už getiausį gydymą jus 
dąųgiau. negu norite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street

kampas Monroe St., Crilly Building, Chicago.
Ipikite clevątqrių jki penkto augšto.

■ V J • —
Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm nėra n 

paralyžių, 
su daktaru > 
mokate pe

H
H
H
M
H

VALANDOS: Kasdie nuo 10 a. m- iki 5 p. m. Ncdėlioj |0 a. m. iki 1 H 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Subatomis valandos prailginamos nuo h 

10 a. m. jki 8 p. ui. m
N

UXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYXXXXTX1M

JOS. F. BUDRIK

Joseph F. Budriko korporacija, kuri užlaiko dvi muzi 
kos ir radio' krautuves Chicagoje, adresu 3417-21 So. Hal 
sted Street, jau suvirs metai laiko kaip linksmina publi i i • • •.?»!• «.» ' • ■ i i •. ;

ką per orą. >■
r J: ,’hr 1 - ' <’ ' 4

Dabar Budrikas leidžia programas per radio į Lietu 
yą h* visą pasaulį iš stoties W9XAA, 49.20 metrų, 6080 ki 
lęcycjes. Tirpias programas bus leidžiamas Gruodžio 
December 7tą dieną, antrą valandą ryte. Lietuvoj gir 
dės 8tą valandą ryte, taipgi girdės visur-kitur. bet Chica 
goję negirdės

Jos.F.Budrik,bc
* ■*. d

1
3417-21 South Halsted St.

« TELEFONAS BOULEVARD 1705

"I ' ■"

■MHKŪ

IMPERFECT IN ORIGINAL



Bedarbiu Šelpimo Reikalai skel

Brighton Park Lietuvių Valanda Pasirin

Gauta aukų pinigais

Gaila, kad dcl teknikos kliu

VERTĖ

Automobilistų žinios

Kalėdų Dovanos Visiems
AR GIRDĖJAI

Pas mus galima gauti visokių išdirbysčių Radio net už $45 iki $500

ILL

Krautuvė ir Dirbtuvė Seklyčios Setų atvira v akarais iki 9:30 vai. ir nedėliomis iki 12:00
_ ________________________________ l._____ :__ v.'____ Lj___ .__  ■ ... / v ____ __ •_____________ .______ 2__________

SUPERGARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

musų 
vald v-

kreiptis kai vaikai 
nęsveikauja

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Modai 80 
. $14X50 

lesi Radlotroni

A. BITINO
Paminklų Išdirbystė

Laukia didesnės 
darbės

SIUSKIT UtK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujos valdybos rinkiniai 
Liet. Atgimties Dr-jos 

prisidėjimas

\. Eimanavteia, S. Andruška 
skutas. V. Antanavičia, P

čių nebėra galima šiandien įdė
ti laikraštin Liet. Keistučio 
Kliubo įdomios istorijos ir Liet. 
Atgimties Dr-jos prisijungimo 
aprašymo, parašytų p. A. Juso. 
Bus įdėta ateinančią savaitę.

Red.

Al Capone šeria Chica 
gos bedarbius

REIKALINGA GREITA 
PAGELBA (b prašo Lietuvos žmonės ir 

W pataria Lietuvos bankai

120,000 pietų jau išduota 
alkaniems

Anton Pocius, 3244 So. Mor
gan St., padavė aplikaciją gau
ti leidimą steigti pieno, grose- 
rių ir smulkios manufaktūros 
krautuvę.

Sveikatos dalykai
Chicagai pieną stato 35,000 

farmų, kurias prižiūri Sveika
tos Departamentas.

žinios apie sveikatą tiekia
mos iš Sveikatos Departamen
to dėl 160 laikraščių; iš kurių 
yra spaudžiami 27 kalbomis.

Iš 66,000 vaikų mokyklų am
žiaus, kuriems suteikta dantų 
ekzamenaciįjos pagalba, rasta 
kad 96 nuošimčiai turi page
dusius dantis, daugelis iš jų 
turi po ketvertą tuštumų dan
tyse. 4

Nedėlioj
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
Tek Victory 6122

P. S. Kam pertoli atvažiuoti į Stulpino krautuvę, reikalaukite savo 
grosernėse ir saldainių krautuvėse.

Kainos ir mados sulig reikalavimo ant šių1 setų, net šis 
setas yra didžiausis bargenas, kaina ............ ...... ........... .

Sekmadieni, gruodžio 7 d. vėl 
išgirsime gražų radio programą 
iš stoties VVCFL nuo 1 iki 2 
vai. po pietų. Dalyvauja žymus 
skaitlius konlestantų, geriau
sios musų jaunimo artistinės 
pajėgos, garsusis Vaidylų vyrų 
choras, p. Saurio diriguojamas 
ir šauni Sudriko radio orkes
trą. Nepamirškite pirmą valan
dą po pietų nustatyti savo radio 
ant 970 kiloc. stoties WCFL.

Bedarbių Šelpimo Komitetas 
nusiuntė savo atstovą pas Mrs. 
Bručas- Mes pagelbėsime jai 
kiek galėdami, kad bado šmėk
lą išvyti iš jos namų.

nariai 
u s i do

ri ūkimo klausi
te ad į valdybą išrinkti to- 
žmones, kurie yra ganė- 
gabus, sąžiningi ii 

itlikti visas

Per visas Su v. Valstijas au
tomobilistai suvartojo laike šių 
metų pirmų 6 mėnesių arti 
7,000,000,000 galionų gesolino.

Jei sudėtum į daiktą visus 
tiltus, pastatytus ant federa- 
linių kelių, išeitų tiltas dau
giau kaip 300 mylių ilgumo.

pasakyti, kad 
yra didelis ir

daug
Taigi 

vis dauginusia

Sveikatos Dept. skelbia west- 
sidieeiams keletą sveikatos pa
tarimo stočių, kur motinos pa
tariamos atvesti vaikus prieš
mokykliniam amžiuj, jei vai
kai yra silpni, išblyškę, nėr- 
vuoti, nesveikaujanti ir tt.

Stotys yra: 2401 S. Kedzie 
avė.; 750 N. Hardi ng avė.; (Ko
lumbus Park, Harrison street 
& Central avė. Pirmose dvie
jose priima penktadieniais, tre
čioj antradienį, visur nuo 10-12 
vai. ryto.

LIET. KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO SUSIRINKIMAS

, atvežtų prekių. v
BIRUTĖS geriausios rųšies saldainių, iš serbentų, agras 

tu, žemuogių ir kitokių uogų ir vaisių. v
MiNAGŲ, strimelių, lašinių, dešrų ir palingvicų ge 

riatįsios rūšies.
GINTARO karolių, brasletų, špilkų, aukskarų, cigarny 

kitokių naujausios madors gintaro gražių da

Tame pačiame susinu K urie 
įvyksta 'formalia prisijungimas 
vienos Bridgeporto draugijos: 
Lietuvių Atgimties Vyrų ir Mo
terų Draugijos. Z’

— Antanas Jusas.
Kelios dienos atgal mirė J 

Bručas, kurio moteris su tri 
mis mažais vaikais pasiliko di 
delioje biednystėje. Moteris dar 
bo niekur negalėdama gaut la 
bai susirūpino, nes neturi pi 
nigi) rendai, anglims, nei si 
vaikais ką pavalgyt. Rėikalin 
ga greita pagelba! Kas prijau 
čiat, malonėkit pasiskubint si 
pagelba, kad ją sušelpus valgiu 
drabužiais ir pinigais.

Ark. Geniotis.

