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Kvtoj -- Didžiojo Viln
Kanada nutarė depor

tuoti svetimšalius
C ALGA B Y, Alberta, Kanada, 

lapkr. 28. — Nedarbo padėčiai 
(palengvinti, meras ir imigraci
jos ministeris nutarė deportuo
ti ateivius iš centralines Euro- 

Ipos. Ateiviai, kurie yra neve- 
................... dę ir naudojasi miesto pašal- 

Pažymėjimui 25 metų nuo to laiko, kai Vilniuje su- pOmis,-bus tuojau deportuoti.

Sovietai ukazu užgi
na skersti gyvulius 
iki kitų metų galo

Jubiliejinis Vakaras Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj;
sirinko Didysis Lietuvių Seimas ir Valstiečių ir Darbi
ninkų Suvažiavimas, kurie nustatė keliį Lietuvos žmo
nių kovai už savo krašto laisvę, rytoj vakare, lapkričio 
30 dieną, Lietuvių Socialistų Sąjungos čikagiškė kuopa 
rengia koncertą ir prakalbas Chicagos Lietuvių Audi
torijoje.

šituo parengimu bus pažymėta taip pat ir jubilie
jus Lietuvių Socialistų Sąjungos (Partijos) Amerikoje, 
kuri įsikūrė 1905 m. ir veikė per 25 metus, remdama 
Lietuvos žmonių kovą už laisvę ir skleisdama apšvietą 
Amerikos lietuvių tarpe.

Tos idėjos, kurias 
gatai Vilniuje 1905 m., 
išreiškė gilius liaudies 
sudaro lietuvių tautos 
dysis Vilniaus Seimas pakėlė balsą, yra žuvęs; svetimas 
jungas, kurio nusikratyti troško suvažiavusieji į Vilnių 
žmonių delegatai, yra nuverstas. O Lietuvos žmonių 
sukurta Nepriklausoma Respublika gyvuoja!

Pagerbti' liaudies pastangas, kuriomis tatai buvo 
atsiekta, prisiminti aukas, kuriomis jai teko užmokėti 
už kiekvieną žinksnį į geresnę ateitį, — rytoj čikagie- 
čiams ir bus prpga. Ir kadangi daugelis tų žmonių, ku- 
ųie 1905 m. buvo sukilę prieš carizmą, paskui darbavosi 
Amerikoje po Lietuvių Socialistų Sąjungos vėliava, tai 
yra visai tinkama pažymėti kartu ir šios organizacijos 
25 metų sukaktuves.

Taigi į šį jubiliejinį vakarą yra kviečiami visi!

knnaniropima nrmo nistl* s?Jun«os) narys, dar vai- 
IiUIIdpil uvljvo pi kas, parašė laikraščiams laiš- 

sovietų valdžią byla
Maskvoje

ėmęKaltinamieji prisipažįsta 
“komisus” iš užsienių fabri- 
kininkų už duodamus jiems 
užsakymus

prisipažini-
kad viena

MASKVA, lapkr. 28. — As
tuonių tariamų konspiratorių 
prieš sovietų valdžią byloje, 
vienas apkaltintųjų, būtent 
Ksenofontas Sitninas, Sovietų 
Sąjungos Tekstilės Sindikato 
inžinierius, savo 
muose” pasisakė, 
medvilnės firma
Valstybėse sumokėjus jam tarp 
$40,000 ir $50,000 komiso, kai 
jis buvęs 1928 metais nuvykęs 
i Ameriką pirkti už daugiau 
kaip 54 milijonus dolerių ver
tės medvilnės.

Taip pats save apsikaltinęs, 
Sitninas apsiverkė. [Prieš ke
letą dienu Sitnino tikras • sū
nūs, Komsomolo (jaunų komu-

paskelbė Lietuvos žmonių dele- 
yra gyvos da ir šiandie, nes jos 
troškimus — tos liaudies, kuri 
kūną. Carizmas, prieš kurį Di-

ką, reikalaudamas, kad jo tė
vas butų sušaudytas...]

Prof. Aleksandras Fiodoto- 
vas, seniausias apkaltintųjų, 
papasakojo, kad metus prieš 
tai sovietų inžinieriai, už už
sakymus, gavę iš Anglijos fa- 
brikininkų $25,000 “komiso.” 
Nuo 1928 metų vien tik Tek
stilės Sindikato inžinieriai ga
vę “komisų” daugiau kaip 100 
tūkstančių dolerių. Pinigus jie 
gavę iš kažkokio “iMr. K.,” ku
ris tam naudojęsis diplomati
niu franeuzų karjeru.

Kai visi aštuoni kaltinamie
ji išsipasakojo savo nusikalti
mus, įvardydami, kaip savo nu
sikalstamų darbų dalyvius, dar 
kelioliką kitų žymių asmenų 
tarp tų 2,000, kurie sėdi OGPU 
kalėjimuose, vyriausias proku- 
roras Krilenko paskelbė, kad 
tolesnis tardymas atidedamas 
iki 6 vai. vakaro ir kad jis pa
statysiąs daugiau liudininkų, 
tarp jų profesorius Osadčy ir 
šeiną.

RYGA, lapkr. 28. — Mask
vos Pravda, oficialus kompar
tijos organas, paskelbė du pre
zidento Kalinino pasirašytu de
kretu, kurie nušviečia maisto 
sąlygas sovietijoje. Vienas tų 
dekretų skelbia:

‘‘Visiems komunų, koopera
tyvų ir pavieniams ūkiams, taip 
pat visoms kaimų ir miestų 
skerdykloms griežtai užginama 
skersti iki 1931 metų gruod
žio 31 dienos šių rūšių gyvu
liai: Visi įregistruoti gryno 
kraujo galvijai, jauni raguoti 
galvijai, karvės, jaunesnės kaip 
18 metų amžiaus, teliai, avys, 
jaunesnės kaip 18 mėnesių, par
šai, jaunesni kaip 8 mėnesių, 
ir visi bujjai, tekiai ir karvės, 
tinkami veislei.

bus kriminališkai 
už šio dekreto 
savo rajone.” 
prie šio dekreto

at-
ne-

ąa- 
tin-

“Visokį šio įsakymo laužy
mai bus baudžiami pinigais de
šimteriopai tiek, kiek buvo ver
tas paskerstas gyvulys; o jei 
nusikaltasis butų kulokas [tur
tingesnis ūkininkas], bausmė 
— dveji metai kalėjimo, ištrė
mimas ir viso turto konfiska
vimas. Kiekvienas sovietų val
dininkas 
sakingas 
vykdymą

Priede 
koma dar, kad daug arklių, 
karnų darbui, esą skerdžima 
mėsai. Tatai esą taip pat už
ginta, ir nusikaltėliai busią pa
našiai baudžiami. i

Maisto ištekliai Maškvoj
Antrame dekrete kalbama 

apie Maskvos maisto išteklius 
ateinantiems metams ir sako
ma, kad busią operuojamos 
septynios didelės kepyklos ir 
31 mechaniška kepykla, o 138 
rankinės kepyklos busią užda
rytos. Duonos ištekliai busią 
13% padidinti, taipjau busiąs 
padidintas kepamos pilkos duo
nos (kaišytų miežių, rugių ir 
kviečių miltų) kiekis. Dabarti
nė duonos porcija — vienas 
svaras asmeniui — pasiliksian
ti ir toliau. '

[Pacific and Atlantic Photo]

Miss RUTH NICHOLS 
žymi Amerikos aviatore.

Sovietų prekybos 
agentūros vedėjo 

sušaudymas
LONDONAS, lapkr. 28,-^Mor- 

ning Pošt praneša, kad M. Kip- 
manas, buvęs sovietų prekybos 
misijos Londone' direktorius, 
kuris savo vyriausybės įsaky
mu sugrįžo į Maskvą, tapęs 
ten sušaudytas.

Pasak pranešimo, Kipmanas 
buvęs žiauriai čekistų kanki
namas, iki tais kankinimais bu
vęs priverstas parašyti laišką 
į Londoną, kad visi pinigai, ku
rių jis ten turėjęs, butų per
duoti komunistų organizacijai. 
Kai jis tai padaręs, tuojau bu
vęs sušaudytas.

VERA CRUZ, Meksika, lap
kričio 28. — Praneša, kad ju
roj ties Tecolutla krantais pa
skendo pakraščių laivas Levia- 
than, ir kad devyni pasažieriai 
ir įgulos žmonės prigėrė-

ORAIS.;fe=
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra^ 
našauja:

Gali būt sniego; truputį šil
čiau; vidutiniai, kartais stip
rus, pietų krypties vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 1° ir 17° F.

Šiandie saulė teka 6:55, lei
džiasi 4:21. Mėnuo leidžiasi 
12:07 ryto.

Seimo Sukaktuve
Pilsudskis pasitraukė iš 

premjero vietos
VARŠUVA, lapkr. 28. — Mar

šalas Pilsudskis šiandie rezig
navo iš premjero posto. Kartu 
atsistatydino ir visas jo kabi
netas.

Naują vyriausybę sudaryti 
pakviestas Valerjan Slawck, ži
nomas Pilsudskio rėmėjas, jau 
pirmiau buvęs premjeru.

Praneša apie sukili
mus ir sušaudymus 

sovietų Gudijoje
Ėjęs iš Maskvos į Rygą trau

kinys nukentėjo, pakliuvęs į 
valstiečiu maištų “malšini
mo” ugnį •

RYGA, lapkr. 28. — Vakar 
vakarą į Rygą atvyko Mask
vos traukinys, kurio ’ vagonai 
buvo kulipkų suvarstyti ir lan
gai išdaužyti.

Pasažieriai pasakoja, kad ke
lionėje tarp Smolensko ir Lat
vijos sienos traukinys patekęs 
į šaudymų zoną, ir kad visiems 
keleiviams buvę įsakyta sugul
ti ant grindų savo vagonuose.

Pasažieriai sako, kad padė
tis Nlaskvoje esanti normali ir 
kad jie nieko negirdėję apie 
sukilimus Gudijoje, iki kelio
nėje jų traukinį ėmę kliudyti 
kulipkos. Sovietų traukinio sar
gyba įsakius jiems atsitraukti 
nuo langų, bet šiaip į klausi
mus nieko neatsakius.

Iš Ritupės ir kitų Latvijos- 
Rusijos sienos vietų latvių sar
gybiniai praneša apie stiprius 
šaudymus sovietijos pusėj. Pa
sak jų, sukilimai išsiplėtę Ps
kovo, Opočkos ir Ostrovo ap
skrityse, kur, kaip praneša, 
valstiečiai atsisakę atiduoti so
vietų valdžiai savo javų ir li
nų derlių. Valstiečiai esą pasi
ryžę geriau savo javus degin
ti, ne kad atiduoti juos val
džiai.

Sušaudė 60 kaimiečių
Kaip praneša, vakar sovietų 

kariuomenė bombardavus Koži- 
nos kaimą ir visi jo 60 gy
ventojų buvę užmušti. Taip pat 
sudegintas Puštoje kaimas, kur 
daugelis gyventojų buvę iš
skersti, o likusieji internuoti 
kalėjimu paverstame Troicko 
vienuolyne.

Latviai sako, kad plačiame 
vieškely, kuris pirmiau ėjo iš 
Rygos Į Petrogradą, Rusijos pu
sėj jie matę tris šarvuotus au
tomobilius, kurie kartu su šar
vuotu traukiniu Ostrove daly

vaują valstiečių sukilimų “mal
šinimo”.

Latviu sargybiniai taip pat 
praneša, kad rusai savo sie
nos sargybą sustiprinę dide
liais kareivių būriais, ir rusų 
kaimiečiai, bandantieji pabėgti 
per sieną į Latviją, šaudomi 
kaip zuikiai.

Estų sargyba Pečoros rajo
ne taip pat praneša apie stip
rius šaudymus arti jų sienos.

Bankininkas nusižudė
HILLSBORO, 111., lapkr. 28. 

— Šuviu iš revolverio nusižu
dė Wm. Baker, 45, Farmers- 
villės banko kasierius. Tam 
bankui prieš kiek laiko buvo 
paskirtas receiveris. 

-------- - ;-----

Kellogg gauna Nobe
lio taikos prizą

Antra Nobelio dovana už nuo
pelnus pasaulio taikai pripa
žinta švedui

OSLO, Norvegija, lapkr. 28. 
— Nobelio dovana už nuopel
nus pasaulio taikos reikalu 1929 
metams tapo pripažinta Fran
kui B. Kelloggui, buvusiam 
Jungtinių Valstybių sekreto
riui, autoriui žinomo Kelloggo- 
Briando taikos pakto, i

Nobelio taikos dovana 1930 
metams tapo pripažinta švedui 
D-rui Nąthanui Soderblomui, 
Upsalos arkivyskupui ir Upsa
los Universiteto prorektoriui.

Ir Kelloggas ir Dr. Soder- 
blomas gauna po 173,000 kro- 
neri’ų (apie $48,000) pinigais.

Policija pašalino ko
munistus iš Berly

no tarybos
BERLYNAS, lapkr. 28—Už 

skandalą, kurį jie vakar vaka
rą sukėlė Berlyno miesto ta
rybos posėdy, visi komunistų 
atstovai buvo policijos pašalin
ti laukan.

Neramumai kilo, pirmininkui 
perskaičius Brandenburgo pro
vincijos gubernatoriaus ediktą, 
kuriuo Berlyno biudžetas pa
imamas provincijos .kontrolėm

Tąsynėse keletas asmenų, 
taip pat penki policininkai, bu
vo apkulti.

Luokės apylinkėje priviso 
daug vagių, kurie vagia įvai
rius smulkius daiktus, kiti 
pjausto arkliams uodegas, o 
Menam Jucių kaimo gyvento
jui G. išvogė visas lig paskuti
nės avis.

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvos episkopato di
rektyvos katalikų akci

ja Lietuvoj
KAUNAS. — šiomis dieno

mis Kauno arkivyskupatas iš
leido direktyvąs katalikų ak
cijai Lietuvoje. Katalikų akci
ja Lietuvoj vadinama — K. V. 
C. [Katalikų Veikimo Centras.]

Specifiniai K. V. C. tikslai 
esą viską krikščioninti: šeimą, 
mokyklą, spaudą, įkvėpti krikš
čionišką dvasią įstatymams ir 
įstaigoms.

Katalikų akcija, tai esąs re
agavimas prieš moralį, socialį 
ir juridinį modernizmą, kilusį 
iš moderniojo liberalizmo ar lai- 
cizmo, kuris religiją laiko pri
vačiu dalyku.

Be asmens sąmonės forma
lumo K. V. C. turįs vartoti ir 
k. priemones: paskaitas, memo
randumus, ekonominius ir kul
tūrinius veiksmus, sportą. Mo
kyklos turinčios ,buti konfesi
nės, ypačiai kongregacijų veda
mos; mokyklose turinčios būti 
leistos ateitininkų kuopelės.

Arkivyskopatas pasisako ir 
už ekonomines katalikų orga
nizacijas.

K. V. C. centro ir . skyrių 
susirinkimuose gali būti svar
stomi ir politiški klausimai.

1 ■ymy.i 1 ■ ■ ■ ■■ ■ .z.. ■■■■•■ sr
Konservatorių papeiki' 
mas darbiečių vyriausy

bei atmestas
LONDONAS, lapkr. 28. — 

Parlamentas vakar 299 balsais 
prieš 234 atmetė konsenato
rių vado, buvusio premjero 
Baldvvino, pasiūlytą papeikimo 
darbiečių vyriausybei rezoliu
ciją.

Debatų metu, vienas konser
vatorių atstovas, lordas Win- 
tertonas, pavadino iždo kanc
lerį Snowdeną “dirty dog,” ir 
už tai darbiečių atstovas C- 
J. Simmons su suviniotu po- 
pieru sudavė jam per veidą.

Daug asmenų sužeista 
politinėse riaušėse 

Vokietijoje
ETTIN, Vokietija, lapkr. 28. 

— Fašistai puolė čia social
demokratų mitingą, kuriame 
kalbėjo reichstago narys Julius 
Leber. Kilusiose dėl to mušty
nėse apie dvidešimt asmenų 
buvo sužeisti.

KOELNAS, Vokietija, lapkrt 
28. — Vakar čia įvyko riau
šių tarp fašistų ir komunistų- 
Keletas asmenų buvo rimtai su
žaloti.

^5-metu JubiliejinisU YTO J
Lapkričio-Noveml)er30įJ930 KONCERTAS
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
1AI BUS DIDŽIAUSIAS, IŠKILMINGIAUSIAS 
IR PUIKIAUSIAS ŠIO SEZONO KONCERTAS

3133 So. Halsted Street Pradžia 7 vai. vakaro
Rengia LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 

CHICAGOS CENTRALINE KUOPA.
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KOR ESPONDENCLJOS
Detroit, Mich.

Lietuviu Pilietinio Klubo narių € *

domei

I.. P. Klubo pusmetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 14 d. 
1 vai. po pietų Lietuvių Sve
tainėj. Susirinkimas bus tuo 
svarbus, kad jame bus renka
ma klubo valdyba ateinantiems i 
metams. Į susirinkimą privalo 
atvykti kiekvienas klubo narys, 
kad išrinkus tinkamų valdybą. Į 
O tinkamą valdybą nariai gali 
lengvai išsirinkti, jeigu jie tik 
susirūpins organizacijos reika
lais.

Nariai, apsižiūrėkite, kad ne-| 
reketų gailėtis po laiko. Į vai- i 
dybą neprivalo įeiti tokie žmo-1 
nes, kuriems rupi organizacijų 
įvairiems savo tikslams na u-l 
<loti ir tampyti jų ant savo po
litinio kurpalio. Pažiūrėkime, Į 
kas dabar darosi. Augščiausios j 
Prieglaudos Amerikoj organi-į 
zacijoj bei Kęstučio draugijoj, j 
Ten žmonių sudėti pinigai yra1 
aukojami įvairiems mekleriams, 
kurie pasižymi ubagavimu. Tie | 
mekleriai nieko naudingo ne-1 
veikia, o tik sėjo nesantaiką j 
lietuvių tarpe.

Tie gaivalai jokioj rimtoj 
organizacijoj nėra pageidauja
mi. Musų klube jų nėra daug, 
ir todėl jie negali jo turtą už
griebti. O prie to turto, ku
ris siekio iki $8,000, jie labai 
jau norėtų savo purvinas ran
kas prikišti. . Ifr tai jie galėtų ; 
padaryti,, jeigu kiti nariai ap
sileistu ir i susirinkimą neat
vyktų. •

Taei; u aš esu tikras, kad to | 
neįvyks, žinokite visi gerai, I 
kad bolševikiški šarlatanai at-j

nepranėšdanios tėvams. Taip 
dažniausiai pasitaiko pas tam
sius katalikus.

Kai sužino tėvai> kad jų vai
kai yra vedę su kitataučiais ir 
dažnai nekatalikais, tai ir pa
tys nežino, kas reikia daryti. 
Jie bėga pas dvasišką tėvelį ro
dos klausti ir prašo joi susimy- 
lejimo: duoti jauniesiems šliu- 
bą. Dangaus agentas pirma 
išmokina masoną poterius ir 
už tam tikrų atlyginimą sutin
ka jaunuosius surišti neatmez- 
giamu mazgu, išsiderėdamas, 
kad vaikai butų krikštijami 
katalikų bažnyčioj.

Tačiau pasitaiko ir taip, kad 
dvasios tėvelis atsisako duoti 
šliuba. Tąsyk motinos keikia 
kunigužį, keikia ir savo vaikų.

Kai dėl tikėjimo ir tautybės, 
tai tiek to. Bet kad vaikai tė
vams nesisako, jog jie rengiasi 
apsivesti, tai jau labai blogas 
dalykas. Tatai parodo, jog tarp 
tėvų iv vaikų nėra jokio ryšio. 
Jie vieni kitų nesupranta. Tč- 
•ri eina vienais keliais, o vai

kai—kitais.
a #

Gal kas pamanys, kad aš per
daug noriu pažeminti moteris. 
Nieko panašaus. Geroms mote
rims aš visuomet atiduodu tin
kama kreditą. Tačiau nenoriu 
užtylėti, kad pas mus randasi 
gana nemažas skaičius' ir tokių 
moterų, kurios pasižymėjo vi
sai negirtinais darbais. Jos už
siima šeimynų griovimu, skriau
dimu vyrų ir t. t.

O « $
Papasakosiu Vieną liūdnų is

toriją. Prieš ketioliką metų 
atvažiavo j Amerika ir sustojo 
musų kolonijoj jaunas vyrukas. 
Jis sunkini dirbo ir vis taupino

eis susiorganizavę ir dės visas 
pastangas, kad i valdybą pra-1 
vesti savo tavorščius. Jie elg-! 
sis taip, kaip jiems padikttios 
“Vilnies” ir “Laisvfs” ktjmisa- i * 
rai.

Nariai, bent šiais metais pa-1 
sirodykime vyrais. Pernai tie 
maskviniai šarlatanai nuskriau
dė kliubą ant $10. Apsižiūrė
kime tad dabar, kad daugiau 
tokių dalykų nebepasikartotų. I 
O tai mes galime lengvai pada- I 
rvti, išrinkdami tinkama vai- 
dybą, kuri žiūrės, kad maskvi
niai nekištų savo nagų pure 
klubo iždo. —Klubo Sargus.

