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Geneva pasisakė už 
ginklų apribojimą 
biudžeto metodu

Rusijos pasiūlytas tiesioginio ir 
biudžetinio karo niaterijolų 
apribojimo planas atmestas

GENEVA, Šveicarija, lapkr. 
11. — Priruošiamoji nusigink
lavimo komisija šiandie priėmė 
rezoliucijų, kuria pasisakoma 
už sausumos karo materijolų 
apribojimą biudžeto sumažini
mo metodu.

Rezoliucija buvo Didžiosios 
Britanijos delegato pasiūlyta. 
Už ją balsavo šešiolika valsty
bių, jų tarpe Kanada, Franci- 
ja ir Japonija.

Rusija, Vokietija ir Italija 
balsavo prieš, o Jungtinės Val
stybės, Švedija, Turkija, Vene- 
zuela, Bulgarija ir Kinija susi
laikė nuo balsavimo.

Sovietų Rusijos pasiūlymas,
kad sausumos ginklo jėgoms 
sumažinti ir apriboti butų var
tojami abudu metodu, •tiesiogi
nis ir biudžetinis, buvo atmes
tas 12 balsų prieš 5. Rusų re
zoliuciją rėmė Vokietija, Ita
lija, Turkija ir Olandija.

Sovietų valdininkai 
nuteisti mirti už 
traukinio sudužimą

MASKVA, lapkr. 14. — So
vietų teismas pasmerkė sušau
dyti du geležinkelio valdinin
ku, kaip traukinio susikulimo 
kaltininku. Be to, keturi nu
teisti dešimčiai metų kalėjimo, 
o kiti septyni terminams nuo 
vienų iki aštuonerių metų.

Susikulimas įvyko spalių 17 
dieną. Traukinys gabeno naftą. 
Tankams sudužus ir naftai už
sidegus, liepsnos sunaikino taip 
pat Choprų geležinkelio stotį. 
Nuostoliai siekė daugiau kaip 
1 milijoną dolerių.

Kačalovas, aktorius, ir 
tas trokšta kraujo

Tarp daugelio bolševikų orga
nizacijų rezoliucijų, kuriomis 
reikalaujama, kad teismo lau
kiantieji “kontrrevoliucininkai”, 
kaltinamieji konspiravimu su 
Francija nuversti sovietų val
džią, butų pasmerkti sušaudyt, 
viena buvo pasirašyta Kačalo
vo, žinomo aktoriaus, kuris ak
torių ir muzikantų mitinge bu-, 
vo svarbiausias kalbėtojas.

[Prieš apie trejetą metų Ka
čalovas, kaip Stanislavskio Mas
kvos teatro trupės narys, ga
stroliavo Chicagoje.]

20,000 angliakasių strei
kas Ispanijoje

OVIEDO, Ispanija, lapkr. 14.
Asturias kasyklų srity kilo 

angliakasių streikas. Darbą me
tė daugiau kaip 20,000 darbi
ninkų.

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

Gali būt lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
niai pietų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 54° ir 60° F.

šiandie saulė teka 6:39, lei
džiasi 4:30. Mėnuo teka 12:57 
ryto. »

Kaina 3c

17 žmonių prigėrė lai
vui paskendus

PUERTO MONTT, Čilė, lap- 
kričio 14. — Juroj, netoli nuo 
Chonchi, paskendo čiliečių lai
vas. Kapitonas ir šešiolika įgu
los žmonių prigėrė.

Franci ja stengsis dėl 
taikos išlaikymo Eu

ropoje — Briand
PARYŽIUS, lapkr. 14. — Už

sienių reikalų ministeris Briand, 
kalbėdamas vakar parlamente 
pareiškė, kad Franci ja nepa
liaus, bet dar labiau sustip
rins savo pastangas, kad visos 
politinės ir ekonominės proble
mos Europoje butų taikiu bu- 
du išsprendžiamos.

Kalbėdamas apie Francijos- 
Vokieti jos santykius Briand pri-
sipažino, kad pastarųjų rinki
mų Vokietijoje rezultatai su
kėlę kiek nerimo. Bet jie pa
rėję vyriausia iš baisaus eko
nominio krizio ir nedarbo Vo
kietijoje. Kai tas krizis pra
eisiąs, Vokietija suprasianti, 
kad vienintelis jai atdaras ke
lias esąs — susiartinti ir ben
dradarbiauti su Francija.

Taikos sutarčių peržiūrėji
mas, pasak Briando, esąs gali
mas einant Tautų Sąjungos 
konvencijos 19-tu straipsniu, 
bet, girdi, “tokios problemos 
negali būt išspręstos oratoriš
komis manifestacijomis.”

G e n. Ludendorffas 
įspėja nuo naujo pa-
• saulinio karo
Atakuoja hitlerininkus už jų 

propagavimą karo su Franci
ja, kuris visai sunaikinsiąs 
Vokietiją 1

BERLYNAS, lapkr. 14. — 
Gen. Erich von Ludendorff, vie
nas svarbiausių vokiečių kari
ninkų didžiojo karo metais, iš
leido knygutę, įvardytą “Gre
sia pasaulio karas.” Tuo raš
tu jis smarkiai atakuoja Hit
lerio fašistus ir “plienašalmių” 
organizaciją, kurie propaguoja 
naują karą prieš Franciją ir 
jos santarvininkus.

Gen. Ludendorffas, kuris pats 
yra atkaklus militaristas. ma
no, kad Vokietija, kovoje su sa
vo amžinu priešu [Francija] ir 
jo sąjungininkais, susijungsian
ti su Austrija, Vengrija, sovie
tų iRusija ir dagi su Anglija. 
To nežiūrint, Vokietija busian
ti sunaikinta.

Pirmą mobilizacijos dieną 
prasidėsią puolimai iš oro visų 
didžiulių centralinės Europos 
miestų. Italijos kariuomenė be
matant užimsianti Bavariją. 
Vokietija busianti užpulta iš ry
tų, vakarų ir pietų ir paleistos 
iš visų pusių nuodingos dujos 
imsiančios naikinti Vokietijos 
gyventojus pikčiau kaip juoda
sis maras. Jauni vokiečiai busią 
deportuojami į Italiją ar An
gliją, kur jie busią lavinami ka
reiviais ir paskui vartojami ar- 
motoms šerti.

Pusei mėnesio nepraslinkus, 
musių linija sieksianti nuo Rei
no iki Dunojaus į Austriją, ir 
franeuzų armijos pereisiančios 
per Vokietiją padėti lenkams 
kovoti rusus.

Tuo karo vaisiai busią — vi
siškas chaosas, badas, netvarka 
ir vokiečių giminės žlugimas.
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Lyono miestas Franci joje, baisios nelaimės vieta. — Paveikslėlis parodo Fourviere kalvą, vieną seniausių miesto dalių, 
kur įvyko žemių nugriuvimai. Nugriuvimai prasidėjo netoli n uo senos St. Jean katedros kalvoje. Dešimt namų buvo su
triuškinti ir jų griuvėsiuose palaidota, kaip apskaičiuoja, ,ap ie .šimtas asmenų.

500 Minsko kalinių 
bado streikas

VILNIUS, lapkr. 14. — Vil
niaus spaudos gautais praneši
mais, Minske, sovietų Gudijo
je, penki šimtai politinių kali
nių paskelbė bado streiką.

Svarbiausi to bado streiko va
dai tapo išgabenti į Smolen
ską. Vienam jų tačiau pavyko 
pabėgti į Lenkiją, pasislėpus po 
ėjusio iš 'Maskvos į Varšuvą 
traukinio vagonu.

13 valdininkų suimta už 
butlegeriavimą

CHESTER, Pa., lapkr. 14.— 
Kaltinami dėl butlegeriavimo ir 
teikimo apsaugos degtininkams, 
čia tapo suimti trylika Dela- 
ware kauntės valdininkų, jų 
tarpe keletas policininkų ir kon- 
stabelių.

Paliko savo katei gra
žius namus ir $15,000
LOS ANGELES, Cal., lapkr. 

14, Mitzi, 18 metų amžiaus 
persų katė, tapo paveldėtoja 
gražios rezidencijos ir 15 tūk
stančių dolerių turto, paliktų 
jai jos šeimininkės, daktarės 
Maude F. Cain.

Dr. Cain mirė spalių 18 die
ną, palikdama $500,000 turto. 
Testamentu ji savo katei, Mit
zi, užrašė $15,000 ir reziden
ciją, “idant Mitzi butų visu 
kuo aprūpinta ir tinkamai pri
žiūrima iki jos gyvos galvos.” 
Katės globėja paliekama Mrs. 
Pauline Goetze, kuri už tai gau
na $2,500, gyvenimą iki gyvos 
galvos katės rezidencijoje, $25 
mėnesy algos ir kas metai pa
jamų iš $20,000.

Farmoje rado nušautą 
vienišę moteriškę

CLAIBE, Mich., lapkr. 14.— 
Jos farmos namuose, apie 13 
mylių nuo čia, šį rytą rado nu- 

’šautą Mrs. Pauline Gruno, naš
lę, kuri viena toj farmoj gy
veno. Kas ir dėl ko ją nušovė, 
nežinia.

Neramumuose Indijoje 
4 asmenys nukauti

PATNA, Indija, lapkr. 14. — 
Ųžamalpure; Rytų Indijos gele
žinkely, šiandie įvyko neramu
mų, per kuriuos keturi asme
nys buvo užmušti ir septynio
lika kitų sužeisti, devyni jų pa
vojingai. '

Pašovė JaponijosĮLyone bijoma toles 
premjerą; šovikas nių žemės nugriu

vimų
premjerą; šovikas 

suimtas
TOKIO, Japonija, lapkr. 14. 

— Centralinėj geležinkelio sto
ty čia vakar padaryta pasikė
sinimas nužudyti Japonijos 
premjerą Yoko Hamaguchi. Jis 
buvo rimtai pašautas.

šovikas buvo tuojau suim
tas. Jis yra Tomeo Sagoya, 23 
metų amžiaus, ir, kaip pasiro
dė, patriotinės reakcininkų or
ganizacijos narys.

Kinuose komunistai 
nužudė 2,000 žmonių

LONDONAS, -lapkr. 14. 
Exchange Telegrapho praneši? 
fnas iš Honkongo skelbia, kad 
komunistų bandos, užpuolusios 
Hsinyu, Kiangsi provincijos ry
tuose, išskerdė du tūkstančiu 
žmonių. Be to, puolikai paėmė 
•į* nelaisvę 5 tūkstančius žmo
nių ir sunaikino daugiau kaip 
du tūkstančiu namų, padaryda
mi apie 4 milijonus dolerių ža
los.

Do-X nusileido jūron 
ties Francijos krantais

PARYŽIUS, lapkr. 14.^-Fhan- 
euzų oro ministerija šį vaka
rą oficialiai pranešė, kad vo
kiečių hidroplanas Do-K, išskri
dęs iš Calshoto, Anglijoj, į Bor- 
deaux, dėl tamsos ir tiršto ruko 
nusileido jūron ties Les Bar- 
ges- Hidroplanas sava jėga plau
kia vandens paviršium į Bor- 
deaux.

Iš Bordeaux I)o-X skris į Li
saboną, iš ten į Azorus, Ber- 
mudą ir New Yorką. Hidro- 
plane yra dvidešimt- keturi pa- 
sažieriai, oficierai ir įgulos žmo
nės.

Del automobilio fąrme- 
rys nušovė pačią ir 

past nusižudė
ERIE, Pa., lapkr. 14.—Gmįž- 

dami iš Erie namo, Harmon 
Heddrick, vietos farmerys, pra
sitarė žmonai, kad jis ketinąs 
parduoti savo automobilį už 
$16. Žmona pasipriešino. Iš to 
tarp abiejų kilo kivirčai, dar 
labiau paaštreję sugrįžus namo 
Pagriebęs šautuvą, farmerys šo
vė, ir moteriškė buvo mirtinai 
sužeista. Išbėgęs laukan Hed
drick pats nusišovė. Astuoni 
vaikai liko našlaičiai.

LYONAS, Francija, lapkr. 
14. — Bandant atkasti iš griu
vėsių kimus žmonių, kurie va
kar naktį įvykusių žemės nu- 
slinkimų buvo palaidoti sutriuš
kintų dešimties namų laužuo
se, šiandie buvo skaudžiai su
žeisti dar trys darbininkai.

Apskaičiuojama, kad griuvė
siuose yra palaidota tarp 60 ir 
100 asmenų, bet kol-kas atkas
ta dar tik penki kūnai.

Kadangi bijoma tolesnių že
mės nugriuvimų, gyventojai iš 
visos tos pakalnės dalies išsi
kraustė.

Kautynės tarp bolševi
ką ir ūkininkų Lat

vijos pasieny
LONDONAS, lapkr. 14. — 

Reuterio pranešimas iš Rygos 
sako, kad Ostroi ir Opotochos 
apielinkėse, Rusijoj, netoli nuo 
Latvijos sienos, įvyko kruvinų 
susikirtimų tarp ūkininkų ir ko
munistų.

Du laivino aviatoriai už
simušė aeroplanui 

nukritus ‘
SAN DIEGO, Cal., lapkr. 14. 

— Jų aeroplanui nukritus ties 
Fall Brook, netoli nuo San Die- 
go-Riverside kauntės siena, už
simušė du Jungtinių Valstybių 
laivyno lakūnai, Įeit. Holliiųp- 
worth, 33, ir Albert Pierson, 
aviacijos mašinistas.

Namų degėsiuose rado 
4 apdegusius kunus
MUSKOGEE, Okla., lapkr. 14 

— Praeitą naktį gaisras sunai
kino Hammondų farmos namus, 
netoli nuo Greenola. Degėsiuose 
rasta paties farmerio, BTH 
Hammondo, jo žmonos ir dvie
jų jų vaikų labai apdegę kū
nai. Policija buvo linkus ma
nyti, kad farmerys išžudęs sa
vo šeimą, padegęs namus ir pats 
nusižudęs, bet tolesnis tyrinė
jimas parodė, kad visų jų gal
vos buvo sutriuškintos.

Čilėj įkalintas Ameri
kos aviatorius pabėgo

SANTJAGO, Čilė, lapkr. 14. 
— Orville Delarm, San Fran- 
cisco, Cal. aviatorius, kuris bu
vo suimtas ryšy su nepasise
kusiu sukilimu prieš Čilės val
džią, pabėgo į Argentiną.

/
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Darbininkų neramu- 
' mai Ispanijoje

MADRIDAS, lapkr. 14.—Per 
laidotuves keturių darbininkų, 
kurie praeitą trečiadienį čia bu
vo užmušti sugriuvus naujai 
statomam trobesiui, šiandie įvy
ko didelių darbininkų neramu
mų ir susikirtimų su policija, 
Trys asmenys buvo užmušti ir 
penkiasdešimt kitų sužeisti, jų 
tarpe keliolika pavojingai. Dau
gelis buvo suimti.

Statybos darbininkai paskel
bė visuotinį streiką.

■.... -a................

12 Italijos lėktuvų skris 
per Atlantiką j Bra

ziliją
ROMA, lapkr. 14. — Gruo

džio mėnesio 15 diena ketina 
išskristi iš Italijos į Braziliją, 
dvylika italų lėktuvų, Savoia 
S-55 tipo, Italijos ^aviacijos mi- 
nisteriui, gen. Balbo, vadovau
jant. \ ,

Visa ta oro eskadra per Kar- 
tageną, Ispanijoj; Kenitrą, Mo- 
rokoj; Vilią Cisneros, Ispanų 
Vakarų Afrikoj, ir Bolamą, Por
tugalų Gvinėjoj.

Du lakūnai žuvo lėktu
vams susidūrus ore

MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 
14. — Ant Quatro Vientos avia
cijos lauko šiandie susidūrė ore 
du aeroplanai. Vieno jų du ci
viliai aviatoriai užsimušė, lėk-
tuvui nukritus iš 1,000 pėdų 
augštymos. Antrojo du karo 
aviatoriai nušoko žemėn su pa- areštavo ir padėjo kalėjiman 
rašiutų pagalba. J atlikti priteistą baudą.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj^
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, 1)1.

Mikas Petrauskas rašo 
muzikos žodyną

KAUNAS. — Mikas Petrau
skas parvažiavęs Lietuvon, pra
dėjo rašyt Muzikos Žodyną, ku
ris, girdima, bus kelių šimtų 
puslapių. Jis vieną žodynėlį pa
rašė, būdamas Paryžiaus kon
servatorijoj, bet tas išsibaigė.

Lietuvaite nuo laivo nu
šoko jūron

----- -— n
Šių metų balandžio 30 d. ne

mokamai grąžinama į Lietuvį 
pilietė Anelė Venčkauskaitė 
dingo nuo laivo “Sierra Ven- 
tana”. Spėjama, kad ji įšoko J 
jurą. Bremeno bendrovės at
stovas Buenos Airėse pranešė, 
kad jos daiktai įteikti vokiečių 
Lloydo bendrovei Bremene, iŠ 
kur jie bus pasiųsti į Lietuvą.

Policija mušė suimtuo
sius

Kėdainių polic. IV nuov. virš, 
padėjėjas Jutfzas čiaplikas ir po
lic. Skiedra, suėmę keletą žmo
nių įtartų vogus. Suimtuosius 
po vieną jie vedės į virtuvės 
kaminą ir ten kočėlais ir laz
domis mušė.

Apygardos teismas čiapliką 
ir Skiedrą pripažino kaltais, bet, 
einant 1928 metų amnestija, 
nuo bausmės atleido.

Nubaudė komunistą
Kauho apyg. teismas spren

dė Juozo Šimkaus politinę by
lą.

Praėjusią vasarą pas Šimkų 
policija radus daug komunisti
nės literatūros, jį suėmė. Šim
kus turėjo pasidirbęs, Juozo 
Čepaičio vardu pasą. Šimkus 
kvočiamas jokių paaiškinimu 
nedavė, tik teisme pasakė pra- 
kalbelę ir didžiavosi esąs komu
nistų veikėjai. Apyg. teismas 
Šimkų nubaudė 6 met. sun. 
darbų kalėjimo.

Nubaudė “knygnešį^
KAUNAS. — Šv- Kazimiero 

knygyne buvo pražuvę daug 
knygų. Paaiškėjo, kad knygas 
pavogė VI. Rudzinskas. Jis pri
sipažino. Pasisakė, kad vogtos 
knygos pardavinėjamos Valeri
jono Gudyno knygyne “Balto
ji Gėlė”. Vagis ir pardavinė
tojas patraukti teisman. Kau
no apygardos teismas Rudzin- 
ską nubaudė metais kalėjimo, 
o Gudyną 3 mėn. Abu teisme
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

Pasekmingas parengimas

SLA. 352 kuopa turėjo savo 
metinj parengimą lapkričio 9 
d. Lietuvių Svetainėj. Publikos 
susirinko pilna svetaine. Ir tai 
buvo parinkta publika.