Nauja lietuviška pie 
ninė

Duota rūbų ir maisto seka 
mienis bedarbiams:

GENERAL ELECTRIC Ra- 
dios šiuom sykiu parduodame 
su nužemintomis kainomis. 
Setai visi elektrikiniai 19 3 0 
mados pilnai garantuoti. Pas 
mus galima gauti ir kitų iš- 
dirbysčių Radios. Parduoda
me lengvais iįniokėjimais. Se
nus setus priimam mainais.

Walter Zoris, .1. Šimkus, 4324 
$. Washtena\v Avė., O. Simo- 
naitisr 4030 Brighton PI., Z. 
Binkevičienė, 3313 So. Lowe 

., A. Bockus, 1019 W. Mon- 
St., VVm. Andriukaitis, 932
54 PI., J. Petraitis, 1501
55 St., A. Gustas, 1710 \V. 
st., W. Zover, 535 \V. 36 
F. Kiaunė, 138 \V. 31 St., 
Buzas, 2119 \V. 23 PI.

Keturi miegruimio šmotai: galutinai užbaigtas, riešuto medžiu dekoruo
tas' ir labai pigiomis kainomis parsiduoda Lova, Chest, C7Q Eft 
Dressers ir Vanity laike šio išpardavimo kaina ............. M* ■ U

Mačiauskis, J. Rinka, J. Kisie 
liūs, R. Sabutaitis, J. Dalijo 
tas, O. Baikauskienė, V. Pet
rauskas, L. Vingis, P. Narsu
tis, P. Kibąs, O. Razmin, . Sa
butis, J. Danta, A. žemaitaitis 
V. Razminas, J. Praspaliaus- 
kas, A- Liauba, B. šaltis, M 
Staigis, K. Zatunsfcis, S. Kašr 
čikaitienė, F. Barret, F. Augus
tinas, J. Sakalauskas, Ona An
drijauskas, E. Ivanavičienė, V, 
Žvirblavičius, A. Orantiene, A. 
Daukšas, F. Šmitas, P. Gudjo- 
nis, J. Vancevičia.

cm ir
Ivkėliu

PALANGOS Trėjų Devinerių, geriausios Rusijos arba 
tos ir medaus.

Norėdami gauti Lietuvos prekių visados kreipkitės pas

Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus 
kimas didžiau-1^ 
sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie- 
Šais šv. Kaži- 
mieto kapines 
Taipgi skyrius prie Tautišku kapinių 
3958 W. lllth St., Chicago. III.

Tel. Beverlv 0005

Šitas veikalas bus pirm;} kartą statomas. Gražus, juokingas veikalas, muzika žavėjanti. Ateikite ir busite užganėdinti, Vaidylų Choras padidintas, tikrai 
nustebins jus. Dalis pelno skiriama labdaringiems darbams šiais sunkiais laikais. ’ KVIEČIA KOMI1E1AS.

Garsiai pradėta kampanija 
sukelti 5 milijonus dolerių be
darbei Chicagoj panaikinti, pra
dėjo aptilti. Nors buvo priža
dėta, kad ligi Padėkos dienos 
visi 5 milijonai bus jau sukel
ti. vakar pranešė, kad dar trūk
sta pusketvirto milijono. Viso 
sukelta $1,363,941, ii’ tai bene 
daugiausia iš pačių dirbančių
jų darbininkų mokesnių. Prie
žastis ta, kad dauguma žada 
mokėti tik pamėnesiub

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
kliubo svarbus priešmetinis su
sirinkimas įvyks nedelioj, gruo
džio 7 d. lygiai 12 valandą pie
tų, Liberty Grove svetainėj, 
4615 So. Mozarl St.

Visi nariai privalo būtinai 
dalyvauti šiame svarbiame su
sirinkime, nes tarp kitų būti
niausiu reikalu turėsim išrink-

Parankiausis pečius, nes galima vartoti visokį kurą: kie
tus ir minkštus anglis ir medžius. Išduoda didelę šilumą, 
turi vieną iš dailiausių išvaizdą. Galima šildyti 5 it 6 
kambarius. Kaina buvo $59.50 
dabar už ........... ............. .............. ,..................

Mrs. A. [ brikas .... .....
(pinigai “Naujienose”)

J. Petraitis ............ ,.......
1501 \V. 65th St.

Skirtingų madų ir baigimų augš- 
čiausios rųšies Grojiklių Pianų lau
kia tamstų duoti progą parodyti 
jums šias didžiausias ver- COOK 
tybes $675, dabar už ......

ti kliubui valdybą dėl sekančių 
1931 metų. Taipgi reikės iš
rinkti kliubo knygoms peržili

kom i -

LIETUVIŲ SANKROVA

4916 West 14th Street,
Tel. CICERO 1329 ' CICERO,

“Valkata'*, “visuomenės .ne
prietelius”, gengsterii/ karalius 
ir daugybėmis kitokių vardų 
garsus visame pasauly Chica
gos tikrasis valdovas, Al Ca
pone, savo bedarbiams šerti re
storane ant 935 S. State st., 
per 5 su virš savaites jau iš
davė virš 120,000 pietų alka
niems bedarbiams be “tikėji
mo, pažinių, lyties ir amžiaus” 
skirtumo. Kas dien duodami 
pusryčiai, pietus ir vakarienė 
minioms žmonių nuo 1000 ligi 
1500’, žodžiu kiek tik ateina. 
Daugelis atsiveda vaikus ir dai 
gauna katiliukus kavos, viralo 
ir “donatsų” nešti namo alka
noms šeimynoms.

Capone gengsteriai nedaro 
jokių investigacijų. Jie sako, 
jei ateina, vadinasi yra alka
ni ir visi yra lygus. Capope 
gauna laišku po 100 ir dau
giau kasdien iš viso pasaulio, 
nuo žymių žmonių, vieni pra
šo paramos, kiti finansuoti kul
tūros reikalus, kiti naujus, iš
radimus, kiti prašydami dar
bų ir rekomendacijų. Laiškai 
dažniausia adresuojami tik “Al 
Capone, Chicago”, ir visi laiš
kanešiai žino, kur Chicagos po
ną rasti.

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street 

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

rėti ir kitas atatinkamas 
sijas.

Keiki 
kliubas 
bai susidaro labai 
sakomingo darbo, 
turi už 
mėti valdyt) 
m u, 
kilis 
linai gabus, sąžiningi ir mokos 
tinkamai atlikti visas jiems 
skirtas pareigas Sulig narių rei
kalavimų ir kliubo konstituči-

Lietuvių 

RADIO PROGRAMAS
Nedėlioj, Gruodžio 7 d., 1930 

Pradžia 2:30 vai. po piet 

iš WHFC stoties
1420 kiloc. 

DUODAMAS

LIPSKY’S MUSIC&RADIO STORE

Pati gub. komisija jau 
bia, kad vakario mėnesį 
masi bedarbę žymiai padidėti. 
Dar bedarbių skaičius numa
toma padidėti ant 40 nuošim
čių! J tuos pranašavimus rei
kia labai rimtai žiūrėti, nes šį 
kartą taip kalba jau tie patys, 
kurie 
davo.

oSte! PALANGOS JŪREIVIAI
Stato VAIDYLŲ VYRŲ CHORAS Po Vadovyste Juozo Saurio

Gruodžio - Dec. 7 d., 1930
3133 South Halsted Street

y mjuji ir ’ii'i ’ĮL



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Mykolas Biržiška 
atvažiuoja

Lietuvos Universiteto profe
sorius Mykolas Biržiška, kaip 
praneša iš Rygos telegramos, 
greitu laiku atvažiuoja į Ame
riką, o ypatingai į Chicago, kur 
su vietinių lietuvių pagalbą ža
da rengti kampaniją už Vil
niaus atvadavimą.

Ta proga verta padaryti kai- 
kurių pastabų.