Wright, Minu,
šis tus iš musų kolonijas

Lapkričio 12 d. farmeriš

pinigus. Svajojo jaunikaitis 
apie meilužę, kurią paliko Lie
tuvoj. Užėjo karas. Bet jau
nikaitis savo geltonplaukės ne
užmiršo. Kai audra praūžė, 
jis prie pirmos progos atsiga
beno iš Lietuvos jaunų dienų 
meilužę ir apsivedė. Tikėjosi 
vargšas laimingai gyventi. Su
silaukė šeimynos,—dviejų mer
gaičių ir vieno sunaus'.

Savo sunkiu darbu ir taupu
mu jis Įstengė įsigyti gana di
deli ir gražų namą. Ot, rodosi 
gyvenk sau ir švilpauk. Bet 
neilgai laimė tetvėrė. Riebi ir 
gražj šeimininkė pradėjo ne
rimti. Pasisuko ir burdingie- 
rius, kuris prie šeimininkes 
ėmė meilintis.

Toliau, daugiai!, šeimininkė 
gavo keletą kūmučių ir nuėjo 
pas advokatą. Girdi, mano Vy
ras ir šioks ir toks. Kadangi

Andrius Muraska pasidarė sau namai buvo ant jos vardo už- 
galą. Jis užsinėrė virvę ant j rašyti, tai visas reikalas tapo 
kaklo ir pasikorė. Paliko ne- j sutaisytas taip, kad vieną gra-
mažą šeimyną, — žmoną irlžią dieną vyrui buvo paliepta 
penkis vaikus. Vaikų amžius išsikraustyti. Ir tas išsikraus- 
nuo 2 ) iki 17 metų senumo. H-y Tuo laiku jis jau buvo 
Dvi dukterys ir vienas sunūs pradėjęs niekaip jaustis. O čia 
dirba Chicagoj, o kiti namie, naujas smūgis. Labai susi- 
Muraška turėjo 120 akeriu i krimto ir dar labiau apsirgo. 
Įm iną ir visus reikalingus pa-j Galų gale atsidūrė ligoninėj, iš 
dargus. Budinkai visi nauji. į kurios jau nebebuvo lemta gy- 
karma ir viskas buvo išmokė- į vam išeiti. Jis mirė.
ta.

Per paskutinius kelis metus 
Muraška labai nerimo. Jis dėl 
kokios tai ligos beveik visai ne
teko girdėjimo. Tatai, mato
mai, jį labai kankino ir jis nu
tarė pasidaryti sau galą. Jei 
neklystų jis buvo 58 metų am
žiaus. Paėjo jis iš Suvalkijos.

—Frank Cherapis.

So. Omaha, Nebr.
Visko po hiskį

Musų lietuvių kolonijoj jau
nimas pradėjo visai nebepaisyti 
savo tėvų, štai per trumpą 
laiką susithokė astuonios po
ros visai neatsiklaususius save 
tėvų. Jaunos mergaitės, ku
rios dar nėra nei pilnametės, 
pabėga su vaikėzais ir išsiėmę 
laisnį gyvena .per kokius, tris 
ar keturius mėnesius hič nieko

Čia jo moteris susirūpino. 
1 Apsirengė juodais drabužiais ir 
nabašninką parsivežė namo. Sa- 

| koma, namuose įvykusi šlykšti 
' scena, apie kurią nemalonu nei 
laikraštyj rašyti. Bet kaip ten 

i buvo, kaip nebuvo, ale nabaš- 
, ninkas tapo palaidotas gana iš
kilmingai. Moterėlė pasiliko su 

1 savo burdingieriu gyventi, o 
i kiek vėliau su juo ir apsivedė, 
j Namus užrašė ant jo vardo.

Buvusis burdingierius ir da- 
| bartinis vyras gana dažnai pa- 
: re i na “ant drąsos” ėmęs. Jei 
! moteris bando jį sudrausti, tai 
jis tuoj atšauna: “Aš tau ne 
anas vyras. Tylėk! O jeigu ne, 

i tai—” Ir moteris tyli, nes ži- 
i no, kad juokauti su juo nega- 
1 Įima.

Well, jai dabar tenka para
gauti jos pačios vaistai...' .

o o o
I ii* . •Su darbais pas mus, kaip u

paleidžia ir senuosius, 
sueina vieni su ki- 
klausia, kas bus te
laikai nepagerės.
lietuviai dar gana

kitiiose miestuose. Ne tik nau
jų darbininkų neima, bet dar iš 
darbo 
Bedarbiai
tais ir vis 
liau, jeigu

Iki šiol 
gerai laikosi ir pagalbos iš nie
ko neprašo. Tik kyla klausi
mas, ar ilgai jie galės laikytis? 
Kitataučiai jau seniai yra lab
daringų įstaigų maitinami. 
Miestas taip pat prisideda 
bedarbių šelpimo.

Atvažiavęs į Omahą aš 
bedarbių nepastebėjau,
Chicagoj. Atrodo taip pat, kad 
Omahos lietuviai lengviau pa
kelia krizį. Matomai, jie ge
riau buvo apsirūpinę dėl juodos 
dienos, negu kitų kolonijų lie
tuviai.—Bedarbis.

prie

tiek 
kaip

llockford, III
Bolševikų “diskusijas” ir 

“prakalbos”

diskusijas”, jie laiš- 
77-tą kuopą 

apgint faktais” teisy- 
Tačiaus kuopa savo susi- 

laišką atmetė, ii 
į juos domės' ne-

bolševikų plaka- 
kuriose

Lapkričio 16 d. čia bolševi
kai, SLA. 77-tos kuopos' atska
lūnai, laikė “diskusijas” ir 
“prakalbas” apie SLA.

| šiais
ku kvietė SLA. 
Slot ir 
bę 
rinkime tą jų
nutarė jokios 
kreipti.

Pasirodė li
tai apie “diskusijas”,
buvo pasakyta, kad taipgi bus 
ir “geras kalbėtojas”. (Bolše
vikai su savo' “kalbėtojais” čia 
tvip nusišpicavę, kad bijo net 
jų Vardus viešai pagarsinti. Pa 
rašo tik, kad bus' “geras kal
bėtojas”). Ir štai minėtoje die
noje pribuvo ir “geras kalbėto
jas” iš “Vilnies”, —tai bolševi
kų “muko”—Andriulis. Na, ir 
šis žmogelis kolrojOsi ir prasi
vardžiavo, kaip paškutihiš 
pienburnis (bet sako, jis yra 
“Vilnies” redaktorius!). Ir jis 
“išaiškino” štai^ką :”T<ad į 
SLA. seimą suvažiavo “fašistų 
supirktų delegatų”; j(ad SLA. 
turi tik apie “9 ar 
čių” narių, ir k:ad 
kais “išeis apie 5 
tančiai”. Bet štai

10 
su 
ar

tukstan- 
bolševi-. 
6 tuks- 

vienas jo
draugų, buvęs 77-tos kp. finan
sų sekretorium B. neseniai “in
formavęs” vieną kuopos narį 
S. kad “su pažangiasiais nuėjo 
jau 11 tūkstančių narių’” Tai 
reiškia apie tūkstantio dau
ginus, negu kad Susivienijime 
narių yra!..

Kaslink- supirkimo delegatu į 
SLA. seimą, tai matomai bolše
vikai kitus sprendžia sulig sa
vęs, 
tu 
t ė

Kad jie supirktų delega- 
į SLA. 36-tą seimą, pasiim
tai yra aišku iš to, kad jų 

“Minis” dar prieš seimą garsi
no, kad laike seimo bus sureng
tas Vakaras, kurio pelnu “pro- 
gresyviams delegatams” bus 
apmokėta. Reiškia, bolševikų 
raudondvaiis “darbavosi” “pro
gresyvių delegatų” apmokėji
mui, aišku kodėl.

Gi kaslink bolševikų išėjimo 
iš SLA., tai suprantama, kad 
tūkstančiui arba dviem išėjus 
iš 22,000 narių, tai tiek, žymės 
bus, kiek lašą vandens išėmus 
iš ežero. . Tad bolševikams 
darosi liūdna. Bet štai jeigu

rių neturi, o turi tik “10,000”, 
ir iš jų “išeis 6,000”, tai jau 
daugiaus kaip pusė, ir kur kas 
gerinus skamba ir yra smagiau. 
Tik kažin kodėl tas bolše-dur- 
niulis nepasako, kad SLA. na
rių turi tik 6 tūkstančius, o su 
“progresyviais” išeis ir apie 6 
tūkstančiai, tai Susivienijime 
liks tik Gegužis su pustuziniu 
fašistų.
ir milioną dolerių turės 
gresyviąms” atnešti... Tai 
geriausias suraminimas

Tada fašistai tai jau 
‘pro- 
butų 
savo

ge-“Diskusijose” dalyvavo 
riausi” vietiniai bolševikų dis- 
kusantai, kurie, per daugelį me
tų jau yra išsilavinę “lavinimo
si vakaruose”. Ir štai ji) vie
nas su didele gerkle (kurį vi- 
suomet prisieidavo pirmininkui

stabdyt kuopos susirinkimuos^) 
išeina prieš žmones ir rėkia: 
“sukčiai—vagys 1” “sukčiai—va
gys!” Bet ką Susivienijimas' iš 
jo pavogė ir nusuko, tai to jis 
pats nežino. Stebėtis nereikia, 
kad šis žmogus šitaip kalba, 
nes jis ne savo protu gyvena. 
Ir kadangi jis apįe sukčius ir 
vagis kalba, tai čia reikia jo 
paklausti: kur jus is “Vilnies” 
ir “Laisvės” pastogių komisa
rai anais metais surinktas au
kas iš visuomenes' Mooney’s 
bylos vedimui padėjote? Pats 
Mooney viešai per spaudą pa
reiškė, kad nė jis, ne jo gy
nėjai jokių aukų jo bylos vedi
mui nuo komunistų negavo. 
Kur ,jųs iš “Vilnies” ir “Lais
vės” pastogių komisarai padė
jot surinktas iš visuomenės 
aukas virs $3,000 Lietuvos ba- 
diioliams šelpti? Kur tos Vi
sos aukos nuėjo? Šitos Višote 
aukos jus komisarų kišehiuosė 
sutirpo. ,

Taigi, nuo sukčių ir vagiu 
I)lrmiaus patys save apsivalykf- 
te, o jau paskui galėsite jų 
ieškoti pas kitus.

Kitas draugas čia Vėl atsisto
jęs verkšlena —pasakoja, kaip 
jis atvažiavęs Į Ročkfordą “my
lėjęs prigulėti prie lietuviškų 
draugysčių it prie ŠLA.” Bet 
dabar negalįs. Keistas žmoge
lis: juk jo niekas šiandieh iš 
SLA. nevaro, bet jife savri lik
tu eina sykiu su triukšmada
riais laukan. Jis trukšmačla- 
riams pritaria. •• Ar šitaip rim
tas žmogus gali elgtis? Ta
riaus reikia pasakyt, kad šis 
žmogus vienaip mano, o kitaip 
kalba. Faktai rodo, kad pas jį 
“mylėjimas” prigulėti prie 
SLA. atsirado tik tuomet, kai 
iš raudondvatio buvo paskelb
tas “prikazfcs”) rašytis į StA. 
ir “paimtiį savo*-rankas”.

Pagalinus, pastebėt,
kad bplševikų kalbėtojas —ne
praustaburnis' vieną SLA. 77- 
tos kuopos iiarį kurio jis nėra 
matęs ir nepažįsta— bjauriai 
apdergė: “tas fašistas, Susisu
kęs ir į kuprą susitraukęs^ 
kad ir prie aienos' pridėjus jo 
neištaisytUm” irjt.t.

Tri, vadinasi', <buVe bolševikų 
“diskusijos” ir “prakalbos”. Ši
tas paliudija, kaip žemai bolše
vikai yra nusmukę protiškai. Ir 
šitokį protiški bankrotai bolše
vikų laikrašchis redaguoja! 
Tad galima suprast, kokis yra 
tų laikraščių turinys-.

Reikia pažymet, kad į bol- 
levikų rengiamas “prakalbas” 
rimtoji Rockfordo visuomene 
nesilanko.

—SLA. 77-tds kp. NjH’ys.

Toronto, Ont.
Kanados Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos susirinkimas

Šių metų lapkričio 23 d. St,

susirinkimas. Buvo aptarta 
visi svarbesnieji! Sąjungos rei
kalai, priimta naujų narių ii 
buvo svarstyta svarbus klausi
mai: perkelti knygyną ir skai
tyklą kiton vietęn (knygynas 
randasi pas vieną prašalintą L. 
L. J. S. narį komunistą). Be 
to, kuomet bus knygynas ir 
Skaitykla 
ton, tuoi
visų laikraščių gaunamų K. L. 
J. S. vardu.

Svarbu visiems lietuviams ži
noti, kad K. L. J. Sąjunga ir

perkelti kiton vie-
pakeisti adresus

toliau vadinėto senuoju Vardu, 
bet ne Kanados lietuvių jauni
mo jaunųjų sąjunga, katy ma
noma buvo, tai yra kuomey val
dyba, visi veikėjai ir susipra
tę nariai skaičiuje 45 asmenų 
prašalino narius komunistus, 
kurių yra mažuma, atimdami iš 
prašalintų narių visas teises. 
Nors Kanados Lietuvių Jauni
mo Sąjunga užgina parašlin- 
tiems nariams komunistamš 
vadinti K. L. J. S. nariais, bet 
komunistai provokacijos tikslu 
vis dar daro susirinkimus ir 
naudodamiesi K. L. J. S. vardu 
nori sutverti atskirą komunis
tų K. L. J. S., bet kadangi pra
šalintų komunistų tarpe nėra 
nei vieno veikėjo, tai jų svajo
nės sutverti atskirą komunis
tų K. L. J. Sąjungą taip ir pa
liks Vieh svajone, nes iš nieko 
nieką slitverti negalima. Pir
miau ar vėliau nariai komunis
tai sutiks su ta realybe, kad jie 
yra prašalinti iš K. L. J. S. ir 
netekę visų jos \ nario teisių, 
Kadangi visi pašalintieji nariai 
komunistai yra kartu nariais ir 
ALDLD., tai galės grįžti prie 
saVo tiesioginių pareigų —stu
dijuoti ir skelbti pasauliui ko
munistų raudonąjį terorą ir 
nedrįs eiti “grybauti” po sve
timą mišką, po tokios rimtos 
pamokos.
K.L.J.S, veikia vien kultūros 

tikslu, —t; y, turėti savo kny
gyną, skaityklą, išrašyti kultū
ros žurnalų ir laikraščių, ruoš
ti šokių ir vaidinimų vakarus^ 
gegužines (piknikus), sporto 
žaidimus, rengti paskaitas ir 
kursus. K. L. J. S. politikoje 
visai nedalyvauja.

Šių dienų gyvenimas yra sun
ki kova už būvį, o galingiau
sias ginklus tai kovai už būvį 
laimėti—tai mokslas. Mums at
eiviams fiėra jokios prasmės 
dalyvauti politikoje, nes mes 
niekuomet nebusime šios šalies 
valdovais, bet tik pavaldiniais. 
Todėl nuims yra būtinas reika
las susijungti'vien į pagalbines 
ir kultūros dr^tigijAs.' k. Li J. 
S. organiaztoriai, supratę mo
kslo svarbą siu dienų gy\uni- 
mė, sutvėrė K. L. J. S. švieti
mo tikslu. Visi Kanados svei
kos dvasios lietuviai skaito sUu 
Už gafbę bUti K. L. J. Š. ba
riais ir beįidi^i tęsia jau pra
dėta kilnu švietimosi darba su 
geromis pasekmėmis.

—G. J. Yurk.
■ ,ū- —i- .' ffltr

. PILĖS IŠGYDOMOS
Be peilio — Be JięortiheB.

FAstebitihas 50 metų senamo žolij 
ir mokslinis gydymą*, Dr. Sčhyman At
vežtas iš Rytų, jus pagydys. Be peilio, 
be ftgdilihvš. Nėlatlkltė deginančių Skal
sinu ir kitokių pavojų-. Lengvus išmokė
jimai. Bandomasis gydymas ar egzami- 

l nacijA dykai iki 8 V. v., neddionife iki 
j 2 vai. po piet. Rašykite dėl nemokamo •> 
dienų gydymosi namie. Pilė Dept 
S-M-S Health Institute, 1869 N. Damen 
A ve., ChkagO.

A. BITINO
Paminklų Išdirbystė

Vienatinis Lie- k 
tuvis Vakari- ' b. 
n?se Valstijose 
išdirba Euro- 
niekus ir A- 
rikoniškus ak- loL 
nienius pamin- 
klus. Pasirin-) 
kibias didžiau-1 
sias. Kainos' 
Diliausios.

Pirmas prie- *7 
šais 6v. Kaži- 
Vhfero kabinės 
Taipgi skyrius prie Tautišku kapinių 
3958 W* Ulth SU Chicago. 111

Tel. Beverlr 0005
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TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS
KALĖDOMS

prisidėdami prie musų KALĖDINIO TAUP1MO 
KLIUBO dabar.

25 c
| savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

I............ ............................................................................................ ........................................................................................................

BANKINĮ BIZNĮ
ATLIKITE SAVO APIEL1NKSS BANKOJ, KURIOJ
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”
m1 jj.tb. ,'„i .Į,!- i ; ; a,-., .r-r.1, 'T l,-..n rar

LIETUVIŲ RADIO VALANDA
Išgirskite Lietuvių Dainas, Ketverge niro 7 iki 8 valandos vakare iš 

Stoties W. H. F. C., 1420 kilocydcs

Gražioms musų tautos dailidėms ir šokiais, jus ga
lite dabar linksmintis ir savo namuose. Me nauji Co- 
lumbia rekordai yra taip gražus ir taip aiškus, kad 
visai neatskirsi nuo originalio dainavimo.

Rekordų kaina tik 75 c kiekvienas. Siunčiam ir į 
kitus miestus.

Naujas Columbia “Tele Focal”. Radio-Plionograpli 
kombinacija krūvoje, kuris yru labili gražaus balso ir 
pasiekia tolimas radio stotis. Kaina $235.00, be (ubų. 
Jus gausitė nuolaidos $50.00 už jūsų seną phonograpnę 
ar radio. Suteikiame lengvus išmokėjimo sutikimus.

Dykai kalakutas ar gražus radio Suolelis prie kiek
vieno pirkimo radio šia savaitę.

16185P Mergų Pdlka
Laukiu Tavęs

BUDNIKO RADIO ORKESTRĄ
16184F Užburta Pilis -— Polka (G. Vietotas) ’ 

Moderniškas klumpakojis
STASYS PAURAS. Baritonas ir JUOZAS ANTANĖLIS. Tenoras 

Su Orkcstros Akompan.
16 183F Po Močiutės Vartais

Visi Kvieti
Mergužėlės Kodėl Ntdaihuojit 

WORCHESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ
Albina Lietuvnikaitė, vedėjas

16I82F Šabas Gud — Polka
Lakštutė Polka

16177F Našlio Polka
Mano Polka

161 7QF Šlaučiaus Polka
Jievutės Polka

16168Ė Sharkės Kumštynės (Dalis Pirma)
ShArkės Kumštynės (Dalis Atttrt)

161601- Lazdijų Polka
Mylimo Polka

16157F Shenadorio Polka
Bernelio Polka

16147F Katrutės Polka
Klaipėdos Polka *

16164F Močiutės Mazurka
Kariška Daina

161 56F Ar Tau Sesęlia
Kelkis Bernelį

16149F Atėjo Rudenis Užšalo
Baltos Rankelės

VVORCHESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ
Albina Lietuvnikaitė, vedėja

16178F Panemunis Polka
Karolina Polka

16172F Einik Polka
Lietuvos Kareiviu Polka

16165F Dviėjų Žodžių Polka
Lietuvos Kvietkos Vakas

16159F Linksmybės Polka
Lietuviško Kliubo Polka

Jos. F. Bud r i k, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

TEL. BOULEVARD 4705
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

ir bandito bu- 
akies mirksny 
suriko “Ran- 

Nakrošius dar

Kaip apiplėšė Peo 
plės Furniture Co. 

krautuvę

nie-
nomanydamas, išrodinėjo

langus pamatytų jį su iškelto
mis rankomis ir galbūt pašauk
tų pagalbos. Bet 
ta nekvailo. Jis 
tai pastebėjo ir 
kas žemyn!” P.
nesuspėjo rankas nuleisti, kai 
bandtias pakišo 8 colių dideli 
vokišką automatišką “para bel- 
lum” typo brauningą po no- 
sės.

Moteris tuo tarpu, supratu
si padėtį, pradėjo drebėti ir 
rėkti. Banditas ramindamas jai 
tarė “Don’t worry”, girdi nie
ko neatsitiks. Momentaliai 
abudu banditai suvarė visus 
buvusius krautuvėj į krūvą: 
p. Nakrošių, jo gimnazistą sū
nų, kurs tuo tarpu buvo krau
tuvėj, p. Šimaitį, džcnitorių 
Jonų Lukoševičių ir tą moterį 
kostiumerę ir paliepė eiti i sei-

saugojo, kad jiems j akis ne
žiūrėtų, visą laiką varydami ir 
laikydami paakiui. Tik pirmąjį 
krautuvės tarnautojai geriau 
įžiūrėjo. Tai buvo apie 35-40 
m., matyt senas kriminalistas, 
nes mokėjo labai vikriai suk
tis ir kamanduoti ir atrodė 
vo amatą” gerai mokąs.

