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Lietuvos prezidentą rinks kovo m
Vėliau įvyksią ir 
Seimo rinkimai

Jungt. Valst. kariniu 
! kas užmuštas Nika

ragvoj
MAN AGFA, Nikaragua, lapk. 

11. — Diriamboj, apie 35 my
lias nuo Managuos, muštynė
se su nikaragiečiais praeitą 
naktį buvo nukautas Jungtinių 
Valstybių laivyno maj. Charles 
McBevnolds.

4 užmušti, 50 suža 
loti traukinio kata 

strofoje

1 asmenų išgelbėta 
nuo paskendimo val

čiai apvirtus

Taip pareiškęs Smetona -- Seimo galia 
betgi, einant Smetonos-Voldemaro val
džios pekeistaja Lietuvos konstitucija, • 
bus labai susiaurinta - Kitos žinios iš 'Turku moterims gal 

Lietuvos * ®
Chicagos Tribūne korespon- pareiškimą. Jame prof. Volde- i 

(lentas Rygoje, Donald Day, maras prašė fakulteto tarybos 
savo kablegramoj, datotoj lapk. pripažinti, kad jo paskaitų ne-1 
10 d., praneša, kad Lietuvos skaitytas laikas yra praleisti 
prezidentas Smeloųa pareis-' teisėtai — buvę atostogos ar 
kęs, jogei naujo prezidento rin-I kas panašaus, 
kimrj įvyksią ateinantį kovoj 
mėnesį. K ab leg ra m o j
pondentas sako:

“Augustino Voldemaro įsteig
tos diktatūros nuvertimas pa
skubino projektuotų pakeitimų 
Lietuvos konstitucijoje reik;;-1 nešimo paskaitų per visą se
ki, ir prezidentas Antanas Sme-Į mestrą, laikomi išstojusiais.” 
tona, kuris Voldemaro premje- 
ravimo laikais buvo tik lėlė, 
dabar jau turi daug daugiau 
taiso valdžios reikaluose. Jis 
pareiškė, kad naujo respubli
kos prezidento rinkimai bus 
laikomi ateinantį kovo mėnesį.;

“Vėliau įvyks ir naujo seimo 
linkimai. Seimo galia Ims sap
nai sumažinta. Mm Eterių.-ka-J 
kil otą skirs pats krašto prezi
dentas ir kabineto nariai bus 
tik jam atsakingi. Seimo dar
bai bus apriboti tik įstatymui 
1 idimu ir biudžeto priėmimu.

I Pasakodamas 
Lipimą projektuotų 
Lietuvos konstitucijoje reikalą,” 
Tribūne korespondentas, nia-. 
tyt, nežino, kad buvęs dikta-1 
torėlis Voldemaras seniai Lie-1 
tuvos konstituciją pakeitė, oi 
Smetona pakeistąją konstitu
ciją dekretu paskelbė, nors ir 
savo pakeltosios konstitucijos 
jie nesilaikė.]

Voldemaras prašo Sme
toną paliauti per

sekiojimus
Latvių telegrafo agentūra, LONDONAS, lapkr. 11. — 

praneša, kad buvęs Lietuvos Nepatvirtinti pranešimai iš Bo- 
diktatorėlis Voldemaras krei-;m()S sako, kad buvęs padary- 

pęsis laišku į prezidentą Sme- |as pasikėsinimas užmušti Ita- 
; diktatorių Mussolini.

Važiuojant jam automobiliu, 
nežinomas asmuo iš savo slė- 
pyklos paleidęs tris šuvius į 
diktatorių, bet nekliudęs nei jo, 

Del ko Lietuvos Univer- nei kltų SU> ^,uss0,ini važiavu- 
asmenų. Po to visą naktį

korės-

Lašinių aferistai 
eina kalėjimanNEWP0BT, B. I., lapkr. 11.

Pakraščių sargybos laivas 
išgelbėjo juroj vienuolika as
menų, kurių motorinė valtis, 
užsigavus į povandenines uolas 
ties Davis Point, apvirto. Išgel
bėtieji, kurių tarpe buvo keli 
vaikai, buvo išplaukę žvejoti.

OAKDALE, Tenn., lapkr. 11.
Anksti šį rytą netoli nuo 

čia ištrukęs iš bėgių susikūlė 
greitasis pasažierinis Ponce de' 
Leon traukinys. Kiek žinoma, 
keturi asmens buvo užmušti ir 
daugiau kaip penkiasdešimt 
kilų sužaloti.

rys užmuštųjų yra trauki
nio tarnautojai — mašinistas 
Eisman, pečkurys Grant ir pa
što vagono klerkas AVinstead, 
— ir pasažierius Marion Brad- 
sha^v.

Dauguma sužeistų pasažierių 
| buvo eikskursininkai iš Ohio 
ir Michigano yalstijų. Visi 
skaudžiau sužaloti pasažieriai 

i nugabenti į artimiausių įpics- 
Kiazim Paša, parlamento pir- i ligonines.

m įninkąs, pareiškia vilties, kad e "

bus suteiktos pilie 
tybės teisės

Šiurpi tragedija
Arba susenusių Rusų įstatymų 

padariniai Lietuvoje

Klerikalinės Ūkininkų Sąjungos šulai, Dr. 
Draugelis, Mikšys ir Josiukas, nubaus
ti katorga - Turi atlyginti iždui 119,254 
litus - Nuteistieji ir damos teisme 
verkia

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, lapkr. 11. — Turkijos 
parlamentas Angoroje šią sa-1 

kiek te- svarstys įstatymo projek- j 
laikydamasi statu- suteikti moterims teisę da- į 

to, prof. Voldemaro pareiškimo lyvauli miestų rinkimuose, 
patenkinti negalėjo, nes statu
te aiškiai pasakyta, kad pro
fesoriai, 

i nešimo

“Fakulteto taryba, 
■ ko patirti, I

Ką tik gautos iš Kauno “Lie
tuvos Žinios” spalių 28 dienos 
leidiny praneša apie Lietuvos 
kariuomenės teismo sprendimą 
garsioje “Lašinių skutimo” by-1 
lojo.

Laikraštis sako: 
Lietuvos Respublikos 

Kariuomenės Teismas 
majam posėdy Kaune, 
15 26 d. žiurėjo atsargos pulk.; Kelios jaunos 
Įeit. Aglinsko Petro ir kitų by-, karštai verkia, 
lą. Pripažino teisiamuosius sendraugiai labai 
Mikšį, Dr. Draugelį, P. Josiu-Į Pašaukti trys 
ką, Sakalauską, Josiuką Scrg., j ciantai paima nuteistuosius ii 
Frizinskį, Bergą ir Soblį kai-1 
tais pateiktais kaltinimais, ir 
Voloišį, Aglinską, Butkevičių Jiuiią 
ir Deltuvą nekaltais, bet Ag
linską .kaltu perdideliu vald
žios pasisavinimu, ir 

nusprendė:
Galutinoje išvadoje nubausti 

gydytoją 1- 
vaikai Draugelį

r Elizie jų 1 metais ir 3 savaitė- 
jmis sunkiųjų darbų 

! kalėjimo, ir Josiuką 
;1 melais 2 savaitėm I • ' .įdirbu (grasos) kalėjimo, 
1 tris su pasėkomis numatytomis; 
i B. Si. 28. ir 30 str.; Šaknimi-' 
pką Juozą — 6 mėnesiais pa- į 

turto valdymas arba, anot žmo-Įi3ias^° kalėjimo; Bergą Juozą,!
• - / ..•YL. ii . j Josiuką Scrgiejų — I mėųe-j Ian’

siai.s ir 2 savaitėm paprasto i 
kalėjimo- i

KAUNAS, spalių 11. — Dr. 
A. Tamošaitis rašo ,‘Lietuvos 
Žinioms” iš Jurbarko:

Šių melų spalių mėn. 9 d.y 
8 vai. ryto, arti Jurbarko, Ke
turių kaime, Kucinų ūky įvy
ko šiurpi tragedija. Tragedijos 
rezultatas — keturios aukos. 
Tragedijos priežastis visiškai 
aiški: supuvusieji rusui įstaty-

u pasa.Kyia, tvati pro-  .......t—-——- ............. —» -—, rr . . , . - >,
neskaitę be jokio pra- įstatymas busiąs atstovų kaip i KrilVlllOS kautynės poli .... ...... ... ....

Į vienu balsu priimtas ir kad lai tlll^fime ArgeU- Einant rusu civiliniu įsta-

Bendrai, tai rodos lyg gra
natą į kaltinamųjų suolą butų 
kas metęs.
Lyderiai nugabenti kalėjiman

Prokuroras pareikalavo, kad
' trys pasmerktieji, būtent, Fe- 

vardujiksas Mikšys, Dr. Eliz. Drau- 
teisia- gelis ir Petras Josi u kas butų 
spalių;suimti ir padėti kalėjime.

26 d. žiurėjo atsargos pulk. į

busiąs pirmas žingsnis į su
teikimą turkų moterims pilnų 
piliečio teisių.

Kauno “Ryto” pranešimu, ■ 
prof. Vohtemaro prašymas lei- i 
si i jam vėl profesoriauti buvęs 
Humanitarinių mokslų fakul
teto tarybos atmestas 32 bal
sais prieš l.

Voldemaras ėsąš polici
jos dabojamas

z I
Laivių telegrafo agentūra.

paduoda “Sozialistischer Press- 
dienst” žinią iš Kauno, kad ar-

'» I -ji -ve;

Lakūnas užsimušė

damos salėj 
Ateitininkai 

sumišė.
augaloti poli-I tymų X t. 1 <L, 1317 ir kitais 

i straipsniais, paveldėtasis turtas 
; tuojau pat dalomas tarp įpė

dinių, bot teismas ex ^fficio

gabena laukan. Lipančius į for- 
duką kalinius lydi liūdni bi- 

reveransai, motoru aša
ros.,. ir fordukas su lašinių 
skutimo herojais suūžia kalė
jimo linkui.

MlkvDOZA, Ar;“.:.:kina, lapk. |
Vakar vien': ne politini;;

č’a įvyko kruvinų duoda dvejus melus laiko įpė- 
p?.r kurias buvo nu- diniams geruoju pasidalyti pa- 

,. Garins Washingtoa veldėtąjį turtą, c k.l
aitrus Argentinos dvejų metų laikas, tol įpėdiniai 

0 turi tą turtą valdyti bendrai.
Si Rarją laiį) ir. buvo. Kųęi-1 Vclelil'ali-’cs 

Daugiau kaip 250 as-inų levui mirus, liko jo ’------
menų areštuota. (sūnus ir dukters) ir našlė Ku-
--------------------------- ---------------ėinienė. Visiems įpėdiniams lei 

$mas pripažino įpėdinystės tei-! 
3C3 ir davė dvejų metų ter-Į 
miną įpėdiniam turtui pasida
lyti geruoju. Per tą laikotarpį 

'įpėdiniai turėjo visą įpėdininį 
turtą valdyti bendrai. Bendras - . . -

:me mitinge 
; kautynių, p

11. > Lenčinas, aitrus .
jo prezidento Irigoyeno priešą

asmenų
1 audžiau ir lengviau

. SV.KA.N I ra., lapkr.
— Mid-Vatlev a-eredrome,
neroplanųj nukritus ir susiku-(keletas dešimčių kitų

i lūs, užsimušė jaun»g lakūnas buvo 
Ilarold Pope, 21 metų amžiaus, sužalo!'.

i tavos vyriausybė esanti gavus 
apie pasku- Įįj;|.l( žinių, kad Voldemaro ša- 

pakeilimų j Įjnin|<ai uopaj rengią “putšą,” :
• kuriuo jie siekią Voldemarą l 
vėl pastatyti valdžios prieša
ky. Tūbelio vyriausybė nutaru
si buvusį ministerį pirmininką 

; pastatyti • policijos priežiūroj ir 
esą laukiama, kad jis netrukus 
busiąs areštuotas.