Broliai Biržiškos, Mykolas ir 
Vaclovas yra abudu vilniškiai 
ir Įeina į skaičių tų 33 trem
tinių, kuriuos lenkai, po Vil
niaus pagrobimo barbariškiau
siu budu ištrėmė į Nepriklau
somąją Lietuvą.

Mykolas Biržiška yra senas 
veikėjas ir labai pasižymėjęs 
lietuvių liaudies dainų studi
jomis ir sistematizavimu; Vac
lovas yra vienintelis šiuo tar
pu lietuvių bibliografas arbą 
knygų ir spaudinių klasifika
torius bei lietuvių spaudos is
torikas. Abudu yra Lietuvos 
Universiteto profesoriai. Nusi
statymo yra pažangus vyrai 
(apie Mykolą galima paabejo
ti. Red.).

Mykolas Biržiška fra akty
vus Vilniaus vadavimo darbe. 
Jis jau Vilniuj daug dirbo lie
tuviškai ir lenkiškai kalbančių 
vilniečių suartinimui; ištrem
tas Nepr. Lietuvon tą darbą 
toje pat kryptyje tebetęsia- Jis 
yra vienas stambiausių šulų 
Vilniaus Vadavimo Sąjungoj. 
Šį rudenį įvykus Vilniaus Va
davimo Sąjungos Seimui Kau
ne, prof. M. Biržiška labai pa
garsėjo savo “karingais” pla
nais Vilniui vaduoti; į tuos jo 
planus lenkai labai karštai re
agavo, net Tautų Sąjungai pra
nešdami.

Pastebėtina, kad Vilniaus Va
davimo Sąjungos galvos atvy
kimas i Chicago įvyksta 
tik tuo laiku, kai musų 
Tini i Vaduoti Komitetas 
saldžiausiai snaudžia.

VALERIJA BRUČIENĖ
Dainuoja ‘‘Birutes” sezoniniame koncerte 

gruodžio 14 d., Lietuvių Auditorijoj.

bintas puikus ir kainos žymiai 
nupigintos. Kas mėgsta pypkes 
iš “Šiaurės aukso”, kaip seno
vėj gintarą vadindavo, gali at
ėjęs

/

pamatyti.

Cicero

Matęs.

kaip

kuo-

Po Chicago besi 
dairant

kur ga-

netikiu
M. Kar-

51 st. Pamatęs ma- 
Gulkis, kud- 

aš tau parodysiu apžė- 
tarė taip 
ir išgru- 

o paskui 
esu nau-

Einu 51 gatve. Prie durių 
stovi baltai ir raudonai išmar
gintas stulpas. Vadinas, gali
ma Įėjus apsįpešti, o 
Įima, tai ir reikia.

|ėjęs žiuriu, ąkims
e %Nagi, senas pažįstamas

‘čauskas beturįs barzdaskutyk-
la, 238 W 
ne taip ir sušuko: 
liau,
lūs valkiotis!” Kaip 
ir padarė. Pasiguldė 
bijonijo visą feisą, 
ir sako: “Brolau, aš
jieniętis nuo pat tos dienos, 
kai “Naujienos” gimė, ir dar 
po šiai dienai esu jų dalinin
kas”.

Paklausiau, Kaip tamstai pa
tinka “Naujienos”? — Sako, 
“Jei skaitau jas nuo jų užgi
mimo dienos, tai kam dar klau
si?”

Kai atsisėdau į karą, tik Ci
cero atsikėliau. Padaręs kele
tą zigzagų atsidūriau pas sa-' 
vo parapijoną Malįauską ant 49 
Avė. Manau, pirmą lietuvį ran
du taip puikiai įsirengusį gy
venti, taip puikiai kad ir Šve
nčiui nebesinori namo važiuoti. 
Kai sugrįžau, atsiminiau laik
rodi ir patyriau, 
galima per vieną 
ti, nes dar rytas

kad iš Cicero 
dieną sugrįž- 
iicaušo.
1‘ustapėdis.

Gintarinės Pypkės
M r. J. B. Zutra, turintis sa

vo ice cream, soda ir cigarų 
krautuvę ant 1747 So. Halsted 
st., prigavęs puikių setų gin
tarinių pypkių • ir cigarinyčių 
kalėdų dovanoms. Pypkių išdir-

SLA. 301 KUOPOS SUSIRIN
KIMAS

Seną SLA. 194 kuopą bolševi
kai sugriovė ir narius nusivedė

SLA. 301 kuppa laikys prieš- 
metinį susirinkimą pirmadienio 
vakarą, gruodžio 8 d., 7:30 vai., 
p. Lukštienes svetainėje. .Na
riai yra šaukiami atvirutėmis 
Bukite visi nariai. Kiti SLA. 
nariai, kurie priguli kitoms kuo
poms, o gyvena Cicero, dėl pa
rankamo galėtų priklausyti šiai 
vietinei kuopai, ir neturėtų ke
liauti po kelias mylias. Dabar 
turime tik ta viena 301 kuo
pą, nes senoji 194 kuopa jau' 
likviduota, ir jos seni nariai! 
per apgaulę nuėjo į bolševikų l 
“susivienijimą”, kurio čia nė- i 
ra ir vąrgiai kada nors bus. 
Gaila nekaltų SLA. narių, ta
čiau kas pats savęs negano, 
kiti neišganys. Kam tikėjo vė
jo vaikams. Pamatys savo klai
dą ir jų apgavystes, bet jau | 
bus pervėlu.

Tas pats.

RISTYNĖS BEDARBIŲ
NAUDAI

Teko patirti, jog Universal 
Atletikos Kliubo pastangomis 
iš atletikos komisijos tapo gan-1 
tas leidimas gruodžio 19 d. su-1 
rengti ristynes, kurių visas pel-1 
nas eis bedarbių sušelpimui. Ko-1 
misija ne tik mielai sutiko duo-1 
ti leidimą ristynėms, bet dari 
pažadėjo tas ristynes per radio 
garsinti.

Ristynių reikalu tapo atsi-' 
kreipta ir į lietuvių rlstikus. 
Visi jie remia sumanymą ir 
yra pasiryžę* be jokio atlygi
nimo ristis, kad tik daugiau 
bedarbiams liktų pelno. Pasi-

I \ • * ’ • /

St. Bagdonas ir Johnny Mason.
Tai remtinas sumanymas, 

nes bile parama bedarbiams 
šiuo momentu yra labai rei
kalinga. — N.

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
laiko-bedarbės

Dr. J. Shinglman 
4930 W. 13 St. 

CICERO

(kuris praktikuoja Ciceroj apie 
25 ^fcietus)

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

gydymą už pusę kainos

Panedėliais ir 'Sercdomis nuo 
10-12 it 2-4.

o

Lietuvės Akušeres Lietuviai Gydytojai Įvai rs -Gydytojai

žadėjo ristis Komaras, Bance- 
vičius, Dudinskas ir kiti.

Ristynių surengimu daugiau
siai rūpinasi Kliubo vedėjas p.

'______ Graboriai
Telefonai Yardi 1138

Stanley, P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

* Tutiu automobiliui visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. 

3 * ▼

Motina Helena, didžioji žolių 
gydytoja, tūkstančius išgy

do su žolėmis*

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

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

Motina Helena, 1869 N. Damen Avė. 
Chicago. pasiūlo suteikti jums pastebeti- 
ną 5 dienų naminį gydymu jo> žolėmis 
visiškai dykai. Ateikite dėl šio nemoka
mo gydymo, arba nemokamos egzamina- 
cijos, kad surasti kokų, ligą ar pakriki
mą jus turite ir kokios rūšies žolių gydy
mas bus ^tinkamiausias ir veikmingiausia^ 
jūsų ligai. Atsineškite šį raštelį. Atdarą 
nuo 10 v. r. iki 8 v. v., nedėliomsi ikiZ 
v. p. p. Jeigu jus negalite ateiti, rašy
kite Motinai Helenai ir ji pasiųs jums 
5 dienų gydymą dykai. Pridėkite 4 0c 
apmokėjimui persiuntimo ir supakavimo.