North Side

sa-

liūdni ir linksmi įvykiai
(Tš pasikalbėjimo su p. Nakro- 

šu, krautuvės vedėju)
Tvaikas buvo pereitą antra

dieni, lygiai 5 vai. popiet. J 
Peoples Furniture krautuvę, 
2536-40 W. 63rd Street, užėjo 
koks tai nepažįstamas subjek
tas ir pasisakė norįs pirkti ra
dio setą. Krautuvės tarnauto
jas p. Šimaitis “svečiui”, 
ko
Įvairius setus, paaiškino jų rų- 
šis ir norėjo dar vieną radio 
pademonstruoti, bet “kostiu
mais” pasakė “never mind”, 
greit sako sugrįšiu ir išėjo 
Pasirodo, nepamelavo, nes ga
lėjo praeiti kokios 20 minučių 
kai p. Nakrošas išgirdo kažką 
nemandagiai sakant “Get 
away!”

P. Nakrošius tuo tarpu bu
vo užsiėmęs vienos kostiume- 
rės reikalu, kuri buvo atnešu- 

eili- 
nuo 
pa- 
pirJ

atėjęs radio pirk-

si įmokėti už pirktą radio 
nį mokėsiu. Pakėlęs akis 
ofiso stalo p. Nakrošius 
matė tą pati vyrą, kuris 
minu buvo
t i, įrėmusi didelį revolverį p. 
Šimaičiui Į šoną ir varanti p. 
Šimaitį paakiui. Tuo pačiu mo
mentu pamatė, kaip kitas sub
jektas su tokiu pat dideliu re
volveriu rankoj bei varąs Į vi
dų krautuvės dženitorių, kurs 
krautuvės prieangy ką tai šla
vinėjo. Dženitorius ėjo susisu
kęs, matyt veide skausmas ir 
kaip paskui paaiškėjo, bandi
tas jam su revolveriu buvo 
smarkiai smogęs.

Tuo tarpu pirmasis banditas 
sušuko fllands up!” P. Nakro- 
iius stovėdamas už ofiso/stalo

Suvarę visus į seifą, palie-1 
pė atsisukti veidais į sieną ir 
tada automatiniais brauningais 
švaistydami pradėjo krėsti ki- 
šenius.

Apipuolė sūnų, “Kur tavo pi
nigai?” Tėvas atsakė, kad sū
nūs yra moksleivis ir jokių pi
nigų neturi. Tuomet suriko 
‘‘Kur tavo pinigai?” P- Nakro
šius atsakė: “Help yourself, 
pinigai registeriuose”. Bet ban
ditas brauningo gerkle skaud
žiai dūrė jam į kriauklus ir 
ištraukė jo piniginę su $30.00. 
P. Nakrošius paprašė jam nors 
piniginę gražinti, nea piniginė 
buvo jam dovanota, su auksi
nėmis raidėmis ir verta $25.00. 
Banditas atsakė, pažadėdamas 
piniginę jam atsiųsti per pa-

Dar 
čio 21 
$4.60. 
ramiai

p. Nakrošius 
dirbindamas

cad žmonės eidami gatve pro

beumatisni
prašau KieKvieiių šio laiKrascio 
skaitytoją, kuris turi Reumatinį 

Raumenų skaudėjimus. Lumbago 
Podagrą, parašyti man. paduodant mi

estą. kad aš kiekienam 
galėčiau pasiųsti ban
dymui Vieno Dolerio 
Bunka mano Reu
matinių Gyduolių. Aš 
noriu savo kaštais 
įtikinti kiekvieną 
kenčiantį ką Kuhn’s 

\\ Rheumatic Fever Re- 
medy atliks. Aš esu 
tame tikras ir no
riu. kati kiekvienas 
kenčiantis nuo Re
umatizmo žinotų ir 
butų tikras tame, 

pirm negu duos man nors skatiką pelno. 
Nebandykite išvilioti Reumatizmą per 

.kojas ar odą su plasteriais ir painiais 
metaliniais įtaisais. Nebandykite iškrap
štyti ii su linimentais. elektra, ar magne
tizmu. Nebandykite išsikalbėti su įsikal
bėjimo mokslais. Jus turite ji išvaryti 
lauk. Jis yra sistemoje ir iš ten jus tu
rite Ji varyti.Kaip tik tą, aš manau. Kuhn’s Gyduo
lės ir atliks ir štai kodėl jos .turėtų pa
šalinti Reumatinį Karštį, Raumenų skau
dėjimus, Neuralgiją ar Podagrą. Reuma
tizmas turi išnykti, jeigu jus norite pa- 
siliuosuoti nuo skausmų ir kentėjimų. 
Mano gyduolės turėtų pašalinti aštrius, 
diegiančius skausmus, kurčius raumenų 
skaudėjimus ir karštus, drebančius suti
nusius sąnarius.

AŠ NORIU ĮRODYTI 
tai jums, jeigu jus duosite man progos 
tai padaryti. Aš galiu daug įrodyti i vie
ną savaitę, jeigu jus parašysite ir pa
prašysite mano Kompaniją prisiųsti jums 
vieno dolerio bonką sulig sekamo pa
siūlymo. Aš nepaisau kaip ilgai jus ken
tėjote nuo reumatinių negallavimų. 
nepaisau kokias kitas gyduoles jus var
tojote. Jeigu . jus nevartojote mano, jus 
nežinote ką manosios atliks. įkaitykite 
musų pasiūlymą, rašykite mums dėl Vie
no Dolerio Bandomosios Bonkos.

A* 
K ar Ali 
ar 
v

Ji

Aš

$1.00 BONKA UŽ 25c
Mes norime. kad jus išbandytumėt 

Kuhn’s Rheumatlc Fever Remedy ir pa
tys sužinotumėt. kaip tūkstančiai jau 
sužinojo, kad Reumatizmas gali būti pa
balintas. Ir mes nenorime pelno iš ban
dymo. Viskas ką mes prašome jtai tei
singo išbandymo. Jeigu jus rasite pa- 
gelbą nuo jūsų negallavimų užsisakyki
te daugiau tęsimui gydymos' ir tuo duo
kite mums pelno. Jeigu nepagelbės, tuo 
ir užsibaigs. Mes nealunčfame mažos 
sempelio plečkutčs nopersko didumo ir 
neturinčios praktiškos vertės, bet regu- 
Hario didumo bonką, pardavinėjamą ap- 
tiekose po vieną dolerį, ši bonka yra sun
ki ir mes turime mokėti Dėdei Šamui už 
jos atnešimą pas jūsų duris. Jus turite 
prisiųsti nuims ‘ZIS centus apmokėjimui 
persiuntimo, dėžutės ir sunakavimo ir Si 
pilno didumo Vieno Dolerio Bonka bus 
tuojau* paaitjRta Jums itykul, viską ap
mokant. Nieko nereikės mokėti priimant ar vėliau#.

Kl’HN REMEDY CO., DEPT. N. L. 
1855 Milwaukee Avenue, Chicago, III.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ 
Dezaininimaa ir siuvimą* 
dresiu moka didelę ai era. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
olomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kąsniuką.

Principalas
190 N. State St, k. Lake St. 10 H.

iškratę atėmė 4š šimai- 
centa ir iš dženitoriaus 

Tuomet paliepęs laikytis 
ir neeiti iš seifo, užtren-

I kė duris, visus 5 uždarydamas 
seife. Laimė, kad 
buvo dar seifą 
liepęs padaryti skylutę, pro ku
ria Įėjo pakankamai oro kvė
puoti. Dar seifą dirbant kaž
kas jo paklauso, kam ta sky
lute, p. Nakrošius atsake, ką 

įpili žinoti, gal kada susigadys; 
pasirodė, tikrai susigadijo.

Uždarytieji nieko nelaukę 
pradėjo belsti į seifo sienas. 
Krautuvėj nieko nesigirdėjo. P. 
Nakrošius bandė pastumti 
ris ir pasirodė seifo durys 
vę tik pritrenktos, bet ne 
darytos, ir durys atsidarė,
ėję iš seifo, rado krautuvę tuš
čių, registerį ištrauktą ir tuš
čią. Banditai išsinešė $395.92 
cash ir $440.15 čekiais.

Pašaukta policija, privažiavo
’ 1 ’ ”■*•] žiūrint kad skaitosi prasti lai

kai. Visi gražiai linksminosi 
iki vėlaus vakaro.

Bekąsdami įsilaužė dantis

Praeitą savaitę Northsidej 
atsitiko įdomių nepaprastų ir 
paprastų įvykių. Iš tų atsiti
kimų tai sverbesnės: netikėtos 
mirtys dviejų stiprių pusamžių 
moterų, tai yra Žebraitienės ir 
Strumskienės. Nors iš dalies 

| nėra tokie dalykai nepaprasti, 
jei jie butų atsitikę taip neti
kėtai, nes kiekvieną mus ’ čia 
gyvenantį laukia toks pat maž
daug likimas ar tai butų anks
čiau ar vėliau, ar butų papras
tai ar netikėtai. Nors darbiu 
ninkas žmogus, gyvendamas
ant šio vargingo pasaulio nieko 
negali užgyventi dėl užgrabinio 
gyvenimo kaip tiktai kasdieni
ni darbą iš kurio palaikai savo 
silpną gyvastį, bet visgi nėra 
tokio, kuris norėtų skirtis su 
šiuo pasauliu, nežiūrint kad ir 
labai vargingai gyventų, išsky
rus retą atsitikimą, kur sava
noriai skiriasi su pasau
liu, ar tai matydami, 
gyvenimas 
tai kitokiu 
kaip mes 
gi tos moterys per anksti 
siskyre su šiuo pasauliu, ypač 
Strumskienė, kuri paliko dveje
tą mažų vaikučių, dukterį 12 
metų ir sūnų 5 metų, bet kaip 
tik ant nelaimes ir tas gamtos 
nuskriaustas.

Ketverge, lapkričio 20 d. j- 
vyko laidotuvės tų dviejų ne
laimingų moterų. Strumskienė 
tapo palaitlota ant knzimierini'ų 
kapinių su bažnytiniais burtais, 

žebraitiene palaidota ant, Lie
tuviškų Tautiškų 
laisvai, be jokių

Linksmas

kaip lietuviški komfašistai kan
džioja kiekvieną žmogų, kuris 
jiems’ nepritaria. Atai lapkri
čio 11 d. 1929 m. per “Vilnį” 
buvo skaudžiai įkandę North- 
sidės ramų pilieti Stanionį. 
Mat, Stanionis yra “Naujienų” 
skaitytojas, turintis gerą dže- 
nitoriaus darbą. Tai mat ko
munistai ir buvo suleidę savo 
ilgus dantis, bet nabagai skau
džiai apsivylė. Mat, čia ne 
Rusija, o Amerika. Nežiūrint, 
kad Stanionis ramus’ žmogus, 
bet visgi nebepakentė tų ko
munistiškų kandžiojimų ir 
šmeižtų, todėl ir pareikalavo 
iš šmeižikų pasiaiškinimo, už 
ką jį taip kandžioja ir šmeižia. 
Prispirti tavorščiai prie gėdos 
stulpo ir užgirdę, kad tas labai 
prastai kvepia, turėjo tą baisų 
“Naujienų” skaitytoją atsipra
šyti ir atšaukti visus šmeižtus 
per tą pačią purviną “Vilnį” 
numeryje 267, lapkričio 12 d. 
ir dar turėjo užsimokėti Sta- 
niuniui visuš padarytus jam 
nuostolius. Tai ve tavorščiai 
bękandžiodami nekaltai ramius 
žmones įsilaužė sau dantis. Nė
ra abejonės, kad dabar pradės 
kaulyti aukų pas savo žioplus 
buriutes dėl sutaisymo išlauž
tų dantų.—Northsidietis.

Vyrų Vaidylų Choro 
Operetė

Bus suvaidinta “Palangos 
Jūreiviai”

džiuotis asvo menininkais ir pa
remti jų pastangas apsilanky
dami parengimuose. Apsilanky
dami į Vaidylų operetę, jiems 
priduosime energijos toliau to
bulintis.

Meno Mylėtojas.

I

dn- 
bu- 
UŽ-

-be vertis, 
išrokavimu. 

nekalbėsime,

kad 
ar 

Bet 
vis
at

kapinių ii; 
būrimų.
balius
Klubas, kurisMorning Star 

čia skaitosi veikliausia draugi
ja Northsidej, turėjo rudeni
nį linksma balių, šeštadieni, 
lapkričio 15 d. VVicker Park 
svetainėj. Publikos’, beveik 
dauguma čia augusi jaunuome
nė, prisirinko gana apščiai, ne

pilna krautuvė, . bet banditų 
buvo jau ir pėdos užšalę- Visa 
ta plėšimo procedūra galėjo 
tęstis neilgiau kaip kokias 5 
minutes. Banditų įžiūrėti ne
buvo galima, nes užsimaustę 
skribelių palagais ir baisiai

Išėjo nauji Hudson 
ir Essex

Šiandie pas visus Hudson-Essex par
davėjus pasirodė nau3i Essex ir Hudson 
karai už žemiausią kainą visoj 22 metų 
tų karų gaminimo istorijoj. Jie yra 
žymiai pagerinti kaip savo išvaizda, taip 
ir mechaniškai ir yra geriausias pavyzdys 
1931 m. didesnės kokybės už žemesnę 
kainą.

Hudson. kuris dabar bus žinomas 
kaipo Greater Hudson Eight, yra daug 
gražesnis, taipjau vidaus ištaisymas pa
gerintas. Motoras yra didesnis, turys 
daugiau jėgos ir daug kitų pagerinimų 
dėl smagesnio važiavimo ir ilgesnio tar- 
navmo. Wheelba$e yra dviejų ilgumų: 
119 ir 126 colių. Bodies yra 19 mo
delių.

Essex bus žinomas kaip Naujas Essex 
Super-Six. Essex taipjau yra daug 
gražesnis, didesnis ir ruimingesnis; turi 
daug pagerinimų kaip iš lauko, taip ir 
iš vidaus. Jėga irgi yra didesnė.

Pardavėjai sako, kad abu karai vir
šija 1931 m. standardus kokybėje ir 
kainoje. Didelis kompanijos išteklius it 
gerai įrengttos dirbtuvės tapo panaudotos 
kad pagaminti geriausius karus už že
miausiai galimą kainą, kad prisitaikinti 
prie esančių sąlygų ir duoti publikai 
kuodaugiausia už jos pinigus. Todėl 
tikimasi didelį biznio padidėjimo. nes 
šie du karai geriausias pirkinys, kurį pub
lika noriai pirks. Tiesiog reikia stebė- 
ts kaip Hudson gali išdirbti tokius ge
rus karus už tokią žemą kainą.

Turbut visiems yra žinoma,

Užrašome visokius 
anglų kalba rašy

tus žurnalus

Dabar

Neilgam labai nupiginta kaina.

Cosmopolitan Magazine $2.50 1 
tui — $4.00 2 metams.

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

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

me-

Rašykite klausdami informacijų

1739 So. Halsted St

Chicagoje lietuviai turi labai 
daug įvairiausių pramogų, ypač 
Bridgeporte. Kas sekmadienį 
čia įvyksta visokių vakarų, kon
certų, bankietų. Bet šiomis die
nomis pasaulis vienu dalyku už 
viską labiau įdomaujasi, būtent 
Vyrų Vaidylų Choro rengiamą
ja statyti operete “Palangos 
Jūreiviai”, kuri bus suvaidinta 
gruodžio 7 d. Lietuvių Audito
rijoj, vadovaujant muzikui Juo
zui Sauriui. Tai bus pirmas šį 
sezoną Vaidylų Choro pasirody
mas.

“Palangos Jūreiviai” musų 
lietuvių tarpe < yra visai dar 
naujas veikalas. Tai yra dviejų 
veiksmų operetė, parašyta Rhys 
Herbert, kurią į lietuvių kalbą 
išvertė ir muziką sutvarkė pats 
Choro vedėjas p. J. Sauris. Ta 
operetė bus tikra muzikos puo
ta; ji turi daug širdį judinan
čių choro arijųį duetų ir solo.

Teko apsilankyti į Vaidylų 
Choro pamokas ir iš jų prak
tikos matyti, kad jie geri ar
tistai kaip muzikos taip dramos 
srityje. Chicagiečiai turime di-

Laivų linijos kalen 
dorius dykai

Scandinavian-American Line 
garlaivių kompanija išleido 
1931 metams gražiai spalvuo
tus kalendorius, kurių gali gau
ti bile vienas, kas parašys ad
resu ! “Scandinavian-American 
Line, Passenger Dept., 130 No. 
La Šalie St., Chicago, III.

ai Savo Senoj Tėvynėj

g Aplankykit savo gimines ir drau- 
» gus per ateinančias KalJdų šven- 
it tęs. Keliaukit populiariais HOL- 
w LAND laivais.

S VOLENDAM ......... Gruodžio 9
E ROTTERDAM .... Gruodžio 13

šie išplaukimai bus asmeniškai 
k vadovaujami Uos linijos atstovų

Informacijų kreipkitės pas 
bet kurį agentą ar į

į HOLLAND-AMERICA LINE
40 N. Dearborn St., Chicago

Garsinkites “N-nose”

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockvrell St„ 
CHICAGO.’ ILL.

STEBĖTINAS PINIGU SUfiEOYMAS
Dabar Perkantiems

RADIOarPIANA
Abiejose Peoples Krautuvėse

gaudami pirmą

VAŽIUOKIME I LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen 

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Laivų Išplaukimai Iš New York:

Kalėdines Ekskursijos Hellig Olav .... .... Dec. 19
Frederik Vili ......... Dec. 9 Oscar II .......... ....... Jan. 6

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentų arba:

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
2? WHITEHALL ST. 248 VVASHINGTON ST. I3O N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICA&O, ILL.

Chrisimas Club
Dabar jau yra laikas pradėt mokėti į Christ- 

inas Club (Kalėdų Kliuba).

Tai yra geriausias būdas taupymo — labiau
siai jaunuomenei, kuri vietoj gautus arba 
uždirbtus centus praleisti ant saldumynų, 
kas kenkia sveikatai ir daugiausiai dan
tims, išmoksta taupyti. Metų gale tau
pantiems yra išsiuntinėjami čekiai su geru 
nuošimčiu.

Todelgi, prašom nepraleisti progos atsilankyti 
dienoms arba Utarninko ir Subatos va
karais.

Su pagarba,

JOSEPH J. ELIAS, PREZIDENTAS.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois
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DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

! , 30 METŲ. , . j

Sergantys žmonės yra kviečiami 
dykai pasitarti su daktaru.

Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais po 
to. kaip kiti gydymai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu
rėję kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus, nervų. 
inkstų ir pūslės pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti *
laimingais. Geriausias gydymas sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silp
niems vyrams.

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

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street

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

VALANDOS: Kasdie nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir įįubatomis valandos prailginamos nuo 

10 a. m. iki 8 p. m.

ĮSTEIGTA

M
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Iš daugybės bargenų čia keletą talpiname 
dėl palyginimo šių negirdėtų vertybių, ku
riomis galite pasinaudoti skubiai atsilankę į 
PEOPLES KRAUTUVES gaudami pirmą 
pasirinkimą.

$95.00 7 tūbų Standard padarymo eloktrikiniai radios 
pilnai įrengti kabinetuose $48.00

$150.00 Vertės 8 tūbų R. C. A. Radiola pilnai įrengta 
dailiame kabinete ... $65.00

$125.00 Vertes clektrikinis Majestic radio su tūbomis ir
viskuo ............... . - $60.00

$225.00 Atwater Kent Kombinacijos radio su gramafo-

,nu su viskuo.........$120.00
$400,00 Kimball grojiklis pijanas su rolėm ir benčiu, da-

; bnr l,ž ............. $98.00
$500.00 Naujas riešuto medžio grojiklis pijanas parsi

duoda pusdykiai .. $248.00
$650.00 Puikiausi Kimball grojikliai pijanai visokių bai-

po............$295.00
Vartoti grojikliai gerame stovyje

° $50.00,575.00
Vartoti radios parsiduoda po

$5, $10.00, $15.00
Vartoti Gerame stovyje gramafonai po

$5, $10.00, $15.00

ir tt.

ir tt.

ir.Jt

Lengvus išmokėjimai suteikiami pagal 
norą ir išgalę.

Seni muzikaliai instrumentai imami į mainus ant naujų 
Eidami į PEOPLES KRAUTUVĘ žinokite, kad einate, į 
Lietuvių Didžiausias Krautuves! Didžiausi pasirinkimai, 

ir Didžiausi BARGENAl, Bukite Šiandieną!
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SythinG forThe iw)MF.k

4177-83 Archer Avė 
Cor. Richmoird St.

2536-40 W. 63rd St 
Cor. Maplewood Avė.

SOUTH

Klausykitės Lietuvių Programų 
per radio, kuriuos Peoples Furni
ture Kompanija duoda kiekvieno 
Pirmadienio, vakare nuo 7 iki 8 v', 
iš WHFC radio stoties, 1420 kilo- 
cycles.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

f*ublished Daily Except Sunday by 
the lathuanian New« Pub. Co.» Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subseription Ratas i
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outdde of Chieafle
$8.00 per year in Chicago

8c oer eopy

Entered as Second Claas ilattar 
March 7th, 1914. at the Port Office 
of Chicasro. UL, onder the act ot 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, (ištiriant 
sekmadienius. Leidtia “Naujiene” 
Bendrove, 1789 So. Halated SU. Chi- 
ca«o. IU. Telefonas Roosevelt 8600.

“Revoliuciniai Pamokslai” Lietuvoj
(Iš atsiminimų apie 1905 m.)