“NAUJIENŲ” ir 
Majestic Radio

geruoju pasidalyti pa- 
o kol sukaks

Mlk-! Amerikos laikraštiniu
kas gavo nakvoti Pa

namos kalėjime

Bandė nugalabinti j 
Italu diktatorių

toną, nusiskųsdamas dėl jo ša- j jįjcs 
liniukų persekiojimo ir prašy-, 
damas Smetoną duobi įsaky
mą, kad tie persekiojimai bu-, 
tų paliauti.

siu
ėję areštai. Buvę suimta 

'200 įtariamu asmenų. i t *
s pa-. ___________

naktį. 
apie |sitetas nebepriėmė 

Voldemaro
Kauno “Lietuvos Žinios”

lių 26 d. numery praneša:
“Vakar [spalių 25 d.] Hu-! Merga prisipažino 

manitarinių mokslų fakulteto žudžius dll auginti 
taryba svarstė prof. Voldemaro imtus vaikus

nu- 
pa-

^ORH
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj debesiuota; 
būt lietaus; nedidelė 
turos atmaina; lengvi 
linini mainąsis vėjai.•

Vakar temperatūra 
tarp 160 ir 530 F.

Šiandie saulė teka 6:36,. lei
džiasi 1:33. Menuo leidžiasi 
1:29 rvto.

gali 
tempera - 
ir vidų-;

įvairavo

Lietuvių Valanda
1S Radio WLS Stoties

345 metrų—870 kilocycles

ŠIANDIE

Lapkričio 12, 1929
nuo 8:00 iki 9 valandai vak 

(Central Standard Time)

nių, pragariškas valdymas, tę
sėsi virš dvejų metų. Rusams 
gal šis bendrojo valdymo insti
tutas ir buvo suprantamas, bet 
mums, kaipo 
nuosavybės dideliems gerbė 
įams, jis yra Jiapiutis. Taip bu- įeit. Aglinską Petrą, pulk, 
vo ir Kucinų ūky.

individuališkos

Jie ilgai pešėsi, projektavo, 
bet geruoju nepavyko pasida
lyti. Šių melų spalių 9 d. Jur
barko taikos teisme turėjo įvyk
ti Kucinų ūkio padalymas. liet 
ki padalymo valandos jau bu

vo keturi lavonai, kuriems jo
kių dalių nebereikėjo. Vienas 
iš įpėdinių, jausdamas nu
skriaustas, tuo metu, kai jau 
buvo laikas eiti į teismo daly
bas, išsitraukė revolverį ir 
dviem šūviais nukovė vieną 
brolį, trečiuoju šuviu antrą 
brolį, ketvirtuoju — motiną, o 
penktuoju — pats save.

CAMDEN, N. J., lapkr. 11. 
— Policija čia suėmė ir kalė
jime laiko vieną mergą, Miss 
Gladys May Parks, 35 metų 
amžiaus, kaltinamą dėl nužu
dymo dviejų vaikų: ketvertų 
metų mergytės Dorothy Rogers 
ir dvejų metų jos broliuko* Ti- 
mothy, kuriuos ji buvo paėmus

Miss Parks prisipažino kal- 
; ta, taipjau parodė, kur nužu
dytų vaikų kūnus palaidojus. 
Ji prisipažino, kad vaikus var
tojus šantažui.

Policija mano, kad ji yra ir 
daugiau vaikų nužudžius, ir dėl 
to .stropiai veda kvotą.

PROGRAMAS
t

1. S. ir B. Orkestras
f ' I X ’ -,r

2. Vanagaitis
3. Orkestras
4. Merginų Trio
5. Orkestras
6. Ona Berkiute, Soprano
7. Orkestras
8. Vanagaitis
9. Merginų Trio

10. Vanagaitis
11. “Surprise”

Šio įstatymo biaurius pada
rinius galėtų iš‘dalies pašalin
ti patys tėvai, jei jie, dar gy
vi būdami, padalytų turtą tarp 
vaikų ir įpratintų naujose są
lygose gyventi. Bet, deja, mu
sų tėvai yra per dideli kon
servatoriai ir neretai savo vai
kus supiudo. šiokis elgęsis, ro
dos, ir velionei Kucinienei ne
buvo svetimas. Iš šios klaikios 
tragedijos, reikėtų pasimokyti 
įstatymų leidėjui ir turto 
likėjams.

pa-

BERLYNAS, lapkr. 11. 
Mirusio JD-ro Stresemanno 
toj, Vokietijos užsienių reika
lų ministeriu šiandie lapo pa
skirtas prof. Julius Curtius, iki 
šiol ėjęs užsienių ministerio pa
reigas.

vie

Petrą ’
sunkiųjų i PANAMOS' MIESTAS, lapk. 

virus l lai, kad jis savo
• iEikrašly “Panama American” 

' užf<nyo Panąmos Miesto bur- 
Įads.tią IT' la Lastrą, to laik- 
įraščic redaktorius P-eter Bron
iai), Jungtinių Valstybių pi

lietis, buvo suimtas ir padė- 
ir Frizinskį Dovydą ‘as balejime. Ant rytojaus jis 

3 mėnesiais paprasto kalė- betgi buvo pakastas, Jungi.
[Valstybių legacijai padarius 
intervencijos.

Valeišį Joną, atsargos pulk. ■ 
. Įeit.

Butkevičių Liudą ir adm. 
Deltuvą Joną išteisinti ir 
linska Petrą atleisti nuo 
smes.

bau
Chicagos kompanija ga
vo iš sovietu 110 milio- 

nų kontraktą
Turi atlyginti iždui

Teismo išlaidas uždėti
siems nusmėrktiems
ir solidariai. ,

Prileisi! iždo naudai, Krašto I traktų pastatyti visai eilei mil-
Jžiniškų cemento įmonių, grudų 

elevatorių, malūnų ir kitokių
sa- ♦

MASKVA, lapkr. 11. —Chi-
vj. cagos MacDonald Engineering 

lygiomis; kompanija gavo iš sovietų val- 
Idžios 110 milionų dolerių kon-

Apsaugos Ministerijos asmeny 
iš Mikšio Felikso, D-ro Drau
gelio Eliziejaus, Josiuko Pet- pramonės įstaigų sovietų 
ro, Josiuko Sergiejaus, Frizin- jungoj, 
skio Dovydo, Bergo Juozo ir J
Sakalausko Bernardo — 32,-.
335 litus su solidaria atsako-į 3 lakūnai žuvo aeropla- 
mybe jų visų, bet Sakalauskui 
Bernardui tik iki 19,251 litų;
iš D-ro Draugelio, Josiuko Pe
tro, Sakalausko ir Soblio 
24,976 litus su solidaria atsa
komybe jų visų; iš Mikšio, D- 
ro Draugelio, Sakalausko ir 
Josiuko Petro — 49,682 litus 
su solidaria atsakomybe jų vi- ir aviacijos mokinys E. 
sų, ir iš ats. pulk. Aglinsko visi iš Kansas City. 
Petro 12,261 litą nuostolių at-! 
lyginimo. Viso bendrai 119,254 
litus.

Civilio ieškinio likusią dalį 
atmesti.

Sprendimas padarė įspūdį
Teismo sprendimas padarė 

didelį įspūdį ne tik teisiamie
siems, bet ir publikai.

Josiu kas tuojau pradėjo ver
kti. Mikšys išbalo, kaip popie
rius. Dr. Draugelis buvo ra
mu.”, nors ir baisiai piktas.

nui nukritus žemėn
MARSIIALL, Mo„ lapkr. 11. 

— Tris mylias į vakarus nuo 
č’*a šiandie nukrito žemėn ae
roplanas, skridęs iš Kansas 
City į Marsballą. Užsimušė pi
lotai Jack Arnold ir B. McGhee 

Eli i s,

Guatemalos ugniakalnis 
vėl smarkiai veikia

(i lT A TE MALUS MI ESTĄ S, 
lapkr. 11. -- Santa Maria ug 
makalais, kurio baisus išsiver
žimai praeitą savaitę padare 
didelės pragaišties, pradėjo vėl 
smatrkiai veikti, mes ii' juodų 
durnų ir pelenų debesius.

Per praeitos savaitės išsiver- 
’žfmus žuvo keli šimtai žmonių.



NAUJIENOS, Chicago, III

I -ašinių Skutimo Byla
[Tęsimas]

KAUNAS, spalių 18. [“L.Ž.”] 
Aiškinantis, ypačiai atsakinė

jant į klausimus Aglinskui, pro
kuroras labai energingas. O tuo 
tarpu ei v. ieškovas kap. Urbe- 
lis iškelia irgi svarbią, teisia
majam Aglinskui nepalankią 
aplinkybę, būtent, kap. Urbelis 
klausia Aglinską, kodėl lašinių 
priėmimo akte, kur dalyvavęs 
Aglinskas, jis nepažymėjęs, kad 
lašiniai yra ne vietiniai, bet 
amerikoniški, nes jei priimami 
amerikoniški lašiniai, tai (ir 
intendanto buvę įsakyta) rei
kėję sumažinti po 1 lt. kainos. 
O jei Aglinskas priėmimo ak- 
ten nepažymėjęs kokie lašiniai 
priimami, tai kuo remdamasis 
intendantas galėjęs kainą ma
žinti. *

Teisiamajam atsarg. pulk. 
Aglinskui į tą klausimą sunku 
atsakyti. Pagaliau jis prisipa
žįsta, kad tai buvęs jo apsilei
dimas.

Pulk.

vęs, kad akte savo parašą pa
dėtų ir Aglinskas. Tas padė
jęs-

Dėl antspaudų. Karo įstatų 
12 knygoj esą pasakyta, kad 
antspaudais turi būti sužymė
ti visi ilgai sveriantieji daik
tai. Bet maisto produktai į il
gį tveriančių daiktų skaičių ne
įeiną. Įstatymai nereikalaują 
maisto daiktų sužymėjimo. čia 
esąs tik firmų intetesas. Tai
gi, ar antspaudai buvę ar ne
buvę, įstatymais einant jis pri
imdamas lašinius, nenusikaltęs.