PADĖKAVONĖ

ANTANAS KRUSEV1ČIUS

Netikėta mirtis ištraukė iš šio 
pasaulio tnusų' vyriausį sūnų iš 
musų širdies.

Atsiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 24 d., 1930 m., 12:35 v. 
dieną. Liko palaidotas subatoj, 
lapkričio 29 dieną, Šv. Kazimie
ro kapinėse.

Čia norime išreikšti gilios pa
dėkos žodžius visiems, kurie tei
kėsi dalyvauti a. a. Antano Kru- 
sevičiaus laidotuvėse. Dėkavoja- 
me visiems giminėms, draugams ir 
kaimynams lankiusiems pašarvotą 
velionį namie, dalyvavusiems pa
maldose bažnyčioj ir lydėjusietns 
į kapines.

Ačiū visiems aukavusiems gė
lių ir Šv. Mišių. Ačiū gerb. 
Klebonui Kun. L. Draugeliui už 
pritaikintą pamokslą bažnyčioje. 
Vargonininkui p-nui Brazačiui 
ir kunigams ir bažnyčios tarnau
tojams ir grabnešaiins. Taria
me ačiū p. Lachayičiui graboriui, 
ir jo sunui Boleslovui širdingai 
dėkavojame už mandagų ir prie- 
telingą patarnavimą ię tvarkingą 
laidotuvių surengimą.

Taigi tau. Antanai, atidavėme 
paskutinį nuoširdų meilingą^ pa
tarnavimą, dabar per Gailestingo
jo Dievo Malonę lai šviečia tau 
Amžinoji Šviesa.

Nuliūdę.

Tėvai, Broliai, Dėdės 
ir Giminės, i

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA
3103 S. Halsted

Telefonas

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po ęie- 

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

St.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago. 111.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

MRS ANELIA K. JARUSH 
Physicai Therapy & Midwif«

6109

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIĮJS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganedioti.

Td. Roosevdt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd»Pl., Chicago
SKYRIUS:

14?9 S. 49 Court, Cicero, III
Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarųavipiai iai- 
(jotųvėse ir kokiame rei
kale visuomet ęsti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturimi iš
laidų užlaikymui . įky- 
rių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

9252

prie 
duodu 
electric

Naujoj vietoj
South Albany Avenuę

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir mag
nete blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland *Ave. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospe<$ 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
VALANDAS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo
Nedėlioj nuo 2:3Q iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Banko

Avenue

7 iki 10

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimų, 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivai akią, nui
ma kataraktą, atitąiso trumparegystę7 ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedelioj nuo 10 iki 12 vai po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashlaiųf Aye.

Phone Ęoulęvafd 7589 

Td. Yards 1829

Ofl«o Telefonai Virgrin)» 0030 
Bes. Tai Ven Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandoi 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 Ir 
6 Iki 8 vakaro. NedMiom nuo 10 Iki 12 die

na. Narnu ofiaaa Nortb 81de 
3413 Franglin Blvd. 

Valandų* 8:80 Iki 0:80 vakaro

Gydytoju ir Chirurgu

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

Tel.
VALANDOS:

nuo 
nuo

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexd 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisu: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 it Street 

1—3 po pietų, 7—8 vale, 
ir iventad. 10—12 dieną.

Valandos: 
Nedėliotais

Lafayette 4146 Advokatai

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauį>kis
Dentistas .

4712 South Ashland Avė.
Td. Ęoulevard 7589 

valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

127 lllu

pietų

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 

Gyvenimo vieta .
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

U South La Šalie Street, 
Room 1701 Td. Randolph 
Valąndos nuo 9 ryto ilp 6 vai 
3241 S. Halsted St. tel. Victory

Ofiso 
Residencė Pbone Hemlock 7691

BUTKUI 
Undertaking Cų. 

‘ P. B. HadleyLic.
Koplyčia dykai

710 West Į8tfy Street

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tli St.
Telefonai

» ii ' H- **

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

PRANEŠIMAS
Phone Bouleyard 7042

DR. C Z. VEZELIS

6331 
vak 

0562 
Valandos — 7 iki 9 vakare 

plis—Ųten, Kętv. ir Subatoa vak 
vasalle--Pan., Ser. ir Pitpyčioa v.

Ofisas ir
756

kai
Valandoj nuo 10—4, nuq 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Jei abejoji apie savo akis, ejk pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 
Laikinai persikėlė 
kampo ir dabar ran-

5 dasi 4660 "Grose Avė.
Tel. Yards 4314

Dcntistas
Persikėlė i nauja vieta po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Salimai Depositors Banka 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banka 

arti Ashland Avė.

Phone Franklin 2460

Leonąs S. Mikelonis 
Advokatas 

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

Pbone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St . , — —O K

Lietuviai Gydytojai

DR. J. J. KOWARSKA£Į 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., 
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

Suite 3!
J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

• - Y . ‘ f •

Iki

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
Td. Calumet 3294 

Nuo 9 iki 12 yal. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

3 vai. kortuose — nuo 3 iki '9 
S u bato mis nuo 9 iki 9 
52 E. 107t|i St.

kampas Micbigan Avė.
Pullman 5950—namų Pulk 6377 

Miesto ofise pagal sutartį
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel.
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. 

Telefonai Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 

Sercdoj ir Pėtnyčioj nu

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Įvąirųs Gydytojai
«^******-r*^>^*z*-*^X^*^%^<***^**** •*—^********^**»*^**********^*^^****

Pbone Armitage 2822
*DR. W. F. KALISZ

1145 Mihvaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

i 8 vakaro, 
nuo 9 iki 6

i r 
patar-

LOVEIKIS
KYIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS• *
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrąbąms 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniam* karo 

Seno Krajaus 
■‘V

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Špeciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimi 
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 iėgydė 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo TO ryt. iki 1 v. 
4200 West 26 StM kampas Keeler Ave^ Tel. Cravrford 5573

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose , miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

A. PRABISH
Lietuvis Grabofius

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

Sąžiningai 
pigiai 
nauju dieną ir 
n a k t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICĄGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 >ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

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

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

St.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams Sh, Room 2117 
Tdepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. Z2nd SL nuo 6-9 
Tdepbone Roosevdt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600 
—--------- o--------—'

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

v 3343 South Hąlsted SL
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai
, OFISAS 

4729 South Ashland Ave^ 2 labos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. pp pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 yal. 9-4
Rezidencija 6158 Š. Talman A v.

Tel. Prospect 8525
----- o-----

J. F. Eudeikis Komp.
: Į ĘAGRABŲ -VĘlfeJAI < į;

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Td. Cicero 3794
• SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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

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

T<1. Bromvięk 4983 
Namų tcĮefoaąs Branswick 0597 

Ultravioletine Šviesą 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 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez, Tdepbone Plaza 3202

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmicstyje 
Room 2414

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

(Cor. La Šalie and Madison Sts.)
Ofiso Tel. State 27Q4j 4412

L \
______________________ .■—■A

Rcsidence Phone Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckąs

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 
x Ofisas:

2700 Devon Avė., Rogers Park
Valandos:

10-12 A. M., 2-5 ir 7-9 P.
Nedėlioms sulig sutarties.

3320

M.

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. CupIer,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaia 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 

Pėtnyčįomis 1 iki 4 v. v.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4031 So. Ashland Avė. 
Td. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tel. Republic 9723
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CHICAGOS LIETUVIU DAINOS, MUZIKOS 
IR DRAMOS DRAUGIJA BIRUTE
—Rašo—Nora— kiam jos pasirodymo savo žmo

nių tarpe.