Vartydamas Antano Rucevi- 
čiaus knygeles (“Sunkiaisiais 
Laikais”, išleido “švyturio” 
Bendrove, 1920 m.) puslapius, 
užtikau jo pasakojimu apie 
veikimą slaptos “Artojų Drau
gijos”, kuri buvo įsteigta Ma
riampolėje 1901 m. ir gyvavo 
iki pirmosios Rusijos revoliu
cijos. Ji susidėjo iš keleto Ma
riampolėje gyvenusių mokslei
vių, amatininkų ir apielinkės 
ūkininkų. Iš jos narių kai ku
rie turėjo pasišalinti j užsienį 
ir šiandie gyvena Amerikoje, 
pavyzdžiui: Juozas Ambrazie
jus (Brooklyne), J. Kidolis, Jo
nas Grinius ir aš.

Antanas Rucevičius, kuriš 
buvo “Artojų Draugijos” stei
gėjas ir per metus laiko jos 
dvasinis vadas, smulkiai apra
šo, kaip Draugija įsikūrė ir ką 
ji veikė. Tai buvo typinga švie
timo ir propagandos organiza
cija, kokių tais laikais Lietu
voje gyvavo visa eilė taip įvai
riuose “lietuvystės centruose” 
pačioje Lietuvoje, kaip ir lie
tuvių kolonijose, išsimėčiusiose 
po įvairius senosios c Rusijos 
didmiesčius. Ji neturėjo aiškiai 
aribrėžto programo. Jos narių 
bendras tikslas buvo skleisti 
tautinį susipratimą visokiais 
galimais budais, ir jie veikė 
taip, kaip leido aplinkybės.

“Artojų Draugija” parsi
traukdavo iš Prūsų ir platin
davo žmonėse nelegalę lietuvių 
literatūrą, rengdavo sodžiuje 
slaptus lietuviškus teatrus ir 
laikydavo gana dažnai (šven
tadieniais) slaptus pasikalbėji
mus įvairiais tautinio judėji
mo klausimais. Ypatingai di
delio įspūdžio padarė j jos na
rius ir artimesnius jų draugus 
du Draugijos žygiai: “Aušros” 
dviejų dešimčių metų sukaktu
vių paminėjimas 1903 m., Dr. 
Kazio Griniaus (buvusio Lietu
vos prezidento) tėviškėje, ir 
v’eša demonstracija, per “Pet
rines” 1904 m., prie Petro Ar
mino kapo, Mariampolėje.

Bet apie tuos metus, kada 
“Artojų Draugijos” veikimas 
buvo daugiausia išsiplėtojęs, 
knygelės autorius žino tik tiek, 
ką jam teko iš kitų nugirsti, 
kadangi jisai pats jau buvo iš
važiavęs į Kazanę, Rusijon. Ir 
matyt, kad jo informuotojai 
sėmė savo žinias taip pat ne iš 
pirmų šaltinių, nes jie ne visai 
tiksliai papasakojo jam faktus. 
Jisai, sakysime, įsivaizduoja, 
kad ir tos viešos revoliucinės 
prakalbos (“revoliuciniai pa
mokslai”), kurios išjudino Su
valkiją 1905 m. dar prieš re
voliucijos pradžią, buvo su
rengtos “Artojų Draugijos”, — 
kas yra klaida. Man teko tuos 
“revoliucinius pamokslus” Lie
tuvoje pradėti sakyti, todėl aš 
čia noriu autoriaus klaidą ati
taisyti.

Pirmutinė prakalba —' 
Daukšiuose

A. Rucevičiaus “Sunkiaisiais 
Laikais” (40 p.) skaitome:

* “Paskui dar buvo padary
tos demonstracijos per atlai
dus bažnytkiemiuose Dauk-| 
šiuose, Sasnavoje ir Igliau

Ulslsalmno kaina:
Chicasroje — paltu?
Metams$8.00
Pusei metu ________________ 4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem minėsiant ~.....------ — 1.50
Vienam minėsiu!.75

Chicasroj per iineiiotoiusi 
Viena kopija . . .... ................ 8c
Savaitei - ... '__ 18c
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Suvienytose Vatetijoee. ne Chicasroj. 
neita:

Metams 17.00
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Trim* minesiams ——1.75 
Dviems minesiams —_______ IJ25
Vienam minėsiu!.75

Lietuvon ir kitur uirianiuoee 
[Atpiginta]

Metams $8.09
Pusei meta ............... — 4.00
Trims mėnesiams$.50 
Pinigus reikta Masti nafta Mono?

Orderiu kartu su uisakymu.

koje. Čia savo karštomis pra
kalbomis pasižymėjo Pijus 
Grigaitis. Nors per prakal
bas būdavo ir policijos, bet 
kalbėtoją apsupusi ratu mi
nia saugodavo, neduodama 
policijai arti prieiti; ne
skaitlingi policistai nedrįsda
vo varu prie kalbėtojo pri
eiti...

“1905 metais po demonst
racijos Igliaukoje suėmė 
Juozą Ambraziejų, Viktorą 
Vitkauską, Joną Kidolių (Ki- 
dolj. — P. G.) ir Liudviką 
Matulaitį. Visus juos ištrėmė 
3 metam# Olonecko guberni
jom Bet 1905 metų manifes
tu buvo paleisti ir* vėl sugrį
žo Lietuvon.

“Tuo laiku jau prasidėjo 
revoliucija. Atsirado kiti 
obalsiai ir kiti vadai: balsą 
pakėlė socijaldemokratai. 
Tautinį judėjimą pakeitė re
voliucinis. Veiklesnieji ‘Art. 
Draugijos’ nariai negalėjo 
nusėdėti vietoje jr metėsi į 
revoliucijos sūkurį. šioje 
dirvoje pasižymėjo P. Gri
gaitis, . J. Ambraziejus, V. 
Vitkauskas ir J. Kidolis. Iš 
jų Grigaitį ir Vitkauską su
gavo kazokai (dragūnai, o 
ne kazokai. — P. G.), bai
siai sumušė ir kalėjiman 
pasodino. Grigaitis vėliau iš 
Suvalkų kalėjimo pabėgo, o 
Vitkauskas, paleistas už už
statą, pasišalino užsienin. 
Jų pėdomis pasekė ir Kido
lis su Ambraziejumi (abudu 
dabar Amerikoje, gyvena).

“Taip ir pasibaigė ‘Artojų 
Draugijos’ gyvavimas...” 
Čia yra sumaišyta “Artojų 

Draugija” su Lietuvos Social
demokratų Partija.

Prakalbos-demonstracijos Su
valkijos bažnytkiemiuose per 
atlaidus buvo rengiamos, social
demokratų, o ne “Artojų Drau
gijos”. Knygelės autorius tų 
dviejų organizacijų veikimą su
maišė, matyt, dėl to, kad veik; 
lesnieji “Artojų Draugijos” na
riai buvo socialdemokratai, pa
vyzdžiui —- Jonas Grinius, Vik
toras ir Pijus Vitkauskai, Juo
zas Rimša, Andrius ir Sergijus 
Matulaičiai, aš ir k.

Pirmos prakalbos (arba, kaip 
žmonės sakydavo, “pamoks
las”) įvyko pavasarį per šešti
nes Daukšiuose.

Jąs iš anksto buvo suplana
vęs Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos komitetas Suvalkijoje.• 
Kalbėtoju buvo paskirtas Jo- 
itaa Grinius (kuris dabar gyve
na Philadęlphijoje). Buvo pa
daryta raudona vėliavą $u už
rašu “L, S. D. P.” (Lietuvos 
Social-Demokratų Partija) ir 
obalsiu: “šajyn <^ro valdžia!” 
Tą vėliavą apsiėmė iškelti ir 
laikyti kalbos laiku dailidės 
mokinys čėsna. (iš Mariampo- 
lės). Keletas kitų vyrų iš so
cialdemokratų organizacijos su
tiko, apsiginklavę brauningais, 
apsupti kalbėtoją ir, jei reika
las butų, apginti jį nuo polici
jos užpuolimo.

Tuo laiku man, rašančiam 
šiuos žodžius, teko gyventi Dr. 
K. Griniaus nuimtose, Mariam- 

poleje. Mat, tą pavasarį dakta
ras Grinius ir jo žmona (na- 
bašninkė) buvo sumanę pasta
tyti “Amerika. Pirtyje” Ma
riam polėj e ir, gavę leidimą, iš 
policijos viršininko, parsikvietė 
mane iš Petrapilio režisiriauti, 
nes dėl studentų streiko (po 
kruvinojo sausio 9 d. nedėldie- 
nio) universitetas buvo užda
rytas. Tai buvo pirmas viešas 
lietuviškas spektaklis Mariam- 
poleje. Mes jį suvaidinome 
(reikia pasakyti, su milžinišku 
pasisekimu!), ir aš pasilikau 
gyventi Mariampolėje per va
sarą.

Aplinkybės taip susidėjo, kad 
man teko pasakyti tą pirmąjį 
“revoliucinį pamokslą”, kurį 
surengė socialdemokratai.

Aš nieko nežinojau, , kad 
Daukšiuose rengiama prakal
bos, iki vienuoliktos ar dvylik
tos valandos nakties prieš tą 
dieną, kada prakalbos turėjo 
įvykti. Tik staiga ateina į ma
no kambarį Jonas Grinius, ku
ris irgi viešėjo pas daktarą, 
savo brolį, ir sako, kad aš tu
rįs gelbėtj jį bėdoje. Jisai esąs 
paskirtas sakyti prakalbą ryto 
Daukšiuose, kai tik žmonės po 
sumos išeis iš bažnyčios; esą, 
viskas prirengta — ir vėliavos 
nešėjas, ir ginkluota sargyba 
ir proklamacijos, bet jisai, Gri
nius, negalįs’ kalbėti. Jo veidas 
sužeistas,- ir, nežiūrint kaip ji
sai užsigrimiruotų, jisai bus 
perdaug žymus, taip kad polici
ja jį paskui lengvai galės su
sekti. Tuo gi tarpu, jei prakal
bos neįvyktų, tai visas parti
jos sugalvotas veikimo planas 
gali suirti, nes toks nepasise
kimas nupuldytų organizacijos 
ūpą.

Jono Griniaus veidas, iš tie
sų, buvo “paženklintas”. Prieš 
keletą dienų mariampoliečių bu. 
rys, jų tarpe ir mudu su Gri
nium, buvo Vilniuje Miko Pet
rausko koncerte. Kai kurie mes 
grįžome atgal nuo Mauručių 
stoties’ dviračiais. Griniui pa
sitaikė nelaime: tamsoje jisai 
užvažiavo ant akmenų krūvos 
ant plento ir, nupuolęs, skau
džiai susimušė. Jo veidas da
bar buvo ištinęs ir pamėlyna
vęs ir suprantama, kad tokiam 
stovyje laikyti prakalbą prie 
šventoriaus į keleto tūkstančių 
žmonių minią buvo neįmano
ma, — nekalbant jau apie tai, 
kad butų buvę labai sunku 
taip sužeistą veidą aptaisyti, 
idant jį nepažintų tie, kuriems 
nereikia.

Kiek pagalvojęs, aš sutikau 
Joną pavaduoti, nors nežinojau 
nei kas iš to nepaprasto ekspe
rimento gali išeiti, nei ką aš 
turėsiu miniai sakyti.

Davęs man kai kurių instruk
cijų, kaip pasiekti Daukšius ir 
atnešęs eilę savo padėvėtų rū
bų, kad galėčiau jais apsivilk
ti vietoje savo studentiškos 
uniformos, Grinius, išėjo, o aš 
pasilikau vienas galvoti apie 
savo prakalbos turinį. Paskui, 
pamiegojęs dvejetą valandų, 
prieš švintant leidausi dvira
čiu į Daukšių pusę, bet, nepri
važiuodamas bažnytklemio, su
stojau pas vieną ūkininką, ku
ris buvo pašvęstas į musų 
“konspiraciją”. Tenai susirinko 
ir kiti “sąmokslininkai”. Iš ten 
mes arkliais nuvykome į Dauk
šius. Arkliai buvo palikti šalę 
miestelio, o mudu su čėsna 
(vėliavos nešėju) pėsti nuejo- 
va prie, bažnyčios.

Neilgai trukus pradėjo vers
tis iš bažnyčios ir iš švento
riaus minia. Oras buvo labai 
gražus. Užsilipęs ant vieno ve
žimo (priklausančio “susipratu
siam” ūkininkui), aš ėmiau 
rėžti prakalbą ir kalbėjau ko
kią valandą arba daugiaus — 
apie caro valdžios biaurumą, 
apie sunkius mokesnius, apie 
rusifikatorišką valdžios politi
ką, apie pragaištingą kraštui 
karą su Japonija — ir užbai
giau, šaukdamas carizmą nu
versti ir jo vietoje įsteigti de
mokratinę, pačių žmonių ren
kamą valdžią! Klausėsi Koki 

penki 'ar šeši tūkstančiai žmo
nių.

Man pabaigus kalbėti, vėlia
vos nešėjas iššovė į orą iš brau
ningo, ir aš, nušokęs nuo veži
mo, perėjau per minią ir lei
dausi į užmiestį, kur buvo pa
likti arkliai. Ėjau vienas ir 
niekas manęs nekliudė, žmonės 
skaitė išdalintas jiems prokla
macijas, o policijos nebuvo ma
tyt nė pėdsako. Per klaidą aš 
pasukau ne į tą. pusę ir už va
landžiukės pastebėjau, kad ei
nu ne ten, kur reikia. Apsisu
kęs, vėl sugrįžau į bažnytkie- 
mio vidurį ir perėjau per tą 
pačią minią, kol priėjau saviš
kių būrelį, laukiantį manęs su 
arkliais. Paskui parvykome pas 
ūkininką, pas kurį buvo palik
tas mano dviratis, ir temstant 
sugrįžau j Mariampolę.

Visa Mariampolė tą patį va-, 
karą jau kalbėjo apie prakal
bas Daukšiuose, bet niekas’ ne
žinojo, kas kalbėjo. Aš, saky
damas prakalbą, buvau užsigri- 
miravęs ir užsidėjęs juodus 
akinius, ir niekas manęs nepa
žino. Iš to fakto, kad aš per 
klaidą turėjau po prakalbos du 
kartu viekas pereiti per vidurį 
Daukšių, žmonės sudarė legen
dą, kad visas “revoliucionierių 
vaiskas” stovėjęs šalę bažnyt- 
kiemio, pasirengęs kalbėtojų

Didžiojo Vilniaus Seimo Nutarimai
Nutarimai Kauno, Suvalkų ir 

Vilniaus gubernijos kaimo 
darbininkų' ir valsčionių su
sirinkimo, sukviesto Lietu
vos Socijaldemokratų Parti
jos 2<L d. lapkričio Vilniuje.
Perkratęs dabartinį Rusų 

valstybę, ir Lietuvos padėji
mą, sutrinkimas, sukviestas 
Lietuvos Socijaldemokratų 
Partijos 23 lapkričio, nutarė:

I. Pikčiausiu darbininkų ir 
kilų prispaustųjų maži arčių 
neprieteliu yra caro valdžia. 
Prieš tą valdžią sukilo dabar 
susipratę vis*ų Rusų valstybės 
kraštų darbininkai. Jie pasi
kėlė, kad išgriautų senąją 
tvarką (parėdką) ir įvestų to
kį surėdymą, kuris jau šian
dien pagerintų darbininkų ir 
visų prispaustųjų padėjimą, 
o ateityje leistų darbininkus 
liuosai kovoti už socijalizmą. 
Sugriauti caVo valdžią ir įves
ti žmonių valdžią tegali susį- 
vienyję Ivisų caro valstybes 
kraštų darbininkai, prie kurių 
prisideda ir kiti skriaudžiami 
dabartinės valdžios žmonės.

II. Gerių-geriausiu darbi
ninkams ir kiliems skriaud- 
žiamiemsiems luomams susi
rinkimas pripažįsta tokį poli
tiškų surėdymų, kuomet kiek
vieno krašto gyventojai gali 
patys rėdyties ir patįs savo 
reikalais rūpintis. Todėl susi
rinkimas nutarė kovoti už tai, 
kad ir Uetuvos gyventojai ga
lėtų patįs savo reikalais ru- 
pinties, tai yra kovoti už po
litišką Lietuvos autonomiją 
(savavaldybą) su seimu Vil
niuje, kurį turi išrinkti visi 
suaugusiejie (pasiekusieji 20 
metų) Lietuvos gyventojai, 
vyrai ir, moters, lygiai lietu
viai, žydai, baltrusiai, lenkai 
ar rusai, lygiai katalikai, pra
voslavai . ir liuteriai. Rinkda
mi ^savo atstovus į Vilniaus 
seimą, visi Lietuvos gyvento
jai, turtingi ir beturčiai, turi 
turėti lygų balsą, turi patįs 
iškarto skirti savo atstovus ir 
slapta (raštu) paduoti už juos 
savo balsus.

Naujai: (savavaldiškai) rė
domoji Lietuva turi susidėti iš 
to krašto, kur lietuviai gyve
na, ir iš jų kaimynų šalių, 
kurių gyventojai savo ukio 
reikalais, savo apšvietimu, 
praeitim, papročiais, vienodu 
savo padėjimu caro valstybėje 
yra surišti su Lietuva ir patįs 
panorės ateityje prie jos prisi
dėti.

Žmonių rėdomoj Lietuvoj 
neturi būti skriaudžiama jo

apginti, jeigu jį bandytų kas 
pulti.

šita legenda paskui daug pa
dėjo, rengiant tokias pat pra
kalbas Sasnavoje (per Sekmi
nes) ir Igliaukoje. Policija ne 
tik nepuldavo, bet bėgdavo iš 
miestelio per prakalbas. Šiose 
dviejose vietose kalbėti teko 
taip pat man.

Apie vasaros pabaigą Ma- 
riampolės policija pradėjo nu
manyt, kad tas kalbėtojas, ku
ris tiek triukšmo sukėlė Su
valkijoje, tai — studentas, gy
venąs daktaro Griniaus namuo
se. Daugelis dėl tų prakalbų 
jau buvo suimti ir administra
ciniu keliu ištremti į šiaurinę 
Rusiją. Kada žandarų viršinin
kas, pagaliau, atsiuntė pakvie
timą ir man ateiti pas jį neva 
“liudyti svarbaus valstybinio 
nusidėjimo byloje”, tai aš pa
skuboms išvažiavau į tėviškę, 
o iš tenai — už trejeto dienų 
į Petrapilį. Man sugrįžus uni
versitetan, niekas manęs neju
dino.

Spalių mėnesyje prasidėjo 
revoliucija. Po caro išleisto ma
nifesto aš, gavęs telegramą, 
pirmu traukiniu po visuotino 
geležinkelių streiko, parvažia
vau Lietuvon, vėl į Mariampo
lę, kur išbuvau iki arešto gruo
džio 6 d. 1905 m.

P. Grigaitis.

prikalbinėti, kad eitų išvien 
su žmonėmis;

,1) neiti į kariuomenę (vais
kų) patiems ir neleisti kitų;

m) neleisti kunigams baž
nyčiose melstis už carą;

n) apsigynimui nuo visokių 
žmonių skriaudėjų (caro po
licijos, “juodosios šimtinės”, 
netikrų socijalistų, vagių ir 
valkatų), taisyti savo miliciją 
(sargybą);

o) stengties visiems, kad

kia, kad ir mažiausia, tauta— 
nė žydai, nė baltrusiai, nė len
kai, nė rusai, nė latviai, nė 
vokiečiai.

Su kaimynais Lietuva turi 
susidėti, kaipo lygus su ly
giu, į vieną žmonių valdoma 
respubliką.

III. Kovojant už Lietuvos 
autonomijų, nutartas

1. platinti terp žmonių su
sipratimą, platinti Lietuvos 
Socijaldemokratų Partijos ra
st, us,, (aisnnt susirinkimus, mi
tingus (“pamokslus) ir de
monstracijas;

.2. susipratusius rišti į kuo
pas, kaip įmant ginkluolies ir 
mokyties ginklus vartoti;

3. naikinti dabartinės val
džios įtsaigas:

) vyti laukan policiją ir 
žandarus,

b) varyti zemskius,
c) panaikinti senybinius 

valsčius (volostis) ir taisyti 
naujus, prie kurių prisidėtų 
visi valsčiaus gyventojai, ne
skiriant luomų, tautos, tikėji
mo ir lyties. Naujoji valsčiaus 
valdyba turi -būti renkama vi
suotinu, slaptu, tiesiu ir ly
giu balsavimu ir turi susidėti 
iš kelių žmonių;

d) panaikinti dabartinį val
sčiaus sūdą ir į jo vietą tam 
kartui įvesti visų valsčiaus 
gyventojų renkamą arba tre
čiųjų sūdą;

e) naikinti visus caro vy
riausybės ženklus;

f) iš mokyklų atstatyti vi
sus mokytojus, nemokančius 
savo mokinių kalbos ir i jų 
vietą išrinkti sau tikusius. Mo
kykla turi būti svietiška, ve
dama ir prižiūrima pačių gy
ventojų. Valsčius turi sleng- 
ties, kad butų mokinami vai
kai — berniukai ir mergai
tės;

g) valsčiaus nutarimu užda
ryti monopolius ir užginti ki
tiems degtinę pardavinėti;

h) atsiimti iš taupiom uju 
kasų (zberegatelnija) visus 
savo padėtus pinigus;

i) nebemokėti caro valdžiai 
jokių mokesčių; atvykus či- 
nauninklims turtų išparduoti, 
kiek tik galima, priešinties 
ir neleisti; įsakyti visiems, 
kad niekas nedrįstų teip par
duodamų turtų pirkti;

k) atsiųstų vyriausybės ko
vai su mums kareivių nepri
imti; neduoti jiems ir nepar
duoti valgio, nė arkliams pa
šaro; neduoti jiems, savo ark
lių važiuoti ir jų daiktų ne
vežioti. Kur tik galima, juos 

liną terp savęs darbą (sužino 
valsčiaus miliciją, valsčiaus 
kelius, mokyklas, pinigų rin
kimą, valsčiaus darbus ir ki
tus).