Kai vėliau t. y. antrąsyk 
pulk. Butkevičius buvęs paskir
tas komisijon lašiniams priim
ti, tai virš. Aglinskas jam 
sakęs, kad kondicijos jau 
keistos, kad dabar lašiniai 
ri būti priimami naujomis 
lygomis. Sutarties 2 punk., 
sakoma, kad lašiniai turi 
vietiniai, taip pat nereikią 
kytis.
' — Einant karo įst. 12

pa- 
pa- 
tu- 
są- 

kur 
būti 
lai-

Butkevičiaus pasi
aiškinimas.

Butkevičius buvęs la- 
priimti komisijos pir-

Pulk, 
šiniams 
mininkas pradėdamas savo pa
siaiškinamąją kalbą, taip pat 
konstatuoja, kad tais metais bu
vusi jaučiama stoka lašinių.

Priimant lašinius tuoj paste
bėjęs, kad lašiniai ne vietiniai, 
t. y. neatatinką sutartis ir pra
nešęs savo buv. viršininkui 
pulk. Aglinskui. Aglinskas at
vykęs į sandėlį, apžiūrėjęs la
šinius, paragavęs jų ir liepęs 
pr’initi. Butkevičius pareikala-

^jĮtrądienis, lapkr. 12, 1929

Pavartę pavartęs ir pasirašyti 
atsisakęs. Sakalauskas pasakęs, 
kad šiuos Centro v-bos proto
kolus jis buvęs jau senai pasi- 
rašęs. Paaiškėjo, kad Uk. s-gos 
centro valdyba, reikalui esant, 
v,enus dokumentus sunaikinda- 
VĮ,S,» o jų vietoj gamindavusi 
kitus. (Bus daugiau)

linsku ir, ko gero, gal ir ame
rikoniškus lašinius vietoj lie
tuviškų, žinoma įskaitant po 1 
lt. nuo klgr. priimti.

Atsarg. pulk. Papečkys.
Ats. pulk. p. Papečkys nuo 

1922 m. buvęs viceministeriu 
ir finansų skyriaus vedėju.

Papečkys nupasakoja, kaip 
nuo 1921 melų ekonominės or
ganizacijos pradėjusios kariuo
menei tiekti maisto produktus. 
Jų tarpe akli ilgiausia pasirod
žius Uk. s-ga.

Uk. s-gos vyriausias lašinių 
rangovas buvęs Josiukas, nes 
jis lašinių statymo reikalu nuo
lat kreipdavęsis i Papečk> ir 
tardavęsis.

Vienąsyk Josiukas seime pri
ėjęs 
kad 
niai,

Nežinia keno parėdymu, bet 
iš viršaus Gruzdzinskas įgavęs 
įsakymą įskaitą grąžinti. Sutar
ties su Uk. s-ga negalima bu
vę nutraukti, nes jau buvę 
mil. lt. išduota kreditų Uk. s- 
gai.

Baigus Gruzdzinskui kalbė
ti, labai daug pradėjo liudinin
kų klausinėti Tumėnas. Bet 
Gruzdzinskas ir į klausimus 
atsakydamas pakartotinai pa
brėžė, jog negali būti ir kal
bos apie tai, kad jis butų da
vęs leidimą pristatinėti vietoj 
lietuviškų lašinių^ amerikoniš
kus lašinius.

Tą patį vakarą dar buvo nu- 
klausti liudininkai atsarg. lt. 
Beniušis ir Šiaulių Uk. s-gos 
banko buhalteris Poškus.

Poškus pradėjo kalbėti apie 
buhalterijos knygas ir apie tai, 
kad įstaigoj jis turėjęs atskirą 
kambarį ir panelę.

‘Šiaulių Uk. s-ga gavus už la
šinius apie 20,000 lt. pelno, bet 
tie pinigai kažkur sutirpę. Poš
kui kalbant salė pralinksmėjo.

Posėdis baigės 8:30 v. v.
Vakar dienos teismo posėdy, 

no buv. intendanto Gruzdzin- 
sko parodymų, teisiamajam ats. 
nulk. Aglinskui buvo lyg ir 
daugiau radęsis sunkinančių 
aplinkybių. Mat, vakar vakare 
pp. Gruzdzinskas buvo aiškiai 
pasakęs, kad jis visai su Ag
linsku nekalbėjęs lašinių pri
ėmimo reikalu ir niekuomet 
nedavęs Aglinskui leidimo vie
toj lietuviškų lašinių, priimti 
amerikoniškus lašinius. įlel 
šiandie iš ryto p. Gruzdzinskas 
papildomai duodamas parody
mus jau pradėjo abejoti, ar jis 
lašinių reikalu kalbėjęs tik su 
pulk. Butkevičium ar taręsis ir 
su pulk. Aglinsku. 0 prašomas 
tiksliąu šią aplinkybę apibrėž
ti, p. Gruzdzinskas pasakė, kad 
gal ir kalbėjęs su pulk. Ag-

nepildymą sutarties buvus už- 
dėta pabauda, tai tą pabaudą 
Kr. aps. ministerio (p. I>aU- 
kanlo) buvusi nuimta. Pabau
dos nuėmimo motyvai buvo la
bai neaiškus. Ir bendrai, sako 
p. Papečkys, Uk. s-ga valdžios 
tada buvus proteguojama, pa- 
laikoma.

Uli. s-gos centro v-ba klastą, 
davo protokolus.

Iššauktas liudininku buvęs 
l'k. s.gos prek. sk. tarnautojas 
rarvydas pasakė, kad jis ma. 
tęs, kaip ' vienąsyk protokolų 
knyga buvus duodama Jiem. 
Sakalauskui pasirašyti. Bet Sa
kalauskas tą protokolų knygą

Petrienė,— “Aš Inhai
kur j tik ka nirk-m i‘“UK1.UOS -su Atwater Kent Radio 
dų krautuvių, The Peouies 1!KuinitL’etU^ių ?a(,io ir Kad
žiai grajina ir dailiai atrodo- Co. Setas labai gra
muose. Mes tainp-i dnSij iaAvežS Krei*ai ir j rengė na- 
vyrui ir man lasiusia ™i^ mano
patyrę, mandagus teisino-; i Peoples, nes čia žmonės 
kaip kitur.“ U ’ teisln^> ir davė daug geresnę kainą, u

Iime rasti atsakomingesnėqPkkti /ai-- radio, nes mes nega- 
atsake atsilankius? ffinka ‘"V* “ k“ip “Pc°P'«”. -

žino Peqp°e? Krautuves.Ss,rC1Sk’mas yra Kandie- kuri« tik

prie Papečkio ir sakęs, 
esą labai pabrangę laši- 
prašęs kad ministerija su- 
pakelti lašiniams kainą. 

Vėliau Josiukas Papečkiui sa
kęs, kad jie pristatysią lašinių 
iš Klaipėdos krašto.

Be to, p. Papečkys pasakė, 
kad, jo žiniomis, tada Lietu
voj taip baisiai lašinių nestigę 
ir pas ūkininkus butų buvę ga
lima gauti, tačiau buvę bran
goki.

Kai vienąsyk Uk. s-gai už

’1

i-1

kn.
92 str., — aiškinąs pulk. But
kevičius, — jei paskirtas ko- 
rriisijos iŠ savo viršininko gau
na nurodymus, kaip elgtis, ta
da komisijos už savo veiksmus 
esančios neatsakomingos.

O kai deb to, kad jis nerei
kalavęs iš viršininko įsakymo 
raštu, tai įstatymai to nerei
kalaują. Ar jis turėjęs įspėti 
viršininką, kad virš, duodąs 
klaidingą parėdymą?

Jo nenusikalsta.
Ir bendrai, pulk. Butkevičius 

visą atsakomingumą už ame
rikoniškų lašinių priėmimą ver
čia viršininkams.

Valeišis su kap. Deltuva taip 
au kaltais neprisipažįsta 

trumpai pasiaiškina.
Liudininkai.

Vakariniame teismo
buvo pradėta nukląusinėti liu
dininkai.

Rimtus ir įdomius parody
mus davė

buv. intendantūros ats. pulk. 
Gruzdinskas.

Gruzdzinskas primygtinai į- 
Lodinėja, kad buvę pranešta ir 
Uk. s-gai ir kariuomenės da
lims, kad lašiniai gali būti pri
imami tiktai vietiniai. Gruz
dzinskas kategoriškai pabrėžė, 
kad jis Aglinskui niekuomet 
nesakęs ir neleidęs, kad vie
toj lietuviškų lašinių galima pri
imti amerikoniškus:

Su Deltuva Gruzdzinskas apie 
tai kalbėjęs ir leidęs vienąsyk 
priimti amerikoniškus lašinius, 
bet tuojau buvę atskaityta po 
1 lt. nuo kg.

metu mados" "a,IJ,,s ateinanči,<
Atuater

^0^* Hadio

Nuga-Tone Pagelbėjo jam 
įgyti geresnę sveikatą

Ponas W. L. Bounett, Rohwor, Ark., tu
ri paroiSkimą linkui sveikatos kurį kiek
vienas sergantis ir nusiminęs žmogus tu 
retų skaityti, štai jis yra: "Aš rekomen 
<iuoju Nuga-Tono bile vienam kuris ken
čia nuo silpnų inkstų, nervingumo, galvot- 
skaudėjimo, prasto apetito, nevirškinimo 
užkietiejimo, aš turėjau visus tuos ne- 
smagumus kol nepradėjau vartoti šias pui 
kias gyduoles. Nuga-Tone netik prašalino 
visus tuos nesinagumub, bet suteikė man 
stipruma ir energija.”

Nuga-Tono pagelbėjo virš miliono vyrų 
ir moterų dėl įsigijimo daugiau sveika
tos ir stiprumo. Joh sustiprino jų jėgij 
ir Vikrumu ir tuo bildu pagelbėjo i«igy- 
ti dnugriau laimAn ir malonumo gyvenimo 
Jei jus esafo silpnas - ir nuolat kenčiate ii 
turite pamišius nesmagumus ir kentėjimus, 
kaip Ponas Bennett kad turėjo, bandyki' 
Nuga-Tone tiktai per keletu dienų ir jųr 
nusistebėsiu*, kaip greit jus pasitaisysit 
Nuga-Tono galite gauti bile kokioje krau
tuvėje kurioje pardavinėja gyduoles. Jei 
jūsų verteivų neturi savo sandėly, reika
laukit. kad jis užsakytų jums iš olselio 
vaistinės.

i

ir

posėdy

Kurie Dabar parsiduoda už labai

$109^oVii

Sės LARGESTSTOSE-

rimt

better

Perdaug rūgščių da 
ro liguistumą - at- 

sikratykit jų!
Rūgštūs skilvis, nevirškini 

mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ir. 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug naščių 
padaro maistą surugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuoj aus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

Pažinkit Phillips Milk of Mag
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir- y • * • .
S}.

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas H. 
Phillips nuo 1875 m.