PRO grame NAUJI 
KURINIAI

Be Birutės Choro, kuris šį 
isykį dainuos naujus, chicagie- 

» čiams

Birutė, kuri šįmet pradeda 
savo 24tus gyvavimo metus, 
yra pasekmė tyro ir tikro idea
lizmo, to idealizmo, kuris siekia 
auksčiaus ordinariško ir tiki, l£įaTns negirdėtus kurinius, 
kad žmogus, idant veiktų ir gy- kaįp Tallat Kelpšos “Meno Dai- 
ventų geriau ir kilniau, turi buriną». Vanagaičio “Tu ir Aš”, ir 
ii maitinamas tuo, kas yra es- vįSų mėgiamą .“Karvelėlį”, 
'etiška ir intelektuališka, kar- §įmkaus “Vienas žodis ne šne- 
ai su tuo, kas yra medžiagiška^Į jęUrįų išpildyme dalyvaus 

mųsų gerai žinomi ir mėgiami 
Birutiečiai solistai, pdnios Ona 
Bižienė ir Julė širvaite-Gapšie- 
nė, sopranai; panelės Vera 
Stradomskaitė ir Vanda Mice- 
vičiutė, duetas; ponas J. Sarse- 

malonų lyriš- 
žinomas kaip 

solistas, tu- 
nau j anybes, 
iš Detroito 
p. Rimkų, 

gražiai už
dainuodamas 

Taipgi bus Mikas 
smuikininkas,

Birutė yra pasekmė tos min
ti.' s, kad menas, ypatingai mu
zikos menas, yra būtinai reika
lingas tam, kad savo gyvenimą 
padarytume vertesnį. Birutė 
per visą savo dvidešimt trejų 
metų gyvenimą mėgino auklėti 
supratimą ir įkainojimą muzi
kos, yaptingai lietuvių liaudies 
'dainų ir lietuvių Kompozitorių 
kurinių ,ir tuo įnešti tikrą ir 
apčiuopiamą įdėlį lietuvių muzi
kos meno pasaulin.
f Dėlto manau, kad Birutės 
koncertas Gruodžio 14 d. Lie
tuvių Auditorijoje turėtų su
kelti nemažiau intereso, kaip 
kad tarp svetimtaučių atidary- Į dalyvavęs lietuvių parengi
mas simfonijos arba operos' se- mUose; p-lė Birutė Sarpaliutė, 
ZOBO- musų gerojo Petro Sarpaliaus

šis koncertas yra muzikos ^tiktė, kuri be to, kad turi mu- 
JI ziką ir kompozitorių tėvą, yra 
' pati, labai talentinga ir jau ge

ros pažangos padariusi muzi
koj. Ji yra gavus kelis meda
lius už pasižymėjimą muziko
je, taipgi stipendiją iš muzikos 
mokyklos. Dar kita jaunuolė, 
tai šokėja Maria Griniūtė, ku
ri, sykiu su choru, supins’ ypa
tingą vaizdelį.

Jeigu Birutės egzistavimos 
yra reikalingas lietuviams, jei
gu jos darbas neša 
jamų rezultatų (dėl 
nė kiek neabejoju) 
praeituos sezonuos

vičius, kuris turi 
ką tenorą ir yra 
žymesnis Birutės' 
rėsime ir kitas
kaip antai neseniai 
atvykusį baritoną 
kuris jau suskubo 
sirekomenduoti 
per radio.
Petruševičius, 
jau daug sykių ir su pasiseki-

mylėtojų ypatingai laukiamas 
dar ir dėl to, kad Birutė pasi
rodys pirmą, kartą su tikrai 
save nauju vedėju (jis prie Bi
rutės ir užaugo) asmeny -
MIKO J O Z A V I T O, 

kurį mes iki šiam laikui paži
nome kaip talentingą pianistą. 
Apie Miką Jozavitą kaip artis
tą pianistą, gerai pažystantį 
muziką ir pasižymėjusį akom- 
panistą, kalba jo praeities re-j 
kordai, su Gruodžio 14 d. kon
certu galėsime spręsti jo gabu
mą kaip choro mokytoją ir ve- 

Kad jis turi ir tų kvali- 
kąd| atlikti dar daugiaus, ne kaip 

buvo galima tikėtis ir reika
lauti, tai lietuvių visuomenės 
priedermė yra tik remti ją mo
raliai ir materialiai, kad ji dar 
geriau galėtų kultūros darbą 
dirbti.

tys, begėdžiri, lendat per prie- 
1 vartą' ir prašot, kad tik men

kintų, o paskui šaudpt! Butų 
ne pro šalį, kad kokį jus už tai 
pamokytų.”

“Mudviejų mamytės nešau
dys. Pas vieną pasigeriam, pas 
antrą išsimiegam, iš trečios pa 
siskolinam pinigų pirmesinioms 
atmokėti. Mano partneris šį ry
tą rėplas parėjo nuo savo ma
mytės, už tai man vienam te
ko ta duobe iškasti ir žemes 
vežiman sumesti”, mirktelėjęs, 
šelmiškai akį, erzino moterį 
duobkasys.

“O jus bezliepyčios, neprau
staburniai! Dar tokiems paves
ta šventa žemė kasinėti! Tokioj 
nobažnoj vietoj blevyzgot, ver
čiau sau išsikastumėt duobę 
liežuvius palaidot!” ir nusispjo
vusi moteris leidosi tolyn.

“Nepyk, tamsta”, šaukė iš 
paskaus duobkasiai, “kaip mud
viejų mamytės padžiaus pan- 
čiakas, mes joms iškasim kuo- 

■ giliausias, kuoplačiaus'iaš duo
bes. Jei tamsta ateisi čia pava
sarį, nebepažinsi tos vietos: 
bus kryžių kryželiais nusmai- 
gyta, gražiai nukapstyta ir vis 
tai mano su Baniu darbas.”

Nuviję moterį nuo savęs', vie
nas surinkęs lopetas užsimetė 
ant pečių, kitas užšokęs ant 
žemių vežimo, pagriebęs va
džias, įsirėžęs Suriko visa kru
tinę: “Niuo, jus švento Jurgio 
drigantai!” — nuvažiavo kitos 
duobės kasti... —Emilija D.

Viešbutis “Lietuva 
Hotel “Lithuania”

99

—--------------------------;;--------- I---------------------------

Draugijos Sv. Petronėlės priešmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioję, gruodžio 7 
dieną ,1 vai. po pietų, Šv. Jurgio par, 
svet. Visos būtinai pribukite, nes yra 
daug svarbių reikalų dėl aptarimo ir 
bus naujos valdybos rinkimas.

— O. Kliučinskaitė, rašt.

Lietuvių Politikos ir Pašclpos Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks gruodžio 
6 d., 7:30 vai. vakare, Antano Bagdono 
svetainėj, 1750 S. Union Avė. Malo
nėkite visi atsilankyti, nes bus kliubo 
valdybos rinkimas 1931 metams ir 
daug yra svarbių reikalų aptarti.

A. Tamkevičia.

Bunco Party, Chkagos Lietuvių Drau
gijas Sav. Paš. moterys rengia bunco 
party gruodžio 6 d., pradžia 7 $al. 
vakare, Wicker Park svet.. Kaip nariai 
taip ir pažįstami kviečiami atsilankyti. 
Daug praizų bus išdalyta dalyvaujan
tiems lošime, ir smagiai laiką praleist?.

Rengimo Komisija.

Indiana Harbor* Ind. — SLA. 185 
kp. priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 8 dieną. 19 30 m., 7:30 vai. 
vakare, Ywanowa svetainėj. 2101 
Broadway. Gerbiantieji nariai ir narės, 
malonėkite visi atsilankyti į šį susirin- 
mą, nes yra labai svarbių dalykų, o 
ypatingai tai bus renkama nauja kuo,- 
pos valdyba ateinantiems 1931 metams.