Valsčiaus komitetas:
1. Paduoda sumanymą apie 

naujus mokesčius valsčiaus 
reikalams, ir kaip juos su
vartoti; jis teip-pat paduoda 
sumanymą apie miliciją, pa
vargusiųjų valsčiaus gyvento-

nauja tvarka (parėdkas) bu- jų šelpimą ir naujųjų mokyk
lų įvedama visose LietuVos lų mokslą .
vietose. Tie valsčiai, kuriuose 
jau įvesta nauja tvarka, turi 
stengties ją įvesti ir pas savo 
kaimynus, kad judėjimas pa
siektų tolimiausius Lietuvos 
kampelius;

p) tverti visur revoliucijos 
komitetus, kurie susižinotų su 
Lietuvos Socijaldemokratų 
Partijos Centro Komitetu, va
dovautų sukilus žmonėms 
pi;ieš caro valdžią, ir visą val
džią paimtų į savo rankas, kol 
nepasibaigs revoliucija ir ne 
bus sušauktas Vilniaus sei
mas.

Visi už vieną, vienas už vi
sus !

KOKIĄ MES TURIME ĮTAI
SYTI TVARKĄ.

1. Valsčius. w
Prie naujojo valsčiaus turi 

prisidėti visi valsčiaus gyven
tojai, vyęai ir moters, neski
riant tautos (lietuviai, žydai, 
lenkai, baltrusiai), tikėjimo ir 
turto (bežemiai, ūkininkai, 
dvarininkai ir mažųjų mies
čiukų miestelėnai).

Valsčiaus reikalais rūpina
si: -

a) visuotinas valsčiaus susi
rinkimas ir

b) valsčiaus komitetas.
2. Visuotinas Valsčiaus Susi

rinkimas.
Svarbiausiojie valsčiaus rei

kalai tariami yra susirinkime 
visų suaugusiųjų valsčiaus gy
ventojų.

Visuotinas susirinkimas:
a) priima naują valsčiaus 

surėdymą:
b) paskiria mokesčius vals

čiaus reikalams ir nutaria, 
kam turi būti apversti’ surink- 
tiejie pinigai;

c) nutaria įtaisyti valsčiaus 
miliciją atrėmimui visokių už
puolimų;

d) rūpinasi sušelpti pavar
gusius savo valsčiaus žmones 
(duoda jiems medžių iš vald
žios miškų);

i) prižiūri ir taria visus 
svarbesnius valsčiaus ukio 
reikalus (kelius, valsčiaus 
triobas);

f) visuotinas susirinkimas 
renka valsčiaus komitetą (ka- 
sierjų skyrium), raštininką ir 
mokytoją;

g) renka revizijos komisiją;
Visuotinas susirinkimas liep

snotas susirinkus bent ket
virtai daliai visų suaugusiųjų 
valsčiaus gyventojų.

Visuotinas valsčiaus susi
rinkimas sušaukiamas vals
čiaus komiteto, arba pareika
lavus penkioliktąją! visų su
augusiųjų valsčiaus gyventojų 
daliai.

Rinkimai turi būti daromi 
visuotinu, tiesiu, lygiu ir slap
tu balsavimu.

3. Valsčiaus Komitetas.
Kasdieninius valsčiaus rei

kalus taria ir pildo valsčiaus 
komitetas.

Valsčiaus komitetas suside
da: iš pirmininko, kasieriaus 
ir 3 atstovų nuo valsčiaus. 
Pirmininką pasiskiria pats 
valsčiaus komitetas. .

Pirmininkas susineša vals
čiaus reikaluose su kitais val
sčiais ir veda visuotinus susi
rinkimus.

Kasierius veda kasos kny
gas, priima ir moka, pagal 
komiteto ir visuotinojo susi
rinkimo nutarimą, valsčiaus 
pinigus.

Didesnėj valsčiaus pinigų 
sumos turi būti kelių komite
to narių rankose (sudėtinės 
kasos raktas).

Raštininkas atlieka visą ra
šomąjį darbą.

Kili komiteto nariai pasida-

Tie sumanymai (projektai) 
turi būti paduodami tarti vi- 
suotinamjam valsčiaus susi
rinkimui.

2. Komitetas pildo visuoti
nojo valsčiaus susirinkimo 
nutarimus.

3. Taria ir atlieka smulkes
nius valsčiaus gyventojų rei
kalus.

4. Prižiūri ir veda valsčiaus 
mokyklas.

Svarbesnicjic komitetui pa
vesti klausymai turi būti ben
drai tariami komiteto. Nuta
rimų pildymas gali būti pa
vestas atskiriems komiteto na
riams po viso komiteto prie
žiūra.

Komitetas renkasi bent kar-Į 
tą per nedėlią; jis yra tieso- 
tas, jei susirenka didesnė pu
sė narių. Renkamas komitetas 
metams, bet visuomet gali liu
li atstatytas nuo vietos ir šū
dui už savo darbus atiduotas. 
Kasdieniniams valdžios reika
lams atlikti turi būti kasdien 
valsčiuje po vieną komiteto, 
narį.

Komiteto nariams turi būti 
paskirta visuotinojo susirinki ! 
mo alga.

4. Valsčiaus Milicija.
Stojant į kovą su caro vy-l 

riausybe, reikalinga, kiek ga
lima, visiems ginkluolies. B< 
to reikia taisytis nuolatinei 
sargybą, milicija vadinamą 8 
apsigynimui nuo visokių už
puoliku ir žmonių skriaudėjui 
Visa valsčiaus milicija dalinai 
si į būrelius pagal apygardas! 
•Kiekvienos apygardos miiicH 
jai valsčiaus komitetas paski-j 
ria perdėtinį. Milicija saugoja 
savo apygardą ir reikale eini! 
pagalbon savo kaimynams! 
Visa valsčiaus milicija turi 
biųti mokinama, tvarkoma, —I 
ir vedama milicijonierių kol 
miteto, kuris susideda iš apyj 
gardų perdėti 11 i ų ir vieno na( 
rio iš valsčiaus komiteto (ti 
narį paskiria pats valsčiam 
komitetas). Kuomet priseim 
vešli į darbą visą miliciją, mi 
licijonierių komiteto nariių 
paskiria iš savo tarpo vieni 
vadą ir jam atiduoda per vi 
są susirėmimo laiką visą va 
lią.

Milicijonierių komitetas te 
pildo tik valsčiaus komiteto 
arba visuotinojo valsčiaus su 
sirinkimo nusprendimus ir tų 
savo darbus prieš juos tealsa 
ko. į

Milicijonieriai turi būti ap 
ginkluoti, kur galima, sau, 
dyklėmis ar bent revolveriais

Reikia stengtis, kad niiliėij 
jonierių ginklai butų vienod 
(vienodos sistemos).

Milicijonieriai privalo mo 
kyties ginklų vartoti po prie! 
žiūra savo pardėtinių. Tau) 
tikslui reikalinga, kiek gali 
nia, dažniau rinkties viso vai 
sčiaus milicijonieriams moky 
ties. Be to reikalinga mokytie 
skyriuotai kiekvienos apygar 
dos milicijonieriams. Ginklą 
ir patronai milicijonieriam 
turi būti perkami iš valsčiau) 
pinigų.

5. Revizijos Komisija.
Valsčiaus komiteto dariu 

priežiūrai visuotinas valsčiau 
susirinkimas renka revizijų 
komisiją iš 5 žmonių. Revizi 
jos komisija peržiūri komitcl 
to darbus bent kartą per ■ 
mėnesiu ir paskui praneš 
apie savo darbą visuotinam* 
jam valsčiaus susirinkimui.

Prasikaltusius komiteto na4 
rius komisija turi tiesą skųsj 
ti arba siūlui, arba visuotia 
namjani valsčiaus susirinki! 
niui. / į

(Tąsa ant 3-to pusi.) f
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Didžiojo Vilniaus 
Seimo nutarimai

Chicagiečių vienybė 
prieš 25 metus

ir

(Tųsa iš f-to pusi.)
6. Sūdąs.

Visokiems nesutarimams 
skriaudoms išaiškinti ir pas
kirti prasikaltusiemsiems bau
smes, visuotinas valsčiaus su
sirinkimas renka iš savo tar-

Sūdąs taria apie apskųstų
jų kaltybę pagal savo sąžinės 
liepimo ir žmonių papročių.

Šildo nariai už savo darbus

jį valsčiaus susirinkimų.
7. Treciųjų Sūdąs.

Kuomet susispyrusiejie ne
panorėtų eiti į valsčiaus teis
mų, patariame jiems trečiųjų 
teismų. Tegul kiekviena pusė 
paskiria nuo savęs po vienų, 
jai tinkamų, žmogų, tuodu, 
terp savęs susitarę tegul pa
skiria tretį ir tegul tie trįs iš
tikimi žmonės ištiria susigin
čijusiųjų 
bausmę.

ir paskiria

8. Mokykla.
mokinimo priežiūrų

mokslo sutaisymų,
Vaikų 

ir pa tie 
pagal vietinių žmonių reika
lavimo, visuotinas valsčiaus 
susirinkimas paveda valsčiaus 
komitetui, į kurį tuomet įeina 
ir mokytojai.

Valsčiaus komitetas rūpina
si įkurti valsčiuje tiek mo- 
kvklu, kad visi valsčiaus vai
kai, berniukai ir mergaites, 
galėtu bent pradedamajį mo
kslų įgyti. Mokslas turi būti 
svietiškas ir dykai duodamas. 
Beturčiams turi būti suteikia
ma pašelpa knygomis ir kito
kiais mokslui reikalingais dai
giais. Visos mokvklos ir mo
kytojai turi būti užlaikomi iš 
valsčiaus pinigų.

Mažesnėsės tautos

Kada 1905 metais prasidė
jus Lietuvoj revoliucijai ir 
Amerikos lietuviai kaip mokė
dami sujudo į pagalbų, ir la
bai greit pradėjo tarpe savęs 
bartis,z tai, kiek galima iš tų 
laikų spaudos matyti, chica- 
giečiai lietuviai mokėjo gra
žioj vienybėje veikti.

“Lietuvos” Gruodžio 22 d. 
1905 m. numeris visas jau už
pildytas aštriomis polemiko
mis ir barniais tarpe kun. 
Dembskio, A. Bernoto (Sir
vydo brolio), Naujoko, J. Bal
trušaičio, Jankaucko, J. O. 
Sirvydo ir kt. po to viso įdėtas 
toks pranešimas:
Protokolas II, Chicagos Z?cu.

Komiteto
(Chicagos lietuvių komiteto 

revoliucijai remti)
“Pagal nutarimų atsibuvu

sio Mas-Mitingo (Aprašymas 
to Mas-Mitingo buvo perspau
sdintas “Naujienų” pereito 
pirmadienio, lapkr. 24 d., 1930 
m. numery) miesto dalyje 
“Town or Lake”, šiandien 10 
gruodžio, 1905 m., atsibuvo vi
suomeniškas susirinkimas šel
pimui revoliucijos, likusių na
šlių ir našlaičių po mirusių 
kovoj už Lietuvos laisvę. Su-

šv. Stanislovo Dr-ste laike 
savo teatro “Amerika Pirty
je” surinko ..................... $5,17

Ant visuomeniško susirinki
mo šv. Jurgio K. par. salėjo 
laikyto surinkta .......... $33.56

J. Bagdžiunas 
tus paveikslus . $2.05

Viso labo .............  $60.03
“Dalyje Bridgeporto sekan

čios ypatos likosi išrinktos 
ant kolektorių; kurių, pride- 
rystė yra—pavaikščioti nuo 
stubos į šlubų ir pakolektuoti 
ant knygučių—kuriems ir 
knygutės jau suteiktos.

J. Bagdžiunas, 3314 Mus-
pratt St.

F. Eismontas, \924—33rd St.
J. šlikas, 139 State St.
R. Gineika, 921:—33rd St. .
J. P. Jovaiša, 3222 Auburn 

Avenue.
Iz. Papauskis, 883—33rd St.
“Po graudingai ekstra pra

kalbai p. Al. Bijanskio, kuris 
sujudino ir uždegė visuome
nės širdis—susirinkimas pre
zidento A. Varkalos likosi už
darytas.

Dr. A.
Centr. Revol.

Graičunas,

sekretorius.

Prie Vilniaus Seimo
25 m. sukaktuvių

gauna
mokykloms pinigus pagal sa-

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

SPECIALIS

Išpardavimas
$45 $45

Vartotų 
iki iki

Karų
$995 $995
Išmokėjimai-mainai

ArcherBuickCo.
4400 Archer Avė.

prie Kedzie Avė.

sirniKimas aismuvo >v. Jurgio j () įiriHjdo atsišaukimas 
K. parapijos bažnytinėj salėj, 
kurį, susirinkimų, atidarė p re- “Lietuvos” Gruodžio 8 d.,
zidentas J. Varkala, ir po 1905 metų numery yra įdėtas 
trumpai ir gyvai prakalbai, I J* D. Sirvydo atsišaukimas 
pašaukė ant kalbėtojaus p. A. | ‘Mieli Vientaučiai!”, kur be 
Bijanskį, kuris aiškiai ir su- kt. sakoma: 
judinančiai parodė reikalų.................................... ..........
šelpimo Lietuvoje musų l)ro-l 
lių ir seserų, kovojančiu užįf* 
laisvę. Po tam kalbėjo kasie- 1 
rius St. Marcinkevičia, paga- I 
lios Dr. V. Kudirkos Giesmi
ninkų Dr-tė atgiedojo “Marai- I 
Ijezų,” ko susirinkusieji vi
suomene atsistojusi išklausė. I 
Po dekliamacijai 8 metų mer-II 
gailės, A. Kabašinskiutės, dar I 
kalbėjo sekančios ypatos: Dr. 
A.L. Graičiunas, Zimontas, Bag- I 
džiunas, Kuzma. Visi kalbėto- I 
jai lietuvius ragino prie dėji- I 
mo gausesnių aukų revoliuci- I 
jos labui. Po viskam buvo pas I 
susirinkusius sukolektuota au-II 
ku 33 dol. 56 c.

“Tėvynainis J. Bagdžiunas, I 
šelpimui revoliucijos, atspaus 
dino paveikslus, kaip kazokai 
Peterburge skerdžia ir kan- 
čiais kapoja nekaltus žmones

“Skaitėt laikraščiuose, kad 
Lietuvoj žmones, neturėdami 
gerų vadovų, pradeda užpul
dinėti vienas kaimas ant kito 
ir išplėšia turtus. Kur jau pa
siekia agitacija rcvoliucijinės 
partijos L. S. D. P. (Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos) ten 
tas žmonių įnirtimas esti nu
kreipiamas ant paties Lietu
vos neprieteliaus—caro vald
žios. Idant pasekmingiau ko
voti su tuo musų tautos ir vi
sos darbininkų luomos nevi
donu, idant pasiekti toly- 
miausius kampelius musų že
mės su revoliucijiniu mokslu, 
susiliejo, krūvon su E. S. D. 
P. ir buvusioji “Draugo” or
ganizacija (tai yra Liet. So
cialdemokratų Partija ir Liet, 
Socialdemokratų Darbininkų 
Partija). Visi vienijasi po rau
donu vėluku rcvoliucijinio so
cializmo, tik pas mus Ameri
koj eina kitaip. Skaitei iš 
protokolo suvažiavimo pasku
tinio Centr. Kom(iteto) 
šelp(imo) Rcv(oliucijos) Am
erikos) Liet(uvių), kad Dr. 
Šliupas ir Dr. Bacevičia, delei 
nesimpatijos su kitais komite
tą nariais, iš jo atsisakė...

“Vien. Liet.” 46 n r. bando 
savo atsisakymo išsižadėti ir 
persistalo lebesųs komitete!... 
Bet tėmykite, vientaučiai! — 
persistalo jau esųs tautiškame 
komitete (žodis “tautiškame“ 
net pabraukta) ...Taigi vien
taučiai, neapsirikite dabar: 
kad nenusiųstumėte kariais 
pinigų, surinktų revoliucijai, 
tautos reikalams. Tas yra ne 
vienas ir tas pats. Tautos rei-

kalai yra visoki, bet revoliu
cijos yra viena...

“Kada Europos lietuviai re
voliucionieriai vienijas, tai 
musų tautiški “didvyriai“ mė
gina suvadžioti žmones me
lais ir masina siųsti revoliuci- 
jines aukas tautos reika
lams!... •

“Mums gi, socialistams A- 
merikos, lygiai kaip ir visų 
svieto šalių, revoliucija rupi 
ne popierinė, ne “judinančių 
brošiuraičių” revoliucija, nė 
reformų, bet revoliucija suki
lusių žmonių, kurių milijonai 
eina su Ugne ir plienu, griau- 
ja despotiškus tautų valdonų 
sostus, guldo savo galvas, ati
duoda už žmonijos laisvę sa- 
yo gyvastį. Broliai! tokia re
voliucija veda* prie laisvės.”

“Nesikariaukim už carus, 
bet prieš carus! Šalin su jais! 
Tegyvuoja Lietuvoje darbi
ninkų revoliucija.” J. O. Sir
vydas.

itadienį, lapkričio 29 dienų, va
kare rengia savo balių Amal- 
gameitų svetainėje, 333 South 
Ashland Avė. (ne Lietuvių Au
ditorijoj, kaip vienoj vietoj bu
vo per klaidų paminėta).

Lietuviai Siuvėjai Chieagoj 
turi stiprų savo skyrių ir daug 
narių bei draugų, tad laukia
ma, kad į balių susirinks skait

lingas būrys Unijos narių ir 
draugų.

Visi Lietuviai Siuvėjai su sa« 
vo artimaisiais ir pažįstamai
siais prašomi į Amalgameitų 
salę, 333 So. Ashland Avė. šį 
Šeštadienį vakare.

Garsinkitės “N-nose”

col.
tuos paveikslus (pločio 9

po 25 centus kožnų, iš ku- 
15c. atiduoda šelpimo re

ti sau pųsi-
rių 
voliucijos fondan, 
lieka tik 10c. kaipo kaštus at
spausdinimo. Susirinkusi vi
suomenė tų aukų su dėkingu
mu priėmė, nes tas fondui ga
li atnešti daug pelno...

“Iš viso dabar pas kasierių 
St. Marcinkevičių revoliucijai 
surinktų aukų yra:

Nuo Mass-Milingo ant Town 
of Lake ........................ $19.25

Lietuvių Siuvėjų 
balius

Lietuvių Siuvėjų Unijos, A.
W. Y. A. 269 skyrius šį šeš-

Kalėdos Artinasi
. AR jau įstojote į Kalėdinį. Tau

pymo Kliubų? Jei dar ne, tai at
važiuokite tuoj aus į musų ban
kų ir pasiteiraukite apie musų 
Kalėdinį Taupymo Kliubų.
MES esame įsitikinę, kad musų 
geras patarimas jums patiks.

METROPOLITAN
STATE BANK

(ROLL OF IIONOR BANK)
2201 WEST 22-ND STREET

Budriko
Didelis Pirkimas

Atsakymas į Jūsų

Kalėdiniu Dovanu Problemą
Štai yra dovana, kurių kiekvienas labai brangins — Ka
lėdinio Taupymo Kliubo Padėlių Knygdlė, su įrašytu 
vienu ar daugiau įmokėjimu.
Tinka bile kuriam šeimines nariui. Dovana pinigais 
yra visuomet branginama ir ji turi dviguba vertę, jei ji 
kartu teikia paakstinimų prie taupimo... ,
Vaikai gali būti antksti išmokinti laupinti, jei juos įra
šysite į Kalėdinio Taupimo Kliubų. Duokite jiems pa
dėlių knygelę ir raginkite juos taupinti pinigus per ap
skritus pietus... ,

Central^S^Bank
A TRUST COMPA N Y 

U10West 35* Street
A Stote Bank • • • • AClearingHouseBank

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

o
■: Padųt^' galimybes parduoti Radios daug pigiau kaip i*kitur'> ir Jus pirkdami iš 

Budriko Krautuvės, prisidedate prie leidimo ir platinimo Lietuvių dailės per orų,
- nes Budrikas leidžia du sykiu į savaitę per orų, dainas, kur klausosi 50 tuksian

čių lietuvių ir 4 milijonai Amerikonų.

SWEATERIIJ 
DIRBTUVE

Pirkite sau swcaterius 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.
Mus ii kainos yra žemiausios, 

Kokybė gi geriausia.

mVlOORATlHO
H.oou cOMVAUMaM** 

■■T UirlUSHlNO 111 OOODfO*rw< H0rV 1

........

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

MALT TONIC'O Nauji 1931 Modeliai

arba

Extra Pale Alaus
m.*®”;

■Jis yra rekomen-
I r ĄIduojamas per 
' OrJLMcNicholas J 
groseminko arba aptiekoriaua, jeigu jie negali

Kaina nuo $112.50 ir aukščiau. Nauji Majeslic Elrklrikiniai šaldytuvai (Refrigcra- 
lors) žemomis kainomis, šių icc boxių musų krautuvėje yra pilniausia pasirinki
mas. šiems šaldytuvams nereikia ledo, nes jie palys ledų padaro. Maistų užlaiko 
pilniausioje čielybėje. Ateikite ir pamatykite šį naujų išradimų, šaldytuvo modelis 
150, kaina $195.00.