NAMŲ SAVININKAI NEVILKINKIT
Suinažlnkit savo išlakins, pnšallnklt rupeSClua Ir bėdųs su rcndaunlnkala. 
Jus esate apsidraudė nuo gaisro!
Kodėl neupsldrausti suves nuo visų rendauiiinkų Ir 6iulp su narnu surfstų ne' 

smagumų. Tai kainuos Jums mažiau kaip rentas i dieni}, t
I.egališki patarimai dykai nariams visi} Įniki}. ,ji

0—30—f,o DIENŲ NOTOS RENDAUNlNKAMS DYKAI NARIAMS.
NARYSTE $3 J ME
TUS. NĖRA KITU 

MOKESNIU

NARYSTE $3 I ME
TUS. NĖRA KITU 

MOKESNIŲ

City of Chicago Landlords Association
4650-58 SO. ASHLAND AVENUEl TEL. UOULEVARD 7876

ATSINESKIT S[ APGARSINIMĄ 
PRIEŠ GRUODŽIO 15, 1080 ir GAU
KITE 1 METŲ NARYSTE UŽ f«.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

NE PIRKITE RADIO!
iki jus neužgirsite naujojo

KOLSTER
• • 1 f • • . < r ’ f

SCREEN GRID SETO SU ELECTRO-DYNAMIC

*175 be Tūbų
KALBĖTUVU

f

uiokit Skrybėlės Dirbti 
4rvhMlu dirbėjų labai reikalauja 

nezaininimas ir siu- 
imas skrybėlių mo- 
i $25—$50 j sa

vaitę.
Musų lavinimas pri- 

npria jus vietai i 
rampą laika, die

nomis ar vakarais. 
\ teikite ar rašykite dėl knygutės 

apie skrybėlių madas.
ishion Millinery School 

M0 N. State St. kampas Lake St.

' ...... ..................

J. Raslavičius 
lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptjekoj, lietuvių 
kolonijoj

špildome visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
C28 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

Tai yra tikrai puikiausias setas, koki pini
gas gali pirkti. Absoliučiai be ūžimo, o 
tonas yra taip tikras, kad jis stačiai atne
ša artistą i jūsų namus. Nėra abejonės, 
kad Kolsterio kokybė viršys bile kokį ra- 
dio markete, nežiūrint jo kainos. Jus tu
rite užgirsti Kolster, kad suprasti naujau
sius įvykius radio srity. Mes kviečiame 
jus ateiti į musų sankrovą dėl nemoka- • 
mos demonstracijos. 1930 Modelis yra 
dabar parduodamas šioj sankrovoj už 
cash ar lęngvais išmokėjimais.

1930 Modelis

TABOR SUPPLY CO
3514-20 West 26th Street

“Jūsų Rakandų Sankrova”

Tarpe desėtkų skirtingų madų, At- 
water Kent radio ir kitokių rasite 
musų krautuvėse už prieinamesnę 
kainą ir išlygas, su geresniu paten 
kinimu.

Atwater Kent Radios yra dailiausi ir 
ekonomiškiausi setai ant marketo. Pil- 

įrengti Pūkiuose kabinetuose, kaina

ir aukščiau be tūbų.
Bukite šiandie Peoples Krautuvėje pa

matykite ir išgirskite šiuos setus ir su 
pilnu uzsitikėjimu duokite užsakymą.

Krautuvės atviros Antradienio, Ket
virtadienio ir šeštadienio vakarais 
Taipgi Nedėldieniais pagal sutartį.

Demonstiaci.ja yra suteikiama iusu‘ 
namuose veltui, šaukite:

Hemlock 8400 arba Lafayette 3171.

Lengvi Išmokėjimai Suteikiami Visiems Paea! ISKa,e 
Didžios ir Atsakomh.glaa.ios Lietuvio Krautu,® ChiXX

2536-40 West 63rd St.
Telephone Lafayette 3171

• EVI

4177-83 Archer Avė.
lelephone Hemlock 8400
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Netikėtai mirė

Lietuvių valanda 
per Radio

[Rengia “Naujienos”, Jos. 
Budrikas ir Harry Alter Co. 
Majestic Radio atstovai.]

F.

Programas bus duotas iš 
ties WLS. Programo laikas 
8 iki 9 valandos vakare.

šiame programe, kaip maty
ti iš paduoto žemiau surašo, 
“mirguoja” musų komp. A. Va
nagaitis. Ve programo nume
riai: L Steponavičiaus—Bijan- 
sko orkestras; 2. komp.
nagaitis; 3. Orkestras;
ginų trio; 5. Orkestras;
Berkiutė, soprano; 7.
Iras; 8. A. Vanagaitis; 9. Mer
ginų trio; 10. A. Vanagaitis; 
11. — Surprise.

Daugelis šių programų klau
sytojų yra klausę, ar dalyvaus 
A. Vanagaitis programo ir ka
da. Dabar matote, kad Vana
gaitis bus “star” ateinantį an- 
Iradicnį. , Report.

slo- 
nuo

Lapkričio 9 <1. apie 7:30 vai. 
netikėtai mirė Juozas Girskis, 
43 melų amžiaus, 4509 S. Her- 
mitage Avė. Jo moteris trum
pam laikui išėjo i bučernę. 
Sugrįžusi namo ji rado savo 
vyrą baisiai besikankinantį, 
'lapo pašauktas daktaras, ku
ris patarę susirgusį Girškį tuoj 
vežti į ligoninę. Bevežant jis 
pasimirė.

šiandien 9 vai. ryto Eudei- 
kių laidotuvių Įstaigoj, 4605 
Hermitage, įvyks koronerio 
tyrinėjimas.

Sunkiai sužeisti lie 
tuviai

6. Ona
Orkes-

Lietuvis kontrak torius J. Jo- 
nikis (6628 So. Maplevvood 
Avė.), ^jo žmona ir judviejų 
sūnūs, bernaitis 10 metų, šeš
tadienio vakare išvažiavo pa
sivažinėti automobiliu.

Apie 40 mylių toly nuo Chi- 
cagos i jų automobilį Įvažiavo 
kitas, kurį valdė šerifas.

Lietuviai visi trys sunkiai 
isti. Paties p. 

suraižo 
sužeista ir 
t) ponios

Moterys daugiau 
nebijo skausmp!

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau
dojamus nuo Civilio Karo 

laikų.
Kiekviena moteris, kuri turi 

saVo vaistų šėputėje bonką Pain- 
Expellerio su Inkaro vaisbaženk- 
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsivedantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite, ^kaudamas 
kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo

Labai efektyvus ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus be- 
sigydymai pasauly.

Apgr.—No. 87

Be

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be tfinr
Peilio Skausmo

Jeigu jus sergate ruptura, jus dėl 
daugelio priežasčių turit gydytis 
pirm, negu pavojus pasididins. Nėra 
jokio reikalo jums sirgti ir kentėti, 
kada jus galit būti išgyditu tikrai, 
be skausmo ir visiškai, ir pigiai, ma
no metodu.

Skaityk ką Mr. Koenig sako:
“Aš sirgau ruptura, dėl kurios tu

rėdavau nemažai vargo, ypatingai, 
kad mano darbas yra labai sunkus. 
Metai ir pusė atgal aš pradėjau gy
dytis pas Dr. Flint ir išsigydžiau. 
Tai buvo ištikrųjų stebėtinas daik
tas. Be peilio, be skausmo, be su
gaišties nuo darbo, likau išgydytu. 
Aš esu labai užganėdintas. Man ne
bereikia dėvėti diržų ir jaučiuosi ge
rai”.

JACOB KOENIG,
1548 W. Marųuette Rd.

IŠPURPUSIOS GYSLOS $25
Aš taipgi ‘gydau išpurpusias gys

las kojose. Tam reikalui apie vienuo
li ką metų atgal aš suradau specialj 
būdą. Tai yra tikras gydymas ir 
be skausmo. Net gražu pažiūrėti 
kaip tos biaurios gyslos pranyksta 
ir kojos lieka dailios kaip vaiko.

Specialiai įrenginiai dėl moterų. 
Pasitarimai Dykai.

Dr. E. N. FLINT
32 Noy State St.

kambarys 1105
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po pie
tų. Panedėly i^ Ketverge iki 8:00 v.

Jonikio stik- 
Sunaus gal- 

dantys išmuš- 
Jonikienės koja 

perlaužta trijose vietose.
Sužeistieji vakar buvo per

gabenti Chicagon. Jie dabar 
Kryžiaus ligoni-

lai veidą
va

randasi 
nėję.

Pp. JorJkių automobilius 
taip sudaužytas, kad ir patai
syti nebus galima. Kaltė dėl 
šios nelaimės esanti šerifo. Sa
koma, jis pats prisipažinęs 
tam. Report.

ja. Vidun Įeina jaunas vyras. 
Jis rūsčiai paliepia užeigos sa
vininkui užfundyti visiems. 
Įvyksta nesmagi tyla, kaip prieš 
audra.

Pagalios vienas iš būrelio 
mėgina suraminti šiurkštąjį 
jauną vyrą. Bet šis paleidžia 
kumšti tiesiai į laikos daryto
jo viršutinę lupą. Ramintojas 
pasvira ir nurieda į pasienį. 
Atsikelia jis kiek palaukęs ir 
vėl mėgina artintis prie užsi
rūstinusio jauno vyro. Bet už
eigos savininkas išstumia jį 
laukan.

Vaikai gatvėje pamato kru
viną lietuvį. Jiems tikras cir
kas. Neilgai trukęs išeina iš 
užeigos ir jaunas vyras. Vai
kai apsinla jį ir šaukia, kad 
jis užmušęs žmogų. Jaunas vy
ras išsitraukia peilį! ir gainio
ja vaikus.

Tuo laiku pasirodo skvadas. 
Policininkai mėgina suimti jau
ną vyrą, bet šis skubinasi lip
ti į butą 45-toj e gatvėje, kur 
gyvena jo sesuo. Vienas poli
cininkų pasiveja jauną vyrą. 
Tas, atsigrįžęs, veria peiliu. 
Perskrodžia policininko švar
ką.

Jaunas vyras įbėga kamba
rin ir užsirakina. Policininkai 
pasišaukia, pagelbės. Ne vie
nas neturi drąsos eiti vidun. 
Pagalios įmeta vidun troškinan
čio gaso bombą.

Jaunas vyras skubiai sušla
pina rankšluostį ir apvynioja 
juo 
sas

sirinkite tinkamas ypatas' ir į- 
rašykite jų vardus j balotus. 
Tai darykite nė kieno nevaržo
mi, savo patyrimu, ir spręskite 
kas yra tinkami būti šiai musų 
milioninei organizacijai viršinin
kais. Imkite visi dalyvumą 
balsavimuose.—SLA. nurys.

Kensington
Mitingas

Rose-

Town of Lake
Seniai jau buvau Toleikejė. 

Bet vakar pasitaikė ir vėl ją 
atlankyti. Viskas vietoj', vis
kas tvarkoje, švento Kryžiaus 
parapijos bažnyčia, kaip buvo, 
taip ir pasilieka vienas gra
žiausių trobesių apielinkėje. 
Viešoje mokykla tebeturi tą pa
tį platųjį kiemą, kur 
vaikučių randa puikią 
žaismėmis.

Laidotuvių tur būt šioje ko
lonijoje daugiau, nei bet ku
rioj kitoj Čikagos apielinkėje. 
Ar stokjardų oras pamačlyvas 
keliauti į aną pasaulį, ar pa
kepusios, kai kada sulindusios 
i žemę lūšnos, ar kas kitas — 
tikrai nepasakysiu. Man tc- 
čiaus rodosi, kad faktas yra, 
jog čia žmonės ne taip labai 
mėgia gyventi, kaip kitose 
apielinkėse.