Valdyba.

Lietuviška Teatrališka Draugystė Ra
ta No. 1 .kviečia visas drauges ir drau
gus atsilankyti į priesmetinį susirinkimą, 
kuris įvyks seredoj, gruodžio 10, 7:30 
v. v., Ch. Lietuvių Auditorijoj. Bus 
rinkimas valdybos ir kurie draugų ar 
draugių 
baliuje, 
rinkimą.

išpildėte aplikaciją šios dr-jos 
meldžiam atsilankyti j šį suši-

— Valdyba.

teisotos 129 kp. metinis su-SLA.
sirinkimas įvyks antrą nedėldienį, gruo
džio 14 
1900 S.

d., 1930 m., Černausko svet., 
Union Avė.
Organizatorius Ant. Zalagėnas.

Liet. Am. Tautiškas KliubasJaunų 
laikys priėšmetinį susirinkimą sekmadie
nyje/gruodžio 7 d., 12 vai. dieną. Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes^bus 
renkama valdyba 1931 m. ir randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būtinai 
turim aptarti.

Pastaba. Tiktai šis susirinkimas yra 
šaukiamas nedėlioj. kad galėtum visus 
reikalus aptarti, o kiti susirinkimai at
sibus kaip ir visada buvo —' penktadie
nių vakarais, 7:30. Valdyba.

Educational Furnished RoomsFumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis uf vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER

672 West Madison Street. 
------- O-------

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip li
uoksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
įplikacijoB.
PEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies. 

B. PELECHOWICZ, 
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 

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

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų 
Turime ISparduotl 50 krovinių augfičiauBloi 

r u Sies neatsiimtų Ifi storadžiaus rakandų. 
Didžiausios vertas kokios buvo pasiūlytos is

torijoj, susidedančios ifi visokios 
rufiies rakandų. 

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys ifi Sparton, Majestic ir Jackson 
Bell Radio u_____ ________  $45.00 ir augs
3 fimotų miegamojo kamb. setai $45.00 ir ag 
3 Šmotų Seklyčių setai .. 
Day Beds ----------- ---- —
Ccdar Chests ___________
Valgomojo kambario setai 
vairus Dreseriai.... ..... ....
vairus Vanities___ t___
vairios Lovos .......... ..... ..
(aurai, visokio didumo 

Grindų Lempos  
Pusryčių setai 
Dinette setai ___________
Gasiniai pečiai  
Garbndžlaus degintojai __
Hot Blast Pečiai . ............. .
Kietų anglių šildomieji__
Circular šildomieji_____
Upright Pianai _________
Grojikhal Pianai -----------

PASIRENDUOJA šviesus ir švarus 
kambarys dėl vaikino ar merginos, ga
ru apšildomas, gera šeimyna. 1507 N. 
Irving Avė.

RENDON kambarys, su visais paran- 
kumąis, pusė bloko nuo Archer Avė., 
453 9 S. Turner Avė., 2 lubos.

7187

$25.00 ir 
$5.00 ir 
$10.00 ir 
$20.00 ir 

_ $5.00 ir 
. $5.00 ir 

$3.00 Ir 
_ $1.00 Ir 

$3.00 ir 
$«.00 ir 
$15.00 ir 
$10.00 ir 
$10.00 ir 

_ $5.00 ir
$10.00 ir 

$15.00 ‘
$15.00 
$25.00

TIKRI BARGENAI 
Pirkite anksti. Pirmieji atOję gaus geriau 

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

Weber Bros. Storage Co. 
Warthouse ir Salesroorft 

55(20-22 South State Street '

ir 
ir 
ir

aura 
augra 
aušra, 
aušra, 
aura, 
aura, 
aura 
aura 
aura 
aura 
aura 
aura 
aura, 
aura 
aura 
aura, 
aura, 
aura.

■ •1 ......i...... 1 1

RENDON kambarys prie mažos šei
mynos vaikinui arba merginai, — prie 
Archer Avė., 4014 Brighton Place, 2 
lubos.

PASIRENDUOJA 4 ruimai, forni- 
šiuoti, maudynė, kaina $10 mėnesiui. 
827 W. 34 PI. 2ros lubos, užpakalis.

RENDON fornišiuotas kambarys, 
vienam arba dviem vaikinams, prie ma/ 
žos šeiminos. 3328 So. Emerald Avė. 
3 lubos.

RENDON apšildomas fornišiuotas 
kambarys prei mažos šeiminos. 3122 
So. Wallace St., 2 lubos. Telefonas 
Victory 2039.

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

boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

■’erfcraustom rakandus, pianus ir vi- 
okiui> biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Personal
s Asjn ęr» u 

PAIEŠKAU Jurgio Barinausko ir 
Antano Barinausko, paeina iš Raseinių 
apskr., Nemakščių parap., Pužų kaimo. 
Turiu svarbų reikalą dėl anų. Prašau 
atsisaukt, ar kas žinote apie juos, ma
lonėkit duot atsakimą adresu:

TEDDY b. SWEIKAUSKY, 
Lock Box 69, Osient, Illinois,

Franklin County t /
-------- O---------

PAIEŠKAU draugės Julijonos Raden, 
po tėvais Leviškaitės, paeina iš Lietuvos, 

Pirmiaus gyveno Chi- 
kas

Šiaulių miesto.
cagoj. ‘ Prašau parašyk man, arba 
žino praneškite apie ją.

MRS. ZOFIJA ŽUKOWSKL 
East Orvvell, Ohio.

.. -- o—

RENDON kambarys vaikinui arba 
merginai, prie mažos šeimynos. 3202 
So Emerald Avė.

Business Chanceš
Pardavimui Bizniai

PROGA biznieriui — parsiduoda ar
ba pasirenduoja mėsos krautuvė, Arba 
galiu mainyti. 3331 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su namu arba priimsiu į mainus nedi
deli namą ar lotą. 6001 S. Carpenter St. 
Englewood 2116.

PARDAVIMUI roominghouse 75 
ruimų, pardavimo priežastis nesutikimas 
partnerių. Parduosime visą arba pusę. 
Graži apielinkė. Kaina nebrangi. 4 527 
Lake Park Avė.

rėją 
fikacijų, liudija faktas, ] 
choras šįmet žymiai padidėjo, 
ir jis sugebėjo į trumpą laiką 
įtraukti į Birutę naujų ir įdo
mių muzikališkų jėgų.

Viena daugiausia laukiamų 
dainininkių, kuri kelis^ metus 
intensyviai lavinosi muzikos 
srityje, studijavo ir debiutavo 
Europoje, ir kuri po sugrįžimo 
iš ten pirmą kartą pasirodys 
Birutės koncerte, yra chicagie- 
tė dainininkė
V A L E RIJ A BRUČIENĖ 

žinodami, kad ponia Bručie
nė turėjo ypatingai gražų, tur
tingą, aiškų lyrišką soprano, o 
kartu ir didelę ambiciją tobu
linti jį, tikimės susilaukti vien 
malonumo, išgirdę ją dainuo
jant, ir džiaugtis, turėdami ją 
kaip vieną daugiaus pasilavinu- 
siu savo muzikališkos šeimos 
narių. Gal bus neprošalį pri
minti čia, ką franeuzų laikraš
čiai rašė, kuomet Valerija 
biutnvo Šveicarijoj, operoje 
Boheme, Mimi rolėje:

“Pirmoj vietoj reikia pažymėti 
oia Valerija Bručienė. Ji gal būt 
tradicinė Mimi.
bu balsą ir dainuoja gerai, 
čjen? yra geraiusia soprano, 
teko girdėti nuo 
pirmo sezono.’’