Perkant Majeslic Hadio pas Padrikų Jus 'jausite didelę nuolaidų mainant ant Jūsų 
Phonografo arba Radio..

Continental Knitting Mills
4161 ARCHER AVENUE

i 1 i .m ayi rn-

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard ?538 811 W. 37th St., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

j9S.F.Budrik,šnc
3417-21 South Halsted St.

TELEFONAS BOVbEVAIU) , 17(15'
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Rytoj Jubiliejinis Soc. Vakaras gelis 
bėgo

tų, kurie iš svetainės pa- 
žandarą pamatę.

Kazys Kazinauskas, 
Chicago, III.

Joniškietė pasveiko

25 metu iuhilėjui ar-1 "e!,uv0 r *aip li.ilOite \ J sulysę. l>et po didžiojo Euro-
Imantis į pos karo, sumažėjus pirklybai 

---------  I su užsieniu ir pakilus masinei 
industrijai, o da svarbiau įve-

Didžiojo Vilniaus Seimo Lietu
voj, pamatysimo ant kiek lie
tuviai Įvertina savo 
darbus.

draugu Garnys užklydo pas 
p. Suroinskius

šio mėnesio 30 d. Chicagos 
Liet. Auditorijoj dvejos iš] 
svarbiausiu silkaktuviu, kokias! 
kada lietuviai, kaipo tauta yra!

kas būti 
kultūrinio

dinius (nuo štukų) darbus ii 
prie įvairių mašinų vietoj 
rų pastačius moteris nei 
kus, milionams vyrų su jų 
momis pradėjo skurdas ir

vy- 
vai-

ba-

minėję.
Nežinau, ar gal 

svarbesnio lietuviu 4
gyvenimo istorijoj kai]) Didžio-1
jo Lietuvos Seimo suvažiavi
mas Vilniuj, 1905 m.

Seime di-lyvavo apie 2000 de
legatų nuo įvairių luomų irį 

us, rusams j 
Rusijos lokisj 

j’au baisus.'

srovių. Nepasisc 
nugalėt japonus, 
pasirodė ne toks

darbą. Judėjimas dar- 
masėse reikalauja ap
ie sugabaus vadovavi-

tame jubilėjuj-koncerte iš fi
nansinės priežasties', bet tie, 
kurie galės, aš pilnai tikiu, kad 
pasistengs atmesti viską j ša
lį, kad pamačius gražų koncer
tą ir susijungus su masėmis 
jubiliantu, nes reikia atsimin- į iiti, kad toki dalykai atsikarto
ja tik vieną kartą į 25 metus. 
Jeigu 25 metai tam atgal ne
kurto iš mus buvome dar jau
ni, tik ką gyvenimą
pažint vaikai, šiandie jau esa
me. suaugę žmonės ir jei dar 
kam iš mus teks pergyvent

Joniškiečių L. K. Kliubo ka- 
sieriaus J. Gasparaičio žmona 
Eva (»asparnitiene jau pasvei
ko išsirgus 
nuo pereito 
prie namų 
gana gerai.

Mes ne

25-tas JUBILIEJINIS

pradėję

šeštadienio 
ruošos

jau 
grįžo 

ir jaučiasi
KONCERTAS

- rengia

šiandien socialistų partijai 
kaip tik yra laikas stoti į ak
tyvesni V 4
bininkų 
galvoto 
mo.

Lietuvių socialistų partija 
atskirai negali būt jokia politi-

... ' Piekinominei padėčiai, prasidėjo į
bruzdėjimas visuose Rusijos j
pakraščiuose. Šiek-tiek atsi- s

retežiams pavergtų 
žandaro letena tautų, 
pažangieji liaudies 

susirinko į Vilnių, kad 
savo nepasitenkinimą 

carizmo globa, kuri slėgė Lie
tuvą kai]) politiniai taip ir eko-1 
nominiai.

Vilniaus Liet. Seimas tai bu
vo pirmas balsas už laisvą ir

Išlėkdamas į šiltus kraštus 
koks tai pakeleivis garnys lap- kad turėtume 
kričio 21 d. užsuko pas p. Ka- draugų 
zimierą ir Bronislavą Surom- Mano žmoną 
skins, 506 W. 39th st. i vai- ko ligos stovio aplankė ne tik 
gyklą ir apdovanojo p. Surom- musų chieagiečiai draugai bet 

Tė-iir iš kitų miestų nepamiršo mu- 
Isų aplankyti. Mus aplankė šim- 

’ keturios dešimts penki 
|draugai ir draugės.

Nuoširdžiausiai dėkojame vi
siems Joniškiečių L. 
nariams ir narėms

patys

ir draugių

nes i tikėjom,

savo tarpe.

po rusų
Lietu vos,

nepriklausomą Lietuvą.
Tą balsą dryso tada pakelti 

tik apsišvietę ir ant visko pa-į 
sirengę žmonės. Jie žinojo ge-! 
rai, kad caro globos dabotojai j

apie juos 
manė, kac

manyti. Jie Į

tolimą 
kartais

me- 
at- 
ku-
ne- 
tie- 

žan-

Ji buvo, I kitus 25 metus, busime žilais 
j sulinkusiais seneliais ir šis 25 
! m. jubilėjus bus' kai šventa re- 
| likvija.

Todėl, kas tik gyvas, visi 
šio mėn. Į 

paminėti

jėga šioj ša 
ir bus kaipo 

socialistinių idealų 
platintoja lietuvių

Jeigu 25 metai
Amerikoj gyvenanti lietuviai j sekmadienį, 30 d. : 
socialistai spietėsi Į vietą, kad Lietuvių Auditoriją, 
padėjus savo draugams kovo- laisvės ir atbudimo jubilėjų. 
jautiems toli už vandenų, šian- j 

idien dar didesnis yra reikalas į 
tos vienybės.

Nes ir Lietuva (nors ir ne 
priklausoma, bet ne laisva) ! 
reikalaują nuo mus pagalbos, o' 

j tap pat ir šioj šaly yra daug 
daugiau lietuvių šios šalies pi
liečių, kurie 
be tam tikros 
suoja už darbo žmonių priešus, 
tuom skriausdami 
tUs.

Pasikalbant su 
žmonėmis daugelis 
džia, kad socialistai 

užleidžia

apšvietus ii 
skelbėja ir 
tarpe.

tam atgal |

balsavimo laiku 
vadovystės bal-

save ir ki-

pašaliniais 
nusiskun- 

vis'ai netei
sėtai užleidžia komunistams 
vadovavimą darbininkų tarpe ir 
puldo savo jtekmę. Sekmadie
ni, tai yra 30 d. šio mėnesio 
švenčiant 25 metų jubiliejų 
Lietuvių Socialistų Amerikoj ir

i
Busiu Vilniaus Sei 

mo sukaktuvių 
vakare

Gerbiamoji Redakcija,
Turiu garbės pranešti, kad 

aš dalyvausiu 25 metų apvaikš- 
čiojime, lapkričio 30 d.

Kaip Dėdė šernas buvo pra
nešęs, kad laimingai pabėgo iš 
Lietuvos (Iš Šeduvos) Kazinau- 
skiukas, kurį kazokai u^. pra
kalbas norėjo pagauti ir
šaudyti Šeduvoj, norėdami tuo 
parodyti, kad nevalia caro val
džiai prieštarauti.

Nors Vilniaus Seime nesu 
buvęs, bet iš Rygos delegatus 
gerai žinau, geriau kaip dau-

su-

skins sveiku puikiu sununi. 
vai garniui labai dėkingi ir ne 
paprastai apsidžiaugė gavę nau-Jtas ir 
ją narį j savo šeimyną.

Dabar p. Suromskienė randa
si šv. Kryžiaus ligoninėj, 69th 
s|,. ir California avė., kamba
rio Nr. 402. Ją lanko daug sve
čių ir kambarys išpuoštas kve
piančiomis 
da tėvai 
Patarnavo

Chicagos Latvių Darbininkų Apšvietus 
Draugija

Nedelioj, Lapkričio-Nov. 30 d., 1930
SOKOL KAREL YONAS SVETAINĖJE, 

5510 West 25th St., Cicero, III.
Pradžia 4-ta vai. po pietų

Įžanga 50c. ypatai

gėlėmis. Sun ui var- 
parinko Kazimierą. 
Dr. Turner.

Buvusi lankyti.

K. Kliubo 
draugams 

už tokį draugiškumą ir atjau
timą, taip pat dėkojame “Nau
jienoms” už įdėjimą žinios, kas 
pagelbėjo musų draugams-gėms 
sužinoti ir mus aplankyti.

J. Gasparaitis.

Koncertą pakviesti išpildyti lietuviai: Kastas Sabonis, 
Leokadija Sabonis, Sylvia Sabonis ir Akvilia Ančiutė.

Taip pat ir Latvių artistai dalyvaus R. S. Laubert ir 
11. Leefelt.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

BIGGIH

B Iv IT EB ?

DIDŽIOJI 
AMERIKOS VERTYBE

Chevrolet Six turi savy puikaus karo 
požymius ir kokybę

savo 
kad

kai]) jie* nori, o jei kas drįso 
manyt kitaip, tiems gręsė ka
lėjimas, ištrėmimas į 
Sibirą ir net katorga, o 
ir mirtis.

Nuo to laiko prabėgo 
tai. Vilniuje suvažiavusių 
stovų tartas žodis stojosi 
nu; jau Lietuvos daugiau 
valdo caro bernai. Nors 
sa, ją laikinai valdo caro
darų auklėtiniai, bet tai da ne 
reiškia, kad jau Lietuvoj demo
kratiniai principai yra amžinai 
palaidoti.

Tuom pačiu laiku, kuomet j 
Lietuvoj virė kova už jos lais
vę, šiapus vandenyno mus 
draugai spietėsi Į būrelius ir 
jūškojo būdų, kaip geriausia 
padėti savo draugams' koyo-1 
jautiems už laisvę ir neprigul- 
mybę Lietuvoj. Nuo to laike 

25 metai, 
kas gyvejiime persi- 
Keičiantis pasaulėžval- 
o keistis ir kovos bu-

i )aug 
mainė.

Jeigu 25 metai tam atgal so- 
ddemokratai galėjo kalbėti 
< ; pie ginkluotą kovą su savo

džiumo j civilizuotų šalių yra 
i parlamentus, atsto- 
ir tam panašias istai- 
vietoje griausmingųgas, kur 

revoliuciniu frazių yra svarsto- 
ma politinis bei ekonominis ša
lies padėjimas. Nekurtose Eu- 
ropos valstybėse šiandie sočia- i 
listai turi didžiausias grupes 
atstovų tintuose, bet da niekui 
neturi absoliutės didžiumos ir 
dėl to arba turi stovėti nuoša
liai nuo valdžios arba dėtis su 
kitomis grupėmis ir nukęsti 
daug visokių nesmagumų.

ši šalis, kai]) visiems yra ge
rai žinoma, susideda iš įvairių 
Įvairiausių tautu žmonių ir yra 
valdoma visokių politikierių.

Socialistų partija čia ligšiol 
buvo gana silpna, nes šalies 
ekonominis padėjimas nevertė 
jos piliečiu amžinai kovoti už 
kąsni duonos ir dvasinė laisve

Apdrauda
Naujas šešių cilinderių 
Chevrolet dabar yra ro
domas pas pardavėjus, 

• pasiūlantis puikiausio 
’* karo požymius ir koky

bę, kuri tikrai patiks 
i kiekvienam rūpestingam 

< pirkėjui. Nes naujas
Chevrolet išreiškia tą

Chevrolet ir Gene- 
Motors panaudojo 

bendrą išteklių, 
nustatyti naują ir 

lesių vertes stan-
dardą dėl Amerikos au
tomobilių.

Frotit view of the nete Chevrolet Sport Coupo

Motors

nuo

Nelaimingų. Atsitikimų
Naujienos padarė sutarti su atsakomin- 

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

Apdrauda išdalyta į 6 skyrius. Mokes- 
tys metams,

$1, $3, $6, $10, $16 ir $24
Šios rųšies apdrauda apdraudžia žmo

gaus gyvastį nuo $1000.00 iki $5000.00. Taip
gi duoda ligoje pašelpą nuo $7.50 iki $40.00 
savaitėje per 26 savaites.

Del platesnių informacijų kreipkitės i

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

kokios 
žemos 

į padarytas su tokiu pažymė-
• . .... . i____ .•

rušį ekonomiškos transportacijos, 
Amerika jau senai pageidavo — 
kainos šešių 
linu talentu ir geru skoniu, tai']) nepapra
stai gražus ir pilnas visose jo veikimo 
smulkmenose, tai]) toli pažengęs ir geras 
mechaniškai, kad jus tuojaus pripažinsite 
jį kaipo Didžiąją Amerikos Vertybę. 
ši didžioji vertybė yra pasekmė ke
turių pamatinių Chevrolet patogu
mų: (1) Sntaupimai ant milžiniškos 
produkcijos devyniolikoj didelių

moderninių dirbtuvių.
(2) Ekonomija, kuri pa
sidaro perkant žalias - 
medžiagas milžiniškomis 
kiekybėmis. (.3) Pasinau
dojimas nuolatiniais ty
rimais General
laboratorijose ir General 
Motors Bandymo Lau
kuose. Ir (4) artimi ry
šiai su Fishęr Body Cor
poration, kuri pereitais 
metais viršijo visus savo 
pirmesnius atsiekimus 
gaminime bodies, paga
mindama kokybės, gra
žumo ir vertybės bodies.

patogumai davė galimybėsšie pamatiniai 
padaryti geresnį karą už žemesnę, kainą. 
Jie leido Chevrolet padaryti svarbius pa
gerinimus visame naujame Chevrolet Six 

duoti ilgesnį wheelbase — didesnį rui
mingu mą ir komfortą — daug gražesnį

— didesnį puošnumą — daug la- 
patenkinantį veikimą — 

nžtikimumą — ir perleisti
pimus tikslios gamybos Chevrolet 
pirkėjams formoje žemesnių kai
nu I v

didesnį 
šutau-

Už NAUJAS ŽEMAS KAINAS
Perskaitykite šias naujas žemas kainas. Žinokite kaip 
labai mažai kainuoja turėti Didesnį ir Geresnį Chevrokt 
Six Ateikite šiandie ir. nuodugniai apžiūrėkite šį nau
ją automobilių. Išstudijuokite daug pagerinimų ir pa
gražinimų, kurie yra padaryti gražiuose ir pažymėti-

nuošė Fisher bodies. Pasivažinėkite juol Kelių minu
čių patyrimas įtikins jus, kad naujas Chevrolet Six 
yra nauja ir puikesnė rūšis ekonomiškos transportaci
jos — kokybės automobilius, kokį jus 
turėti. Didžioji Amerikos Vertybė!

tikrai norėsite

The
Phaeton .................

The
Roadster ................

Sport Roadster 
with rumble seat

N EW //>.

Albany l’ork Motor Sales, 
3102 I^wrence Avenue, 

Chlcago, Illinois.
Argo Motor Company, 

6211-15 Archer Avenue, 
Argo, Illinois.

Ashland Avenue Motor Sales, 
5430-42 S. Ashland Avenue, 

Chlcago, Illinois.
Baumann Chevrolet Sales, 

8516 Archer Avenue, 
Chicago, Illinois.

Blanieuser Chevrolet Sales, 
Niles Center, Illinois.

Caley Brothers, 
10524 S. Michigan Avenue, 

Chicago, Illinois.
Clarke-Hulett Chevrolet Co., 

Midlothfan, Illinois.
Clark-Maple Motor Sales, 

1036 N. Clark Street, 
Chicago, Illinois.

Clayton-Dean Chevrolet Co., 
2500 Washington Blvd., 

Chicago, Illinois.

*510
*475
*495

The
Coach .................

Standard
Coupe ...............

Standard Five-
Window Ctfupe

*545
535

*575
*635

*545/
SPECIALIS ĮRENGIMAS EXTRA 

Chevrolet T rokai nuo $355 iki $695. 
yisos kainos f. o. b. Flint, Michigan

11IEWylET

*650

Sport Coupe 
with rumble seat

Standard
Sedan

Special
Sedan

IT’S WISE TO CHOOSE A SIX
ATLANKYKIT ARČIAUSI CHEVROLET VERTELGĄ

DcsPluines Motor Sales, 
DesPlaines, Illinois.

DesPIalnes Valley Motors, 
Leniont, Illinois. 

Drlje Motor Sales, 
6528 Roosevclt Koad, 

Berwyn, Illinois. 
Durst Chevrolet Company, 

1117-50 W. Jackson Blvd., 
Chicago. Illinois.

Eldridge Motors, Ine., 
6839-41 Ogden Avenue, 

Berwyn, Illinois. 
Egan Chevrolet Sales, 

5145 Mihvaukee Avenue, 
Chicago, Illinois. 

Elmwood Park Motor Sales, 
Elmwood Park. Illinois. 
Fivek’s Chevrolet Sartos, 

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

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

Harry Chevrolet Sales, 
Harvey, Illinois. 

Kcenan Chevrolet Hales, 
5325 W. 22nd Street, 

Cicero, Illinois.

Kolseth-Reld Chevrolet, 
0354 W. Chlcago Avė., 

Chlcago, Illinois.
Kushler Chevrolet Sales, 

<1317 Broadway 
Chlcago, Illinois.

Lewis Auto Sales, 
3100 Ogden Avenue, 

Chlcago, Illinois.
Mclnerney Motor Co., 

2715 N. Cicero Avenue, 
Chlcago. Illinois.

McManus M°tor Sales, 
0711 S. Western Avenue, 

Chlcago, Illinois.
Milvvaukee Avenue Motors, 
2504 Mihvaukee Avenue, 

Chlcago, Illinois.
Murray Service .V Motor, 

652 Madlaon Street, 
Oak l'ork, Illinois.

Nelson Chevrolet Salos, 
284 9 N. Clark Street, 

Chlcago, Illinois.
Nlckey Chevrolet Sales, Ine 

5010 Irving I’ark Blvd., 
Chicago, Illinois.

Nieburger Chevrolet Co., 
7744 Htoney Island Avenue, 

Chicago, Illinola.
Ray O’Connell Motor Co., 
4625 W. Madl.on Street, 

Chicago, Illinola.
A. J. Ooaterbeek Motor Co., 

7541 S. Halsted Street, 
Chlcago, Illinola.

Orme & Sheets Motor Co., 
6522 Cottage G rovė Avenue, 

Chicago, IlUnola.
Rldgeway Motor Salea, 

I-ansing, Illinois.
Roosevclt Motor Hales Co., 

3838 Roosevelt Koad, 
Chlcago, Illinola.

Ross Chevrolet Sales, Ine., 
1832 Irving Tark Blvd., 

Chlcago, Illinola.
Schulier-IIafner Chevrolet, 
4741 Cottage Grove Avė., 

Chicago, Illinois.
Help Chevrolet Sales, 

8022 Coinmcrclal Avė., 
Chlcago, Illinois.

Ruperior Motor Salee, Ine., 
6943 S. Halsted Street, 

Chicago, Illinois.
Tri-Clty Motor Co., 
Park Kidge, Illinois.

Uptown Motors Corp., 
4859 Broadwey, 
Chicago, Illinois. 

Vanderploeg • Reltveld, 
South Holiaod, Illinois.
Weecott-8chonlau, Ine., 
1245 Chicago Avenue, 

Evanston, Illinois.
West Auto Salea, Ine., 

511 R. fith Avenue.
Mayvvood, Illinois.
Milte Motor Hulee, 

402-6 Mestom Avenue, 
Blue loland, Illinois. 
YaiiMon Chevrolet Co., 

Chicago llelghtii, Illinois.
Toung A lIoffniHn Chevrolet, 

9220 H. Ahiiiond Avė., 
Chlcago, Illinois.

<i. M. Zunde* Motor Hales, 
Arllngton Hrighta, Hi.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių
av,

BEDARBIŲ ŠELPI 
MO KOMITETAS

r .a ..i.

-i—

Ofiso rtaujaš rtdreMs:
BRIDGEPORT FURNlTŲRK 

COMPANY
3224 South Halsted Street

Tel. Victory 1657
Valandos: nito 9 iki 11

tiktai

BEIlAkBlŲ ŠELPIMO
rūkalai

ryto

nos, bedarbiai atėjo i ofisą al
kani ir maldavo valgyti. žy- 
montas ir J. Yankus nuvažia
vo pas Čepulį, gavo valgių, nu
pirko duonos ir išdalino augš- 
čiau minėliėtris asmenims po 
sandvičių.

Tai dar pirmas sykis, kad 
Bedarbių šelpimo Komitetas 
savo Ofise turėjo valgydinti be
darbius. Mums darbą dar tas 
apsunkino, bet reikėjo riboti 
nbv§ l>o sahdvičių. Įteikėjo nu
vyti bado Šmėklą hito alkanų 
bedarbių nors viehai dienai.

šios dienos raportas nepil
nas, kadangi Mrs. žymontienė 
bedirbdama Bedarbių šelpimo

Todėl 
kitą

Komiteto ofise apsirgo, 
pilnesnis raportas tilps 
sykį.

Lapkričio 28, 1930 
gauta valui  v nvo gero 
IR ŠINDINGO ŽMOGAUS DEL 

ALKANŲ BEDARBIŲ!

EdvaiMhs Čepulių 8505 So. 
California Avė., dovanojo sūrio, 
mėsos> miitų> sviesto, pupų, 
VOB) k' Valgių keliukuose.

Ačiū labai p. Čepuli u i už 
kią gi'ažių dovanų.