Kuopa turėjo didelį progra
mą surengus. Jis susidėjo iš 
vaidinimo, muzikantų ir solis
tų. Visas programas buvo iš
pildytas kuopos narių. Reikia 
pasakyti, kad lošėjai gana ge
rai pasirodė, nors veikalas buvo 
ir nekoks. Po lošimo prasidė
jo muzikalHka programo dalis. 
Šią dalį išpildė SLA. 364 jau
nuolių kuopos nariai. B. Sin
kus porą dalykėlių išpildė ant 
smuiko, o Bronius, da tik' ke
turiolikos metų berniukas, su
dainavo porą dainelių. Ir rei
kia pasakyti, kad publika jo 
dainavimu buvo tiesiog suža
vėta. Jam akomponavo L. 
Budvidaitė.

Paskui O, Budvidaitė ir M. 
Motuzaitė duetu paskambino 
ant piano. Jos prieš publikų 
pasirodė tik pirmą kartą, bet 
savo užduoti atliko labai gerai. 
Publika jiemdviem katučių ne
pasigailėjo.

Ant galo, išėjo du broliukai. 
Taj Stankevičiai. Jonukas grojo 
smuiku, o Viadukas pritarė 
jam pianu. Tikrai buvo ko pa
siklausyti. Publika juos iššau
kė bent kelis kartus. O kai 
programas užsibaigė, tai dau
gelis norėjo du broliuku pama
tyti ir jiemdviem visokios lai
mės palinkėti. Daugelis klau
sinėja, kur mokosi, kad taip 
gražiai gali smuikuoti ir ant 
piano skambinti. Girdi, ir mes 
turime vaikų, kurie muzikos 
niokosi. Tad norėtume, kad ii 
jie galėtų taip pasižymėti.

Kuopos parengimas nusisekė 
visais atžvilgiais. Liks jai ir 
gražaus pelno. Del to pasiseki
mo didelis kreditas tenka ren
gimo komisijai, i kurią Įėjo F. 
Motuzas, M. Kuliešius ir čia 
gimęs jaunas vyrukas Venclo
vas, kuris buvo ir viso vaka
ro vedėjas.

Nors publikos buvo ir pilna 
svetainė, tačiau visgi kažko 
truko. Ir tik ant galo apsižiū
rėta, kad nėra musų profesio
nalų. O tuo tarpu mes net ir 
savo kuopoj turime jų keletą. 
Iš visų jų atsilankė tik advoka
tas Uvickas.

Beje musų kuopos benas pc 
vadovyste J. Gugo atliko dide-1 
lį darbą, nes groti pradėjo dai | 
prieš programo pradžią ir gro
jo per visą vakarą. Ypač rei
kėjo daug padirbėti laike šokių, 
kadangi šokėjų atsirado gana 
daug.

Nors benui jau priklauso apie 
25 muzikantai, vienok mokyto
jas Gugas’ pageidauja ir dau
giau. Kurie galite ir norite, 
tai būtinai stokite j beną. Tu
rėsite ir patys smagumo ir ki
tiems bus malonu jus pasiklau- ! 
syti.—J. Ambrose. (

Įima gauti pantukę už lupos. 
Tai, girdi, gal ir šį vakarą jie 
turės ką nors širdžiai atgaivin
ti. 'Prisiminė jis ir Barboros 
veseliją, kada tapo išgerta apie 
šešiolika šešiolikinių. Ot, tai 
buvo laikai! O dabar, kai bol
ševikai atsirado, tai nebėra nei 
veselijų nei krikštynų. Prisiei
na tenkintis vien tik divorsais. 
O laike divorso viskas pusėti
nai skrumniai.

Tačiau Baltrus šį kartą ap
siriko: nebuvo divorso, tai jis 
negavo nei puspantukės.

—Baltraus Bode.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato praneši

mas Nr. 14
P A I E Š K O M A:

Johnson City, III.
Divorsus

šeštadienio vakare, laprikčio 
8 d., sutikau seną savo “bodę” 
ir klausiu: “Baltrau, kur tu j 
taip greit bėgi ?” Atsako, kad 
bėgąs j Lietuvišką Salę. Esą jis 
girdėjęs, kad komunistai arba 
bolševikai turėsią divorsą; ski
riasi nuo SLA. Priduria dar,
jo«‘ kada tik bolševikai ima 
kokį divorsą, tai visuomet ga-

Mažuolis-Mazols, Petras, 
Amerikon atvykęs apie 1911 m. 
iš Užusilių kaimo, Biržų valse., 
gyvenęs Pittsburgh apylinkėse, 
neva Loupurex, Penna. (10- 
1930).

Novogrucklcne, po antru vy
ru Juozrpaitienė, Ona, pirmiau 
gyvenusi apie Nevvark, N. J., 
o dabar gyvenanti Pennsylva- 
nijoje. Jai testamentu yra už
rašyta keletas šimtų dolerių, 
kurių dalis jau išgauta, or liku
sių reikale ujama kokios tai ki
tos moteries (10-1363).
Luksevičius-Lukoševičius, Juo

zas, prieš karą, gyvenęs Mac- 
Adoo, Pa., sugrįžęs iš kariuo
menės pastovios gyvenamosios 
vietos neturėjęs—buvęs kokį 
laiką Philadelphijojo, paskui 
Schuykill Haven, Pa., o po 1921 
m. kažin kur dingęs ir iki šiol 
nesąs žinomas (10-1177).

Sakalauskas, Jonas, gyvenęs 
Hųnterdon County, New Jers’ey 
valstybėje, Baptistown, French- 
town bei Sauervein miesteliuo
se, mirė 1928 ar 1929 metais, 
paliko apdraudą 1300 dol. su
moje. Vienas velionies brolis 
gyvenąs Amerikoje (10-1175).

Pocevičiai, Jurgio vaikai, gy
veną Amerikoje, turi teisės 
gauti palikimus po mirties jų 
dėdės Juozo-Joe Pocevičiaus 
(10-116).

Martinaitis, Napoleonas, ki
lęs iš Trumponių kaimo, Jū
žintų valse., Zarasų apskr., 
Amerikoje gyvenęs apie 40 me
tų, dirbęs kasyklose, vėliau 
gyvenęs 601 3rd Avė., Brook- 
lyn, N. Y. ir esą miręs (10- 
1452).

Černiauskas Aleksandras, 
Černiauskaitė Veronika ir Čer- 
niauskaitė-Mučinauskienė J uzė, 
kilę iš Butk'ėnų kaimo, Vendžio- 
galos valse., Kauno apskr., 
Amerikon atvykę prieš karą iš 
Liepojos. Turtas Lietuvoje 
yra pavojuje. Paieško motina 
Pranė černauskienė.

Sabaliauskas, Leonas, s’eniau 
gyvenęs Philadelphijoje. Paieš
ko brolis Antanas.

Lozarai, Jonas ir Matas, ki
lę iš Eglinčiškės, Antanavo 
valse., ■Maricm.polės apskr.,
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HOLLAND AMERICA LINE 
40 N. Dearborn St.. Cliieago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos, 
12th STREET 

Tel. Kedzde 8902

8514-16 ICoo»evelt B<L 
arti St Louii Avė. 

CHICAGO. ILU

Amerikon atvykę prieš karą ir 
apsigyvenę Brooklyn, N. Y. Pa
ieško brolis. Tomas.

Kazys ir Petras Petraičiai bei 
jų seserys Katrė šeputiene ir 
Magdalena Sabeckienė, kilę iš 
Sungailiškių kaimo, Tauragės 
valšč. Amerikon atvykę prieš 
30 metų. Paieško sesuo Mari
jona Savickaitė-Ričkienė, nese
nai pasprukusi iš Rusijos.

Amalevičius, Juozas, kilęs iš 
Surviliškio valse., Kėdainių 
apskr., išvykęs Anglijon 1902 
m., vėliau gyvenęs Bostone. Pa
ieško sesuo Ona Matąitienė.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai prašo
mi atsiliepti į , 
Consulate General of Lithunia, 

15 Park Row,
New York City.

Lietuvos Gen. Konsulatas.

gar Poe, Šopenas, Heirie, Če
chovas. Sirgo proto ligomis ar
ba net ir baigė gyvenimą be
pročių namuose: Tasso, Poe, 
Swift, Niutonas’, Nietzche, Mau- 
passant, Šumanas, Viktoras liū
go, kompozit. Smetana, šach
matininkas Morphy Momeras 
buvo aklas, kaip ir Miltonas, 
Betovenas — kurčias. Michel- 
angelo buvo nepaprastai biau- 
rios išvaizdos. Bismarkas—neu
rastenikas. Rousseau ir Šopen
haueris sirgo persekiojimo liga. 
Tai tik keli pavyzdžiai, o jų 
yra labai daug.

.... m
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RADIO

ĮVAIRENYBĖS
Garsių žmonių ligos

Kaj išgirsti garsių muzikų 
kurinius, pamatai geniališkų 
dailininkų paveikslus, skaitai 
puikius poezijos veikalus,—nie
kad, tur būt, niekas nepamano, 
kad jų, tų nuostabių kurinių 
autoriai butų buvę žmonės li
goti, dažnai net su tam tikrais 
nenormaliais apsigimimais. Tai 
yra dėl to, kad genijų kuriniai 
yra be galo tobuli, be jokių 
silpnumų. Sunku pamanyti, 
kad ligoti, gamtos nuskriausti 
žmonės butų buvę jų kūrėjais. 
Tačiau gyvenimas rodo, kad 
genijus dažniau yra ligonis, 
negu sveikas žmogus. Štai keli 
pavyzdžiai.

Demostenas, pagarsėjęs, kai
po oratorius, buvo mikčius, 
rašytojas Pope buvo kuprotas. 
Cezaris, Napoleonas, Mahome
tas, Dostojevskis, Helmholcas 
buvo epileptikai. Manoma, kad 
ir Aleksandras Didysis irgi 
buvo epileptikas. Poetas Bire
nąs irgi buvo epileptikas. Poe
tas Bironas buvo šlubas, Dar
vinas—neurotikas. Sirgo džio
va arba\ buvo tikri džiovinin
kai: John Locke, Walter Scott, 
Volteras, šilleris, Shelley, Ed-

PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio Be ligoninės.

Pastebėtinas 50 metų senumo žoli^ 
ir mokslinis gydymas, Dr. Schyinan at
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ligoninės. Nelaukite deginančių skau
smų ir kitokių pavojų. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 
nacija dykai iki 8 v. v., nedėliomis iki 
2 vai. po niet. Rašykite dcl nemokamo 5 
dienų gydymosi namie. Pilė Dept, 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Damen 
Avė., Chicago. ’

~ aT b i t i n o
Paminklų Išdirbystė

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

Pirmas prie
šais šv. Kazi
miero kapines
Taipgi skyrius prie Tautiškų kapinių 
3958 W. lllth St., Chicago, III.

Tel. Beverlv 0005 > x

SARGYBOS 
BOKŠTAS

Vienatinis tokios rųšies žur
nalas pasaulyiė. Jei nori su
sipažinti su Biblijos moki
nimais apie pasaulio sutvė
rimą,, nuodėmėj, atsiradiiuą> 
atpirkimą, prisikėlimą iš 
numirusių, atslėigimą ir ki
tas s.varbias tikėjimo tiesas, 
skaityk Sargybos Bokštą. 
Išeina kartą į mėnesį. Pre
numeratos kaina $1.00 me
tams. Lietuvoierir kitose ša-

i lyse $1.50 DaUįF yra tinka
mas laikas užsirašyti.

SARGYBOS BOKŠTAS
117 Adantį Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

f BALIUS
Su programų. Rengia KUDIRKOS PAŠELPINĖ DRAUGYSTĖ

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 16 d., 1930
M. MELDAŽIO SVET.. 2242 West 23 Place., Chicago. III. 

Durys atsidarys 6 v. v. Programas prasidės 7 v. v. Jžahga ypatai 65č.
Dainuos L. K. M. Choras po vadovyste A. P. Kvedaro; solo — N. 

Zabukienė (soprano) ir St. Rimkus (baritonas), tik-ką pribuvęs iš Det
roit, Mich.—geras dainininkas. Kalbės d. Kaulakis tik-ką grįžęs iš Lietuvos.

Todėl visi lietuviai ir lietuvaitės yra kviečiami dalyvauti ir paremti 
vienatinę progresyvę Pašelp. Kudirkos Dra.ugiją netik finansiniai, bet ir 
kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė gali prie dr-jos prisidėti, nes dienoj paren
gimo įstojimas į dr-ją veltui. Po programui šokiai prie geros orkestros.

Kviečia visus KOMITETAS.

................................ '  —•

Rožancavos Draugystė j
Rengia Šokins Su Išlaimejimu

$5.00 Auksu
Nedėlioi, Lapkričio 16 d., 1930 m.

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS SVET., 
32 PI. ir Ayburi! Avė.

Gros gera Vytauto orkestrą, vadovaujama Bill Ru
čine. Daug bilietų parduota iš anksto.

Norinti susipažinti su jaunuomene turės gerą pro
gą linksmai praleisti laiką.

Pradžia 6 vai. vak. Įžanga nebrangi.
Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

|,1J--------------------------------------------------- I ■■■ - -.J. I. J_______LL-LJ1J__________ 11B1

BALIUS SU IŠLAIMĖJIMU!
-r- Rengia —

Lietuvos Dukterų Dr-ja Bedarbių Naudai
Subatos vakare, Lapkričio 15 d., 1930

Lietuviu Auditorijos Svet., • 
Pradžia 7 vai. vakare

Įžanga draugėms liuosa, svečiams 50 centų.

Bus gera muzika ir (rys puikus praizai dėl išlaimejinio. 
Taippal bus priėmimas naujų narių laike baliaus dykai, 
nuo 18 melų lig 10 melų.

širdingai kviečiama gerb. lietuvių visuomenė atsilan
kyti ir paremti šį-inusu labdaringą darbą.

Kniečia visus dalyvauti* KOMITETAS.

VISŲ STANDARD IR PARINKTŲJŲ IŠDIRBYSČIŲ

Dabar Galima Įsigyti
Už Daug Mažesnę Kainą ir Prieinamesniais Išmokėjimo Budais 

ABIEJOSE

PEOPLES FURNITURE KRAUTUVĖSE
Pasisaugokite ir nepirkite perdirbtų radios, t. y. tokių radios, kurie yra perkeisti 
dėl išgavimo (langiaus pinigų, negu kad Standard kaina yra. Todėl ateikite į PEO
PLES Krautuves ir pasirinkite sAu radio Standard padarymo ir Standard įrengti 
kabinetuose pačių išdirbysčių, nes liiom galėsite įsigyti Standard radio už Stand
ard teisingą kainą išvengdami permokėjimo, štai čia plačiaUsis pasirinkimas ra
dio, kurie butų sunku rasti kitur. Matykite juos, dazinokite jų madas ir Peoptes 
Krautuvių teisingas kainas.

Nauji 1921 metų mądos. radios 8 
modeliai, kaina nuo $49.50 iki $198.

Atwatbr KeNt
Nauji radios puikiuose kabinetuo
se, 8 modeliai, kaina nuo $88.00 iki 
$195.00

RADIOS
Nauji 1931 metų mados radio 4 
modeliai, kaina nuo $165. iki $310.

ctor Itadio
Htune Recordiny Kleelrola

Nauji radios dailiuose kabinetuo
se, 5 mod. kaina nuo $95. iki $285.

FULL DISPLAY Į K
AT OUR STORE IK /» |B | f f
2536-40 W. 63 —ST. VgF A W

Nauji 1931 m. mados radio 8 nauji 
modeliai, kaina nuo $86. iki $245.

Nauji 1931 m. mados radios 4 mo
deliai, kaina nuo $139.50 iki $375.

Nauji radios labai puikiuose kabi
netuose, 8 modeliai, kaina nuo 

$125.00 iki $375.00

igi RADIOLAS'
Naujos mados dailus kabinetai, 6 
rnodeliai, kaina nuo $75. iki $285.

Atvaizdą naujo 193 1 metų mados Kim- 
bąli Kombinacijos radio su gramafonu, vi
sų radio galiūnas.

Atvaizdą naujo Brunswick radio 193 1 
metų mados, labai dailiuose kabinetuose.

Atvaizdą naujos 1931 metų mados Vic- 
tor Kombinacijos radio su gramafonu, ir 
galinčiu padaryti savus rekordus savo na
muose.

Prie virš pažymėtų kainų tūbas išskaitome.
. Visi virŠminėti radios yra labai pagerinti ir padailinti, bet kaina yra d/ug žemesnė, negu kad buvo pra
eitais metais.

Del savą saugumo ir geresnio tfžsiganėdijimo. pirkite sau radio iš žinomų ir atsakomingų PEOPLES 
FURNITURE CO. Krautuvių. Gausite geresnį radio, mokėsite mažesnę kainą, ir prieinamesnį išmokėjimo 
budai bus pritaikinti pagal tamstų norą be jokių extra mokesčių.

Duodame gerą nuolaidą už vartotus muzikališkus instrumentus į mainus ant naujų.
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais ir Nedėldieniais pagal sutartį, praneškit

HEMLOCK 8400, arba LAFAYETTE 3171.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Car. Richtvond St. Cor. Maplctvood Avė.



NAUJIENOS, Chicago, III.

TAMSIU VYRU 
LAIŠKAI 

(Intymių žmonių kampelis)

BROLIS JEREMIJOŠIUS, sep
tynių ronų ordeno magistras ir 
sopulingos petnyčios sandėlio 
prievaizda, siunčia tikrai šir
dingus sveikinimus Profesoriui 
Kampininkui, filosofui, orato
riui, poetui, kanonų teisės ži
novui, bažnyčios daktarui ir 
Šposininkui.
TIKRAI NUOšIRDUSIS pone 
Profesoriau Kampininke, tikėk 
manim, kad aš esu tavo senas 
ir vienas i
odoratorių nuo tų laikų, kai tik 
pirmieji ūseliai pradėjo prasi
kalti ir kada juoką pradėjau

intymią išpažintėlę.
Garbingasis pone Profeso

riau, aš bebūdamas šiuose mū
ruose įsikliopinau i vieną pa- 
niulaitytę, vardu Teklitę, varpi
ninko dukterį. Ne taip senai 
ji, atsimeni, sėdėjo po tavo pa
ties dešine, kuomet musų kle
bonas buvo tavo malonybę pa
kvietęs Į savo varduves 
tave ypatingai pagerbė, 
dama daugiausia atydos.

kreip-

ir tai

pačių ištikimiausių

Ją tai aš ir įsimylėjau, 
su tokia aistra, kad jaučiuosi 
visas iš kailio išėjęs. Tikėk 
man, dėl jos aš nebepamiegu ir 
nebepavalgau. žmonės susitikę 
klausia, “Tėvel, kodėl toks iš
blyškęs? Del Dievo meilės 

per
tu ri 
nors 
ape- 
toks

Dievo 
mesk tas knygas, tamsta 
daug skaitai. Tamsta 
kartkartėmis jėškoti kokio 
įvairumo, ir išsigerti dėl 
tito; tamsta tebesi dar 

{ jaunas ir gali dar pasiekti au- 
karjeros. Tamsta esi

ištisą valandą, labai prakaituo
damas. Ir tuomet, be abejo, jo 
vėriniai praeis, nes nėra geres
nių vaistų tiems suirimams 
kaip esu daug sykių išmėginęs 
su savo pacientais. Be to dar 
patartina jam užduoti stikli
ninko su ridikėliais —ir viskas 
bus gerai”.