šimtai

Jaunuomenė — ši tai ren
giasi gyvenimui ir mokosi ama
tų — gerų ir prastesnių. Ge
resnių amatų mokosi dirbtu
vėse, ofisuose, garažuose ir ki
tokiose įstaigose. Prastesnių 

— gatvėse, ypač vakaro metu, 
kai sutemsta.

šios pastarosios rųšies ama
tui praktikos1 nestoka. Nami
nės gerokai paragavęs, -eina 

vyras gatve, kalbas su savim. 
Lepgva širdy, smagu galvoje. 
Žiūrėk, prie tamsios alėjos ke
letas vaikėzų iškratė jį. Pa-

galvą ir burną. Vienok ga- 
persisunkia per rankšluo- 
Jaunas vyras nebepaken- 
gaso. Pribėga prie lango,čia

išmuša jį ir suklumpa. Pusiau 
persisvėręs: kojos viduje, o gal
va ir liemuo lauke. Vos laiko
si, tuojaus gali iškristi. O kris
ti teks iš antro aukšto. Spran
dui tikras pavojus.

Policininkai mėgina įeiti vi- 
bel greitai išbėga. Troš- 

Pagalios surandama 
Vaikinas iš minios 

pr i troškusį 
že-

dun,
ku viduje.
kopėčios.
oalipa, užsimeta 
jauną vyrą ir nukelia jį
mėn. Policininkai nusiveža jau
tą vyrą stotin.

Ir ,vėl nutyla apielinkė, 
šipuliai stiklų liudija apie 
vusį sujudimą. Bet ir jie 
daug tepasako, nes kalbėti

Report.

tik 
bu- 
ne- 
ne-

ingtono prisiųstų naują penki
nę. Nežinia ar prisius. Jeigu 
kam pasitaikytų pusė penkinės 
imti, tai apsisaugokit, nes pas
kui papulsite bėdon.

Dar čia toks pirmas atsitiki
mas—ne holdapą norėjo pada
ryti, bet taip “paštukavot”. Tą 
“štukorį” iki 
kė pagauti.

Sekantis’ 
priešmetinis.
džio 13 d. svetinėje 341 Ken
sington Avė. Visi nariai-rės at
silankykite, nes bus apsvarsto- 
ma daug naujų reikalų susivie- 
nijimo labui.—Korespondentas.

šiol dar nepasise-

susirinkimas bus 
Jis įvyks gruo-

Lapkričio 8 d. įvyko 
lando Lietuvių Kliubo ir Drau
gijų Savitarpinės Pašalpos Su
sivienijimo susirinkimas’. Narių 
mažai atsilankė.

Du ligoniu yra. J. Karečka 
serga ketvirtas mėnuo, o J. 
žarolis trečias mėnuo. Pirmasis 
ligonis susižeidė dirbtuvėje, o 
antram ligoniui padaryta ope
racija aklosios žarnos. Sakoma, 
neužilgo ligoniai pasveiks.

Vakaras' Susivienijimui 
sekė. Buvo daug žmonių, 
si atsilankę užsiganėdino 
ru. Pelno padaryta $90.
nas nepaprastas atsitikimas, tai 
kitiems bus pamoka, 
pasibaigus, komisija 
skaityti pinigus prie 
Kažin kas Įkišo ranką per lan
gelį ir griebė už pinigų. Komi
sijos narys Žilevičius tada ran
koje turėjo apie 50 dolerių. Jis 
suspaudė ranka pinigus, plėši
kas nudrėskė pusę penki
nės ir nubėgo. Komisija vijosi 
plėšiką, bet negalėjo pagauti i. 
pažinti, kas per vienas paukštu 
jis buvo. Svetainėje buvo ir 
polieistas, bet jis nematė, ka. 
griebė pinigus.

Banke paaiškinta apie tą. Ga
vo patarimą išpildyti aplikaci
ją su reikalavimu, kad iš Wash-

KUDIKIS NEINA SVARU- 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ

Geriausi Pasauly Fonografai
• per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausi Radio
Victor dezaino, Victor darbo — 
Nauji kiekvienu žvilgsniu. Mo
dernizuotas circuit, pritaikintas 
prie šių dienų broadeastinimo 
ir radio reguliacijų. Naujas Vic
tor electro-dynamic kalbėtuvas. 
Naujas pilnai matomas, super- 
automatinis tuninimas, išimti
nai Victor. Dešimt radiotronų. 
Nesuskaitoma daugybė naujų 
pagerinimų. Trys’ units, visos 
uždarytos, išimamos, perkelia
mos ir greitai sudedamos. Nau
jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir

dėjote. PASIKLAUSYKIT JO — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 381/2 colių augščio, 27 colių pla
tumo ir 1614 colio storumo.

VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų) 
Specialė demonstracija namuose, 

jei pageidaujama
nusi- 

Ir vi- 
vaka- 

Vie-

Vakarui 
pradėjo 

langelio.

Kudikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
darys neramų, karščiojantį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausj. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti’ tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

KAINOS

4639 So. Ashland Avė.
Te). Yards 2470—2471

Atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

NUMAŽINTOS!

e
Ar Jus Esate, Nusika
mavę, Silpni, Nervingi?

Kad turėti stiprų kūną ir išsiga 
lėti sunkiai dirbti per dieną ir paskui 
vakare jaustis “kaip dviejų metų vai
kas,” jus turite trys sykius j dieną 
gerai ir su skanumu pavalgyti ir pa
skui tinkamai maistą suvirškinti. Jei 
gu jus negalite valgyti, negalite mie 
goti, negalite dirbti, tik paimkit* 
goti, negalite dirbtų tik duokite pro
gos Tanlac- padaryti tai jums, ką jis 
padarė milionams.

Mrs. Charles L. Stults, 1127 St 
Mary’s Avė., Fort Wayne, Ind., sa
ko: “Aš buvau mažakrauje — tik 
oda ir kaulai. Išgėrusi tris bonka.1- 
Tanlac aš galėjau atlikti visus savo 
šeimininkės darbus. Tanlac labai pa
gelbėjo mano konstipacijai. Sugryžc 
man raudoni skruostai ir aš užaugai 
40 svarų.”

Tanlac yra pastebėtinas vaistas nu< 
nevirškinimo, konstipacijos, — gasų 
skausmų, aitrumo, kvaitulių ir gal
vos skaudėjimo. Jis sugrąžins pra 
rastą apetitą, pagelbėk suvirškinti 
maistą ir atgauti sveikatą ir svori 
Jie neturi mineraliniu vaistų; pada 
ryti yra iš šaknų, žievių ir žolių, pa 
šios gamtos vaistu sergantiems. Kai
nuoja mažiau kaip 2c už dožą. Gau 
kit bonką nuo savo aptiekininko. Pi
nigai bus sugrąžinti, jeigu jie nepa
gelbės.

moka.

Cicero
Ame-

NAUJOS ŽEMOS
KAINOS!

Susivienijimo Lietuvių 
rikoje 301 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, lapkričio 13 
dieną, Lukštienės svetainėje.

Nariai, bukite visi ir atsives
kite naujų narių. Yra gautos 
blankoš iš centro nominacijoms 
centralinių viršininkų. Tad pa-

RADIO
wz/^Power Deteetioii

and the New-45 Tubes

Model 91
S116.00

(less tubes) 
Pagerintas Majestic Super-Dy- 
namic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus* Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą amžių ir saugumą. Anks
tyvo angliSko dezaino. Ameri
kos riešuto kabinetas; instru
mento panelė išklota tikru im
portuotu Australijos Lacewood. 
Rankenukes gi užbaigtos tikru 
sidabru.

pridedant dar išimtiną Ma- 
jestic Automatic Sensiti- 

vity Control, suteikia jums 

TYKŲ, malonų priėmimą, 

be jokio virpėjimo kaip 
ant trumpų, taip ir ant il

gų bangų.

FOURTUNED 
’STAGES "

No A-C Hum

tv

Model 92
SI 46.00

(less tubes)
Pagerintas Majestic Super-Dy- 
namic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą amžių ir saugumą. Jacobe- 
an periodo dezaino. Amerikos 
riešuto kabinetas; instrumento 
panėlė išklota tikru importuo
tu Australijos Lacewood. Ran- 
kenukės gi užbaigtos tikru si
dabru.

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSEna-

Telephone Boulevard 4705

3417-21 So. Halsted St

Atdara 
nedėlioj 11 r. 
iki 3 p. p.

eina musų pilietis lengvas 
n 10.

O štai kitas įvykis. Bamio- 
e lietuvio .užeigoje ramus pi

liečių būrelis ramiai šnefcučiuo-

ne- 
ku- 

Sumarmėjo 
policininkų.

your old

•natrument

Šiomis dienomis ištiko 
laimė vieną lietuvį pilietį, 
ris laiko užeigą, 
užeigoj keletas 
Nieko ypatingo neužtiko — tik 
vyno truputį.

Bet truputis kai kada pri
daro visą glėbį nesmagumų. 
Musų lietuvis* žinojo tą iš pa
tyrimo. Na, tai sumanė atsi- 
maldauti. Sakoma, kad jis pa
siūlęs $50.

Bet policininkai apkaltino, 
kad jis mėginęs papirkti juos. 
Rezultatas toks, kad piliečiui 
teko užsistatyti kauciją iki 
teismo $2,000 už siūlymą ky
šio, o $200 už laikymą vyno 
staigoje. Piliečio teismas bu

siąs 21 dieną šio mėnesio.

DYKAI 
PRISTATYMAS 

ir 
ĮVEDIMAS

2 metų 
dykai 
aptarnavimas

Liberal
•llowanco

musical

30 DIENŲ
DYKAI BANDYMAS

Modai M

“Mid-West būdas yra 
lengviausias būdas”

6136 S. HALSTED ST. NORMAL 9431
Atdara kiekvieną vakarą iki 10 vai.

Jos. F. Budrik, inc
REX RADIO SHOP

3343 South Halsted Street
Tel. Boulevard 3986
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KALĖJIMAS ŪKININKŲ SĄJUNGOS VADAMS

Chicagą jau pasiekė žinios apie galutiną teismo 
nuosprendį garsiojoje “lašinių skutimo byloje”. Trys 
stambiausieji Ūkininkų Sąjungos vadai — Dr. Mikšys, 
Dr. Draugelis ir p. Josiukas — tapo nuteisti sunkiųjų 
darbų kalėjiman daugiaus kaip metams laiko. Mažes
nes bausmes gavo keletas smulkesnių Ūkininkų Sąjun
gos veikėjų. Visi nuteistieji, be to, tapo teismo pripa
žinti atsakomingais daugiaus kaip už šimtą tūkstančių 
litų nuostolių, kurie buvo padaryti valstybei “lašinių 
skutimu”.

Tai ve ko susilaukė tie ponai, kurie krikščionių de
mokratų viešpatavimo laikais turėjo didelę galią val
stybėje ir tą galią vartojo neva tam, kad Lietuva eitų 
“krikščionybės” ir “dorovės” keliais.