Cicero

kad 
tik
sėk-

ka-

to-

Iltį B V BEDARBIAMS AtJkA- 
VO SEKAMI <$ERI ŽMONĖS:

JokubatlskasshifcObfc, 3724 S. 
Ilahsted St, A. Mačiulis, 6722 
Maplewood Ave>, Steponas Mil- 

1901 Canalport Avie-.
Aukavo purtais:

JokiibauakRR-Jacob^ 8724 
Hahted St. . $1

ALKANIEMS BEDARBIAMS 
DUOTA SANDVIČIŲ :

Li Mankaitis, B. Barauskis, 
M. SvaFfy, V. Jankauskas, J. 
jHiikhU8k«s> Sfeibutis, j. Pet
rošius, F. Schmidtj J. Lunee- 
kis> A. Renušiunas, L. Kleve
lis, J. Višnlauskas, D. Mažolis, 
A. VailkevičiuB^ L. Čepulis, 
Zvibas> A. Geterauskhs, K. Mi
kutis.

Taigi, ix> Padekavonės l)ie-

Neveltui buvo skėlbta, 
Kareiviai sujudins žetoę. Iš 
ro taip ir buvo. Pereitas 
madienis čin buvo nepaprastas.
Dar prieš 3 vai. popiet Karei
viai pradėjo rinktis į p. Pak
štienės svetAihę. Vieta nedide
lė ir Kareiviai susirikiavę 
netelpa> kai sustoja į eilę. Sa
vo vado Miko Marcinkaus ve
dami nuskubėjo į fotografo p. 
Krusino studiją kur tapo nu
imti ]>aveikslai visos grupės ir 
pavieniais. Apie porų valandų 
sušilęs p. Krusinas turėjo dar
bo. Dabai' visi laukia paveik
slų.

Va k a ir Draugijos pahengi-

MM

ONA ŠVIESTYTĖ

H

Persiskyrė su šiuo pasauliu lao- 
krtčk) 2/ diena. I I valandą ry
te 14)0 rii.-, sulaukus 13 tttttų 
amžiaus. A. a. Oha gimė Chi- 
cago-, III. Paliko didelidifte huliu- 
dirtie motifrą Odą. po tėvais ’Zeb- 
rackaitę. tėvą Tamošių, seserį Ka
zimierą ir gimines. Kūnas pašar
vota. taddasi 3809 Grerrsha<v 
Strttt.

LaidottiVfs įvyks pirmadieny, 
grliodžfo I dithą. 9 vai. tyre iš 
hatnų į ŠV. JuYgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionies sielą, b iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Onos šviestytės gi
minės. i1 - • . .
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame,

Tėvai, Sesuo ir

draugai ir pažįstami esate 
dalyvauti 

jai pasku- 
atsisveikini-

Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. tel. 1741.

ANTANAS RADINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 27 dieną. 4:10 valandą 
ryte. 1 9 30 m., sulaukęs 50 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr.. 
Joniškėlio parapijoj. Amerikoj iš
gyveno 23 metus.

Turi giminių, bet niekas ne- 
atsišaukė. Laidotuvėmis rūpinas 
Pašelpinis Piliečių Kliubas.

Kūnas pašarvotas randasi La* 
chavich koplyčioj. 2314 West 
2 3 PI.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
ghiodžio 1 dieną. I vai. po pilt 
iš koplyčios bus nulydėtai į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Arttano Radihskio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atSisVtikinimą.

Nuliūdę liekame.
Draugai ir Parietami.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. LachaVi'ch. Telefonas 
Roosevtlt 25 | 5. ,

Giminei malonėkite atsišaukti 
pas grabouų

mas davė gerų pasekmių, ne- 
Žiūrint kad tą patį vakarą ir 
parapija turėjo savo vakarie
nę, vienok svečių buvo pakan
kamai abiejose svetainėse.

“O.S-S.” vieno akto farsas 
suvaidintas pilnai vykusiai, o 
tas buvo todėl, kad lošime daly
vavo patyrę vaidylos, būtent p. 
Maro Dundulienė, gabiausia lo
šėja lietuvių tarpe, Vik. De- 
veikaitė, lošėja iš Lietuvos ir 
Juozas Uktveris, kurio scenoj 
niekas kitas nepavaduos.

Kiek jaunesni vaidintojai bu
vo J. Bagdonas, J. Daukša ir 
M. Tribieius. Po perstatymo 
buvo išdalintos dovanos devy
niems draugais, bet du neat
silankė. Vienas iš gavusių žie
dus buvo iš uniformos sky
riaus, tai Juozas Klimas, se
kantį metą Kareivių vadas.

Kareivių dovanų dalinimas 
jau yra antrą metą ir daro ga
na 
tai 
šai

kavojo stalus kalakutais apsi
krovę, tūkstančiai neturtingųjų 
dalinosi tuo, ką gavo iš šelpų- 
jų, bet dešimčiams tukstaničų 
padčkavone šiemet buvo liūd
na, alkana ir šalta..

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
laiko-bedarbėš

Dr. J. Shinglman 
4930 W. 13 SL 

CICERO

(kuris praktikuoja Cicetoj apie 
25 metus)

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

gydymą už pusę kairios

Panedėliais ir Seredomis nuo 
10-12 ir 2-4

• d r, - ~ ,

Graboria!

gero įspūdžio. Kam nors už 
garbė, šiame parengime vie- 
pasirodė R. R. Kliubas, V. 
Kliubas ir Uniformos sky

rius. Koresp.

Padekavonės dienos 
naujienos

Thanksgiving day Chicagoje 
buvo tikrai šalta, ir pilna viso
kių prietykių. Laimingieji dė-

■■Tt.TĮĮ.iii

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted 

Telefonas 
Victory 111$ 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 Vai. vakare

Lfttttv& Akttš&rea

Vidikas- 
Lulevičienė

St.

MRS ANELIA R. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvffe 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phobe 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag
netu blankets ir 
tt. Moterim ir 1 
merginom patari
mai dovanai.

uhb

Lietuviai Gydytojai
. Telofonat Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškai*

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuoto jas

Moderhiška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilihs visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

10

9252

p rU 
duodu 
eleetrie

■1 iii~~

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščto aptiekos) po 
hr 24 23 IVes: Marquhttt Rd VaUn- 
landos- nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

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

Ofiso Telefonas Vlrąln)* 0080 
Bšb. Tel Ve# Bures 6868

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 Ir 
ft Iki R vakaro Nedaliom nuo 10 Iki 12 <lih- 

■a. Namų ofisas Nortb Sids 
3413 Franglln Blvd. 

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

Akių Gydytojai----- — —  — — — — A. K. Rutkauskas, M. D f I '
4442 South Wettetn Avenue

K Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 
nuo

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas Žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudettp
Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo _____ __
Nedėlioj nuo 2:)0 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Banko

Avenue

1 iki 10

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rrt. Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusaa Gydytoįu ir Cbtrutgat

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

OHras: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7-—8 vak 
Ntdėlibmis ir Iventad. 10—12 dieną.
•I Ii iilil

Advokatai

R. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 11 l’j 

Telefonas Central 4411

9 iki 11 Valandai 
6 iki 9 valandai vakaro

„■ ■ , .1,1 f, a ,

Phone Canal 2118 
Valandos: 6--- 8 Vakarė

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS it CHIRURGAS

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

rvto

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

Kainoe pigiau kaip kitttr.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards IŠ29

DR. G. SERNER
LIETUVIS

S. 1). LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikafe meldžiu atsišaukti, o mario dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S* 49 Cou rt, Cicero^ III.
Tel. Cicero 59Ž7

127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietųnuo 9 ryto ii 
Gyvenimo vieta

3323 Soath Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Dr. Ą. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Ave»
Tel. Boulevard 7589 

Valandos 9 ryto iki 8 vakatb.
Residėttce Phone Hemlock 7691

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Td. Randolph 6331 
Valandos nuo 9 rvto iki 6 *ąl vnk 
3241 S. Halsted St. tel. Victory 0562

Valandos 7 Iki 9 Vakarą 
Olis—Utar., Ketv. Ir Subatoą vak 
Vasallė—»-Pan., Ser. ir Pitnyčioa t

ANTANAS KRUšfeVlČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

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

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

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

et

4447

*201

Phone Boulevard 4139 Ofiso

URŠULE ABARAVICZ 
po tėvais Witkauskaitė

Petšiskyrė su šiud pasauliu 
lapkričio 25 dieną, 9:30 valan
dą vakari, 1930 m., sulaukus 27 
m. atrižiauš, gimus Ežerini] 
apskr., Dūkštų parapijos, Vežkie- 
mų kaime. Išgyveno Amerikoj 
tik 7 metus. Paliko dideliame 
huliudimė vyrą Nikodi'mą, sūnų 
Leoftirdą 6 m. imžiaris, brolį 
Pranciškų, švogerką Witkauskienę, 
o Lietuvoj motiną ir sseserį Vero
niką ir švogerį Afltaną Diidiehą. 
Kūnas pftšitvoras rahdaši 4600 S. 
Feitfield Avv. £ .

Laiddtuvvs įvyks snbatoj, lap
kričio 29 dieną, 8:00 vai. rytė 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, knribje atsibus 
gednlibgos pamaldos už velionio 
sietą, o iš teri bus nulydėta į ŠV. 
Kižimiero kapines.

Visi a. a. Uršulės Abaravicz 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
hiddtuvėsrė ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą it atsisveikinimą.

Nhllridę liekame.

Vy'rtis, Sūnūs ir Gėminės.

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

PRANtIČKUS WOOLBECK
PtYSiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 25 dieną. 4:30 valandą 
po pietų, 1930 m., gimęs Telšių 
apskr., Tytavėnų valse., Akme
nės kaime. Paliko dideliame nu
liūdime du sUnų — Rpbėrt.i it 
Leonardą, pūšbrolį Antaną Būti
ną. dėdę Vaclovą Woolbeck. tetą

vus. brolius ir seseris. Kūnas pa
šarvotas randasi 1 1803 South 
Emerald Avė.

Laidotuvėm įvyks subatoj. lap
kričio 29 dieną, 8:00 vai ryte iš 
namų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Sūnus ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius, Tri. Carial 6174.

JURGIS ŠEPUTIS

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

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

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

Nullridę liekame.

Sesuo, Švogeris, Broliai, 
Švogerka, Pusseserė,

- Pusbrolis — - - -

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

ir Giminės.

A. MASALSKIS
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.

AKI V SPECIALISTAS

ir Akinių Dirbtuvė

West 35th St

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042 <

DR. C. Z. VEZELIS
Ofisas

756
kampas Halsted St.

Valandos nuo 101—4, rttto 6 iki B 
Ncdėliomis nuo 10 Iki 12.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lfc. 

Koplyčia dykai

716 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th

Telefonai

Cicero 3724

WISSIG
Pasauliniam* kare

Seno Krajaua

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslžs, užnuodijimg 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus- 
musegnugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėio j’us išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydi 
tuksiančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedeliomis nuo 10 ryt. iki 1 v. 
4200 Weut 26 St., kampas Keeler Ave„ Tel. Crayrford 5573

Jęi abejoji apie savo akis? eik pas
Dr. A. R. jBLUMENTHĄL

OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir' dabar ran
dasi 4660 Grims Avė. 

Tel. Yards 4319

Dentistas
Persikėlė į naują vietą po 

numerių
1545 W. 47th St.
šalimai Depositors Banką 

skerHfil eratvSs nho 
Peoplee Panką 

arti Ashland tAve. .

Pbone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
n 3315 South Halsted SL

Lietuviai Gydytojai

Tel. 
VALANDOS:

nuo 
nuo

J. Lulevičius
—GRABORIUS IR 

BALSAMlJOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
S. Hermitage Avė.
Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
So. Fairficld Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS x

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3 794

SKYRIUS
Auburn Avė. Tel. Blvd.

4605-07
Tel.

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

3201

Sąžiningai 
pigiai 
nauju diena ir 
naktį 
miesto 
Moteris 
bininkS.
2205 Lake St.

Tel. Melrose 
Park 797

i r 
patar-

visose 
dalyse.
pagel-

DR. J. J, KOWARSKAS 
gydytojas ir chirurgas 

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

Rež. 2359 S. Leavilt St., Canal 2330 
Ofiso valandon 2 Iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
TU. ČalUftet 3294

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

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

Kenwood 5107

9 iki 11 valandai rytė: 
6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2S01 West 22nd Street
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapleuiood Avt.

Telefonas Repubiic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų it 
nuo 6 iki 8 Vai. Vakare

Rez. 3201 South Wallac« Street

Rez. 6600 South Artesian Avenuv 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Cinai 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAIS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonai Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

Residcnce Phone Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashnienckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
2700 Devon Avė., Rogers Park 3320 

Valandos'.
10 12 A. M., 2 S ir 7-9 P. M. 

Ncdėlioms sulig sutarties.

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

52 E. 107th St.
kfampas Michigan Avt.

Pullmari 5950—namų Pull. 6377Tel. I
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn SL
KetVėrgriš ofisai tkždatyti.

John Kuchinskas

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Medėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St. 

Arti Lvavitt St. 
Telefonds Canal 2552 

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

M.

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th SU netoli Morgan 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Soutlj Shore 2238 ar Randolph 6800

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 
C o r. Wasbington and Clark Sts. 

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

. - ■ s -* • 1 --------------------- ** 

St.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais 2151 W. 22nd SL nuo
Tclephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Te! Repubiic 9600 
------------- O----------- u

DR. CHARLES SEGAL
Pržktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 labos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midwiy 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE K AHN
4631 South Anhland Avenue

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

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

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
** Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1 712-0241
Valandos; Panedėliais ir Ketyergais
3 iki 8 vai. vak., Utarnlnkais ir

Pėtuyaonm 1 iki 4 v. v.

______  — - - —................j........... ....

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
-—U------

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

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

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

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Ri r.. (>515 So. (Cockwcl| SL 
l'el. Rcpublu 9723
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Benamis bedarbis nu* 
sišovė

Senyvas ir suvargęs žmogus 
irstąs nusišovęs garaže ant 
623 Ridgeland Avė., Oak Park. 
Jo kurią rado namų savininke. 
Spėjama, kad jis buvo užėjęs 
r.iražan sušišildyti.

n n f i 'yjpii iii* i1w.*s<e»?rTr..T ■.■r-.-i.-."? ..

žmona Maude dėl Padėkavonės 
ruošos, žmona- Maude prašė, 
kad tėvas duotų keletą viščiu- 

I kų jos sunui, kurs yra jau že- 
notas ir turi 2 vaikus. Pykda
mas tėvas išvažiavo 

1 daryti. Bevažiuojant 
automobilis. Pataisius' 
mobilj, užgeso šviesos, 
siųs šviesas sulūžo accessory. 
Gambleris taip perpyko; kad 
pąąiėmė revolverį ir nusišovė.

■' -fy— .... ; ■

Du bedarbiai nušauti 
prieš Padėkavonės 

dieną

pirkinių 
pagedo 

auto- 
Sutai-

NAUJIENOS, Chjcago, TU.
r- - ■ -r ■

MtgęlieniSj lapkr. 2^ 1930

Atidarytas didelis na 
mas benamiams

Prieš ppt Padėkavonės die
ną atidarytas prieglaudos na
rnas, nakvynėms ir maitinimui 
benamių bedarbių prie 712-718 
\Vcst Monroe St., kur perkelti 
tie bedarbiai, kurie buvo prisi
glaudę po Wacker drive (Hoo- 
\ėr hotel). Vietos paruošta 
dėl 1,000 žmonių. Taip pat 
jau gauta dėl 2,000 žmonių ži
nelių ir blanketų iš armijos 
sandelių.

Barrett užatakavo 
Thopmsoną

Republikonų pastatytasis 
kandidatu į Chicagos miesto 
majorus ateinantiems rinki
mams' Charles V. Barrett, kan
didatūrą priėmė ir pįrmiausia 
užatakavo dabartinį majorą 
Thompsoną ir jo visą sistemą, 
išvadindamas didžiausia Chica
gos gėda ir gengsterių gady
ne. Thompsonas dar smarkiau 
atsakė, ir nuo šiol jau galima 
sakyti, kad “kampanija prasi
dėjo”.

Du tėvai, vienas keturių vai
kų, kitas dviejų vaikų tėvas, 
nušauti už tai, kad norėjo savo 
šeimynoms' parnešti kalakutą 
(turkey) Padėkavonės dienai.

Pirmasis, Fred Berhard, šeši 
mėnesiai be darbo, kiekvieną 
dieną vaikščiojęs po dirbtuves 
darbo jėškodamas ir su šeimy
na priėjęs prie bado, niekam 
nieko nesakęs įlindo Į Frank 
Cerney, 2859 Emerald Avė. bu- 
Černę ir pasiėmęs kalakutą ne
šėsi namo, bet du policininkai 
pamatę liepė sustoti, ir nesu
stojus' nušovė vietoje. Liko 
našlė žmona su 4 vaikais nuo 
6 metų ligi 3 mėnesių amžiaus.

Antrasis Joseph Martin, 2817 
Emerald Avė. nušautas buče- 
rio William Branska, 3209 So. 
Morgan St. belendant į jo bu- 
čemę pro langą. Branska turė
jo Padėkavonės dienai prisipir
kęs kalakutų už $3,000 ir sau
godamas nuo vagių, pats gulė
jo savo krautuvėje, šautuvą 
žale pasidėjęs. Išbudęs pamatė 
tamsoj žmogų belupinėjant jo 
krautuvės lango stiklus ir kai 
žmogus pradėjo lipti per langą, 
taip Branska paleido į jį šū
vį.

Chicagoj bloga, nege 
riau ir New Yorke

New Yorke pradėta karas 
prieš raketerius. Prieš butlege- 
l ius tai nė nebebando, neą per
daug šaknis yra įleidę.

New Yorke, į piliečių kiše- 
nius yra įsisiurbę apie 10,000 
pikčiausių parazitų raketerių, 
kurie iščiulpia gyvybės syvus iš 
vi?{ų biznio ;ir darbo šakų, kaip 
tai: laivininkystės, statybos 
industrijos, skalbyklų, naktinių 
kliubų, lošimų įstaigų, šokių 
salių, paukštininkystės, pieni- 
nirikystČsK ledo distribucijos,, 
daržovių prekybos, rezortų kon
cesijų, ice cream distribucijos, 
darbo organizacijų, taksi kab 
koncesijų, pusiau politinių or
ganizacijų, labdarybės fondų, 
langų plovėjų, restoranų, trokų 
ir kt. darbo įmonių.

Visas miestas yra padalintas 
į 25 distriktus, kuriais valdo 
tam tikri gensterių ir rakete- 
rių agentai.

Iš likerio biznio gengsteriai 
gauna kas savaitę po $6,000,- 
000, kiek gauna iš visų tų ra
ketų, jokia matematika nebesu
skaito.* <

Tarp Chicagos 
Lietuvių
ii..... r o ................ ..................

Lietuvių Valanda
. P. J. Varkala kalbėjo apie 

įspūdžius Lietuvoj

250 žymių žmonių “juo 
dojoj knygoj”

skaičiuj tokie, 
Darrow, Jane

Bene pirmas gražus pavyz
dys parodyta, kaip galima su
grįžus iš Lietuvos pasikalbėti 
ir naujienas papasakoti kokiems 
50,000 lietuvių, buvo padary
tas pereitą sekmadienio vaka
rą per Jos. Budriko radio va
landą nuo 7-8 vai. per stotį 
[WHFC, P. J. Varkala per ra
dio papasakojo savo įspūdžius 
iš kelionės šią vasarą po Eu
ropą, po Lenkų pagrobtą te
ritoriją ir Vilnių. Kitą kartą 
pažadėjo papasakoti: įspūdžius 
iš pačios Lietuvos. Kalba bu
vo aiški ir nuosekli.

Muzikalę programą atliko du 
jauni muzikantai Antanas ir 
Franciškus su armonikomis; 
p-lė Veronika Skusevičlutė ir 
šie kontestantų numeriai: No. 
29 jauna 11 m. mergaitė, No. 
25 soprano, No. 21 ir No- 28.

Taippat Jos. Budriko radio 
valandos duodamos kas sekma
dienį nuo 1 ligi 2 vai. popiet 
per stotį WCFL.

Golden Star kliubo gero vardo 
visus sporto -rėmėjus atsilankys 
ti skaitlingai, o jau esu tikras, 
kad busite pilnai patenkinti.

Kliubietis.

Padėkavonė “Nau 
jienoms”

iŠ*Zuzana Abclskienė, kuri 
važiavo Lietuvon spalid 18 d. 
š. m. laivu Frederik VIII, pri
siuntė laišką savo vyrui į 
Maywood, III., kuriame labai 
dėkavoja “Naujienoms” už 
gerą ir teisingą patarnavimą 

sako turėjusi labai smagią 
linksmą kelionę. Klaipėdo- 
buvo labai gražiai priimti 
pavaišinti. O ant laivo, tai

gyvenus 
būtyje.

ir 
ir 
jc 
ir

kaip kokiame

Padėka

vieš-

irmylimos žmonos 
šioje skausmo valan-

Netekę 
motinos, 
doje norime tarti nuoširdų ačiū 
savo gentims, draugams ir 
draugėms ir taip gi skaitlingai 
lietuvių visuomenei, išreiškiu 
siems užuojautos ir dalyvavu
siems Kazimieros Strumskienės 
laidotuvėse.

Taip jau širdingą ačiū gra- 
boriui S. D. Lekavičiui už jo 
gražų ir mandagų laidojimo pa
tarnavimą.

Nuliūdę, Juozapas Strumskis, 
duktė Josephine ir sūnūs 
vardas.