Motina parėjo ir uždavė man 
tų liekarstų, žinomą, prieš ma
no norą, ir aš turėjau eiti pro 
duris penkis kartus kol pra
dėjo aušti, ir visai nemiegojau, 
bet visą laiką neperstojau 
mąstyti kaip aš tą panelę pri
spaudžiau laike šokių, jos 
tinę prie savo krutinės ir 
ji i mane pažiurėjo.

Todėl maldauju tamstą,
daugybės 

ir žinojimo 
prieš meilę

kru- 
kaip

Pro-

turėdamas prie tavęs kštos
nuolatinį pasitikėjimų, toks gabus, ir jau atrodai kuoseną ir

noriu šiuo laišku padaryti vieną ne profesorius”.

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

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

"STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

Kalėdos Artinasi
AK jau įstojote į Kalėdinį Tau
pymo Kliubą? .Jei dar ne, tai at
važiuokite tuojaus į musų ban
ką ir pasiteiraukite apie musų 
Kalėdinį Taupymo Kliubą.

kad musu c

METROPOLITAN
STATE BANK

(ROLL OI- IIONOB BANK)

2201 WEST 22-N1) STREET

teveli, tamsta esi toks 
žmogus ir tamsta turi 

minkštesnes’ už kitus; 
neturėtum būti dvasiš-

savas pas 
gerai išvysty-

janitoriai taip 
Be atidėjimo

------------------- n-----f---------- ,— 
• ♦----- I

Kūnas pašarvotas yra, p. Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė. Laidotuves bus pirmadie
ny, lapkr. 17 d., 8 v. ryte iš 
koplyčios į šv. Kazimiero ka
pines. ' u

Brazauskienė tapo pašauta

• ji:
iškilusiame su įnamiu ginče dėl 
pastarojo nemokėjimo už kam
barį ir valgį, žmogžudys pabė
go ir tebėra nesuimtas.

Garsinkitės ‘N-nose’

Tačiau aš esu nedrąsus ir ne
galiu atidengti savo paslapties. 
Aš skaičiau ir daktaro Keršo 
knygų “Vaistai prieš meilę” ir 
jo paties “Meiles Eleksyras”, 
kurioj, rodos, tu pats, vertin
gas profesoriau esi padaręs 
daug moraliozuojančių ir išga
ningų prierašų su paišiuku, bet 
nieko negelbsti, ir mano meilė 
rūgsta diena iš dienos.

Neseniai pasitaikė man su 
ja šokti—brolių gimnazijos va- 
karėlyj. Muzika griežė “polką 
koketkų” ir visi šokėjai pasi
grobė savo partneres, kaip yra 
paprotis— ir aš apglėbiau sa
vąją taip maloniai, jos krutinę 
kuoarčiausiai savo širdies, ir 
tvirtai suspaudžiau jos rankų. 
Tai ji iškaito ir pasakė, “Tegul 
dievai, 
saldus 
rankas 
tamsta
kiu, o turėtum turėti pačių!” Po 
to ji pažvelgė į mane tiek karš
tai, kad man rodos, jog ji slap
tai myli mane. Jos žvilgsnis, 
ne juokais, sužeidė mano širdį, 
tartum kokia vylyčia but’ų per- 
lindusi, ir aš nieko nelaukda
mas parėjau su savo tarnu na
mo ir puoliau j lovą.

Greit įbygo motinėlė ir ma
nydama, kad aš sergu, nubėgo 
su mano vandeniu pas daktarų 
Butelį, šaukdama “Ponas’ dak
tare, maldauju, išgydyk mano 
sūnų, nes aš prisiekiau, kad jis 
paliktų-dvasiškiu; aš gerai už
mokėsiu!” Daktaras pavirino 
mano vandenį ir pasakė: “Li
gonis yra iš dalies cholerikas ir f 
iš dalies flegmatikas; jo inks
tams yra didelio pavojaus užsi
kimšti ir dideliems skausmams 
pilve ir’strėnose dėl blogo 
Šimo. Jam reikia didelės 
zės valninančių vaistų, 
tokia žole durnaropė, kuri
ga šlapiose vietose ir išduoda 
negerą kvapų, kaip Daktariška 
Knyga rašo; tos žoles šaknis 
sutrink su tos pačios žolės 
sėklomis' ir iš to padaryk dide
lį kataplązmą ir uždėk ant jo 
pilvo ir jis lai guli ant pilvo

fesoriau , vardan 
tamstos gerumo 
duok man vaistus 
arba patark man, kur gauti to
kią knygų, kad butų galima 
priversti mylėti. Ir jei patari
mo negausiu, tikėk man, gurė
siu mirti ir paskui manęs dar 
gali motinėlė numirti iš gai
lesčio, nes jos priesaika taps 
neišpildyta.—Akademija.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Janitorių 
Kliubo vakarienė 

pavyko

tų visi į savo kliubą, p. Elias 
pažadėjo su mielu noru pagel
bėti išgauti iš unijos viršūnių 
lietuvio biznio agento. Tod ne
reikia užsivarineti, bet visiems 
į vieną stoti.

Tiesa, musų lietuvių janito
rių Chicagoj yra labai daug. 
Jei vieną gražią dieną susira
šytume į vieną organizaciją, bū
tume nesilpnesni už bile * ku
rį svetimtaučių kliubą. Tik sve
timtaučiai turėdami savo biz
nio agentus geriau apsirūpina 
ir todėl geriau už mus stovi. 
Pas kitus obalsis 
savą” yra labai 
tas.

Tad lietuviai 
pat padarykim,
visi janitoriai ateikite į Kliu- 
po mėnesinį susirinkimų, ’atlai- 
kykim nepaprastą susirinkimą 
ir išrinkime komisiją iš tarpo 
lietuvių, kuri tais reikalais rū
pintųsi. Mes visko galime at
siekti su pagalba p. Elias. Jis 
žino, ką šneka. Unijai jis yra 
daug gerą padaręs ir su uni
jos prezįdentu yra geri priete- 
liai, tai ponui Elias lengva bus 
išreikalauti lietuviams janito
riams teisių.

.Vakare gražiai padainavo 
p-lės Gužas ir Pielis, p-lė Bar
dą uskaitė paskambino piano ir 
p. Jonas Kučas pagrajino ba
lalaika.

Po programos buvo šokiai. 
P-nas J. Kučas grajino ant ar
monikos, visi linksmi gerame 
upe pasišokę skirstėsi namo apie 
trečių nakties. Kaikurie, tiesa, 
buvo nepatenkinti, kad vakarie
nės nepakankamai tegavę.

Vienas janitorių.

Dec. 19
Jan. 6

Hellig Olai)
Oscar II ..

Kalėdinės Ekskursijos
Oscar II ................... N oi).'22
Frederik VIII ......... Dec. 9

pas b.tvo agentą arba:

m Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu
per KLAIPĖDĄ

Greitas susisiekimas via Kopenhagen
Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas
Laivų Išplaukimai Iš N e w York:

Informacijų ir laivakorčių reikalais

SCANDINAVIAN-AMER1CAN LINE
27 VVHITEHALL ST. 248 WA$HINGTON ST. ISO N. LA SALLE ST.
NEW YORK, N

ko- 
do-

au-

Lapkričio 8 d. Liet. Janito
rių Kliubas ’ turėjo draugišką 
vakarienę su programų Univer- 
sal Clubhouse, 814 W. 33 st-

Svečių buvo netoli šimtas, di
džiuma janitoriai ir jų drau
gai. Pirmiausia programos da
lis buvo Universal State Ban
ko prezidento p. Elias kalba, 

gražiais privedimais ir nu-su 
rodymais, kad janitoriams rei
kia turėti savo kliubą, kurs jų 
reikalais rūpinasi. Jei tik lie
tuviai janitoriai susiorganizuo-

24-tas JUBILIEJINIS

APVAIKŠČIOJIMAS
Bengia

Draugyste Palaimintos Lietuvos

J. Brazauskiene mirė
‘Juzefą Brazauskienė, 43 m., 

gyv. 3232 S. Union Avė., ku
rią prieš porų dienų keliais šū
viais peršovė jos įnamis (bur- 
dingierius) Julius Zerkaitis, 
55 m., vakar ryte nuo žaizdų 
pasimirė Cook pavieto ligoni
nėj. Velionė paliko sūnų Anta
ną 14 m.

SWEATERIŲ 
DIRBTUVE

Pirkite sau sweaterius tiesiai 
iš dirbtuvės.

Mes Juos Išdirbame.
Visokio didumo! Visokių spal
vų! Visokių stylių! Gatavi pa
daryti, ar padaromi už užsa
kymo.
Taipgi pilnas pasirinkimas 
žieminių megstinių daiktų pa

darytų kaip jus norite.
Musų kainos yra žemiausios, 

Kokybė y i geriausia.

Continental Knitting Mills
4161 ARCHER AVENUE

Tel. LAFAYETTE 6358
v—... . .. '•..........ji.................................. ;

Tai Yra Jūsų Paskutinė Proga
Turėti patogius ir šiltus namus šventėms

BUY NOW

Didžiausi Bargenai

Užtikrinta vieta perkantiems rakandus, nes čia nusipirksite už pusę kai
nos. — tiesiai iš dirbtuvės, iš pačių išdirbėjų. Mes patys padarom 
setus ir už savo darbą atsakom — jį pilnai garantuojam. Turime daug 
setų parduot už pigiau, negu kainuoja juos padirbti. Pasinaudokit šio
mis nupigintomis kanomis, nuo

S49, 559, 565, S75, 599
Turime didelį pidelį pasirinkimą. Meldžiame atsilankyti ir pamatyti 
kokius bargenus čia gausite. '_

ARCHER FURNITURE

Nedėlioj, Ląpkričio-Nov. 16 d., 1930
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

3133 So. Halsted St.

Pradžia 7:00

Įžanga 75c ypatai.

CO'MP

ant rontinių Setų
LIETUVIŲ RAKANDŲ DIRBTUVĖJ

Koncertas, Teatras ir šokiai. Statomas veikalas 
Adomas ir J ieva, labai gražus lošimas po vadovyste 
p. K. Sabonio.

Kviečia KOMITETAS.

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

Kad išleisti visą musų didelį staką boilerių ir radiatorių, mes pa
siūlome penkių karšto vandens radiatorių darbą J265 00

M

S'* m

1 i*Id RUDENINIS

Balius su Šokiais
Rengiamas

Lithuanian Morning Star Kliubo 
Subatoje, Lapkričio-Nov. 15,1930 

Wicker Park Svetainėj, 
2040 W. North Avė. v 

Įžanga 50c.
Pradžia 7:30 valandą vakare. 
Puiki muzika Joe Spetilos.

JOE KAZIKAITIS—KAZIK Savininkas.

4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 9733
Atsilankę į šį Balių tikrai busite užga

nėdinti. Kviečia KLIUBAS.

Jeigu jus norite įsivesti apšildymo plantą savo namuose. į “ 
ir mes išaiškinsime jums kaip jus galite turėti patogų šiai žiemai namą i 
reikalų. Jus galite padaryti mažą (mokėjimą, likusius gi išmokėti per 12 ar 24 mėnesius, 
kolinsime jums visiškai dykai visus reikalingus pačiam įsivesti apšildymo plantą įrankius, 
inžinierius išdirbs

Pabandykite mus 
musų kostumerių 
valandai po piet.

pašaukite mus telefonu, arba užeikite į musų ofisą 
j nesutrukdant kitų jūsų kasdieninių 

Mes taipgi pas- 
Musų apšildymo 

pienus, taip kad kiekvienas sugabesnis žmogus be jokio vargo gali atlikti darbą.

pirmiausia, pirm negu pirksite kur kitur. Jus rasite mus gera firma daryti biznį. Naudai 
musų vieta būna atdara šiame apšildymo sezone Kas vakarą iki 8 vai. ir nedaliomis iki 1

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

TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645

South West Skyrius:
4101 Archer Avenue

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

Kalbame Lietuviškai

So. Chicago Skyrius:
9300 Commercial Avė. 

Kampas 93-čios gt. 
Tel. SAGINAW 4847
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PASMAUGS, AR NE?
- I

Lenkijoje šį sekmadienį įvyksta seimo rinkimai. 
Apie baisų terorą, kurį Pilsudskis vartojo prieš opozi
cines partijas rinkimų kampanijos metu, žino visas pa
saulis. Todėl nebus nuostabu, kad diktatorius rinkimus 
“laimės”.

Jam reikia apie 300 atstovų seime pravesti konsti
tucijos pakeitimus, kuriais butų susiaurinta parlamen
to teisė ir praplėsta vykdomosios valdžios, ypač prezi
dento, galia. ' .' &

Bet jeigu, nežiūrint visų opozicijos partijų perse
kiojimų, Pilsudskis pralaimės, tai tuomet jo rankose 
dar bus jėga, kurios pagelba jisai galės visviena savo 
sumanymus įvykinti. Klausimas, ar demokratinė res
publika Lenkijoje bus pasmaugta, ar nebus?

Smurto viešpatavimas, tečiaus Lenkijoje negalės 
būt amžinas, nežiūrint kuo šie rinkimai pasibaigtų, nes 
Lenkijos darbininkai nėra pasyve minia, kuri duotųsi 
despoto jodoma.

DIDELI SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAI FRANCIJOJE

“Elta’’ spalių mėn. 28 d. praneša iš Paryžiaus:
“Šiomis dienomis visoj eilėj prancūzų rinkimų 

apygardų įvyko papildomi rinkimai į prancūzų par
lamentą. Visose apygardose laimėjo socialistai. 
Marselio apygardoj, pav., socialistų kandidatas ga
vo 2,000 balsų daugumą. Paryžiuje taip pat buvo 
išrinktas socialistas.

“Perigueux municipaliniuose rinkimuose savo 
kandidatus pravedė tik socialistai ir radikalsocia- 
listai. Nė vienas kandidatas, kuris rėmė vyriausy
bę, nebuvo išrinktas.”

Pasirodo, kad socialistų jėgos Europoje stiprėja, 
nežiūrint visų fašizmo ir bolševizmo pastangų sudemo- 
ralizuot darbininkų judėjimą. Tik-ką buvo pranešta 
apie socialistų pergalę Austrijoje; dabar matome, kad 
ir Francijoje socialistai eina stipryn.

Po karo Francijos socialistų partiją buvo visai su
griovę Maskvos agentai. Visą partijos organizaciją, iž
dą ir spaudą buvo pasigrobę komunistai. Didis Pary
žiaus dienraštis “L’Humanitė”, kurį buvo įsteigęs na- 
bašninkas Jaurės, irgi pakliuvo į jų nagus. Komunistai, 
be to, suskaldė ir Francijos darbininkų sąjungų susi
vienijimą (Confederation Generale du Travail).

Palikę be laikraščių, be pinigų ir be organizacijos, 
socialistai turėjo sunkiai dirbti, kol žinksnis po žinks- 
nio jie vėl atsigriebė. Ir dabar jau jie turi daugiau, 
kaip 100,000 narių partijoje, 103 atstovus parlamente 
(po aukščiaus minėtų rinkimų*— dar daugiau) ir dien
raštį “Populaire” Paryžiuje. Šiandie socialistai pajėgia 
sumušti rinkimuose liberalus ir dešiniuosius.

Jei per pastaruosius aštuonerius ar devynerius me
tus Francijos darbininkų judėjimas nebūtų buvęs ko
munistų suskaldytas,-tai nacionalistai nebūtų ją valdę, 
ir reikia manyti, kad visa Europos politika tuomet bu
tų ėjusi kitomis vėžėmis. Nes nuo Francijos, kaipo ga
lingiausios Europoje valstybėj, ta politika daugiausia 
priklauso.

Komunizmas Francijoje galų gale bus visiškai lik
viduotas, bet žalą, kurią jisai padarė tos šalies darbi
ninkų judėjimui ir kitų šalių demokratijai, bus neleng
va atitaisyti.

SKALSON!

Vienam “Lietuvos Aido’’ nu
meryje paduota prezidento An
tano Smetonos kalba, pasaky
ta spalių m. 27 d., kitam ap
rašyta pasikalbėjimas su tauti
ninkų fondo pirmininku D. J. 
Blynu. Dar trūksta, kad gene- 
ralio štabo viršininku butų pa
skirtas koks nors generolas 
Skilandis. Tada butų tikros Už
gavėnės.

Užsisakymo kaina:
Chfcagoje — paštu:

Metama ______ .......________ $8.00
Pusei metu ............. 4.eo
Trims mėnesiams 8.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui»75

Chicagoj per išnešiotojus!
Viena kopija........ ..................... 8c
Savaitei , ........ _____ _ 18c
Mineliui 75c

Suvienytose Valstijose, ne ChicaRoj, 
paštu:

Metams ........ —........... — . 87.00
Pusei metu----------------------— 8.50
Trims mėnesiams--------------- 1.75
Dviems mėnesiams _______ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metanui .-------------------------------88.00
Pusei metu__________________ 4.00
Trijns mėnesiams --------------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

FAŠIZMAS SUOMIJOJE 
SUSMUKO

Prieš porą menesių Suomijos 
buržuazija sveikino lapujiečių 
judėjimą, tikėdamasi, kad šis 
judėjimas nusilpnins- proleta
riatų. Valdžios pritarimo dėka 
lapujiečiai įgavo šaly pasitikė
jimo ir išplėtė savo veikimą. 
Terorizavo darbininkų vadus, 
pačius darbininkus ir net pro
gresyvius buržuazijos atstovus. 
Visa tai darė po priedanga ko
vos su komunizmu. Tačiau la
pujiečių veiksmai iššaukė ne
pasitikėjimų visam krašte. Tas 
nepasitikėjimas padidėjo,- kai 
lapujiečiai pagrobė buvusį Suo

mijos prezidentą štolbergų. 
Greitai buvo susiprasta, kad vi
sas darbas’ vedamas organizuo
tai, su nuolatiniu centru, ku
ris siuntinėja įsakymus ir pa
rėdymus terorizuoti darbinin
kus, permesti jų vadus per sie
ną į svetimas valstybes.

Išvengti areštams, lapuj iečių 
vadai kreipėsi i savo, judėjimo 
dalyvius, kviesdami susirinkti j 
Helsinki ir pasiduoti į policijos 
rankas. Susirinko apie 400 žmo
nių. žinoma, areštuoti tiek 
žmonių nebuvo įmanoma, ta
čiau tai davė progos pravesti 
tardymą. Pasirodė, kad viso 
judėjimo centras buvo vyriau
siojo kariuomenės štabo virši
ninkas Valenius, kurio įsaky
mu buvo pagrobtas preziden* 
tas štolbergas. Be to, apie Va- 
lenijų buvo susispietę keli kiti 
štabo karininkai, kurie ruošė 
fašistų karini perversmą. Kvo
tos davinių susirinko liek daug, 
jog buvo duotas įsakymas areš
tuoti generolų Valenijų ir jo 
bendradarbius.