Teismo nuosprendis-prieš tuos klerikalų šulus yra 
pasmerkimas organizacijai, kurios priešakyje jie sto
vėjo, ir kartu1 visam Lietuvos klerikalizmui. Yra aišku, 
jogei Mikšys, Draugelis, Josiukas ir jų sėbrai tik dėl to 
galėjo apgaudinėti respubliką, kad “krikščioniško” blo
ko rankose buvo tuomet valstybės vairas. Jei klerikalai 
butų sugebėję išlaikyti valdžią savo rankose iki šiol, tai 
tos “lašinių skutimo” bylos, žinoma, nebūtų įvykę. Mik
šiai, Draugeliai ir kompanija da ir dabar tebeskustų, 
jei ne lašinius, tai ką nors kita.

Lietuvos “krikščionių” nelaimė yra ta, kad pava
sarį 1926 m. jie pralaimėjo rinkimus ir tapo iš valdžios 
pašalinti. Nuo to laiko visi jų “smutkai” ir prasidėjo. 
Per trumpą demokratinės koalicijos valdymo laiką bu
vo iškelta klerikalams daugybė kriminalių bylų, todėl 
jie su džiaugsmu puolėm į glėbį tautininkams, padariu
siems sąmokslą prieš demokratinę valdžią. Kai gruodžio 
mėnesį įvyko ginkluotas perversmas, tai kun. Krupavi
čius tuojaus ištiesė perversmininkams ranką ir, viso 
“krikščionių” bloko vardu, pažadėjo “besąlyginę para
mą”. ’ ,

Gruodžio naktinis “pučas” trejiems metams atito- 
lino bausmę nuo Ūkininkų Sąjungos šulų, bet, jų nelai
mei, jisai juos nuo bausmės neišvadavo! Perdaug pla
čiai jų nusikaltimas buvo žinomas, kad butų buvę gali
ma jį paslėpti amžinai. O kad “lašinių skutimo” afera 
pasidarė žinoma visuomenei, tai nuopelnas už tai pri
klauso Lietuvos spaudai.

Mažiukas Mariampolės laikraštėlis “Šešupės Ban
gos” tą skandalą pirmas iškėlė aikštėn; paskui prabilo 
“Lietuvos Žinios” ir kiti pažangieji laikraščiai, taip kad 
dalyką jau nebebuvo galima užgniaužti.

Pasirodo, kokios didelės svarbos visuomenei turi 
spauda, kuri drįsta skelbti tiesą. Laisva spauda yra ne
apsieinamas dalykas visuomenei ir valstybei, ir jeigu 
valdžia spaudos laisvę sunaikina, tai ji ir pati save pa
smerkia puvimui ir degeneracijai.

Klerikalų viešpatavimo laikais Lietuvos spauda bu
vo biauriai varžoma. Bet tautininkai šiandie ją dar la- 
biaus yra prislėgę. Nebus nuostabu, jei ateityje išeis 
aikštėn, kad “naujoje eroje” valstybės iždas buvo eik
vojamas a.ršiaus net, kaip prie krikdemų.

KORUPCIJA SOVIETUOSE

Maskvos “Pravdos” spalių 23 d. laidoje įdėta tokia 
žinia: i

“Eikvojimai Rostovo geležinkelių stotyje perei
tais metais pasiekė sumos 124,000 rublių. Tarpe 114 
valstybės apgavikų surasta 52 partijos nariai. Įmo
nės vedėjai ir partinės revizijos įstaigos šitų suk
tybių nebuvo pastebėję.”
Tai šitaip dedasi diktatūros krašte. Ir ko čia stebė

tis? Tenai, kur žmonėms yra uždrausta valdžią kriti
kuoti, tarnautojams valstybę apgaudinėti lengva.

Iš 114 apgavikų 52 pasirodė esą valdančios komu
nistų partijos nariai. Tai yra beveik pusė. Diktatūra, 
kaip matome, demoralizuoja ir pačius diktatorius.

REINO EVAKUACIJA SULAIKYTA

Susidarius Tardieu kabinetui Francijoje, franeuzų 
okupacinė armija gavo įsakymą iš Paryžiaus dar nesi
traukti iš Reino provincijos, iki neįeis galion Youngo 
planas apie reparacijas.

Francijos socialistai, kurie atsisakė dalyvauti val
džioje kartu su radikalais, dabar gal pamatys, kokia 
klaida yra jų padaryta.

Lietuvos Ūkio Apžvalga
1918—-1928 iri.

IV.
PREKYBA
(Tęsinys)

gyvulių produktų smarkiai 
eksportas: nUo

m.

Iš
J pakilo sviesto 

4 milijonų litų vertės 1924 
iki 20 milijonų 1928 m., vadi
nasi padidėjo 5 kartus. Prieš 
1924 m. sviesto eksportas buvo 
labai mažas. Kiaušinių išvežta: 
1921 m. 76 mil. št., 1922 m. — 
80 mil., 1923 m. 86 mil. (vertė 
15 mil. lt.), 1924 m. 85 mil. 
(20 
(15 
(14 
mil.
išvežta infliacijos metu. Kiau
šinių išvežimas kiek sumažėjo 
paskutiniais metais dėl kiauši
nių rinkoj konkurencijos, ypač 
anglų rinkoj.

^Kailių ir žalių odų išvežta vi
dutiniškai kasmet už 10 mik li
tų. Kiaušinių eksportas nuo 
100 milijonų gabalų 1922 m. 
nukrito iki 64 milijonų 1928 
metais, ir vertybės atžvilgiu 
duoda apie 10—8 milijonų litų 
<asmet.

Gyvulių eksportas buvo su
menkėjęs dėl draudimų užsie
nio valstybių vežti musų gyvu
lius per savo teritoriją, neva 
dėl ligų, bet 1929 metais šita 
kliūtis sušvelninta ir gyvulių 
eksportas galės vėl pakilti.

Tačiau ir gyvulių ir jų pro
duktų srity musų uždavinys yra 
labiau apdirbus ir pagamintus 
vartojimui produktus išvežti, 
negu pačius gyvulius ir jų ne
apdirbtas odas' eksportuoti. 
Mes taip pat privalėtume la
biau pažinti musų išvežtų pro
duktų perdirbimą užsieny ir jų 
rinkas, kam pas mus lig šiol 
nieko nebuvo padaryta.

Iš kitų prekių mes išvežame 
grudų ir sėklos už 2—3 milijo
nų litų, skarmalų' taip pat už 
tiek pat.

mil. litų), 1925 m. ’65 m. 
mil. lt.), 1926 m. — 70 mil. 
mil.), 1927 m.—64 mil. (11 
lt.). Ypač daug kiaušinių

Importas

Importas krašto ukiui turi 
dvipusę reikšmę. Iš vienos pu
ses didėjantis importas rodo 
gyventojų perkamosios galios 
augimą ir jų reikalų augimą, iš 
kitos puses— rodo nepakanka
mą savosios pramonės išsivys
tymą ir nevisišką gebėjimą pa
tenkinti krašto reikalavimus, 
kas ypač teisinga yra fabrikinių 
gaminių importo atveju. Musų 
importas' visą laiką susidėjo 
daugiausia iš pagamintų fabri- 
katų.

Musų importas per paskuti
niuosius penkerius metus (1924- 
28)r nusistojo vidutiniškai apie 
250 milijonų litų. Tame skai
čiuje mes j vežame kasmet apie 
60—70 milijonų litų vertės ma
nufaktūros ir galanterijos. Ta
me tarpe už pusę tos sumotf į- 
sivežame milų, audeklų ir ki
tokių, kurių mes galime savo 
krašto dirbtuvėse ir namie pa
sigaminti. Toliau musų impor
te eina maisto produktai. Jų 
vidutiniškai įsivėžame už 45-55 
milijonus litų. Tame skaičiuje 
už 9—10 milijonų silkių, ku
rias galėtume pakeisti savo žu
vim, už 1—2 milijonu ryžių, 
be kurių galėtume visai apsi
eiti; už 2—3 milijonus' litų pie
tų vaisių, be kurių taip pat ga
lėtume apsieiti ir pakeisti 
vo vaisiais, kurie pas mus 
kartą rudenį po medžiais 
pusta; už 18 20 milijonų

1—2 milijonucukraus, už 
druskos.

Toliau eina

sa- 
ne- 
su- 
litų

mineralines trą- 
12 milijonų litų, 
įvežimas yra per.Toks trąšų 

mažas; latvių ūkininkai įsiveža 
tris kartus daugiau trąšų, o es
tų—2 kartu, vokiečių net 6 kar
tus daugiau suvartoja. Iš tų 
trąšų dalį, gerai ištyrę saVo ša
lies mineralinius turtus, galėtu
me pasigaminti namie. Metalų

įsivežimas už 8—10 mik litų, 
žibalo ir jo gaminių už 9—10 
mil. litų, akmens anglies už 12 
—13 mil. litų, cemento už 3—4 
mil. litų, žibalą, akmens anglį 
turėtume rūpintis pakeisti savo 
durpe ir elektra, o cementą rei
kėtų gaminti namie.

Toliau (vežame : chemijos' jya- 
minių už 3—4 mil. litų, odos ir 
kailių už 6—8 mil. litų, gumos 
dirbinių už 3—5 mil. litų, au
tomobilių ir dviračių už 4—6 
mil. litų, stiklo dirbinių už 2—• 
3 mil. litų, šitiems gaminiams 
reikėtų ieškoti būdų įsivežti tik 
žaliavą, o juos pačius gaminti 
namie. Mažos pažangos tuo 
atžvilgiu, kaip jau minėjome 
pramonės apžvalgoje, yra ir, 
reikia tikėtis, ateinančiame de
šimtmety bus dar daugiau.

Musų užsienio prekyba dau
giausia eina su Vokietija, Lat
vija, Anglija, paskutiniu laiku 
su Belgija, Prancūzija ir Len
kija, Latvija, Anglija, Prancū
zija beveik visada iš musų dau
giau pirko, negu mes iš jų, o 
Lenkija, Vokietija beveik visa
da mums daugiau pardavė, ne
gu iš musų pirko. Lietuvai 
kaip žemės ūkio šaliai tuo tarpu 
reikėtų ieškoti didesnių prel^y^ 
bos santykių su grynai pramo
niniais kraštais.

Importo prekyboje vyrauja 
sekančios valstybės:
Valstybės met 

1 " 
2

4

6.