“Messager de Montreux”. 
Gegužės 16, 1924.

Antras operos statymas tu
rėjęs dar geresnio pasisekimo, 
ir tas pats laikraštis sako:

“Kaip ir praeitą kartą, vakaro trium
fuotoji! buvo pirmiausia p. Valerija 
Bručienė, kuri savo gražiu, šiltu ir 
vibruojančiu soprano balsu buvo ste
buklinga Mimi.” -

Laikraštis “Feuille d’Avis de 
Montreux” šiaip išsireiškė:

“Ponios Valerijos Bručienės 
yra šiek tiek to. kas primena jos 
lo-saksinių kilimą. Balsas didelis, 
ras ir skambus. Ji išpildė Mimi 
su didejiu tikrumu ir žavėjimu, poezi
ja ir muzikalumu.”

Be tikro užsiįarnavimo, p. 
Bručienė negavo panašių recen
zijų iš Europos kritikų, todėl 
nenuostabu, kad mes taip lau-

pageidau- 
visa to aš 

ir jeigu 
ji įstengė

Tautiška Parapija

de- 
U

po
ne ra 

bet turi malonų, skarn- 
Ponia Bru- 

kurių čia 
pradžios šio trumpo

jau buvo minėta, kad bro
liai Darbužiai pirko lietuvišką 
viešbutį, 1606-8 So. Halsted st. 
Pirmiausia buvo paskelbtos kon
kursas viešbučiui rasti tinka
mą vardą. Laimėjo vienas se
nas to viešbučio gyventojas Z. 
Milius, kurs pasiūlė vardą “Lie
tuva”. Viešbutis remontuoja
mas ir žada būti patogus, šva
rus ir pigus.

i Senas Petras,

Bridgeportas. *— Simano 
draugija laikys priesmetinį 
sekmadieny, gruodžio 7 dieną, 12 vai. 
dieną, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėje. Visi nariai privalote da
lyvauti, nes yra svarbus susirinkimas, 
kadangi randasi svarbių reikalų svarsty
mui, taipgi rinkimas valdybos sekan
tiems metams. P. K., nut. rašt.....

Daukanto 
susirinkimą

KARPENDERYS MEKANIKAS 
Tavo namas bus kaip naujas!!! 

Petraisau ir pribudavoju naujas porčius, 
ruimus, langus, duris, garadžius ir tt. 
Turiu patyrimą per daugelį metų. Gau
si geriausią darbą ir pigiai, kreipkis da
bar. J. Grybas, 6142 S.* Fairfield Avė., 
Republic 15 98. t

NORIU susipažinti su moterę ar
ba vyru, kurie yra buvę biznyje ir tu
ri patyrimą. Aš turiu patyrimą biz- 
nije, tik vienai yra persunku 
pradėti.

šaukite
Roosevelt 4839 

STELLA

PARDAVIMUI valymo, kriaučiaus 
šapa ----  Pigiai, iš priežasties ligos: ren-
da $35. 2506 W. 59th St.

bile ką
PARDAVIMUI grosernė, kendžių. so

dos ir visokių smulkmenų. Turi būt 
parduota greitai. 667 W. 18 St. Anna 
Kulsky.

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS

Iš čia dabartiniu laiku nlteko 
negirdėti; tarytumei po karo.

Seniau tai net kasdien tilp
davo laikraščiuose visokių ap
rašymų, nes tai buvo laikai, 
taip sakant, malimalienės.

Dabar tyla, lyg po karo. Gal 
karo “Marsas” užmigo ar per
ėjo į amžinastį? Kiek teko gir
dėti, dabar jokių vaidų nėra ir 
niekam “peštis” nevalia; o tai, 
sako, dabartinis gaspadorius 
kun. Stasys Linkus sako, kad 
šelpt biednuomenę-bedarbius 
yra geresnis tikslas, negu peš
tis. Teisybę sako. —Viens iš jų

šiuomi pranešu visiems savo 
draugams ir pažįstamiems, kad 
aš persikėliau į naują, vietą. 
Subatoj busiu prisirengęs su 
jumis pasimatyti naujoj vietoj. 
Bus visokių zabovų.

Pius Dubickas,
3655 So. Halsted St.

Duobkasių pasiklau 
sius...

(Vaizdelis)

PINIGAI

Specialistas gydyme Mironifikų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo.;JUmis Išgydyti, atsilan- 
kykit pas mano. Mano, pilnas ifiegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikėt} ligą ir jei afi apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryfi. Ei
kit pas tiki-.-} specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovebill 1038

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA ' moteris dirbti na
muose. Kambarys ir valgis ant vietos, 
algą susitarsime. 5740 W. 46tb Place. 
Tel. Hemlock 3718.

PARDAVIMUI 2 krėslų barber shop. 
Priežastis — išvažiuoju į Lietuvą. 6308 
Drexel Avė. Tel. Hyde Park 9293.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė 
arba mainysiu į automobilių. 45 3 5 S. 
Marshfield Avė. Tel. Yards 0094.

Automobiles
NEPAPRASTA PROGA

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
— greitai ir pigiai, išvažiuoju į Lie
tuvą. Biznis cash, išdirbtas per daug 
metų. 3423 S. Morgan St. 

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

Mes akolinam nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neiimokitos 
sumos į

Finance Corporation
■ of Illinois '
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Našlė turi paaukoti savo vėliausio 
modelio Studebaker Sedaną. Jis buvo 
sandelyje beveik metus laiko ir yra kaip 
dieną kada aš jį pirkau. Išvažįuotas 
tiktai 6,000 mylių." Originalis geras 
Duco ir 6 balloon tairai kaip nauji. 
Kainavo man $2,000.00 trumpą laiką 
atgal. Reikia pinigų ir priimsiu $300, 
jei bus tuojaus perkamas.

ČEVERYKŲ taisymo šapa — labai 
gera vieta. Darbą nemokantį išmo
kysiu. Kreipkitės. Tel. Lafayette 8046.

* Ėxchange—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

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

2538 North California Avė., 

Ist floor.
MAINYSIU 2 augštų bizniavą namą 

į bungalow. 3409 So. Ashland Avė.SIMANO Daukanto Skol. iryra
Bud. Dr-ja skolina pinigus ant 
pįrmo morgičio, ant lengvo iš- 

St‘ mokėjimo. Susirinkimai laiko
mi kas seredą nuo 9 v. ryto iki 

|9 v. vakaro. ,
po

Nedė-

galutino ifiegzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

z CHICAGO, ILLINOIS
*•» • f *» < ’ •< '

Ofiso valandos: nuo 1.0* ryto iki 
piėtų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo kO 1-yto iki 1 po pietų

HUDSON 1930 SEDANAS
20

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui____

jjĮjį_a_jxrijxn-rij~u^ ** **•

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 0 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus* 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafaverte 04 55

Mano išvažiuotas tiktai 2,00 mylių 
yra visiškai kaip naujas karas. Tat

rai veik neparodo jokio nusidėvėjimo 
ir Duco blizga kaip naujas sidabrinis 
doleris. Aš netekau darbo ir turiu tuo- 
jaus sukelti pinigų. Karą reikia pama
tyti, kad jį įvertinti. Priimsiu $325.

ir

Marųuette Park, SLA. 260 kp. prieš
metinis narių susirinkimas įvyks gruo
džio 7 d., kaip 2 vai. po pietų, K. Ma
čiuko svet., 2433 W. 69th St. Kvie
čiam visus atsilankyti būtinai, nes bus 
renkama kuopos valdyba ateinantiems 
metams ir užsimokėti užsivilkusias duo
kles. Taipgi kviečiam naujus aplikan- 
tus prisirašyti prie milijoninės organiza
cijos. — Valdyba.

/.---- 7^—
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 bendjrai 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.