Šis areštas nuplėšė kaukę ta
riamam prieškomunistiniam ju
dėjimui. Dabar jau aiškus ju
dėjimo planai ir jo pasėkos. 
Suomijos liaudis, su pasibiau- 
rėjimu sekusi lapujiečių veda
mą krašte anarchijų, triumfuo
ja ir reikalauja nubausti visų 
įvykių kaltininkus. (“S.’’)

Tas atidengimas, kad tikrie
ji Suomijos lapujiečių (fašis
tų) judėjimo vadai sėdėjo vy
riausiame armijos štabe, iškėlė 
aikštėn įdomų faktą. Pasirodo, 
kad fašistišką perversmą Suo
mijoje ruošė armijos karinin
kai, prisidengę ūkininkų skrais
te. Visuomenei buvo skelbia
ma, kad Lappua apielinkės val
stiečiai su savo senuoju vadu 
Kosola rengiąsi “dėl tėvynės 
labo” išnaikinti komunistus. O 
iš tiesų tiek Kosola, tiek kiti 
“lapujiečiai” buvo tik akli įna
giai generolo Valenijuso ir ki
tų vyriausiojo štabo karininkų 
rankose. Taigi ne liaudyje, bet 
armijos viršūnėse buvo daro
mas fašistiško perversmo są
mokslas.

Čia reikia priminti, kad tas 
pats dėjosi ir kitose šalyse, 
kur fašizmui pavyko įsigalėti. 
Italijoje karalius Viktoras 
Emanuelis, kaipo vyriausias ar
mijos vadas, išdavė kraštą 
juodmarškinių bandoms ir jų 
viršilai Mussoliniui. Ispanijoje 
buvo taip pat. Vengrijoje, Lie
tuvoje, Lenkijoje fašistiški 
perversmai irgi būvą padaryti 
karininkų rankomis.

Pagaliau, ir “raudonasis” Le
nino fašizmas laimėjo Rusijoje 
tik su armijos pagelba.

Suomijojt' tečiaus, pirma ne
gu fašistiškiems sąmokslinin
kams pavyko pasiekti savo 
tikslą, jie išsišokę. Buvusiojo 
prezidento Stahlbergo (ar štol- 
bergo) pagrobimas iššaukė bai
sų pasipiktinimų žmonėse, ir 
sąmokslo vadai tapo sučiupti. 
Jeigu ne šis skandalas, tai ir 
Suomijoje gal butų įvykęs fa
šistiškas perversmas.

FANATIŠKOS MASKVOS 
DAVATKOS

“Laisvė” bando šitokiais žo
džiai “įrodyti”, kad Stalino ka
ralystėje esą labai puiku:

“Socialfašistas Grigaitis ant 
tiek suniekšėjo, kad nieko 
gero nemato Sovietų Sąjun
goj.”
Bet šitoks nekultūringas 

“Laisvės” piktžodžiavimas įro
do ne Sovietų Sąjungos geru
mų, o tik “Laisvės” redaktorių 
fanatizmą. Vidikas ir jo ben
dradarbiai “protauja” ir elgiasi 
taip, kaip tamsi davatka, kuri 
nepakenčia priešingos nuomo
nės ir laiko “smertelnu grieku” 
jos aklo tikėjimo kritikavimą.

Pati “Laisvė” su pritarimu 
Cituoja ištrauką, iš tūlo E. Fal- 
kovskio telegramos iš Maskvos, 
kurioje pasakyta, kad Rusijoje 

“tik pereitais metais suvirš 
1,300,000 buvo užregistruota 
heiįarbiu.”
šitie žodžiai ne. sumuša, bet 

patvirtina “Naujienų” nurody
mą, jogei sovietų Rusijoje dar 
neperseniai buvo daugiau kaip 
milionas bedarbių.

O jeigu taip, tai aišku, kad 
ne Leninas ir ne Stalinas ir 
bendrai ne bolševizmas panai
kino bedarbę. Juk pernai Ru
sija buvo bolševikiška ir Stali
nas' ją valdė.

šiemet, kaip mes jau pir- 
miaus esame rašę, dar kovo 
mėnesyje buvo Rusijoje suvirš 
milionas bedarbių. O kovoz mė
nesyje irgi Stalinas valde.

Taip pat aišku, kad bedarbę 
negalėjo panaikinti “penkme
čio planas”, nes tas planas 
(“piatilietka”) jau daugiau, 
kaip dveji metai yra vykina
mas.

Vadinasi, Bimbos ir kitų pa
našių pleperių tauškalai* kad 
bclševikų valdžia esanti vienin
telė pasaulyje, kuri turinti ste
buklingų galią panaikinti ne
darbą, — yra žiopli. Taip pat 
ir garsioji Stalino “piatilietka” 
tos galios neturi.

Sovietų Rusijoje ėmė spar
čiai nedarbas mažėti tiktai tuo
met, kai valdžia pradėjo vesti 
infHacijon valiutą, paleisdama 
apyvarton milžiniškas sumas 
popierinių pinigų, .— panašiai, 
kaip kad buvo Vokietijoj^ 
1922-23-24 metais, markės krb 
timo laiku. “Naujienos” aną 
dieną padavė ir skaitlines, ro
dančias infliacijos augimą Ru
sijoje.

Tąigi tas darbų padidėjimas 
bolševikijoje, kuris sumažino 
bedarbių skaičių ir kai kuriose 
srityje iššaukė net darbininkų 
trukumų, yra pasiektas červon
co vertės puldymu ir visos so
vietų finansinės sistemos ardy
mu.

Kuo gi Vidikas ir Bimba ga
li šitą faktą atremti? Jie nė 
nebando jį atremti, bet vietoje 
to jie “niekšuojasi”, kaip iš 
proto iššikraustę!

Bet ko geresnio gali iš aklų 
Maskvos davatkų tikėtis?

VIETOJE STRUMSKIO, 
BUKŠNAITIS
į, ‘

. “Vienybės” B-vei pašalinus iš 
manadžerio vietos p. Mikalaus
kų, pasitraukė iš direkcijos bu
vęs jos sekretorius p. Strumš- 
kis. Dabar “V-bė” praneša, kad 
bendrovės sekretorium esąs pa
skirtas p. Pijus Bukšnaitis.

1905 m. p. Bukšnaitis buvo 
socialistas ir užsiimdavo revo- 
liucinės literatūros platinimu 
bei prakalbų rengimu. Tarpe 
artimesnių draugų jisai buvo 
žinomas po pseudonimu “Luš- 
nakojis”. Amerikon atvykęs, 
jisai per keletą metų priklausė 
Lietuvių Socialistų Sąjungai.

Pernai jisai buvo išrinktas 
sandariečių . prezidentu, bet 
vice-prezidentas Grisius jį nuo. 
“sosto“ nuvertė.

Sveikatos Dalykai
Šlapumo tyrimas

J > ♦. 1

Rašo Dr. I. E. Makarai?'
Kai kurie daktarai bando li

gų atspėti, užmesd'ami akį cnt 
bonkutės, kurioj randąsi pa
ciento šlapumas. Už tą analizę 
daktaras paimu du, penkis, o 
kartais net ir dešimti dolerių. 
Visa ta procedūra atliekama 
ofise. Daktaras duoda ligoniui 
kelias piliules nuo inkstų ir 
liepia eiti namo.

Pacientas eina namo ir gal
voja: “Tai bent geras dakta
ras. Tai bent profesorius. 
Pažiurėjo į bonkutę su šlapumu 
ir tuoj jam pasidarė aiški ligos 
paslaptis’. Reikia apie tą dak
tarą pasakoti ir savo kaimy
nams”.

Taip šis apgautas pacientas 
ir padaro. Už nedėlios ar dvie
jų to daktaro ofisas pilnas li
gonių. “Profesorius” egzami
nuoja pacientų šlapumų įr duo
da jiems po keliąs piliules, ži
noma, iš kiekvieno paciento ne
užmiršta paimti du, penkis ar 
net dešimtį dolerių.

Dabar aš noriu porą žodžių 
tarti apie tos apgaulingos eg- 
zaminacijos vertę. Mes dakta
rai gerai žinome, kapt ima ma
žiausiai apie pusę valandos iš
tyrimui šlapumo patologiškų 
savybių. O jeigu norima pilnai 
chemiškai ir mikroskopiškai 
šlapumą ištirti, tai reikia pa
švęsti apie dvi valandas. Tokiu 
budu daktaras turi būti tikrai 
“stebuklingas”, jei jis vien tik 
į šlapumo bonkutę pažiūrėjęs 
gali atspėti ligą. Vadinas, ga
li pasakyti kuo žmogus serga, 
—inkstų, pūslės ar šlapinimosi 
kanalo liga.

Tokio dalyko, žinoma, nėra. 
Tikėti, kad “profesorius” gali į 
bonkutę šlapumo pažiūrėjęs pa
sakyti ligų, yra. didžiausias ab
surdas. Vienų vakarą pas ma
ne atsilankęs ligonis pradėjo 
pasakoti apie “eudauną“ dak
tarą. Aš pasiryžau jį įtikinti* 
kad tas “profesorius” jį tik pri- 
gaudinėja. Patariau jam pa
siųsti savo ne nesaldytos arba
tos bonkutę. Jis taip ir pada
rė. Na, ir kas gi pasirodė? 
“Cudaunasis” daktaras pažiurė
jo į bonkutę arbatos ir tarė: 
“Moče, tavo liga y va pavojin
ga,—sergi cukrine liga”. Mote-1

sis daktare, aš padaviau tams
tai nesaldytos arbatos bonku
tę, tad kaip joj galėjo atsirasti 
cukrus ?”

Tokio dalyko “eudaunas” 
daktaras nesitikėjo. Jis parau
do ir ėmė visaip išsisukinėti. 
Tačiau visi argumentai baigėsi 
tuo, kad moteris ne tik nieko 
nemokėjo už “egząminaciją”, 
bet dar atgavo penkis dolerius, 
kuriuos buvo jos vyras sumo
kėjęs. ,

Tos rųšies “egzaminacijų’ 
pasitaiko gana daug. Todėl pa
tartina kreiptis į sąžiningus 
daktarus, kurie nuodugniai šla
pumą egzaminuoja, kad surasti 
ligų. Jie tai, daro tik tame at- 
vėjy j, kuomet mato reikalų. 
Priegtam ligoninis reikėtų tu
rėti daugiau kantrybės*, Jie pa
prastai bėginėja nuo. vieno dak
taro pas kitą ir leidžia be rei
kalo pinigus. Ir vis dėl to, kad 
nori “tesbuktingai” greit pa
sveikti. Ir reikia pasakyti, kad 
tie nekantruoliai lengviausiai 
patampa visokių šarlatanų au
komis. Tuo tarpu sąžiningas 
daktaras jiems galėtų daug pa
gelbėti, jei jis turėtų pakanka
mai laiko tinkamai ligą išstudi-

ris staiga atšovė: “Gerbiama- jįiioti.

F. T. A. Hoffmato ' Vertė J.

Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

“Tu pats, tu pats esi, Medardai, 
kurį aš taip neišpasakytai my
liu.” Tai buvo mano paskuti
niai žodžiai, kuriuos dar pajė
giau ištarti.

Bet iš vienuoliu lupų lyg 
dangiškas balzamas patekėjo 
raminanti bažnyčios paguoda. 
Vienuolis dabar man rodėsi ne
be Medardas. Greitai po to ma
ne paėmė už rankos vienas 
garbingas pilgrimas ir lėtais 
žingsniais išvedė pro didžiąsias 
bažnyčios duris. Jis kalbėjo 
šventus kilnius žodžius, bet aš 
turėjau užmigti, lyg saldžių, 
malonių tonų nusuptas kūdikis. 
Netekau nuovokos.

Atsipeikėjusi pasijutau begu
linti apsirengus savo kambary 
ant sofos. “Ačiū ir garbė Die
vui ir Šventiesiems, krizis pra
ėjo, ji pasveiksta!” kažkas su
šuko. Tai buvo gydytojas, šiuos 
žodžius taręs į mano tėvą. Man 
papasakojo, kad rytą metą ma
ne radę sustingusių, apmirusią 
ir bijoję, kad busiu mirusi.

Tu matai, mieloji dievobai
mingoji mano motina, kad ma
no išpažintis tam vienuoliui 
Medardui buvo tik gyvas sap
nas, paėjęs iš sujudintos mano 
padėties. Tik šventoji Rozalija, 
kuriai aš dažnai melsdavausi ir 
į kurios paveikslų ir sapne 
šaukiausi, leido man visa tai 
įvykti, idant galėčiau išsigel
bėti iš tų kilpų, kokias man bu
vo tas veidmainingas nelabasis 
užsprendęs. Mano širdy dingo 
meilė prie to apgaulingo vaiz
do vienuolio apdaruose. Aš vi
sai pasitaisiau ir vėl linksma ir 
laisva grįžau į gyvenimą. — 
Bet, o teisingas Dieve, dar vie
ną kartų buvo man lemta bai
siausiu budu susidurti su tuo 
nekenčiamu vienuoliu. Į musų 
dvarą atėjo vienuolis, kurį to
me pačiame akies mirksny par 
žinau esant Medardą. “Tai yra 
tas velnias, su kuriuo motina 
kalbėjo, saugokis, saugokis! — 
jis tyko tavęs!” šaukdavo man 
be perstojo nelaimingas Her- 
mogenas. Ak, tas perspėjimas 
ir be to butų buvęs bereikalin
gas. Iš pirmo momento, kai tik 
tas vienuolis savo žemų geidu
lių kibirkščiuojančiomis akimis 
į mane pažvelgė ir po to švent
vagiškai nudavęs dvasios paga
vimą, ėmė šauktis į šventą Ro
zaliją, jis man pasidarė bau
gus ir baisus. Tu žinai visas 
tas baisenybes, kurios po to 
įvyko, geroji, mieloji motina. 
Bet ak, kam kitam, jei ne tau 
išsipažinsiu, kad man tas vie

viltieš žvaigždelės, draugiškai 
man rodančios kelių, kuriuo 
turiu keliauti!

(Po kelių dienų)
Ne, lai netemdo tamsios abe

jonės skaisčiųjų saulės dienų, 
kurios man patekėjo. Garbin
gasis tėvas Cirilius tau, mano 
brangioji motina, kiek man ži
noma, 'smulkiai pasakojo, kokią 
blogą kryptį buvo įgavęs Le
onardo procesas, kurį mano 
perskubus įsišokimas buvo ati
davęs į rankas piktam Krimi
naliniam Teismui. Kad yra pa
gautas tikrasis Medardas, kad 
jo galbūt nuduotoji beprotybė 
greitai visiškai praėjo, kad jis 
prisipažino visose savo nedory
bėse, kad jo laukia teisinga 
bausmė ir... bet toliau ne, ka
dangi to nusikaltėlio, kurs tau 
būdamas vaikas buvo toks 
brangus, jo liūdnas likimas 
perdaug žeistų tavo širdį. — 
Tas nepaprastas procesai buvo 
vienintelė kalbos' tema dvare. 
Leonardas buvo laikomas už
kietėjusiu, užsispyrusiu nedorė
liu, dėlto kad jis nieko nepri
sipažino. — Kaip Dievas dan
guj ! — Kai kurios kalbos man 
buvo lyg kalavijo smūgiai, nes 

nuolis vis dėlto buvo labai pa
vojingas, nes giliai many gi

lmė koks tai jausmas, panašus 
į anų, sukėlusį many nuodėmės 
mintį, prieš kurį aš turėjau 
kovoti, kaipo nelabojo gundy
mų. Buvo momentai, kada aš 
apjakelė pradėdavau tikėti ap
gaulingai dievotoms to vienuo
lio kalboms, taip kad man ro
dydavosi, lyg iš jo trykštų 
dangiška kibirkštis, galinti už
degti many grynų, nežemišką 
meilę. Bet tuomet, net laike 
pakilios maldos jis mokėdavo 
su nedoru gudrumu įžiebti ug
nį, kuri tikrai kilo iš pragaro. 
Lyg angelų saugotoją tuo mo
mentu atsiųsdavo xšventieji, i 
kuriuos taip širdingai mel
džiausi, mano brolį. —

Įsivaizdink tik sau, mieloji 
motina, mano išgąstį, kai čio
nai, pirmą kartą man pasiro
džius kunigaikščio dvare, prie 
manęs priėjo vyras, kuris' man 
iš pirmo žvilgsnio pasirodė esąs 
vienuolis Medardas, nežiūrint, 
kad jis buvo civiliškai apsiren
gęs. Jį pamačiusi netekau nuo 
vokos. Atsigavusi kunigaikštic- 
»iės rankose visu balsu surikau: 
Ta> jis, tai jis', mano brolio nu- 
žudytojas. — “Taip, tai yra jis, 
atsakė kunigaikštienė: persi
rengę* vienuolis Medardas, pa
bėgęs iš vienuolyno; tas nepa
prastas jo panašumas į savo 
tėvą Francesko...”

Šventasis Dangau, padėk 
man, šį vardų rašant per visus 
mano sąnarius pereina šaltas 
šiurpa*. Tasai mano motinos 
paveikslas buvo Francesko... 
tasai apgaulingas vienuolio fan
tomas, mane tiek kankinęs, tu
rėjo lygiai jo bruožus! — Me
dardas, j,į pažinau esant tųi bū
tybę per savo stebėtinąją išpa
žintį sapne. Medardas yra 
Francesko sūnūs, Pranas, kurį 
tu, geroji motina* taip dievo
baimingai buvai išauklėjusi ir 
kurs paskui nugrimzdo nuodė- 

•nyčse ir nedorybėje. Kokius ry
šius, turėjo mano motina su tuo 
Francesko, kurio paveikslą ji 
slaptai laikė, ir jį matydama, 
rodėsi, skęsdavo kokių tai lai
mingų laikų atsiminimuose? 
Kaip tai atsitiko, kad tame pa
veiksle Hermogenas matydavo 
velnią, ir kad jis buvo priežas
tis mano ypatingo sujudimo? 
Aš kamuojuos abejonėse ir nu
jautimais. — šventas Dieve, ar 
aš esu jau išsigelbėjusi nuo tos 
piktos galybės, kuri mane Irį- 
kė suraišiotą? — Ne, aš nega
liu toliau rašyti, man rodosi, 
lyg bučiau tamsios nakties ap
siausta ir nematau nė vienos

i stebėtinu budu many kažkoks | 
balsas vis tvirtino: jis yra ne
kaltas, ir tai paaiškės kaip die
na. — Aš jo giliausiai gailė
jausi, turėjau pati sau prisipa
žinti, kad jo paveikslas, kai jį 
prisimindavau, sukeldavo many 
jausmus, dėl kurių negalėjau, 
abejoti.