U. S. A. 
Danija 

Čekoslovakija 
Didž, Brit.
Latvija 
Olandija

1924 1925 1926 1927 
4,79 7,25 4,42 5,46 
0,52 0,42 0,60 1,08 
4,32 5,48 6,29 5,22 
8,11 8,28 7,94 6,75 
3,60 5,45 3,10 3,82 
2,41 1,90 3,43 3,44

7. Francuzija 1,07 1,16 1,52 1,25
8. S. T. R. S. 2,16 1,63 1,35 2,43
9. Švedija 3,58 3,51 3,05 1,91

10. Šveicarija 0,57 0,64 0,58 0,90
11. Vokietija 62,57 56,61 53 81 53,15
12. Kitos valst. 6,26 7,67 13,91 L4,59

Viso 100,00 100,00 100,00 100,00
Importo prekyboje pirmoji 

vieta taip pat tenka Vokietijai, 
kuri pristato virš pusės' visų į- 
vežamų prekių. Toliau seka Did. 
Britanija, kuriai tenka 7 8% 
Lietuvos importo. Tuo .metu, 
kai prekybos santykiai su Vo
kietija yra pasyvus Lietuvos 
pusėje, prekyba su Did. Brita
nija yra aktinga. Iš Anglijos 
gabenama silkes, skarda, gele
žis, akmens anglis ir tekstilių 
preKCs. Iš Amerikos daugiau- 

sia importuojama: žibalas, ben
zinas, siuvamosios mašinos ir 
automobiliai.

Keletas žodžių apie prekybos 
santykius su valstybėmis, ku
rios' yra susikurusios buvusios 
Austrų-Vengrų imperijos teri
torijoje. Lietuvos prekyba su 
Austrija ir Vengrija dėl tiesio
ginių prekybos santykių ir rin
kų pažinimo stokos yra visai 
nežymi. 1925 m. importas iš 
Austrijos sudarė 0,48%. Iš 
Vengrijos —0,14% viso Lietu
vos importo vertės'.

Daug gyvesni preKybos sam 
tykiai su čekoslolvakija, kurion 
1927 m. eksportuota 1,608,8 to 
už 3,7 mil. litų. Čekosllovaki- 
jon išvežama linai ir šviežia Įne
ša. Eksportas čekoslovakijon 
yra sumažėjęs dėl Vokietijos 
daromų mėsos tranzitui sunku
mų. Iš Čekoslovakijos Lietu
ve 1927 m. importavo 13.685,9 
to įvairių prekių 15,1 mil. litų 
vertės. Vertės atžvilgiu Čeko
slovakijai tenka 5—6% Lietu
von importo; ji yra svarbiau
sias Lietuvai cukraus tiekėjas, 
nes jo iš Čekoslovakijos Lietu
von įvežama kasmet apie 9 tu- 
ksančius tonų. Be to, dar iš

ūkio gaminių 
prideramą jai

įstaigos

Iki

»■

•v

A ;

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Atkaklus kosulys, kuris laikosi po 
didelės slogos, ar po antpuolio bron
chito, greitai pasiduoda gydaino- 
sioms ypatybėms Foley’s Honey and 
Tar Compound. Padarytas iš tyros 
pušies smalos, šviežio minkštinančio 
medaus, kartu su kitomis vertingo
mis kosulį gydančiomis gyduolėmis, 
Foley’s Money and Tar paskleidžia 
raminantį gydantį apvalkalą ant įdeg
to gerklės ir oro takų pamušo. Bron
chinis kosulys, kvaršinantis naktinis 
kosulys, gąsdinantis krupo kosulys 
greitai sustabdomi. Nuolatos varto
jamas per 50 metų ir kasmet suvar
tojama daugiau kaip 2,000,000. Pa- 

■ klauskit savo aptiekininko Foley’s 
Honey and Tar Compound ir nevar
tokite jokio kitokio.

šio krašto gabenama Lietuvon 
daug manufaktūros. Pirmaisiais 
nepriklausomybes' metais pre
kybiniuose reikaluose su toli
mesnėmis valstybėmis tarpi
ninkavo Vokietija, tačiau, laikui 
bėgant, Lietuvos prekybininkai 
užmezgė tiesioginių ryšių veik 
su visomis Europos ir Amerikos 
valstybėmis. Kylant žemes 
ūkio kultūrai ir didėjant žemės 
ūkio gaminių produkcijai, Lie
tuva, be abejonės, Europos' ža
liavos ir žemės 
rinkoje užims 
vietą.

Prekybos
Lietuvoje 1920

13.700 prekybos įstaigų. 
1924 m. tas skaičius užaugo be
veik iki 21.000, 1925 ir 1926 m. 
buvo sumažėję beveik iki 20 
tukst-, o nuo 1927 m. včl auga 
ir 1928 m. buvo 21.370 preky
bos įmonių. Reikia pripažinti, 
kad tai yra per didelis skai
čius. Užsienio prekybą gali 
geriau vesti stambios firmos, o 
vidaus prekybai tokis didelis 
tarpininkų skaičius nereikalin
gas, nes jis tik pabrangina var
totojui įvežamąsias prekes ir 
atpigina gamintojui išvežamą
sias. Be to, geriau, kad musų 
ūkininkai jungtus! į koperaty- 
vus, kurie stačiai be jokių dar 
kitokių tarpininkų galėtų susi
siekti su užsienio ir vidaus var
totojais. Prekybos koperatyvų 
skaičius Lietuvoje, deja, augo 
tik iki 1923—24 metų,o toliau 
sustojo vietoj arba net mažėja. 
Tai yra neigiamas reiškinys. 
Vadinasi, musų gamintojai ne 
tik nesikrato nuo privatinių 
tarpininkų, bet vis labiau jų 
patarnavimu naudojasi.

Kitame lOmety šitai reikėtų 
pataisyti.

ATĖJO “Kultūros” 
Kaina 45 centai, 
gauti “Naujienose”.

No. 10.
Galima

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Lapkričio 

12, 13 ir 14
Visas kalbantis paveikslas

“Alibi”
dalyvaujant ♦ 

ALL ŠTAR CAST

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“The Spy” 
Kalbančios žinios.f

Garsinkites Naujienose
NMMBMmna

Užgesintas Šv. Jurgio Smako Kvapas!

SENOVĖS PRIETARAS
TAPO PRAŠALINTAS

UIsuomeHe yra jau atmetus tą kvailybę, kad žmones bijod aro mąstyti apie faktus gyvenimo tikrenybes* AMER/KC) 
INTELIGENTINGU MAS yra užgesinęs S v. Jurgio smako ugnini kvėpavimą, per protingą prisirengimą apsisaugojimus nuo ugnies.

55/1

I

“tą spraginimas padarė
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga- 
retų — Progresas padaryta. Mes pasalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel
tos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama^ LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

“SPRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randdsi 
cigaretose darytose senobiniu budu.

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LUCKY 
S^TRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrius
nuodus iš LUCKIĖS kurie seno budo cigaretų išdarbio suerziha 
gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” suriaikino tų senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims.

66

J'UZe.’V/J k..

r. It’s toastež
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

K

M

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas Šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties. *

© 1929.
The Arric:-
Tobccca Cc..

L’ji
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Musių paliaubos diena

18

Teatruose Bridgeportas
Sugavę bankų plėšikų

t

gauti iš

Lietuvės Akušerės

Chicagos sveikata

Graboriaiki-

Lo-

Automobiliai

Dr. C. C. SINGLEY

20 W. Jackson Boulevard

3201

ir

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Uc. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage. eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ii 
tt. Moterim ii 
merginom pata 
rimai dovanai.

nuo 10 ryto iki 1 po piet 
nuo 3 iki 4:30 po piet.

Nedėlioj
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi 

► giau, negu kiti to
dėl, kad priklausą® 
6rie grabų išdir 

ystfts.
OFISAS:

*68 W. 18th Stree 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

*238 S. Halsted Si 
Tel. Victory 4088

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vakar apvaikščiota musių 
paliaubos diena. Tai jau suka
ko 11 metų nuo to laiko. Chi
cagoj ši diena vakar buvo pa
žymėta paradu ir prakalbomis.

Didžiausias parengimas įvy
ko Kareivių Aikštėje (Soldiers 
Field). Čia, tarpe kitų, buvo 
Suv. Valstijų vice-prezidentas 
(autis, Illinois valstijos guber- 

• natorius Emmerson ir dauge
lis aukštųjų Chicagos valdi
ninkų.

Kalbėjo vioe-prezidenlas, gu
bernatorius ir kiti.

Policija paskelbė, kad ji tu
rinti suėmusi VVilliamą C. 
Ragan, vieną iš viršininkų, tar
naujančių Lindę Air Products 
kompanijai. Ragan yra įtaria
mas tuo, kad jis apiplėšęs ke
letą mažų miestelių bankų Illi
nois ir Indiana valstijose.

C. R. Potts, Fisher, 111., mie
stelio maršalas, tvirtina, kad 
Ragan esąs tas žmogus, kuriam 
jisaixsukliudęs holdapą banke, 
Fisher miestely.

Banditas pabėgo. Bet jau
nas vyras, kuris važiavo auto
mobiliu tuo laiku, kai Ragan 
paspruko iš banko,' sekė Raga
na 10 mylių. Jisai matė ban
ditą permainant savo aulo lai
psnį. Užsižymėjo tą laisnį ir pra
nešė policijai. Sulyg paduotu 
jai numeriu policija susekusi, 
kad automoDįlis bandito pri
klausęs Raganui.

Vėliau policija užtiko Raga
ną peršautomis kojomis Illinois 
Central ligoninėje. Ragan aiš
kina, kad Ino laiku, kuomet 
jam primetama mėginimas api
plėšti banką, jisai buvęs kom
panijos plente ir peržiurinėjęs 
šlaką. Banditas užpuolęs jį, ir 
kuomet .jis, Ragan, mėginęs 

pasipriešinti, lai banditas, pašo-

Ragan yra superintendentas 
Lindę Air Products plente, 
licija tyrinėja kaltinimus 
gauni ir jo liudymus.

Banditas pašautas, 
tas suimtas

banditai apiplėšė 
O’Gara, 1023 W. 
blvd., ir

NAUJIENOS, Chicago, III

Po-
Ka-

Gar-
Lawrence M.field

Kevin, 1017 Garfield blvd. Tuo 
laiku pasitaikė policijos ser
žantas John S. Condon. Jis pa
šovė vieną banditą, o kitą su
gavo. Pašautasis yra Lee Sum- 
mers, o suimtasis — John 
rinski, lenkas.

Chicago Motor Club paduo
da tokių žinių apie automobi
lių gamybą Suvienytose Val
stijose ir Kanadoje:

1,024,590 pasažierinių auto
mobilių padirbta Suvienytose 
Valstijose ir Kanadoje 1928 
metais.

S uite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

SMAGIŲ NERVIŠKO NUOVAR
GIO SIMPTOMŲ. Kodėl neati
dengti jūsų nesmagumus specialis
tui, kuriam jus galite pasitikėti, ir 
’eisti jam surasti priežastį ir ją 
oašalinti. Pet 20 metų aš varto
jau savo patyrimą. įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų 11RQ.

VALANDOS:

Tik 11.5 nuošimčių visos au
tomobilių gamybos 1928 m. bu
vo atdari automobiliai.

Suvienytose Valstijose esa
ma 53,091 motorinių vežimų 
dylerių (vertelgų).

, Tik keturi automobiliai bu
vę užregistruoti Suv. Valstijo
se 1895 metais.

Nužiūrima, kad 1929 metais 
busią sunaudota daugiau, kaip 
15,(XK),000,000 galionų gazo
lino.