Bridgeportas
IŠ Palaimintos Lietuvos 

gijos veikimo

Ed-

Brau-

Lapkr. 16 d. paminėjo 24 me
tų gyvavimo sukaktuves, pro
gramas prasidėjo 7:25 v. vaka
re. Vedėjas T. Janulis apibrė
žė draugystės veikimą, paaiš
kino to vakaro tikslą; po jo 
išėjo P. M. Budvidaitė, jauna 

■ aukšta, sudainavo puikiai 2 kar
tu, buvo iššaukta ir visi kal
bėjo kad bus smarki daininin
kė. Potam išėjo P. Sylvija Sa- 
boniutė; skambino piano iš tik
ro puikiai, buvo 2 kartu iššauk
ta ir visi stebėjosi jos gabumu. 
Teko man išgirsti, kad metai 
laiko atgal yra gavusi deiman-

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ MOTERŲ 
DR-JOS APŠVIETA 

23 metų 
JUBILIEJINIS VAKARAS 
SUBATOJE, LAPKRIČIO 

(NOV.) 29 d.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 

313^ S. Halsted St.
Muziką gera, pono J. Rakausko 

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

Daugiau kaip 250 žymių chi- 
cagiečių, tame 
kaip Clarence
Adams, Graham Taylor, Frank
Palmer, Duane Swift ir kt. bu
vo susirinkę City, Club aptarti 
padėtį, kaip kovoti prieš fana
tikus iš American Vigilance ir 
Inteligence Federation, kurios 
tuos žmones yra apšaukę 
“kenksmingais ir pavojingais“ 
ir taip sakant įrašę į “juodąją 
knygą”. Susirinkusieji kreipė 
domės į tas organizacijas, kaip 
į “raketerius, pavojingus Ame
rikos gyvenimui“. Tos fanat - 
kų organizacijos piktai šmeižia 
Civil Liberties Union, kuriai 
priklauso daugelis žymių lais
vės gynėjų šioje šalyje.

Roselando sporti
ninkų vakarienė

Padėkavonė privedė 
prie mirties

JosUh Gambler, 52 m., 9 vai
kų tėvąs,.suaipyks -sml savo

šį vakarą Strumilos svet., 
Roselando sporto mylėtojai pa
gerbimui baseball ir basket bąli 
lošėją’turės vakarienę. Kaip ži
nia iš komiteto darbuotės, va
karienė žada būt šauni. Komi
tete darbuojasi A. Nakrašis, I. 
Ivan, A. Matilionis, P. Sadulas, 
A. Baužiu J. Talačka. Panašių 
parengimų Golden Star sporto 
rėmėjai jau gerokas laikas kaip 
neturėjo, užtaigi šį kartą bus 
daug sporto rėmėjų. Programas 
bus geras. Pirm vakarienės šo
kiai prie puikios orkestros; lai
ke vakarienės bus dainų, mu
zikalių dalykėlių ir įvairių lin
kėjimų musų jaunuoliams lo
šėjams. Po vakarienės šokiai lį-

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

Chicagos Lietuvių Pirmyn Choras, 65 
dainininkai, Chicagos Lietuvių Sympho- 
nijos Orkestras. 40 muzikantų, Chica
gos Lietuvių Vyrų Choras, 30 daininin
kų, Chicagos Lietuvių Vyrų Kvartetas: 
F. Jakavičius, J. Balanda, D. Kežas ir 
A. Ažukas, Merginų Trio: O. Berkiu- 
tė. O. Skeveriutė ir V. Stradomskaitė, 
Duetas: O. Berkiutė ir O. Skeveriutė, 
p-lė Valerija Čepukiutė. smuikininkė,- A. 
Salaveičikiutė-Steponavičienė, solistė, K. 
Steponavičius, Muzikos Direktorius. Po 
koncerto linksmus šokiai griežiant sau* 
niai orkestrai. širdingai kviečiame 
sus Chicagos ir apielinkių miestelių 
tuvius ir lietuvaites dalyvauti šiame 
biliejiniame koncerte.

Lietuvių Socialistų Sąjungos
Chicagos Centcalinė Kuopa. 

/ -----------------
Lietuvių Rubsiuvių lokalas 269 ren

gia didelį balių, subatoj, November 29, 
1930, Amalgameitų Unios sVetainėj, 333 
So. Ashland Avė. Pradžia 7 vai. vak. 
Bus labai gera orkestrą. šis balius bus 
vienas iš geriausių kada buvo.

— Komitetas.

vi- 
lie- 
ju-

North Side. — Lietuvių Amerikos Po
litikos Kliubo ant North West Side 
priešmetinis susirinkimas įvyks pirmadie
ny, gruodžio 1 d., parapijos salėje, 
1644 Wabansia Avė., 8 vai. vak. Šis 
susirinkimas yra svarbus tuomi. kad ja
me bus valdybos rinkimas 1931 metams. 
Taigi prašome kliubo narius-nares skait
lingai susirinkti. Valdyba.

Marųuette Park. — Marųuette Park 
Liet. Am. Piliečių Kliubo įvyks svarbus 
mėnesinis susirinkimas, nedėlioj, lapkri
čio 30 d., 2 vai. po pietų, Gimimo Pa
nos Šv., parapijos svetainėj, S. Wash- 
tenaw Avė. ir 68 gatvės. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti į šį susirinkimą, 

. _ m* i ~ . nes daug svarbių dalykų turime apkal-
gi vėlumui. Melsčiau vardan Vaidyba. "

to medalį nuo svetimtaučių, 
mat ne už dyką. Potam išėjo 
p. Akvilija Ančiute, tai suju
dino publiką, net keturis kar
tus buvo iššaukta, ko tolyn tai 
smarkyn. Valio p. Ančiutei, 
laimė su tamsta!

Bet kaip pasirodė p. 
bonis, tai mislinau kad 
progos sustoti, iššaukė 
tus ir vis kačiutės leido visi 
į darbą. Po jo buvo duetas; po
nia Saboniene su p. A. Ančių- 
tc, publikai labai patiko ir vi
si džiaugės, kad tikrai lietu
viškas dainas dainuoja. Po to 
dąjino garbės ženklus, iš viso 
buvo 34. Ant steičiaus visiems 
prisegė po rožę ir po dovanų 
buvo laimėjimas. Dovanas se
kančios ypatos laimėjo: Auksi
nį laikrodėlį, A. Margevičia Jr. j 
Nr. 757; Lempą 
Nr. 1262; Plunksną — J. Ve- 
tauskas Nr. 765. Po to buvo 
lošta “Adomas ir Jieva“, pono 
ir ponios Sabonių. Publika bu
vo užganėdinta, pilno juoko tu
rėjo. Nevienas sakė, kaip gyvi 
nematėm tokio puikaus lošimo 
kaip šitas. Po tam buvo šokis 
iki 12:30. Publikos buvo pilna 
svetainė ir visi pilnai užganė
dinti. T. J.

K. Sa- 
negaus
5 kar-

P. Maltus,

Motina Helena, didžioji, žolių 
gydytoja, tūkstančius išgydo 

su žolėmis

C
Educational '■

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTUS
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
-nacijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘfiE, 

672 West Madison Street

infor

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
nokinsitSs ir dar geresnis kaip iš
noksite. Mokykla dienomis ir vaka 
ais. Atsilankykit arba reikalaukit 
plikadjos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 VVashinurton Blvd

GREITAI IR PIGIAI.
IŠMOKINAME ANGLO KALBOS 

gramatikos, mntaksis. aritmetikom 
< nvsrvedystes. etenografiloB ir kitu 
nokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
dstema stebėtinai greitai užbaigiamu 
•radini mokslą i devynis mėnesius 
iUKŠtesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
-siraėyti Šiandien ir jums padėsim* 
-dsrvti a beina mokslą. Savo būvi žv 
niai paderinsite, kai busit abelnal ii 
įsose mokslo Sakose ansišviete

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO HJ.

Furniturė & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų *
Turime iftparduoti 50 kroviniu augičlauilor 

ruAlcR neatsiimti) ifi storadžiaus rakandų.
Didžiausios vertęs kokios buvo pasiūlytos fs 

tori jo j, susidedančios is visokios 
rufiiea rakandų.

10 ELĘKTRIKIN1Ų RADIO

Bell Radio 
3 šmotų m______ ____ T ____
3 Šmotų Seklyčių setai__ $25.00 ir
Day Beds ________________ $5.00 ir
Cedar Chests .......................  $10.00 ir
Valgomojo kambario setai__  $20.00 ir
Ivairųn Dreseriai....................... $5.00 ir
įvairus Vanltles  ............ .... $5.00 ir
įvairios Lovos ........................  $3.00 Ir
Kaurai, visokio didumo._____$1.00 ir
Grindų Lempos ___________  $3.00 ir
Pusryčių setai ____________ $8.00 ir
Dinette setai --------------------- $16.00 ir
Gasinial pečiai ....................   $10.00 ir
Garbadžlaus derintojai _____ $10.00 ir
Hot Blast Pečiai ........ ...... ......$5.00 ir
Kietų anglių dildomieji_____ $10.00 ir
Čircuiar dildomieji ________ $15.00
Upright Planai _____________ $15.00
Grojlkliai Pianai -------------- $25.00

TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirmieji atSję raus rerlan 

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

\yeber Bros.Storage Co. 
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street

nuildedantyi ifi Sparton, MajeRtlc ir JacksoD 
~ “ "j ....................... $45.00 ir augt
3 Arnotų miegamojo kamb. setai $46.00 ir ag 

augs 
augs 
augs 
RUKB 
aura 
aura auga 
augs 
augs 
augs 
augs 
augs 
auga 
augs 
augs 
augs, 
auga, 
augs

PARDAVIMUI karpetas - 
naujas. Parduosime pigiai.

3360 So. Emerald Avė.

Ir 
ir

visai

z___ Automobiles
FORD TUDOR, vėlaus 1929, var

totas privatiško savininko ir esantis 
geriausiame stovyje. $325 cash. 3328 
S. Halsted St.

Furnished Rooms
RENDON kambarys prie mažos šei

mynos vaikinui arba merginai, —- pne 
Archer Avė., 2 lubos, 4014 Brighton 
Place.

. . ... i.< 1,1 i -

PASIRENDUOJA diktas kambarys 
dėl vaikinų, merginų arba vedusių, prie 
mažos šeimynos. 3421 So. Lowe Avė. 
2rop lubos.

PASIRENDUOJA apšildomas rui
mas, patogus gyvenimui.

3360 £merald Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA šiaučiaus šapa, 

4116 Archer Avė., ant kampo. Renda 
$27. Atsišaukite pas F. G. Lucas B 
Co., 4108 Archer Avė.

PASIRENDUOJA 5 kambarių da
tas, karštu vandeniu šildomas, renda pi
gi. 6742 So. Artesian Avė. Telefonas 
Republic 8508.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTINGCO.

Malevojam, Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

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

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

Motina Helena, 1869 N. Damen Avė. 
Chicago, pasiūlo suteikti jums pastebėti
ną 5 dienų naminį gydymą jos žolėmis 
visiškai dykai. Ateikite dėl šio nemoka
mo gydymo, arba nemokamos egzamina- 
cijos, kad surasti kokią ligą ar pakriki- 
i 
gydymas' bus tinkamįausias ir veikmin
giausias jūsų ligat.,, Atsineškite šį raštelį. Į >ievar«i 6621 Varui
Atdara nuo 10 v, r, iki v. v., nedėlio- MORTAI TQ Ar C’A
mis iki 2 v. p^V'^igu jus negalite NOKKU& & VAZ
ateiti, rašykite Motinai Helenai ir ji pa- ertraustom rakandus, pianus ir vi 
siųs jums 5 dienų gydymą dykai. Pri- okius biznius, taipgi ii miesto i 
dėkite 10c apmokėjimui persiuntimo ir miestų. Teisingas patarnavimas 
supakavimo. I 1706 W. 47th St

CHICAGO ,

išradi-PATENTAI, copyrighta - 
mai visokios rųšies.

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

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais: 

- ... i Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
mą jus turite ir kokios rusies žolių pr;gtatvmo vežimu lodais. GOVALIS

AUTOMOBILI# DRAIVERIŲ 
ATIDAI!

CHECKER TAXI CO.
pasiūlo jums tikrą progą.

Pasinaudokite pelnais pasaulyje didžiau-1 l/'T'T *"7'7,. ‘'‘r' " 
sios ir sėkmingiausios kooperatyvės kabų D7ka’. apskaitliayimas. 
kompanijos. Uždirbto daugiau' negu tik dlrb’
menką pragyvenimo algą. Maža suma pi-1 -------------------------------------
nigų tereikalinga rjus,i| pradžiai.

Musų Mr, Gręen mielai suteiks jums 
pilnąs informacijas be jokių pareigų.

Checker Taxi Co.
1401 W. Jackson Blvd.

/ Monroe 3700 \

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
COfcSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogas 
v jokios rūšies, bile kada ir bile kur

Mes atliekame
Kedzie 8463

Financiai
Finansai-Paskolos

Mme E. Roman R.N.
Fizini Therapija 

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

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

Tel. Central 0729

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

J. NAMON & CO. 
MORTGAGE BANKERS 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

PINIGAI
Mea akolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neilmnkšto 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos orieiiura 

3804 S. Kedzie Avė

M

SpedaUstM KF< 
«|. Jei kiti ne*i 
kykit pm mane. Mano pilnai iteraamlnaTl 
maa atidengi jum tlkr* Ura Ir jei aZ apii 
-milo jni rydyti. irelkata jurai rarrr* U 
kit pap tikra ipecialiita. karti 
kar ir kai lama įkanda, bet 
po i

_____ _____ ____ ____ __ pata pasakyt 
f ai u tiso Iteoamiaavioao—kaa luatt yra

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių , .

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki l.n< 
olėtų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Nedš

Hni nuo m rvto iki 1 do Dieta

40

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalas pei 

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 išmainotn visokį turtj. 

Jnšiurinam namus ir viską vertingą 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkns raštus
Siunčiam Pinigas ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ. 
I II m liuli > m

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

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

Phone Roosevelt 8887

Miscellaneous for Sa|e
įvairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, 
rų ir merginų. 

100% sutauptmą.

mote- 
Mes parduodame 

megztinius sveterius už nuo 75% iki 
Megztos vilnonės 

kojinės dėl vyrų ir ^toterų. Seni 
reriai sutaisomi.

sve-

F.
504

sutaisomi.

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdte ir vakarais.

Furniture & Fixtures
Rnknndni-hRiRRl

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINI RADIO

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

3040 W. 62nd Street

NASH DE LUXE SEDANAS
Aš esu priverstas paaukoti savo gra

žųjį vėlyvo modelio Nash, nes man 
reikia' pinigų. Išvažiuotas labai atsar
giai tik 6,200 mylių ir yra tiek pat 
geras, kaip naujas. Kad įvertinti ma
no karą jus turite jį pamatyti. Jis yra 
puikiausias ir gražiausias karas Chicago- 
je ir jo užteks visam amžiui. Jis turi 
kiekvieną galimą įrengimą, taipjau skry
nią. Aš užmokėjau už jį $1,850 ma
žiau kaip metai atgal. Parduosiu jį už 
$250. Meldžiame atsišaukti tiktai ne
dėlioj. 2231 North Kedzie Avė., Ist 
apartment.

TIKRA PROGA
BUICK Master Six vėliausia modelio 

4 durų Sedanas. Aš esu priverstas pa
aukoti už cash. I Karas yra tiek pat ge
ras, kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės. Var
tojau tik labai trumpą laiką. Turi še
šis visiškai naujus balloon tairus, spot 
light, snubbers, šildytoją, jis neturi net 
įbrėžimo ir yra visiškai kaip naujas. 
Kainavo man nesenai $1.900. Paau
kosiu jį tiktai už $400. Atsišaukite bi- 
le laiku nedėlioj. 2231 North Kedzie 
Avė., Ist flat.

NEPAPRASTA PROGA
Našlė yra priversta paaukoti savo vė

liausio modelio Studebaker “Cornman- 
der” 1930 Sedaną, kuris nebuvo varto
jamas per aštuonis mėnesius ir yra kaip 
dieną nupirktas; 4 ratų brekiai, geri 
balloon tairai ir geriausias motoras. Aš 
negaliu pati karo draivinti ir man rei
kia pinigų. Priimsiu $400. 2538 N. 
California Avė., 1 flat.

GRAHAM-PAIGE 1930 SEDAN
Netekau darbo ir paaukosiu jį už 

cash. Karas yra praktiškai "kaip naujas, 
nes aš vartojau jį tik septynius mėne
sius ir išvažiavau tiki kelis tūkstančius 
mylių. $425 paims jį. 3837 North 
Spaulding Avė., 2 flat.

Partners Wanted

PAIEŠKAU 
lietuvaitės 
kuri yra 
pažinus su 
Culturc ar 
Disigner. 
barbens, 
turiu diplomą .. 
C. of the A. M. 
of America, 
turiu gero 
Millinery 
pavienis ir 
picalo įnešti 
kalas butų, 
atsišaukti tiktai pa
vienių merginų, ar kitų pranešti, kurie 
tokias ypatas žino, antrašu: 

JOHN BAKER B. S.
101 Broad St. San Francisco, Calif.

J merginos 
partnerkos. 
gerai apsi- 
>u Beaur

Millinery 
Aš esv

taipgi 
patyrimo

ei rei-
Prašau

Help Wanted—Malė
________Darbininkų jeikia 
REIKALINGI vyrai dirbti nuo štu- 

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

Furnished Rooms
KAMBARIAI

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

2318 Washington Blvd.

patogu 
nakvynė 
1, 2, 3

FURNISHED room rendon, vienam 
ar dviem vyrams su visais patogumais. 
2154 W. 23 St. Roosevelt 8128.

30 KAMBARIŲ, garu apšildomi, šil
tas vanduo dieną ir naktį. Kaina nuo 
$3.00 ir aukščiau. Taipgi yra kamba
riai su virimo įrankiais. C. Daniels, 
1832 So. Wabash Avė.

IŠSIRENDUOJA kambarys su visais 
patogumais, vaikinams, merginoms ar 
vedusiai porai, puse bloko nuo Archer 
Avė., 4539 S. Turner Avė., 2 lubos.

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

VEIKITE greitai dėl gerai išdirbto 
beauty shop biznio, parduodamo ar pa- 
renduojamo už paaukojimo kainą. Tu
riu apleisti miestą. 2748 W. 63 St.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė, 
visokių tautų apgyventa. Pardavimo 
priežastis — turiu du biznius.

2611 W. 44 St.

DELICATESSEN ir vaisių sankrova, 
įsteigta daugelį metų atgal, gyviausiame 
biznio bloke ir judriausiame hotelių, ki- 
činečių ir rooming house distrikte, North 
Sidėj. Moderniški fixturiai ir'didelis 
stakas. Tikras pinigų darytojas dėl 
žvalių žmonių. Taipgi steam tablc 
patarnavimas. Kad sutvarkyti reikalus, 
turi būti greitai parduota. Visas tur
tas siekia virš $3,000. Priimsiu $1.600 
už viską. Pigi renda, geras lysas, taip
gi galite išsikelti į savo vietą. Jei no
rite geriausio ir didžiausio bargeno, ko
kis buvo pasiūlytas, ateikite į sankrovą 
ir patys įsitikinkite.

3611 Broadvvay, 
arti Addison St.

PARDAVIMUI roominghouse — 
visą arba pusę. Tinkama, švari vieta 
kitokiam bizniui. Priežastis pardavimo 
partnerių nesutikimas.

4527 Lake Park Avė.

Farms For Sale
ĮTkiai Patjąviinai 

BARGENAS. Pardavimui 80 akrų 
farma Illinois valstijoj su visais gyvu
liais ir įrankiais. Savininkas yra pa
liegęs. 2816 So. Union Avė., 1 lubos.

• PARDAVIMUI vištų farma, 24 ak
rai, graži vieta, 3 m. į Caro, Mich., 85 
i Detroitą, 40 į Flint, 180 vištų. 20 
ančių. $1,800. $800 įmokėti, liku
sius po $100 į metus. Proga neno
rintiems ar negalintiems sunkiai dirbti. 
Rašykite: J. Dermeitis, R. 3. Box 101, 
Caro, Mich.

40 AKERIŲ žemės su mišku, be mor- 
gičių, netoli Milvvaukee ir 116 mylių 
nuo Chicagos. Mainysiu ant biznio, 
arba už cash. Pašaukit Lafayette 5247.

Exchange—Mainai
važiuoju Lietuvon. Mainysiu 

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

MAINAS. Kas turit lotą arbą biz
nį ir norit mainyt ant namo, tai aš 
turiu mažą namą. Atsišaukit 184 8 W. 
39th St. Tel. Virginia 1257.

MAINYSIU medinį 5 kambarių 
Cottage, furnace heat, garadžius ant au
tomobilio sedan. 820 W. 53 PI.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 0 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

totus, 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.

1425 So. Fairfield Avė.
Tel. I.afavctre 0455

2-4 MŪRINIS namas, devynių metų 
senumo. perdėm moderniškas, turiu 
parduoti.

Specialis bargenas 
$5900.00

B. R. PIETKIEWICZ « CO. 
2608 West 47 Street

PARDAVIMUI ar mainymui gąsdi
nę station ir lunch ruimis, 1 1 kamba
rių namas, štoras, didelis garažas ir 4 0 
akerių žemės, 2 karvės. 50 vištų ir vi
si įtaisymai. Visi kambariai išforni- 
iuoti, 2 mylios nuo miesto.

29 Highvvay 
St. Clair Gasolmc Sta. 

Box 205 R. j. Knox. Ind,