Taip! — aš jį mylėjau'neiš-, 
pasakytai dar tuomet, kai jis 
pasauliui tebebuvo nedoras nu
sikaltėlis'. Stebuklas išgelbėjo | 
jį ir mane, nes aš bučiau mi-1 
rusi, lyg tik Leonardo galvą 
butų budelio ranka nukirtus. 
Jis yra nekaltas, jis myli ma-| 
ne, ir greitu laiku jis bus vi-1 
siškai mano. Tokiu budu visli 
tamsus nujautimai iš mapo 
ankstybosios kūdikystės metų, 
kuriuos priešingoji galybė taip! 
prigaulingai stengėsi sudrums-, 
ti, puikiai tirpsta gražiame pa-i 
tekėjusiame gyvenime. O, pa-| 
laimink mane ir tnaiio mylimą-1 
jį, tu dievobaimingoji motina!] 
— Ak, kad galėtų tavo laimin
gasis kūdikis prie tavo širdies Į 
išverkti savo dangiškąjį džiaug
smų!

Leonardas yra visiškai pana-, 
šus į anų Francesko, tik, rodo-’ 
si, yra aukštesnis ir nuo Frah-i 
cesko ir to vienuolio Medardd, 
labai ryškiai skiria ji tam tik-į 
ras charakteringas bruožas, jo! 
tautos ypatybė (tu žinai, kad! 
jis yra lenkas). Abelnai nerim-J 
ta buvo gilios dvasios, apsuk-’ 
rų, kilnų Leonardą, kad ir vie
nam akies mirksniui palaikyti 
per kokį nors pabėgusį vienuo
lį. Bet vis tik anų baisiųjų sce
nų musų dvare šiurpingas įspū
dis tebėra gana didelis. Daž
nai, Leonardui staiga pas ma
ne įėjus ir savo šviesiomis aki
mis į mane pažvelgus, kurios,4 
deja, taip yra panašios į Me-| 
dardo akis, mane nenoromis] 
pagauna siaubas, ir aš turiu] 
saugotis savo vaikišku ilgėsi u J 
neįžeisti savo mylimojo. Man’ 
rodosi, kad kunigo paiaimini-j 
mas pagaliau išvarys visas tas’ 
tamsias esybes, kurios kol kas 
vis dar į mano gyvenimą įne
ša daugelį tamsių šešėlių. Pri
glausk mane ir mylimąjį į tavo 
karšta maldą, brangioji mano 
motina! — Kunigaikštis nori, 
kad greitai įvyktų jungtuvės; 
apie tą dieną aš tau parašysiu, 
idant tu galėtum atsiminti sa
vo vaiką jo gyvenimo iškilmės 
ir lemties valandą...”

Vėl ir vėl skaičiau Aurelijos 
laiško puslapius. Man rodėsi, 
lyg dangiškoji dvasia, kuri iš 
jo švietė, veržėsi į mano kru-. 
tinę ir jos tyras spindulys ge-| 
sino visą nuodėmingą nedory-;. 
bių ugnį. 1

(Bus daugiau) j

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

1 IMPERFECT IN ORIGINAL Į ■
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Palaimintos Lietuvos Draugy

stės Koncertas ir Teatras

Brighton Park
American Lithuaiuan -Citizen 

Club mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, lapkričio 16 d. 
lygiai pirmą vai. po pietų, K. 
Gramonto svetainėj, 4535 So. 
Rockvvell Str.

Nariai gerai padarytų jeigu 
jie patys skaitlingai atsilanky
tų susirinkiman ir kartu atsi
kviestų savo draugus dėl prira
šymo juos į kliubą.

Kurie iš narių per visą išti
są metą negalėjo arba neturėjo 
progos šiuo bei tuo pasidarbuo
ti savo kliubo gerovei, tai esa
te' prašomi nors dabar metui 
baigiantis pasidėti kitus darbus 
i šąli ir veikti, kad tą šios apie- 
linkės piliečių šeimynėlę-kliubą, 
žymiai padauginus, tai yra 
stengtis gauti daugiau naujų 
narių, o kuomet bus daug na
rių, tai ir finansiškai bus kliu-| 
bas turtingesnis. Taigi musų 
pareiga dirbti, kad ši užbaiga 
metų butų kliubui visais žvilgs
niais naudinga. Beto kliubasi 
turi nusitaręs trumpoj ateity 
surengti puikų pasilinksminimo 
vakarėli su gardžia vakariene. 
Tam tinkamos svetainės paimti 
yra paskirta komisija iš pir
mininko ir raštininko. Bet ka
dangi šioj apielinkėj mums ži
nomos svetainės nelabai atatin-

Dvidešimts keturi metai kaip 
gyvuoja Palaimintos Lietuvos 
Pašalpinė Draugystė, kuri susi
tvėrė 18-tos apylinkės koloni
joje ir vėliaus persikėlė ant 
Bridgeporto.

Ši draugija lapkr. 16 d. Lie
tuvių Auditorijoje ant Bridge
porto rengia koncertą ir tea
trą paminėjimui 24 metų drau
gijos gyvavimo.

Veikalas yra statomas Miko 
Petrausko operetė “Adomas i* 
Jėva”. Veikalas yra labai gra
žus, vadovauja P. K. Sabonis. 
Po koncerto bus šokiai iki vė
lybos nakties. x

Taipgi 24-tame jubiliejinia
me apvaikščiojime bus laimėji
mai ir dalinamos dovanos gar
bės nariams. Vieni gaus pir
mas dovanas, kiti antras, viso 
bus 40 garbės narių. Jodei yra 
svarbu kiekvienam nariui ir pa
šalinei publikai dalyvauti šiame 
vakare.

Taip pat yra draugija nu
tarus tą vakarą priimti naujus 
narius veltui į draugystę nuo 
18 iki 40 metų amžiaus, todėl 
lietuviai pasinaudokite proga.

Palaimintos Lietuvos Drau
gystė yra gerame stovyje finan
siniai ir nariais.

Reporteris P. M.

Lietuvių Valanda
Ateinantį sekmadienį, lapkr. 

16 nuo 1 ik* 2 valandos, iš

radio stoties W.C.F.L. bus duo
dama Budriko valanda lietuviš
kos muzikos ir dainos. Daly
vaus grupe kontestantų, taipo
gi Budriko Orkestrą.

Be orkestros ir kontestantų, 
dalyvaus Birutės Choras, po va
dovyste Miko Jozavito, naujo 
Birutės vedėjo. Birutė yra vi
siems gerai žinoma, nėfa rei
kalo ją reklamuoti. Netankiai 
pasirodo, ir bus įdomu paklau
syti per radio.

Dainininkų konlestas sekasi 
gerai, labai daug kontestantų; 
bus duodamas per dvi stotis, 
sekmadieniais nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų, iš stoties VV.C.F.L. ir 
ketvirtadieniais iš stoties W.H. 
F.C-, nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Atsiųskit savo balsus už kon- 
testantus pas Jos. F. Budrik, 
Ine. Song Contest, 3417 South 
Halsted St., Chicago, III.

Vienas štabo.

Šiurpi tragedija lie
tuvių šeimynoje

Pamišęs 'vaikinas papiovė pa
tėvį, nukirto dvi moteris ir 
pats nusižudė

Į.— I

Romanas Bankevičius, 18 me
tų, high school mokinys, stai
ga pamišęs atliko šiurpią tra
gediją vakar pavakary.

Banevičius gyveno su savo 
motina ir patėviu, Frank Banke- 
vičiu, 3313 Lowe Avenue. Pa
tėvis pradėjęs ko tai ginčytis 
su žmona. Vaikinas nieko ne
laukęs pagriebė bučerišką peili 
ir pradėjo badyti patėvį. Moti
na puolusi jį gelbėti, Romanas

to pamišėlis išbėgo pro 
laukan ir pasitiko Mrs- 
Baltušienę, kuri gyveno 
pačiame name iš kiemo 

Pagrobęs kirvį, vaike-

ir ją pritrenkęs ligi sąmonės 
netekimo.

Po 
duris 
Auna 
tame 
pusės,
zas jai perskėlė galvą ir bėgo 
kirviu ir peiliu nešinąs toliau.

Bėgdamas skersai alėjos jis 
pasitiko Mrs. Barbara šembelie
nę (ar Shedbar), 3318 Wallace 
kuri išgirdusi nąmuose klyks
mą, bėgo pamatyti, kas ten de
dasi.. Vaikėzas tuo pačiu kir
viu nešinąs pradėjo ją vytis 
ir pasivijęs ją jos pačios base- 
mente, skėlė jai kirviu į gal
vą. Tai atlikęs bučerio peiliu 
jis persipiovė savo gerklę ir 
paleido gyslas.
Kaimynai išgirdę riksmą Ban- 

kevičių namuose, tuojau įšau
kė Deering stoties policiją. Jie 
matė visą tragediją, kaip pa
tėvis ir sūnūs grumdamiesi iš
sirito per duris ir patėvis nu
virto negyvas, supiaustytas kuo 
ne į gabalus.

Moterys, Balčiūnienė ir Shed
bar skubiai nugabentos, pirmo
ji į St. Paul antroji į St. Char
les ligonines, bet mažai bėra 
vilties joms pagyti.

Mirtinai susižeidęs vaikinas 
nugabentas į Bridewell ligoni
nę. Jis nieko nebegalėjo kal
bėti. Spėjama, kad tragedija 
atsitiko dėl vaikino staigaus pa
mišimo.
Frank Bankevičius paskutiniu 

laiku buvo bedarbis.
(Taip paduoda anglų laikraš

čiai. Musų reporterio surinkto
mis žiniomis, Romanas Banke
vičius pirmiausia užpuolė namo

savininkę Baltušienę, o kai tė
vas (o ne patėvis) Pranas Ban
kevičius puolė moterį ginti, tai 
sūnūs ir j j subadė peiliu. Pas
kui sukapojo ir Šembelienę. 
Platus reporterio aprašymas 
šios tragedijos tilps pirmadie
ny).

Naujas “Margutis”
Vanagas kažkame, o margu

čius Chicago j e, deda. Ką tik iš
ėjo iš spaudos naujas numeris. 
Telpa paties Vanaagičio smul
kus jo maršruto aprašymas ir 
visoki prietykiai. Parašyta la
bai gyvai. Prietykiai, vaizde
liai, juokučiai su melancholijos 
prošvaistėmis rašinį daro ne 
tik gyvu, bet ir margu. Tiesa, 
Vanagaičio šis maršrutas yra 
daugiau triumfališkas maršas 
per klebonijas. Matyt, gerokai 
paveikė “Draugo” karMžioji- 
mas, kad p. Vanagaitis pasida
rė garsus ir laukiamas ypatin
gai klebonų. Tai \‘Draugo” 
broleliams seilės galės’ varvėti!;

Iš dainų yra su gaidomis! 
“Lietuvos Kareivėliai”, smagi, 
dainuoti.—S.

gelį metų Chicagojc ir randasi 
gerame stovyje finansiniai ir 
nariais, nes šv. Petronėlės drau
gija visados save tvarkingai ve
dasi ir josios nariai vienybėje 
darbuojasi dėl draugystės la
bo.

Šv. Petronėlės draugystė prie 
progos rengia bunco parę lapkr. 
19 d. trečiadienį, 7 vai. vak. 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St. mažojoj svetainėje.

Šventa Petronėlė kviečia kaip 
narės ir narius į bunco parę 
ir visą Chicagos lietuvių visuo
menę., bus gera proga išlaimė-

ti penkias doyanas rankų dar
bo.

Kviečia visus Petronėlė.
Reporteris P. M.

IŠMOKIT DEZAININIMA
IV Dezaininimas ir siuvimas 

’ Arėsiu moka didele alsr*.
Ju.s galite išmokti šio j?e- 

8‘ ujk rai apsimokančio užsifi- 
mimo i trumpa laik%. Di- 
ilomos išduodamos. Ka- 
*vkite dėl nemokamos 
nvijelšs.

flMk MASTER COLLEGE 
?■ 4 Joe. F. Kasnicka.

Prinęjpalas
190 N. State SU k. Lake St. 10 fl.

DR. B. M. ROSS
UŽTIK1MAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 

3 0 METŲ.

Sergantys žmones yra kviečiami 
dykai pasitarti su daktaru.

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

Bridgeportas
Bunco pa.re

šventos Petronėlės pašalpinė 
draugystė gyvuoja jau per dau-

Jo 
to, 
rėję kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus, ijcrvų, 
inkstų ir pūslės pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti 
laimingais. Geriausias gydymas sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silp
niems vyrams.

Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm nėra 
perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo paralyžių, 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikalbėkite su daktaru 
apie bilc kokią ligą ar silpnumą. UŽ geriausį gydymą jus mokate ne 
daugiau, negu norite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street 

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

VALANDOS: Kasdie nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Ntdėtioj 10 i. m. iki 1 
p. m. Pancdėliais, ^eredomis ir Subatoinis valančios prailginamos nuo

10 a. m. iki 8 p. m.

I)r. B. M. Ross

lzxxxxzxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmi^

ka tokiems vakarėliams,z tai 
kiek žinau dar kolkas svetaine 
nėra paimta, o gal reikės kraus
tytis Į Lietuvių Auditoriją? 
Nieko tam blogo, tik, žinoma, 
čia kliubas gyvuoja ir turi sa
vo centrą, o Į kitą apielinkę 
nuvažiavus rengti vakarėlius,! 
tai irgi neišpultų ir išrodytų 
lyg tai butų noras kavotis nuo 
v ietinių Drightonparkiečių.

Reikės palaukti koki viršmi- 1 
nėtas susirinkimas galutiną 
nuosprendi padarys, kas link 
s ve t a i n ės paėm i mo.

Kurie iš narių užsilikę su sa
vo duoklių mokėjimu i kliubą, 
prašomi šiame susirinkime bū
tinai užsimokėti.

—■ /

Vyrai! Stai Vertė!
................................................................................................................................................... ............................................ 1' ...................

PRAŠMATNUS — NAUJI - MADINGI

OVERKAįUTAI
Puikiausių Vilnonių Audeklų, Naujausių Spalvų ir 

Gražiausių Paternų
—Anton Jūsas.

Išvažiavo Lietuvon
Pranciškus Tumas, 341 Ken- 

sington Avė., išvažiavo Lietu
von apsigyventi. Taipgi “Bre- 
men” laivu išvažiuoja Nikode
mas Šavelis su motore ir dviem 
vaikais, irgi mano apsigyventi.

Atvažiuoja iš 
Lietuvos

Gavome pranešimą

Raila sėdo ant laivo “America”, 
kuris išplaukė iš Hamburgo 
lapkričio 11 d. ir pribus i Ne\v 
Yorką laipkričio 22 d.

prašomas priduoti savo telefo
ną, kad galėtume pranešti jos 
pribuvimą Chicagon.

W35

(^verkautai tobuliausia 
pasiūti garsių išdirbė- 
jų! Overkautai su tur
tingu pamušu, s Over
kautai, kuriu slylius 
pasiekia pačias sezono 
augštumas dėl vyrų ir 
jaunų vaikinų! Jie, be 
abejonės, yra didžiau- 
s/a vertė, kokią galima 
gauti už pinigus.

DIDUMO DEL ŽEMŲ, 
STORŲ IR AUGŠTŲ 
VYRŲ, TAIPJAU RE
GULIARIU DIDUMO 
VYRŲ _

Specialiai
Tiktai vieną savaitę

Pradedant Panedėly
Vyrų siutai išvalomi ir 

suprosinami 

85c
Moterų Plain šilkinės dresės išva

lomos ir suprosinamos 

$1.00
Kautai su kailių kalnieriais 

ir rankovėmis
$1.50

Moterų ar Vyrų Skrybėlės 
išvalomos ir sublokuojamos 

75c
Musų darbas jums patiks

Little Star
SANITARY CLEAN1NG SHOP

Specialės Vertės! 2 Kelinių Siutai
Naujo Styliaus CQĘ—Worsted Audeklų
Naujų Paternų ,*** Rankomis Pasiūti

3328 S. Halsted St
Paimam-Pristatom

Tel. Boulevard 0179
ttitAHM

Lietuvių Dainos Per 
ORĄ

KAS NEDĖLDIENIS NUO 1 IKI 2 VAL. PO PIETŲ iš stoties WCFL 920 kyl.
KAS KETVERGAS NUO 7 IKI 8 V. VAK. iš stoties WHEC duodamas

'JOS. F. BUDRIK KRAUTUVES

MASTER OF
TO N E 4®

ir

DISTANCE
BEYOND
BELIEF

Sparton TONAS buvo ra- 
dio tradicija per daugelį * 
metų. Naujasis Jubilee 
Sparton . sale garsaus 
Sparton Balso turi dar 
nepalyginamą tolumą. 
Tiktai Sparton gali su
teikti jums tokią svarbią 
kombinaciją. Ateikite. Į- 
įsigykite naują supratimą 
radio smagumo.

The New JUBILEE 
SPARTON Model 750 

$99*».2s
Price, complete with factory- 

matehed tubes $275.00

SPARTON RADIO
"Radio’s Richest Voke” 'm31

TORIO BROS
Chicagos Didžiausi Drabužių Specialistai

Cor. Halsted St. and Roosevelt Rd.
MES BŪNAME ATDARI SUKATOJ iki 10 P. M., — NEI). IKI 1 P. M.

Jos- F. Bsižtr Ine.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Senas Petras

Lapkričio 10 d. A. Meškau
skas tapo sužeistas WqMern 
l'leetrie Co. dirbtuvėje. A. 
Meškauskui skaudžiai sutry
nė dešinės rankos pirštus ir 
Meškauskas negulės dirbti ke
letą savaičių iki ranka sugys. 
A. Meškauskas yrą ‘Naujienų’ 
skaitytojas ir gyvena Stok var
dų apielinkėje.

— (o) —
•Lapkričio 9 d. teko sueiti 

seną draugą angliakasį ir dar 
parapijom! P. Višniauską iš 
Gary, \V. Va. Anglių kasyklos.

Gary. \V. Va. dirba po 3 ar 
I dienas į savaitę. Sulyg nusi-

kricio 13 d.«sukanka 21 me
tas nuo Cherry’s nelaimės, 
kaip p. Višniauskas papasako
jo-
Kiek žmonių žųsta kasyklose

Kilos nelaimės anglių kasy
klose, kiek man yra po ran
ka, iš svarbesnių gasų eksplio- 
zijų ir angliakasių žuvimo 
skaitlinių, lai stengsiuos pa
rašyti trumpoje formoje:

1800 rugsėjo 6 d. Plymoiith, 
Pa. žuvo angliakasių 179.

1881 kovo 13 d. Pocabon- 
tas. Va. žuvo angliakasiu 112.

1891 sausio 27 d. Motini 
Pleasant, Pa. žuvo angliaka
siu 109.

1892 sausio 7 d. Krebs, ()k- 
la žuvo angliakasių 100.

1900 gegužes I d. Scofield, 
Gtab žuvo angliakasių 200.

1902 gegužės 19 d. Coal 
Creek, Tenn. žuvo angliakasių 
181.

1902 liepos 10 d. Jolmstown, 
Pa. žuvo angliakasių 112.

1903 birželio 30 d. liauna, 
Wyo. žuvo angliakasių 169.

1901 sausio 25 d. Clieswick, 
Pa. žuvo, angliakasių 179.

1905 vakario 20 d. Virginia 
City, Ala. žuvo angliakasių 
108.

1907 gruodžio 6 d. Monon- 
gab, W. Va. žuvo angliakasių 
361.