1

Bcn. J. Kazanauskas, rašt.,
2242 W. 23rd Place

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus pei

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

CHICAGO
Tel. Roulewd 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Phor.e Ęoosevelt 8887
---------------------y---------------L---------

Mfecellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

3837 North Spaulding Avė. 

2nd floor

Aš ESU PRIVERSTAS
BARGENAS

Turi būt parduotas į trumpą laiką 
mūrinis namas, 3 flatai ir storas, 5 kam
bariai ir 2 po 4 kambarius, 2 karų ga
radžius, randasi South Sidėj, puikioj 
vietoj. Lietuvių ir švedų apgyventa. Tin
ka dėl karčiamos arba kitokių biznių. 
Vertas $17,000, parsiduoda už $1 1,500, 
$7,000 pirmi morgičiai ant 4^j 
įmokėti $2,000, 
išmokėjimų, 
po pietų.

6951

paaukoti savo NASH vėliausio mode
lio 4 durų Sedaną, kurį pirkau tik 
dešimtį mėnesių atgal ir vartojau tik 
kelis šimtus mylių. Puikiausias baigi
mas, neturi net jokio įbrėžimo. Ge- 
raiusi tairai ir motoras. Karą reikia 
pamatyti, kad jį įvertinti. Esu priver
tas parduoti, kad sukelti pinigų. Pri
imsiu tiktai $250.

DIDELIS SUTAUPIMĄS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dęl vyrų, vaikų, mote- 

Mes parduodame 
megztinius svetertus už nuo 75% iki 
100% sutaupimą. Megztos vilnonės 
kojinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve- 
teriai

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

Pardavimo Notfriališkus raštus.
Siunčiam Pinigui ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTU0JAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ. ’

metų, 
lengvų 

dieną
likusius ant 

Atsišaukite bile“Vyručiai, katroj duobėj lai
dos burdingierio nušautą gas- 
padinę? Keturips duobės iškas
tos — sunku suvokti”, klausia 
moteris kasančių duobę vyrų.

‘‘Pasakyk už ką nušovė, tai 
pasakysim katroj duobėj.”

“Už ką? Ogi už burdo ne
mokėjimą. Parėjo, rado išdėtu's 
daiktus prie sienos', duris už
rakintas, sako: “Leisk .vidun 
daikto pasiimti.” {ėjęs paėmė 
jps*revolverį, pykšt ir nušovė! 
Kas galėjo mislyti, kad toks 
senis, kerėbla, dišvošeris galės 
tą padaryti.” “Tegul tas būna 
persergėjimu kitoms' našlėms ir 
gyvnašlėms, kad šiuose laikuo
se perdaug vyrų nemonkintų, 
kad paskui nebūtų “kas galėjo 
mislyti.”

“O jau iš kur jus žinot, kad 
monkino?” šokosi moteris.

“Dvasia šventa mums apreiš
kė”, juokėsi duobkasiai.

“Iš kur tik jus tokie mand- 
rųs čia? — “nemonkinti”. Pa

LIGONINĖSE IŠBANDYTAS

Rekomenduojamas dakta
rų ir( slaugių.

Valantis, atgaivinantis an
tiseptikas dėl moterų.

Kaipo deodorantas jis 
apsaugo nuo nesmagumų.
Pardavinėjamas aptiekose.

Lydlia E. Pinkham’s 
Sanative Wash

Lydla E. Pinkham Medi cine Co. 
Lynn, Mau.

F.
504

-

CIASSIFIED ADS

sutaisomi.

THE BRIDGEPORT 
"KNITTING SHOP 

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

Tel. Victory '3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

Furnittire & Fixtures
Rakandai-Itaisai

1 North Kedzie Blvd.

Furnished Rooms

So. Union Avė.
2 lubos

DIDELIS BARGENAS -v mūrinis 
3-jų flatų biznio namas, lietuviškoj ko
lonijoj ant Halsted, Bridgeporte. Par
duosiu visai pigiai. Priežastis, labai rei
kia pinigų.

Kreipkitės pas savininką.
3653 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 84 21

KAMBARIAI
Švarus -kambariai su visais 

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

2318 Washington Blvd.

patogu- 
nakvynė

ir

ST.

i
Chicago Avė. į 

rytus nuo 
Michigan Avė.

balse 
ang- 
tik- 
rolę

1606 ir 1608 SO. HALSTED

Telefonas Roosevelt 2725

Buvo labai gera vieta, užda- 
Eikit ir 

2138 W. Coulter St., ne-

PARDAVIMUI pigiai, geri, visokios 
rūšies fornišiai, taipat taisau fornišius 
gražiai ir stipriai. 826 W. 34th St.

Pašaukit
Lafayette 5247

KAMBARYS ant rendos, steapi heat 
su maudyne, vienam arba dviem vaiki
nam arba merginom. Antrašas V. P. 
3417 So. Leavitt St. 2nd flat.

ANT PARDAVIMO ar mainymo lo
tai ant bizniavo namo 2 flatų. 195 1

PARDAVIMUI 2 naujos kamodės, 
pigiai. 827 W. 34 Place, 2ros lubos 
už

Pigus, $2.00 ir augščiau į savaitę

— PASIRENDUOJA —

Švarus — šviesus — šilti

KAMBARIAI
6 kambarių

gy- 
arba

— NAUJAS GASPAPORIUS — 

Naujai Remontuotas 

“LIETUVA” KOTELIS
CINEM

RASPUTIN
Šventasis nuodėmininkas kuris žai
dė su moterimis, vodka ir velniu. 
Keistesnis negu pasaka apie Dr.

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

1 p. m.—Be petraukos—11 p. m.

DEL iblPIOVIMU Ik 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo 1 
Gydykit kiekvieną įsipio- 
mą, žaizdą ar įsibrižiiuą 
bu šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Educational
Mokyklos

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINl RADIO

Gražus Freize Seklyčios Setas, tikro 
riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 

' U L’Trr * r D rjTZ ’ T A I I mano gižiame 4 kambarių apartmente.
IlKLllAl IK fLGLAJ Vartoti ne daugiau kaip 3 mėnesiai. 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS Ateikite ,adr5’U J <.

gramatikos, nintaksSs. aritmetikos.I 3040 W. 62nd Street
knvsrvedystė^. stenografijos, ir kita ■■■"-- - ............   —
mokslo Saku. Musu mokyklos nauja FIXTURES parsiduoda ar parenduos 
sistema stebėtinai rreitai užbaigiama pigiai.
oradini mokslų i devynis mėnesius: rimas buvo nesusipratimas.
aukštesnį moksląI vienus metus. Ame- pažiurėkit, 2133 W. oi., ..c-rikosUetuviu Mokykloje jau tuks rPoli Leavitt ir 25th Sts. Klauskit rak- 
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite L j skl arba ant 3 lub 
Įsirašyti Šiandien ir jums oad«sime1 —
Įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose ansišviete.

Amerikos Lietuvių
Mok,y/kla

1. P. OLEKAS. Mokvtoia. 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. I1J*

2 AUGŠTŲ mūrinis arti Archer it 
Kedzie. maudynės, perdėm moderniškas, 
devynių metų senumo, labai geras na
mas. Specialis bargenas šią savaitę. 
$5950.00. .

Mes taipgi turime daug kitų namų 
labai pigiai.

Reikalinga 12 farmų. 100 mylių 
nuo Chicagos, .mainymui ar už cash.

B. R. P1ETKIEWICZ « CO.. 
2608 W. 47th St.

PARDAVIMUI pigiai 
cottage. Clearinge, galima 
vulių, 3 blokai nuo karų linijos, 
mainysiu į automobilį, biznį, lotą, 
mą, morgičių ir kitą vertybę. 

3752 W. 65th Place.
\ Prospeęt 7737