1907 gruodžio 19 d. Jacobs 
Creek, Pa. žuvo angliakasiu 
239.

1908 Lapkr. 28 d. Marianna, 
Pa. žuvo angliakasių 151.

1909 lapkr. 13 d. Cherry, III. 
žuvo angliakasių 259.

1911 balandžio 8 d. Little- 
ton, Ala. žuvo angliakasių 128

1913 spalio 22 d. Davvson, 
N. M. žuvo angliakasių 128.

1915 kovo 2 d. Layland, W. 
Va. žuvo angliakasių 181.

1917 balandžio 27 d. Mast
inius Colo žuvo angliakasių 
121. 1

1923 vasario 8 d. l)awson

NAUJIENOS, Chicago. 111,
N. M. žuvo angliakasių 120.

1924 kovo 8 d. Castle Gate, 
Utah žuvo angliakasių 171.

1924 balandžio 28 d. Ben- 
wood, W. Va. žuvo angliaka
sių 118.

1928 gegužes 19 d. Mother, 
Pa. žuvo angliakasių 195.

Yra dar gana daug nelai
mių kasyklose, kur užmušta 
angliakasių mažesnėmis skait
linėmis ar net šios skaitlinės 
yra vielomis daug didesnės, 
negu spaudoje parašyta.

Senas Petras.

Mt. Greenwood

skundimo p. Višniausko lai 
angliakasiai yra baisiai išnai 
dojami \V. Va. valstijoje. Ai 
gliakasiai mokesties daugiai 
šia gauna nuo karu. Karai vr 
dideli nuo 3 tonų iki I tom 
o mokėti angliakasis ganu 
nuo 85 iki $1.00 už tokio kar 
priliodavimą ir da angliakasį 
turi turėti savo įrankius ir d 
namitą su paraku. Už mažiai 
sį nusižengimą angliakasii 
yra varomi laukan iš darbi 
nes šioje apylinkėje ar visoj 
\V. \ ir.oijiia valstijoje augliu 

yra 1i eorga 1i į x no t i.

I’. \ išniauskas yra sena v
anglia kasis ir gyventoja 
Cherry, III. 1909 metuose lap 
kričio. 13 d. Cherry, III. anglė 
kasykloje įvyko gaisras — i 
toje nelaimėje žuvo 259 ang 
liakasiai. Cherry’s nelaimėj 
žuvo ir lietuvių 28 ir šio lap

a

a
o

i-

e

DIDELIS LIAUDIES BANKAS

Vaikai

žinios iš vakarų fronto

Vakarų fronto reporteris ži
nias gaudo stačiai iš oro. .Jam 
nereikia ant strytkampio sto
vėti ir į praeivius žiūrėti, kol 
naujiena atsitiks.

Atsidūsėjęs papasakosiu nau
jieną apie vieną nelaimę. Ant 
Cicero avertue ir 111 streeto

lapkričio 11 d., 7:30 vai. susi- 
bumpinof nusirito ir susikūlė 
du prekių traukiniai. Vienas in- 
žinas įšokęs j prekių traukinį 
sumalė, supeklevojo kalabuzę ir 
du freightkariu. Inžinas guli ant 
anglių krūvos atsigulęs, sudras
kytu savo blokiniu ploščiu, var
gu kas kada jį besulopys.

Reporteris tikrai apsidžiau
gė, pamatęs kad ir pats tas žmog- 
žudis inžinas galą gavo. Nela» 
bai dar senai tas pats inžinas 
užmušė 6 lietuvius ant los pa
čios vietos. Dabar ir pats gavo 
galą.

Koks šimtas žmonių susirin
kę žiūrėjosi į to žmogmušio už
šalusį pečių ir išleistą dvasią. 
Ant negyvo inžino užsilipę at
sisėdo trys moterys ne moterys, 
panelės ne panelės ir ameriko
niškai pastatė savo kinkas. Tik 
vyramu pradėjus juoktis, ar ir 
jos sužeistos, susisarmatijo ir 
nubėgo.

Kitą dieną trekiais beeinant 
vienam sportui su panele, po-

i šeštadiėnis, lapkr. 15, 1930
licininkas pastebėjo,4 kad iš ki
šenės kyšo kaip armota bonka, 
pilna skystimo. Policininkas pri
ėjęs bonką išlupo lauk ir vy
riuką pradėjo traukti su savim. 
Jojo panele pradėjo rėkti ir ne
leisti. Taip žvigesi, kol tik ve
žimas atvažiavęs visus nuvežė.

Kitą dieną ant Ilalsted st. ir nusipirk typewriterj.

44 st. teko matyti kaip gatve- 
karis užmušė farmerio karvę ir 
sudaužė vežimą. Stockyardai ne
toli, tai bus mėsos.

Mt. Greenwood reporteris.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —

IEIGGIII

Itlllllt

Lietuvių Dainos
p e r

ORĄ
KAS NEDĖL DIENI NUO 1 IKI 
VAL. PO PIETŲ iš stoties WCFL 

970 kyl. ir
KAS KE1 VERGAS NUO 7 IKI 8 
vai. vak. iš stoties WHFC. duodamas 

JOS. F. BUDRIK KRAUTUVES

Pcrfected 
screen grid 

superheterodyne

8 stiprios tubos — 3 Screen 
Grid Amplifajeriai. — Super- 
Selekti viškumas. Naujas Kal- 
bėtuvas. — Naujas Vaizdin
gas Tonas.

I 1.2— C.OMPLETE
uith Tubes

/)ykai Išbandymas 
PATOGUS IŠMOKĖJIMAI

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 So.Halsted St.
Tel. BOULEVARD 4705

Bus geriau prirengti pasisekimui gyvenime, jei 
jus juos įpratinsite į taupumų jiems dar jauniems 
esant. Tegu jie prisideda prie musų Christmas 
Club, kur jie bus raginami depozituoti keletą penk
tukų kas savaitę per 50 savaičių.

Metų metai praslinks ir koks jiems bus džiaugs
mas atgauti padėtus pinigus į musų banką.

Prisidėk prie musų Klubo dabar.
Šie lietuviai, dirbantieji musų banke, Sedetnka, Jagminai, Rimkevičius, "Ža
belio, Micketvicz, Laurinavičia, MeUikis, Adomavičių ir p-lė Laucaitė 

maloniai jums patarnaus.

Peoples National Bank 
and tyrusi Company 

of Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 
Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu. 
Susivienijęs su National Republic Bancorporation.

MALT TONIC - ECTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
TIKIS

mVlSORATlMO 
įSH.ooo toa comvai f » 
|V RtmCSMlMO 
■■ GOOD *OR THt HOrt» 
Ik 10
k NUVIRK*

Jis yra rekomen- 
[duojamas per -

' Dr.B.McNicholas
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

PRISTATOMAS
NAUJAS 

CHEVROLET SIX
Šiandie Chevrolet Motor 
Company pristato Didesnį ir 
Geresnį Chevrolet Six, nau
ją modelį šešių cilindcrių 

karo, kuris turi įsigijęs tokį didelį popu- 
riališkumą. Naujojo šešių cilindcrių 
Chevrolet chasis ir body pilniausia išreiš
kia, kaip niekad pirmiau, Chevrolet gerai 
žinomą nusistatymą progresuoti nuolati
niais pagerinimais.
Nes—neatsitolinant nuo pamatinių ypaty
bių, kurios laimėjo entuziastišką užgyri
mą virš 2,000,000 pirkėjų—Chevrolet nus
tatė visai naują standardą kokybės ir ver
tės žemųjų kainų lauke.
Jūsų pirmas įspūdis pamačius naująjį 
Chevrolet bus nepaprasto skriejimo, graci
jos ir gražumo. Karas yra ilgesnis, že
mesnis ir moderniškai puošnus. Radia
torius tapo pagilintas. Ilgos hood linijos 
gražiai susilieja su naujais Fisher bodies.

Ir niekad pirmiau Fisher puikioji graž- 
dirbystė nebuvo tiek pasireiškusi kaip 
subudavojime bodies naujųjų Chevrolet 
Six!
No tiktai bodies yra ruimingesni ir labiau 
patogus, bet studijuodami juos .jus sura
site daug kitų labai svarbių naujų ypaty
bių ir pagerinimų.

Mechaniškai taipgi naujasis Chevrolet Six 
yra geresnis automobilius. Wheelbase 
yra ilgesnis. Subudavojimas yra stipres
nis. . Valdymas yra 1‘engvesnis. Clutch 
yra tvirtesnis. Taipgi yra švelnesnis, ty
kesnis, lengvešnis šiftinimas gyrų. Žo
džiu, kur tiktai puikesnės medžiagos ir 
pagražinimas galėjo prisidėti prie Chev
rolet kokybės ar padidinti Chevrolet tra
dicinį pigumą išlaikyino—pagerinimas ta
po padarytas. Pamatykite naująjį Chev
rolet Six—nes čia yra Didžioji Amerikos 
Vertybė! jį

Už NAUJAS ŽEMAS KAINAS f
1

♦ . . <*• • • • die. Pamatykite ir pasivazinėkite naujuoju 
Chevrolet Six. Sužinokit apie nauję ekonomiją 
turėjimo moderninio, puikios kokybės, šešių ci- 
linderių automobilio.

Chevrolet jau nuo senai buvo vienas pigiausių 
karų pasaulyje. . Betgi delei sutaupimų prie di
delės produkcijos ir dėlei pagerinimų pačioje ga
myboje, Didesnis ir Geresnis Chevrolet yra pa
siūlomas už naujas žemas kainas. Ateikite šian-

The 
Phaeton ..................... ?510 The

Coach ................ *545 Sport Coupe 
with rumble seat .... *575

The
Roadster .................... $475 Standard

Coupe ......... *535 Standard 
Sedan ........................... *635

Sport Roadster 
with rumble seat ... M95 Standard Five-

Window Coupe *545 Special
Sedan ........................... *650

SPECIALI^ ĮRENGIMAS EXTRA
Chevrolet T rokai nuo $355 iki $695.

Visos kainos f. o, b. Flint, Michigan

ciievkoij:i
IT’S WISK TO CHOOSE A SIX 

ATLANKYKIT ARČIAUSI CHEVROLET VERTELGĄ 
Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus Chevrolet vertelgas, 

reikalaukit lietuvio pardavėjo
Alhany Park Motor Salos, 

3102 Lawrence Avenue, 
Chicago, Illlnolu.

Argo Motor Company, 
0211-10 Archer Avenue, 

Argo, Illinois. « 
Ashland Avenue Motor Sales, 

6430-42 S. Ashland Avenue, 
Chicago, Illinois.

Baumann Chevrolet Sales, 
3016 Archer Avenue, 

Chicago, Illinois.
Blameuser Chevrolet Sales, 

NHes Cer.ter, Illinois.
Caley Brothers, 

10024 H. Mlchigan Avenue, 
Chicago, Illinois.

Clarke-Hulett Chevrolet Co„ 
Midlothian, Illinois.

CIark-Maple Motor Sales, 
1036 N. Clark Street, 

Chicago, Illinois. 
Clayton-Dean Chevrolet Co., 

2000 Kashington Blvd., 
Chicago, Illinois.

DesPlaines Motor Sales, 
• DesPlaines, Illinois.

DesPlaines Valley Motors, 
Lemont, Illinois. 

Drije Motor Sales, 
6028 Roosevelt Road, 

Berwyn, Illinois.
Durst Chevrolet Company, 

1147-00 W. Jackson Blvd., 
Chicago. Illinois.

KIdridge Motors, Ine., 
6830-41 Ogden Avenue, 

Berivyn, Illinois. 
Kgan Chevrolet Sales, 

0140 Mihvaukee Avenue, 
Chicago, Illinois. 

Elmwood Park Motor Sales, 
Klmwood Park. Illinois. 
Fivek’s Chevrolet Sudės, 

2432-40 S. Kedzie Avenue, 
Chicago, Illinois.

E. H. Fleck & Company, 
Hinsdale, Illinois.

Harry Chevrolet Šates, 
Darvey, Illinois. 

Kecnan Chevrolet Hales, 
6320 W. 22nd Street, 

Cicero, Illinois.

Kolseth-Reid Chevrolet, 
0304 W. Chicago Avc., 

Chicago, Illinois.
Kusnler Chevrolet Sales, 

6317 Broadway 
Chicago, Illinois.

Lewis Auto Sales, 
3400 Ogden Avenue, 

Chicago, Illinois.
Mclncrney Motor Co., 

2710 N. Cicero Avenue, 
Chicago, Illinois.

McManus Motor Sales, 
0711 S. IVestern Avenue, 

Chicago, Illinois.
Mihvaukee Avenue Motors, 
2004 Milwaukee Avenue, 

Chicago, Illinois.
Murray Service & Motor, 

602 Madlson Street, 
Oak Pork, Illinois.

Nelson Chevrolet Sales, 
2840 N. Clark Street, 

Chicago, Illinois.
Nickey Chevrolet Sales, Ino., 

6010 Irvlng Park Blvd., 
Chicago, Illinois.

Nlebnrger Chevrolet Co., 
7744 Stoney Island Avenue, 

Chicago, Illinois.
Kay O’Connell Motor Oo., 
4620 W. Madison Street, 

Chicago, Illinois.
A.. J. Oosterbeek Motor Co., 

7641 S. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Orine & Sheets Motor Co., 
6622 Cottage Grove Avenue, 

Chicago, Illinois.
Ridgeway Motor Hales, 

Lanslng, Illinois.
Roosevelt Motor Sales Co., 

3838 Roosevelt Road, 
Chicago, Iftinois.

Ross Chevrolet Hales. Ine., 
1832 Irving Park Blvd., 

Chicago, HRnois.
Schuiler-Hafner Chevrolet, 
4741 Cottage Grove Avė., 

Chicago, Illinois.
Help Chevrolet Sales, 
8622 Commerclal Avė., 

Chicago, Illinois.

Superior Motor Balea, Ine., 
6043 S. Halsted Street, 

Chieago, Illinois.
Tri-City Motor Co., 
Park Ridge, Illinois.

Uptown Motors Corp., 
4809 Broadwey, 
Chicago, Illinois.

Vanderploeg & Reltveld, 
South Ilolland, Illinois. 
Wescott-Schonlau, Ine., 
1240 Chieago Avenue,

Evanston, Illinois.
Vest Auto Sales, Ine., 

011 S. Oth Avenue, 
Maywood, Illinois.
Milte Motor Hales. 

492-6 M’estern Avenue, 
Blue Island, Illinois 
Yąnson Chevrolet Co., 

Chieago DeightA, Illinois.
Toung A Moffman Chevrolet 

9220 H. Ashland Avė., 
Chicago, Illinois.

G. W. Zandcr Motor Hales, 
Arlington Helghts, Iii.
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CHICAGOS “ i”i£ųbinink'!

ŽINIOS
Capone uždraudė par 

davinėti grape juice!
Už neklausimą žada padalyti 

keletą nužudymų...

Rimtos žinios pasitvirtino, 
kad požemių valdovas Al Ca
pone padaręs perspėjimą Fru it 
Industries Ltd., kad nedrįstų 
pardavinėti Chicagoje vynuogių 
sunkos (grape juice), nes ta 
prekyba kenkianti jo “buzės” 
pramonei, ir pareiškęs, kad ne
paklausius jo įsakymo atsitiks 
“few deaths”. Kompanijos agen
tai atsikreipė net į Washing- 
ton, prašydami pagalbos prieš 
Capone.

Sako, Capone ir gengsterių 
karalija labai buvusios nepa
tenkintos kam valdžia suteikė 
California vynuogių auginto
jams $1,300,000 paramos, ir jau 
senai žadėję imtis teroro prieš 
valdžią!

Paskutinis kriminalisto 
aktas

Vakar ant S. Haisted ir Jack- 
son blv. kampo įvyko smarkus 
susišaudymas tarpe būrio poli- 
cistų ir vieno senio eks-konvik 
to, James Cummings, 60 m., 
kurs apsiginklavęs ligi dantų 
atvažiavo su taksi į vieną krau
tuvę ir ten prasidėjo kova,
(’ummings išbėgo šaudydamas, j 
bandė pabėgti tuo pačiu taksi, i

ibet užklupo policija ir besišau- 
dant sužeista trys žmonės ir 
turbut mirtinai pašautas pats 
k riminalistas.

Pas ji rasta šautuvas, šau
dyklė, automatiškas pištalietas, 
revolveris, 8 dėžutės su šautu- j 
vu kulkomis ir tuzinas uždorių | 
revolveriams.

Visi tarnautojai turės apsidėti 
mokesniu

Po ilgų ir begalinių šnektų, 
planų, komisijų, komitetų, ga
lop sumanyta sukelti $5,000,000 
fondą bedarbiams pagelbėti. To 
fondo kampanijos vedėju pa
rinktas Philip R. Clarkc, Cen
tral Trust Company preziden
tas, kurs vakar ir 'paskelbė 
savo veikimo “programą”, bū
tent, kad visi tarnautojai ir

darbininkai, kuriems algos dar 
nesumažintos, turės apsidėti kas 
mėnesį vienos dienos algos di
dumo mokesniu /bedarbių šelpi
mo fondan, ir tokiu budu tiki
masi sudaryti didesniąją $5,- 
000,000 dalį.

Illinois & Midland Hailroad 
tuojau pradės darbus, kuriems 
kvies apie 400 darbininkų.

Chicagos parodos lėšos 
bus $5,000,000

United States valdžia pradė
jo interesuotis busimąją 1933

J ‘M
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Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė

AKUŠERKA 
3 103 S. Haisted St. 

Telefonas 
Victory X1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

MRS. ĄNELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

m. pasauline Chicagos parodų. 
Jau atvykę tam tikri emisarai 
tais reikalais pasipažinti, žada
ma sudaryti 5 milijonų lėšų 
parodos rengimui.

Lamont kalbėjo 
cagoj

Chi

Ilooverio valdžios komercijos 
sekretorius Robert P. Lamont

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St.. 

CHICAGO, ILL.

vakar atvyko Chicagon laikyti 
kalbą Komercijos 1 Asociacijai, 
Palmer house, apie dabartinę 
industrijos padėtį. Kol kas sek
retorius savo kalbą laikė pa
slapty. —

f

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
laiko-bedarbės

Dr. J. Shinglman
i 4930 W. 13 St.

CICERO

(kuris praktikuoja Ciceroj apie 
25 metus)

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

gydymą už pusę kainos
Panedėliais ir Seredomis nuo 

10-12 ir 2-4.

Lietuviai Gydytojai

' PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Ofiao Teletouaa VJrgrlnla 0030 
Bes. Tel. Ven Buren 0858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandoe 11 ryto iki 1 po ptetų, 2 Iki 4 tr 
6 iki 8 vakaro. NedOUom nuo 10 iki 13 die

ną. Namų onaae North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko 

1800 So. Ashland Avenue 
VALANDOS:

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

Telefonas *Canal 0464

DR. VAITUSH, OPT.

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

JOKŪBAS ŪSELIS

Persiskyrė su šiuo | 
lapkričio 12 dienų, 11:40 
vakare, 19 30 m., sulauk 
metų amžiaus. gimęs 1 
apskr., Švėkšnos parapijoj, Pem- 
piškių kaime. Amerikoj išgyve
no 34 metus. Paliko dideliame 
nuiiuditne tris dukteris — Oną 
Šedyilienę. Heleną Šniaukštienę. 
Barborą Nelson. žentą H. Nelson 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 341 E. Kensington Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, lap
kričio 17 dienų. 8 vai. tyte iš 
namų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielų, 
o iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jokūbo Ūselio gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame.

Dukterys, Žentas ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudcikis, Tol. Yards 1741.

su šiuo pa;
dienų. 11:30 va- 

1930 m., sulaukęs 38 
amžiaus. gimęs Ežerėnų 
Rimšių parap., Žibakių 

Amerikoj išgyveno 17 
Paliko dideliame nuliūdime

Dilevičių. gi-/

ANTANAS KARDELIS
Persiskyrė 

lapkričio 12 
landų ryte, 
metų 
apskr.. 
kaime, 
metų, 
pusbrolį Alfonsų 
minos ir draugus, o Lietuvoj mo
tinų Anelę, du broliu — Fransiš- 
kų ir Jonų ir seserį Heleną. Bu
vo narys Unity Pašelpinio Kliu- 
Ik>. Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitagc Avė,

Laidotuvės įvyks panedėly. 
lapkričio J 7 dienų. 8 vai. ryte 
iš Eudcikio koplyčios į Švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Kardelio 
giminės, draugai ir* pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pusbrolis. Giminės ir 
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Laidotuvėmis rūpinasi pusbrolis 
A. Dilevičia ir draugas N. Du- 
back.' '

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Raeae Gydytojai ir Chirutyae

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Haisted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

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

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Haisted St.
Rezidencija: 

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dcarborn St., Room 11 Iri 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Haisted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

CHICAGO, ILL.

St.20

1439

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

16 
m., 
Pa- 
Šv. 
di-

Ofiso valandoi; nuo J.0 ryto iki 1 Pc 
pietų, nuo 5 iki 7:3u vakaro, Ned* 

Noi nuo rvto iki 1 pc pieta

Mes Tave Musų brangiausioji 
dukrelė ir seselė niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau ne- 
besugrjši. bet mes anksčiau ar 
vėliaus pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Phone 
Hemlock

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

pa* tikrą *peclali«tą. ,____ ______ _______
ir kąą lupi* nkauda. bet pala naaakj* 

salutlno ffeysamiaavttno—kas Inai yra

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

bus pirmadienyje.

pirmadieny,

32013201

reikalais rūpinasi

ANTANAS NOVOKAUSKIS

Mirė Lietuvoj, spalio 22 d., 
1930 m... 6 vai. vak., sulaukęs 
apie 75 metų amžiaus. Ptatvalkų 
kaime. Nemakščių parapijos, da
bar Varlaukio parapijos. Raseinių 
apskr. Paliko dideliame nuliūdi
me poterį Marijonų po tėvais 
Ruibikių. sūnų Pranų it marčią 
Amerikoj ir Lietuvoj sūnų Jonų 
ir 2 dukteris — Petronėlę ir Onų 
ir 2 žentu — Šlušinskų' ir Pud- 
žiuvelį ir gimines.

Tėveli brangus, apleidai mus. 
negrįši amžinai pas mus, nerupi 
tau darbeliai nei mieli vaikeliai, 
tau nemiala šis pasaulis nei gyve
nimo namai, tau tik rųicla bal
tus lentos ir juoda žemele. Kas 
lankys tavo kapų kai žolerps apžels 
pakol iucs gyvi busime, nes visos 
svajonė? sudėsim ant tavo kapelio 
ir gailias ašaras nuolatos vilgis 
blakstienus ir tnes su didelę šird
gėla tavo k.rpclį gėlėmis sodinsi
me, o sparnuoti paukšteliai tau 
liūdnų giesmelę giedodami sakys 
musų ilgėsi prie tavęs.

Nubudę liekame

Moteris, Sanai, Dukterys, 
Marti. Žentai ir visi 
Gimines.

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

JUZEFINA GARALAITĖ

persiskyrė su šiuo pasauliu 
dienų lapkričio mėn., 1929 
sulaukus 19 metų amžiaus, 
laidota lapkričio 20, 1929, 
Kazimiero kapinėse. Paliko
deliame nuliūdime motinų Rozali- 
jų. tėvų Franciškų. dvi seseris — 
Stefaniją ir Exzaveriją, dėdę ir 
cioęę. Liūdnai atminčiai musų 
brangiosios dukrelės ir seselės bus 
laikomos Šv. Mišios Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje I 7 d. 
lapkričio mėn.. 1 930 m., 9 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilankyti 
į pamaldas.

Nubudę lieka

Garalių Šeimyna,

9252

p r i e 
duodu 
eleetrie

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

POVILAS TAMOŠAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio-Nov. 1 3 d., 6 valandą 
vakare. 40 metų amžiaus. Paėjo 
iš Papylių kaimo, Viduklės para
pijos, Raseinių apskričio. Ameri
koje išgyveno virš 20 metų. Pa
liko nuliūdime dvi pusseseres — 
Moniką Globienę ir Veroniką Ka- 
lašinskienę. taipgi švogerius ir bro
lienę Myklicnę — Amerikoje. Lie
tuvoje pamotę ir seserį Moniką. 
Kūnas pašarvotas S. P. Mažeikos 
koplyčioje, 33 19 Auburn Avė.

Laidojimo 
brolienė Anna Myklicnė.

Laidotuves 
lapkričio 17 d., 8 vai. ryte į Šv. 
Jurgio bažnyčią, o iš čia, po pa
maldų į Šv. Kazimiero kapines.

, Visi veliones giminės, draugai 
ir pažįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Lieka nubudę

Gimines ir Draugai.

J UZEFA BR AZAUSK1ENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 14 d., 2 vai. ryte, 
1930 m., sulaukus apie 43 m. 
amžiaus; gimus Lietuvoj. Pa
liko dideliame nuliūdimą sū
nų Antaną, 14 m., 
draugus. Kūnas 
randasi Masalskio 
3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks 
lapkričio 17 d., 8 vai. iš ryto 
iš koplyčios po pamaldų His 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Juzefos Brazaus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ii- atsisveikinimą.

Nuliudą liekame
Sūnūs ir Draugai.

Laidotuvėse .patarnauja gra
borius A. Masalskis, tel. Blvd. 
4139.

drauges ir 
pašarvotas 
koplyčioje,

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

VVISSIG
Pasauliniam* kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciąliškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslėj, užnuodijimų 
kraujo,| odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklė* skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir išgydl 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VĄLANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Wcst 26 St., kampos Keeler Ave~, Tel. Crawford 5573

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. '

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Haisted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

BUTKUS
Undertaking .Co.

P. B. Hadley LTic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Canal 316 U

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413
i

1327 So. 49th Ct

Telefonai
Cicero 3724

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grosą Avė. 

Tel. Yards 4317

Dentistas
Persikėlė j naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo -
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

----- o-----
A. A. OLIS

R. A. VASALLE
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street.

Room 1701 Tel. Randolph 9381 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S’. Haisted St. tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtnyčioa v.

Lietuviai Gydytojai
WV«*V***'***^*********'^A**^******^***'**W,I**W**W'**'*

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 1 

3147 So. Halsteį Street
Tel. Calumet 3294 

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

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

Tel.
VALANDOS:

nuo
nuo

Kenwood 5107

9 iki 11 valandai ryte: 
6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868
J. Lulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Haisted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Haisted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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

y

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Qfisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3 794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tek Blvd.

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai • i r 
Pigiai patar
nauju diena 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 Haisted Street 
CHICAGO, ILL.’

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 South Haisted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brnnswick 0597 

Ultravioletini šviesa it diathermia

Residence Phone Ravcnswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

2700 Devon Avė., Rogcrs Park 3320 
Valandos:

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

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso vslandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3121 South Haisted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų.

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

įvairus Gydytojai

Pbone Armicage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvuukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. J8th St., netoli Morgan St.

Valandas: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vąl. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefoną:

South Shore 2238 ar Raudotph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12.
Rez. Tclephone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

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

Pėtrjyčiomis 1 iki 4 v. v.

Tel. Boulevard 93 20

Dr. Michael S. Korba
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X-Ray, Labaratorijos

5101 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.

Pbone Pranklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 Šiuth Haisted St

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose •— nuo 3 iki 9 
Sukatomis nuo 9 iki 9 

52 E. 107th St. 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų PulL 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St 
t Kctvergais ofisai uždaryti.

r • ’ • 1
................. ......................................... 1 11

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 Wcst 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonat Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A?A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas yidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wushington Street 
Cor. Washington and Clark St*. 

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN31
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 22nd St nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
------o------ !’ 1

Paul M. Adomaitis
Advokatas

, Ofisas vidurmiestyje
Room 2414

One North La Šalie Aldg.
One North La Šalie St.

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

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockucll SL
Tel. Republic 9723
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NAUJIENOS, Chicago, III.

CLASSIFIED
Pustapedis. Educational Furnished Rooms

PRANEŠIMAI
mote-

nešti

sve-12 Bridgeportas
draugijų narės ligoninėjDvines Avė.504

$62.21

Avė.

Automobiles

$79.2įso

ir

Iš Marų net te Parko
BUNCO PARTY

išradi*

ADMI- d.

Įvestas

For Rent

Naujas Chevrolet
1739 S.

Chicagos

X. Saikus to vaka-

AUKAVO

Iš Radio W-O-R-D Stoties

PINIGAI
*800

daik-

Fizinėspun-

Walter

Furnished Rooms

bus

kaip nau-

- -_____

TARPTAUTINIS BIBLIJOS
TIRINĖTOJŲ susivienijimas

HM

575
545
635
650

saliuno 
naujai 
laikui.

renda pigi, $25.00, graži 
šviečia visą dieną. 10017 
Tel. Commodore 1285.

615
565
675
685

PARSIDUODA valgomojo 
setas vėliausios mados, atrodo 
jas. randasi 704 \Y. 3 1 St.

PARDAVIMUI 12 ruimų Rooming 
House, geroje vietoje, turi būt greitai 
parduota visai pigiai. 2953 So. Michi- 
gan Avė., Calumet 3982 .

PASIRENDUOJA gražus 4 didelių 
kambarių flatas, pečiais šildomas, nau
jame name. 7228 S. Talman Avė.

Nauja kaina 
$4 75 

495 
535

Box 1246
Naujienos

Halsted St., Chicago.

PASIRENDUOJA kambarys vaiki
nui arba merginai prie mažos šeimynos. 
3 202 So. Emerald Avė. 1 mos lubos.

RENDON kambarys prie mažos šei
mynos vaikinui arba merginai bei jau
navedžiams — prie Archer Avė., 2ros 
lubos. 4014 Brighton PI.

PARDAVIMUI cigarų ir tabako sto
ras, renda pigi, Apleidžiu miestą. 1822 
Canalport Avė.

RENDON kambarys vaikinui arba 
merginai, apšildomas, 2 lubos, 7011 S. 
Artcsian Avė.

Studio W. O. R. D. 
201 North Wells St., 

Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
geroj vietoj, Inėra arti tokio biznio, 
3601 S. Emerald Avė.

PASIRENDUOJA ruimas vaikinui 
su valgiu arba be valgio, prie mažos 
šeimynos. 3139 So. Emerald Avė.

REIKALINGAS partneris į Mooving 
ir Expressing biznį, gera proga, kas ne
bijo darbo. Biznis išdirbtas per daug 
metų. 6601 S. Wcstern Avė. Tel. 
Republic 4170.

5 
ap- 
vie- 
So.

MERGINOS ir jauni vaikinai, išmo
kite telegrafuoti. Vienas iš geriausių 
šiandie amatų. Gera mokestis kvalifi
kuotam darbininkui. Kreipkitės dabar. 
Mr. Benson, *155 N. Clark St. Room 620

PASIRENDUOJA 5 kambarių flatas 
už pigią rendą. Jeigu prižiūrės pečių. 
6742 So. Artesian Avė. Republic 8508.

basement, vandeniu šildomas 
vigadom dėl bučernės arba 

Renda $40. 2138 W. Coulteį 
Leavitt ir Hoyne Avė. Tel. 
8206.

PASIRENDUOJA gražus 4 kamba
rių flatas, pečiais šildomas. Taipgi 
furnišiuotas kambarys vaikinui ar mer
ginai. 5442 Leland Avė.

PATENTAI, copyrigbts - 
mai visokios rųšies.

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

' TURIU tuojaus paaukoti delikatessen 
už $500. (steigtas 23 metai. 7 W. 
65 St.

PASIRENDUOJA patogus ruimas 
vaikinui arba merginai, apšildomas, Imos 
lubos. 3 321 So. Lowe Avė.

PASIRENDUOJA 5 ruimų flatas, 
2ros lubos, stove heat, renda pigi/ Taip
gi randasi garažas. 3321 S. Lowe Avė.

PASIRENDUOJA moderniškas 
kambarių flatas su sleeping porčiais, 
šildomas, 
ta, saulė 
State St.

PASIRENDUOJA Bridgeporte 5 
kambarių flatai, su maudyne, $18, 4 
kambarių flatai $12. Tel. Yards 3703.

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

Senoji kaina 
$495 

515 
565

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Vįine Run $6.50 
už toną su pristatymu' vežimų lodais; 
Nutrneg Egg ir JLump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS.

PASIRENDUOJA Storas su 
fikčeriais, 5 ruimai gyvenimui, 
ištaisyti. Lysas neapribotam 
Tel. Boulevard 2596.

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

ir Campbell 
Rarke. 
nėra.

Komitetas.

BARGENAS. Pardavimui grosernė 
ir bučernė su mažu namu. Telefonas 
Lafayette 8780.

IŠSIRENDUOJA kambarys garu ap
šildomas, moderniškam jname, pusė blo- 
<o nuo strytkario. V. Petrušonis, 4445 

So. Artesian Avė. Lafayette 0874.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

1

šeštadienis, lapkr. 15, 1930
mon, barščių, jiupų, kavos, spa- 
ghetti, cukraus, cpackers. ,

Walter Yuknius skubiai rei
kalinga pečius, nes savininkas 
uždarė gazą, kadangi dėl be
darbės nepajėgia apsimokėti.

Minėtas vakarėlis įvyks gruo
džio 10 dieną, Sandaros sve DVERTISEMENTS

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

BEDARBIAMS 
PAGALBA

Kasdien nuo 9 vai. ligi 
vai. ryto

(Vėliau prašoma neateiti, 
neatlieka laiko)

BEDARBIŲ* ŠELPIMO 
FONDAS

Fonde buvo ................ .
Aukavo: Marijona Vai-

Chicagos Lietuvių Savitarp.
Pašalpos Draugija ..... 15.00

PRANEŠIMAS PAGALBOS
REIKALINGIEMS BEDAR

BIAMS
Tie, kuriems būtinai reika

lingi drabužiai ir avalynės, ga
li kreiptis į “Naujienų” Bedar
biu šelpimo Skyrių kasdien, iš
skyrus šventadienius, nuo 9 vai. 
ryto ligi 12 vai. dienos, ne vė
liau.

Dar labai reikalinga didesnės 
mieros (saizo) drabužių nuo 40 
ligi 46, vyriškų siutų, ypatin
gai kelinių, apsiaustų ir apati
nių rūbų, nes vis dar daug be
darbių atsiranda, kurie 
kuo apsivilkti išeidami 
jėškoti-

GERB. “NAUJIENŲ”
NISTRACIJAI

neturi 
darbo

Kadangi “Naujienose 
bedarbių fondas, tai Chicagos 
Lietuvių Draugija Savitarpinės 
Pašalpos laikytame savo susi
rinkime lapkričio 11 d. didžiai 
apvertina tamstų tą sumanymą 
ir nutarė paaukauti į “Naujie
nų” bedarbių fondą arba tie
siog bedarbiams 15.00 dolerių 
kuriuos čia ir prisiunčiu če
kiu.

Varde

DRABUŽIAIS, MAI
STU IR TT.

Marijona Vaičiulis, aukavo 
pilną garniturą vyriškų rūbų.

Petras Pronskus, prižadėjo 
suteikti anglimis kūrenamą pe
čių bedarbių šeimai.

Mrs. S. Petrauskas, prižadė
jo duoti Kolinskų šeimynai duo
nos du syk į savaitę.

• Mrs. J. Ihilkis, atsišaukė ir 
pažadėjo nuvežti pečių W. Juk- 
nių šeimynai.

Mrs. B. Kuizinas, atvežė daug 
rūbų.

Mrs. Kuizinas ir Mrs» Kuzi- 
kauskienė pagelbėjo ir sušelpė 
valgiais, pinigais, rubais Mari
joną Lenkienę, ir dar pažadėjo 
gelbėti.

Alex Matulaitis, paaukavo 2 
lovas, 2 pečius ir kitokių 
tų. Taip gi žada duoti 
našlei su dvejata vaikų.

Erank Mitkus, dovanojo 
dą drabužių.

Alexander Davidauskas, auka
vo 3 apsiaustus.

DUOTA BEDARBIAMS DRA
BUŽIŲ, MAISTO

Rakauskas,
V. Žilienės vaikams, 
Gramanta, Mrs. E. 

ir vaikams, Adam Ju- 
Judkevičie- 
ir motinai, 
Vladui Ga- 
Batkauskas

Jeigu kas gali kokį nors dar
bą duoti vyrams, prašome pra- 

Naujienoms”.
Morning Star Kliubas rengia pasi

linksminimo vakarėlį, subatoj. lapkričio 
15 d., Wicker park svetainėj. 2040 
North Avė. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visus kviečiame atsilankyti.

Komitetas.

MOKYKIS BARBERYSTftS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

' INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

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

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZJŲ VILNONIŲ 

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

Megztos vilnonės 
moterų. Seni

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI grosernė, 
ir visokių smulkmenų 
Parduosiu pigiai, nes 
Lietuvon. 1936 Canalport 

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

kendžių 
krautuvė, 

išvažiuoju 
Avė.

1

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė arba mainysiu ant 6 kambarių 
cotage Mųrąuette ar Brighton Park 
apielinkėj. 2714 W. 47th St.

Chicagos Lietuvių Choro "Pirmyn” 
rengiamam vakarui, kuris atsibus lap
kričio 23 d., Bohemian American Hali. 
Tikietus galima gaut nusipirkt iš kalno:

Mrs. U. Rudzevičienė, gyve-1 1739 s. H.isted St.
1 Knygynas Lietuva, 3210 S. Halsted St.nUllti 3347 So. Upion ran-pr pas visus choro narius. Komitetas. 

dusi \Vesley ligoninėj, kamba-|-----------------
rys 234. Mrs. Rudzevičienei bu
vo padaryta sunki vidurių ope
racija. Nors operacija buvo la
bai pavojinga, bet ligonis ją pa
kėlė ir jau sveiksta.

Mrs. Rudzevičienė yra šven
tos Petronėlės draugystės na
re. Butų gera, kad draugystės I Dr-stės Lietuvos Dukterų mėnesi- 
narės ligonę tankiau aplanky- nts stisirmkanas įvyks šiandie, lap- 

, b v T_ . . J kncio 15 d., 6 vai. vak., Mark
tų. Jos vyras Kazimieras yra White Park svet., prie Halsted ir 
susirūpinęs žmonos sveikata ir 29 gt. Malonėsite laiku susirinkti, 
. . . .v. . taip kad galėjus aukščiau užbaigti,laukia greičiau pasveikstant. 0 pUSkui eisim i Liet. Auditoriją 

-------------- ant savo baliaus, kurio pelnas ski- 
a,r •• „-------------- riamas bedarbiu naudai. Bus trysMis. Marijona Kavahauskie- praiza| (|ei išiaimėjimo, taipgi bus 

nė, gyv. 848 W. 33rd St-, ra n- priimami nauji nariai laike baliaus 
rl'isi švento Krizžians liironmėi Į veltui nuo 18 ligi 40 metų amžiaus, ctasi švento Kryžiaus ligoninėj, Gerbianiieji> Sir(Ijng^i esate kviečia- 
kambary 307. Jai padaryta SUU- mi atsilankyti ir tą labdaringą *va- 
ki operacija. kar$ paremti. _

Marijonos kaimynai ir drau
gai prašomi ligonę aplankyti. 
Jos vyras ir vaikučiai jau džiau
giasi, kad ligonė pradėjo gerė
ti ir laukia grįžtant namo.

Reporteris P. M.

^PAMOKA
Apie Jėzuitų jėgas ir paslaptybes. 

Nedėlioj, Lapkričio 16 d.
Pradžia 3 vai. dieną.
Dr. Haley 

2456 — 38th St.
Brighton

įžangos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO 

Praktiškos instrukcijos, darbas ko 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka-1 
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

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

sutaisomi.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Atdara kasdie ir vakarais.
—O

RENDON apšildomas mo<|erniškas 
kambarys dėl dviejų arba vieno in
teligentiško vaikino. 6135 S. Rock- 
well St. Tel. Grovehill 1386.

APSAUGOKIT SAVE
Prisidėkite prie Landlords Protectivc 

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

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

Rengia vakarėlį bedarbių 
naudai

Pereitą pirmadieni pas p. Po- 
lakus, 7006 So. Campbell avė. 
Sandariečių 100 kuopa turėjo 
savo susirinkimą, žinoma, nieko 
:ame nauja, kad kas turi susi
rinkimus, bet naujesnio yra ta
me, kas juose nutariama.

Sandaros 100 kuopos nuta
rimas buvo tikrai gražus, ku
rio pavyzdį turėtų kuodaugiau- 
sia draugijų ir kuopų pasek
ai. Šimtinė kuopa nutarė su
rengti šokių vakarą ir vakaro 
Delną atiduoti bedarbių šelpi
mui. Net pačios rengėjos au
kauja daug dalykėlių 
ro naudai.

Reikia dar būtinai 
kad visą 100 kuopos
mą sudarė tik vienos moterys- 
Kas žino, gal moterys tada tik 
ir parodo savo širdžių gerą
sias puses, kada jos susiren
ka vienos? Vienu žodžiu, jos 
)adarė puikų žinksnį. •

pastebėti, 
susirinki-

LIETUVIŲ
VALANDA

Bridgeportas. — Did, Liet. Kun. 
Vytauto Draugija laikys mėnesini 
susirinkimą sekmadieny, lapkr. 16 
d., 12 vai. dieną, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos *'svet., 
St. Nariai būtinai 
vauti, nes randasi 
svarstymui, taipgi 
vo mokesčius. —P.

3133 S. Halsted 
malonėkite daly

tinųjų reikalų 
apsimokėki t sa- 
K., nut. rašt.

Draugystė šv. Onos rengia 
BUNCO PARTY, 

Nedėlioję, lapkričio-Nov. 16 
Pradžia 7 vai. vakare, 
WOODMANO SVĖT., 

33-čios ir Eime. St.
Jžanga 50 centų. 

Kviečia visus Komisija.

šiandie visoj šaly ir pas visus par
davėjus tapo išstatyti parodai ir parda
vimui nauji. Chevrolet Six automobiliai. 
Naujausis 1931 mpdelis yra labai žymiai 
pagerintas ir daug gražesnis už sąnąjį, 
nors ir senasis modelis pasižymėjo savo 
gerumu ir gražumu. Naujasis mode
lis yra ilgesnis, ruimingesnis, puošnes
nis, lengvesnis važiuoti ir žymiai page
rintas mechaniškai.

Nežiūrint naujojo Chevrolet Six žy
mių pagerinimų, naujų modelių kainos 
yra žymiai nupigintos. Naujosios ir 
senosios kainos yra sekamos:

Modelis 
Roadster 
Sport Roadster 
Standard Coupe 
5-window Cotipe Naujas modelis 54 5 
Sport Coupe 
Coach 
Standard Sedan 
Special Sedan

Nupigintos kainos ir Chevrolet trokų.

Vladui Grigaliūnui, Juozui 
Jonaitis, Vladui Donikauskui, 
Petrui Motiejūnas, S. Sedževi- 
čius, Joe 
Yuknius, 
Juozapui 
Yuknius,
eitis vaikams, Onai 
nei, Walter Šeputis 
Adolfui Zaborskis, 
rusevičius, Stanley
ir žmonai su vaiku, Charles 
Šliauteris; Alex Macinskas dra
bužių ir maisto; Juozui Run- 
t^ Kaz. Zaturskis, šepskis, Tony 
Karalius.

Mrs. Kolinski duota maisto: 
makaronų, kornų, flakes, sal-

202 
Metrų.

1480 
Kilocycles

Nedėlioję,
Lapkričio-Nov. 16 d.
Lygiai nuo 1 iki 2 vai. po pietų. 
Programas bus įvairus ir labai įdo
mus. Bus dviejų pasikalbėjimas 
į klausimus atsakymai.

Antrašas laiškams:

AUTOMOBILIŲ DRAIVERIŲ 
, ATIDAI! 

CHECKER TAXI CO. 
pasiūlo jums tikrą progą.

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

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

Checker Taxi Co.
1*01 W. Jackson Blvd. 

Monroe 3700

Mme E. Roman R.N.
Fizinė Therapija

Mokslinis masažas. — Saulės, Elektros 
ir Medikuotos Maudynės.

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

Tel. Central 0729

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus pet

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

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

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnal 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILK

KAMBARYS antį rendos dėl ženo- 
tos poros arba vaikino ar merginos. 
6010 S. Sawyer Avė. Grovehill 0990.

STUDEBAKER “PRESIDENT” 
vėliausio modelio sedanas. Aš esu pri

verstas paaukoti savo vėliausio modelio 
Studebaker sedaną už cash. Tai yra gra
žiausias karas ęhieagoje ir yra tiek pat 
geras; kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės. Aš 
vartojau jį tik trumpą laiką — ma
žiau kaip 5,000 mylių. Karas kainavo 
man $2,000. Paaukosiu jį i tiktai už 
$3 50. Atsišaukite tiktai nedėlioj. 223 8 
North Sawyer Avė., Ist flat.

RENDON kambarys, karštu van
deniu šildomas, dėl vieno vyro.

4440 S. Talman Avė., 2 lubos.

PASIRENDUOJA ruimas vaikinui, 
su valgiu hrba be valgio, prie ma
žos šeimynos. 3139 S. Emerald Avė.

N. STEVE, 
4853 S. Keeler Avė. 
Tel. Lafayette 9569

Padarom darbą pigiai ir

Plasteriuojam, 
šilumą 
sutaisom plumbingą ir medį.

pagražinam ir 
garo ar vandens.

gerai.

sudedam
Taipgi

PARDAVIMUI grosernė ir delikates- 
šen, gera vieta, biznis išdirbtas per 10 
metų. Renda pigi, atiduosiu už pirmą 
pasiulimą. Priežastį patirsit ant vie
tos. 4631 S. Paulina St*-

Business Service
Biznio, Patarnavimas

BRIDGEP0RT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojami

3147 S. Halsted St
Vieton 7261. Ru. Heralock 1292

GYVENIMO PROGA
BUICK MASTER 6 vėliausio mode

lio sedaną, mano pirktą mažiau kaip 9 
mėnesiai atgal, paaukosiu tiktai už $350, 
nes turiu sukelti pinigus užmokėti mor- 
gičius ant mano namo. Aš mokėjau 
$1,900 už jį. Karas yra kaip naujas 
ir reikia pamatyti, kad jį įvertinti. Mel
džiame atsišaukti nedėlioj. 223 1 North 
Kedzie Avė., Ist apt.

KAMBARYS ant rendos, apšildo
mas, su, visais patogumais. Prie pat 
Archer Avė. Renda pigi. 4439 So. 
Turner Avė., 2-ros lubos.

PARDAVIMUI grosernė už $200, 
bargenas, naudokitės proga.

522 W. 31 St.

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
blaivų žmonių prie mažos šeimynos. 
Matykite vakarais nuo 5 iki 9 ant 
2 lubų, 3254 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI delikatessen štoras ir 
grosernė, 5 ruimai gyvenimui, pigi ren
da. 3735 So. Emerald Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PARDAVIMUI grosernė visa arba 
pusė, biznis išdirbtas, neša pelną. Vie
nai persunku. 3417 S. Union Avė.

Boulevard 6520 . Res. Yardi 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgri ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavima*.

1706 w.c47th 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.

LUMBERIS 20-50% diskonto. Ship- 
lap $35M, Plaster ir Wall Board 3c, 
Naujos durys $1, Storm ir Porch Sash, 
Garantuotas Plumbingas ir apšildymas. 
Išmokėjimais. Vakarais iki 6. nedėliomis 
9—1. Abbott Lumber Co., 5201 W. 
Grand Avė.. Berkshire 1321.

Financial
Finansai-Paskolo*

SKOLINAM PINIGUS
Paskola Suteikiama j 24 vai.

Neimam komiso nuo $50 iki $300

J. NAMON & CO.
Po valstijos priežiūra

6755 So. Western Avenue
Tel. Grovehill 1038

Me« nkoKnanr. nuo $50 ik) 
Neimani komiso 

Nuošinriir mokamas ant neiAnmk*t<»* 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 
valstijos priežiūra 

3R04 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

3 šmotu inicKiunojo kamb. setui $45.00 ir aK- 
3 šmotų Seklyčių notai — 
Day Beda .......... ...................
Cedar Chosts ......... ...............
Valgomojo kambario notai.
vairųn 
vairus 
vairios 
taurai, 

Grindų 
Pusryčių setai ............
Dinetto setai ..............
(lašiniai pečiai ..........
Garbadžimih degintojai 
Hot, Blast Pečiai ......... 
Kietų anglių Šildomieji 
Cireular Šildomieji .....
Upright Pianai ............
Grojikliai Pianai ___

ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 

ir 
ir 
ir

augB 
augs, 
augs, 
augs, 
augs, 
augs 
augs 
augs, 
augs 
augs 
augs 
augs, 
augs 
augs 
augs, 
augs, 
augs.

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 601Jdienų
Turime išparduoti 50 krovinių augščiausiop 

rūšies neųtnllmtų iš storadžiaus rakandų.
Didžiausios vertės kokios buvo pasiūlytos is

torijoj. susidedančios iš visokios 
rūšies rakandų.

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys iš Sparton, Majestle ir Jackson 
Bell Kadio $45.00 Jr augs

$25.00 ir augs. 
$5.00 ir 
$10.00 
$20.00

Dresoriai ................  $5.00
Vanities .................   $5.00
Lovos ................ $3.00

visokio didumo ........ $1.00
Lempos .....................  $3.00

.. $8.00

.. $15.00
. $10.00

. $10.00
....  $5.00 
... $10.00

$13.00
.. $15.00
. $25.00

• TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirmieji atėję gaus geriau. 

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

Weber Bros. Storage Co. 
Warehouse ir Salesrąom 

5920-22 South State Street

PACKARD sedanas vėliausio modelio. 
Našlė yra priversta jį parduoti. Beveik 
nevartotas ir yra kaip naujas. Aš nega
liu pati foro dravinti ir paaukosiu jį 
už $400. Karas yra kaip visiškai nau
jas karas ir nesenai man kainavo virš 
$4.000. 2538 N. California Avė., Ist 
flat.

ATVAŽIAVUS iš Lietuvos paieš- 
kau dėdės Jurgio Ginkevičiaus, paeina 
iš Lietuvos, Panevėžio apskr., Smilgių 
vai., Jasnagurkio kaimo. Meldžiu at
sišaukti patį, ar kas kitas praneškit. 
Prieš karą gyveno Philadelphijoj.

MARIJONA KOZEVNIK 
75 N. Roadvvay, Aurora, III.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
senai įsteigtas ir gerai apsimokantįs biz
nis, vestas vieno ir to paties žmogaus 

metų. Darydavo daugiau 
savaitę biznio. Geriausias 
Gyvas biznio blokas, prie- 

stotį, North Sidėj. Savinin- 
Turi būti parduota tuo- 

Turtas

STUDEBAKER “COMMANDER”.
4 pasažierių De Luxc Coupe. Priverstas 
parduoti jį, nes netekau darbo ir man 
reikia pinigų. Vartojau tik kelis tūks
tančius mylių ir sunku atskirti jį nuo 
naujo. Jeigu jus pamatysite mano ka
rą, esu tikras, kad jus jį pirksite, nes 
jis yra labai geras. Aš noriu tik $3 25. 
3 83 7 N. Spaulding Avė.

PAIEŠKAU brolių — Simano ir Juo
zo, Savickų, taipgi fesers Agotos Macie- 
junienės iš Vigrelių kaimo, Gražiškių 
vai., Vilkaviškio apskr. Turiu svarbų 
reikalą. George Savickas, 500 South 
State St.

per 12 
$2,000 į 
kampas, 
šais “L“ 
kas mirė, 
jaus. $2,000 nupirks viską, 
siekia dvigubai daugiau tos sumos. La
bai didelis stakas, geri fixturiai.

Atsišaukite taipgi nedėloj.

934 Roscoe St.

kampas Clark St.

RENDON 4 kambarių flatas, yra
coiletas. gazas ir elektra. Rendos tik
$10.00 mėnesiui, 
arti Halsted St.

732 W. 22nd St.

PASIRENDUOJA storas — 3 kam
bariai ir 
sti visom 
grosernės. 
St., tarpe 
.afayette

PASIRENDUOJA gražus kamba
rys vaikinams arba merginoms.
3306 S. Union Avė., 1-mos lubos

PASIRENDUOJA 6 kambarių fia
las, pečium šildomas, dideli uždary- 
i porčiai; kartu garažas už $30. 

Nėra sainės “For Rent“. 283’7 W. 
38 PI. Lafayette 5818.

IŠSIRENDUOJA 5 kambarių fia
las, pečium šildomas. Renda pigi, 
su visais parankamais. 4635 So. 
Washtenaw Avė.

PARENDAVOJIMUI 4 kambarių 
‘latas; maudynės ir visi patogumai. 
Jrighton Parke. Pigi renda. 4440 S.
Talman Avė.

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino at 
našlio, teisingo. negirtuoklio žmogaus, 
nuo 30 iki 40 metų amžiaus, aš esu 
26 metų našlė, turiu vieną vaikutį. Ra
šau lietuviškai ir angliškai. Paveikslas 
bus gražintas.

Rašykite

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA pigiai 40 akerių 
farma, arba mainysiu į nedidelį na
mą ar lotą. Kasi pirmas, tas laimės.

ESU gimus 1908 m., turiu šviesiai 
tamsius plaukus, pilno veido, pilkų 
aktų, sveika, tikra lietuvaitė, ieškau pa
siturinčio našlio ar jaunikaičio ik 35 
m., amžaus. kurie nori turėti gerą šei
mininkę . Rašykite: Liet. Vid. Paso 
sav. No. 1002079, Paštas Rokiškis. 
Lithuania.

ar lotą. Kasi pirmas, tas laimės.
G. LUCAS A CO.
4108 Archer Avė.
Tel. I>afayette 5107

Exchange—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysiu 

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

IEŠKAU Damazo Kripo, Pakerių 
kaimo, Plungės parap. Prieš 8 me
tus gyveno Swan St., dirbo janito- 
riu. Taipgi Stanislovo Vengolio iš 
Plungės, dirbo kriaučių. Bukit ma
lonus nors laišku skubiai atsiliepti, 
nes yra svarbus reikalas, arba ži
nančius prašau pranešti jų adresus.

Dan Krepps, 
Box 33, Seney, Mich.

MAINAS. Kas turit lotą arbą biz
nį ir norit mainyt ant namo, tai aš 
turiu mažą namą. Atsišaukit 1848 W. 
39th St. Tel. Virginia 1257.

NORĖČIAU surasti Vinikaitj, sa
vininka namo 1915 Wabansia Avė. 
ir pasirenduoti jo name kambarius. 
E. Monstavičienė, 1736 N. Lincoln 
St., 2-ros lubds.

ANT išmainymo beveik naujas 
vieno aukšto bizniavas muro namas, 
Storas ir 4 kambarių flatas užpaka
lyje, karšto vandenio šiluma. Savi
ninkas mainys Į bile kokį namą, ne
paisant apielinkės ir • reikale duos 
priedo pinigais. Vieta yra labai tin
kama dėl

Matykit 
šū:

3647

soft drinks biznio, 
savininka po šiuo antra-

ARCHER AVENUE
Užpakalyje.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia Real Estą te For Sale

Namai-žemė Pardavimui

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia________

Belu Wanted—Male-Fema!e
Darbininkų Reikia

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

Tel. Lafavette 04 55

Business Chance*
Pardavimui Bizniai

BARGENAS. 3937 Wentworth 
Avė., biznio prapertC—štoras, vir
šuj flatas, didelis lotas, “L”, gat- 
vekariai. $3900.00. lengvais išmo
kėjimais. Savininkas 5711 La Šalie 
Street.

MATYKIT šitą bargeną. kampinis 
storas ir flatas, paranki vieta dėl biz
nio, o labiausia dėl graboriaus, nes dar 
Marųuette Parke nėra, kas pirmesnis, 
tas laimingesnis. Priimsiu į mainus 
kas ką turite.

Kreipkitės
VL. PAULAUSKAS 

6601 So. Western Avė.

-------------------------------------------------------- £»
PARDUODAM Restoraną su Room

ing House 15 kambarių. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Nepirksit pi
giai. 2113 So. Halsted St.

SPECIALIS BARGENAS
2 augštų mūrinis, 2 po 4 kamb. fla

tai, perdėm moderniškas, 41 
Kedzie Avė., 9 metų senumo, 
šią savaitę $5,900.00.

B. R. PIETKIEV/ICZ « 
2608 W. 47th St.

St., arti 
Specialiai

co.

BARGENAS
Parsiduoda bizniavas muro namas ir 

penkių kambarių flatas, 3 miegami 
kambariai, randasi geroj vietoj, dėl bile 
kokio biznio.

44 So. Western Avė.
Savininkas

444 5 So. Campbell Avė. 
ant 1 lubų

t