18 užmuštų autų nelai
mėse

autų nelaimių Chicagoj 
apielinkėje praėjusį šeš

tadienį ir sekmadienį žuvo 
ypatų.

Del 
ir jos

Chicago teatre — pradedant 
penktadieniu, lapkričio 15 d., 
bus rodomas kalbantysis pa
veikslas “The Migli t y“; scenos 
produkcija kalbamai savaitei 
bus “Shades of Blue”; joj da
lyvaus, tarpe kitų, pagarsėjęs 
pianistas Art Kahn, žinomas 
šokėjas Edwards, paskilbęs 
Euro|x)je žongleras Serge 
Flash; kitokie numeriai.

MęVicker teatre — šiuo lai
ku rodoma didelis kalbantis pa
veikslas “Hollyvvood Revue”. 
Svarbiąją rolę jame vaidina 
Conrad Nagui. Tai esąs 
riausias balsas, kokį iki
yra tekę publikai girdėti žiū
rint krutamu paveikslų.

United Artists teatre—šiuo 
laiku rodoma paveikslas “The 
Trespasser”. Žymiausią rolę lo
šia Gloria Svvanson.

Roosevelt teatre — šiuo lai
ku rodoma kalbantis paveiks
las “Goki Diggers of Broad- 
\vay”; kitokie numeriai.

Oriental teatre — Loti Kos- 
loff ir jo benas duos scenos 
numeri “Vacation Days”; pa
veikslas bus rodomas “Young 
Nowheres”; kitokie numeriai; 
permaina pradedant 15 d. lap
kričio.

ge- 
šiol

Graboriai Lietuviai Gydytojai . vairus Gydytojai

leng- 
karš- 

kad

valgęs kokio nors netinkamo 
maisto.

Klausinėjant daugiau, paaiš
kėjo, kad kūdikis jautęs 
va gerklės skaudėjimų ir 
čiavęs. Visa tai pabodo, 
kūdikis sirgo skarlatina.

Dabar, jeigu šito kūdikio tė
vai butų pašaukę daktarų ir 
laikę kūdikį namie kol tikrai 
paaiškės, ar jis serga skarlati
na, ar ne, itai kiti kūdikiai mo
kykloje nebūtų užsikrėtę skar
latina.

Pamoka yra tokia: Bukite 
tikri, kad jūsų kūdikis yra svei
kas ir kad jis nestatys pavojun 
kitų kūdikių gyvastį, pirm ne
gu siųsite jį mokyklon. Jeigu 
abejojate, tai pašaukite savo 
daktarų ilgai nelaukdami.

—r------ -
Lašiniai iš Lietuvos

tamstos esate kviečiami 
mylite, atvykti 
gardžios mėsos

ir pasi- 
iš Lietu-

šiuomi pranešu gerbiamai 
Chicagos lietuvių visuomenei, 
jog lašiniai ir kitokie mėsos 
produktai atėjo iš Lietuvos. 
Todėl 
kurie 
pirkti 
vos.

Taip pat galėsite 
Lietuvos įvairios rųšies labai 
skanių Birutės saldainių, gin
taro karolių, brasletų. špilkų ir 
kitokių dalykų. Užlaikau taip
gi saldžio medaus ir gardžių 
grybų. Krautuvė kasdien atda
ra iki 9 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 vai. iki 4 po pietų. Vi
sus kviečiu atsilankyti.

V. M. STULPINAS, 
3255 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel Victory 6122 

(Apg.)

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu utlai 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CfclCAGO. ILL.

------- OK—

Akių Gydytojai
*WW\^VWV*ewX*%**^Z*/WWW»ZW*^Z*^Z*Z*#*Z**>Z*******ZV>%***

Pastaba: Mano ofisas dabar randui 
naujoj vietoj

Res. tel. Van Bure* 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 296, 1*79 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vaL vak. 
kasdien. Nediliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų ------- -o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. UI, 
Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuria 
esti priežastimi galvos skaudijimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
creivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę- 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedilioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589 

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

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PL 

Chicago, IU.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užgani- 

dinti.
Roosevelt 2515-2516

------- O--------
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas '

ŽMOGAUS
AKIS .

yra taip dalikatnaa sudėjimas. Jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dyka egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S, Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752 x 
-------0-------

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue.
CHICAGO, ILL.

Canal 0084 Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenka akinius. 

2045 West 35th St.
Nuo 9tos iš ryto iki 6 vai. vak. 

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

Lietuviai Gydytojai

IGN. J. ZOLP

Sveikatos departamento biu- 
letene Dr. Kegel, departamento 
komisionierius, įspėja chicagie-/ 
čius:

Atminkite, kad skarlatina yra 
užkrečiama liga; kad užsikrėti
mo šia liga šaltinis yra sveikų 
kūdikių kontaktas su tais, ku
rie serga ir kurių išmatos iš 
nosies, gerkles ir ausų gali iš
platinti ligą- Užstkrėtimas šia 
liga gali būti tiesioginis nuo 
kontakto su užsikrėtusia ypa- 
ta, arba netiesioginis. Netiesio
ginis’ užsikrėtimas pasitaiko, 
kada susiduriama su dalykais 
užkrėstais liga. Dar galima pa
gauti šią ligą naudojant už
krėstą pieną ir kitokius pieno 
produktus.

Biuletene nurodoma, kad Chi
cagos sveikatos departamentas 
atydžiai prižiūri pieną, šitaip 
dalykams esant, jeigu pasirodo 
skarlatina kuriame name, tai 
svarbiausias reikalas' yra tin
kamą kvarantiną parūpinti. At
skirti sergantį kūdikį nuo‘ kitų 
kūdikių, nuo mokytojų ir parų- 
pintojų maisto; atskirti tuos, 
kurie turėjo artimesnio kontak
to su sergančiu skarlatina 
kitų, kol praeis septynios 
nos nuo to laiko, kada jie 
skutinį kartą buvo pavojuj 
sikrėsti.

Kaip pavyzdį, kokiu budu 
skarlatina yra išplatinama, biu- 
letenas' pasakoja šitokį įvykį:

Tūloj mokykloj vienas svei
katos departamento tarnauto
jas surado keletą ipokinių, pas 
kuriuos skarlatina vystėsi. Ek- 
zaminuodamas šiuos kūdikius, 
sveikatos departamento tarnau
tojas užtiko kūdikį, kurio ran
kos ir kojos “lupčsi”. Tas kū
dikis' pirmiau dvi savaites ne
lankė mokyklos.

Kada atlankyta namai, kur 
kūdikis gyvena, tai buvo paaiš
kinta, kad kūdikis sirgęs vieną 
dieną. Jo tėvai manę, kad jis 
buvo susirgęs viduriais, ba su-

nuo 
die-
pa- 
už-

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th SL

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 8724

Telefonas 
Boulevard 5208

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Milvraukee Avente, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 8 po pietų 6 iki 8 vak.

.Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiški 

patarnavime 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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

Tel. Kenirood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

VLADISLOVAS APULSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

lapkričio 8 dieną, 11 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 38 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tel
šių mieste- ir apskr. Amerikoj 
išgyveno 18 metų. Paliko di
deliame nubudime moterį Vale
riją ir sūnų Alfonsą, dėdę Jo
ną Dombrauski, o Lietuvoj tėvą. 
Kurias pašarvotas randasi 2213 
W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 13 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kabinės.

Visi A. A. Vadislovo Apuls- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Simus ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja" gra- 

borius Lachavicz, Telefonas 
Roosevelt 2515.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį.

Koplyčia

Chas 
Syrewicze Co

' Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

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

Phone Canal B222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevrood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po piety 
ir nuo 6 iki 8 všl. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare. 

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.

' Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo <0 iki 2 po pietų, 

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

Rezidencijos tel. Midway 5512 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir

• Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.
--------->. —_— ............... ........—

Telefoną* Yard* 0994

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St. Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedilioj pagal sutartį
... /__________ °_________________

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
»

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

O '■ -

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1980 

Valandos 2-4. 6-8. Nedilioj 10-12

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. 

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

Nedilioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarime

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M
Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 2b 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 19—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieni 

Phone Midway 2880

Dr. J. A. Roth
Gydytojas-Chirurgas 

Vyru ir moterų ligos 
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Tel. Humbotdt 6484 

Valandos nuo 9 vai. ryto iki 8 v. vak.

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos;
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piet

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

So. Ashland Avė.1800

Nuo 2 
Nedilioj

VALANDOS:

iki 4:89 ir nuo 7 iki 1Q 
nuo 2:80 iki 4:80 pq pieš

Telefonu Canal 0464

Ofiso Tel. Vieton 6898 
Rez. Tel. Drožti 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyrišku, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicsgs 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dienų

T Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakaru, išskyrus ketvertu. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory D562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarai*.

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
52 E. 107th St. 

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 25*2

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj ir Pitnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyju 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

3201

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

Valandos: nuo iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 19 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Re*. 6600 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Telefoną* Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d, ir 6:80 iki 9:86 v.
i 4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. UI

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

105

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

Phons Franklin 2461
Leonas S. Mikelonis

Advokatas 
10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 ihd 9 vaL 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 8926

F. W. Chernauckas 
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1990 S. Union Are.

Tel. Roosevelt 8710

Joseph V.Mock
Advokatas

756 W. 35th St. kampas Halsted St. 
Tel. Yards 6423

__ ___ _____ _ Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
7 iki "8' vai' NediL nuo 10 Iki 121 Residenciia 42U1 S. Mapkvood 4ve.

Rez. Telephone Plaza 8200 Tel. Lafayette 1685

MM



NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

i ir nuši
lai skundimai. Kliubo iždininkas 

; Antanaitis dar tebeserga, bet 
atrodo smagesnis.

Ką mate ir nugirdo 
Reporteris

Praloto Olšausko bylos atbalsiai 
Čikagoje

Tetušios Konstantino (pralo
to Olšausko) byla pasibaigė. 
Bylos aprašymas “Naujienose“, 
imtas iš “Lietuvos žinių“, taip
gi pasibaigė. Dabar keletas žo
džių apie tai, kaip čikagiečiai 
reagavo Į tą bylų.

Vadinamų laisvųjų žmonių 
nuomonė neįdomi. Jie, mat, su
pranta, kad visko šiame mar
game sviete gali pasitaikyti- ir 
pasitaiko taip su svietiškais, 
kaip su dvasiškiais.

Kas kkita su parapijonais, 
ypač moterimis, šios dievobai
mingos moterys, vis dar mano, 
kad vyras, tapęs kunigu, ne
tenka žymios dalies žmonišku
mo. Pavyzdžiui, kad kunigui 
nė mergos nerupi, lai jis butų 
ir jaunas'; nė turtai, nė garbė 
žmonių akyse, nė kitokios že
mės marnastys.

Nesunku suprasti, kad dievo
baimingiems žmonėms 
Olšausko byla pasirodė 
paties pragaro versmės 
Tur būt jokia kita eilė 
“Naujienose” šiemet skaityto
jai neidomavo taip, kaip įdo
mavo praloto byla. Natūralu, 
kad ir davatkos neiškentė ne
skaičiusios tų aprašymų.

Iš karto jos mėgino kelti 
“protesto” balsą. Girdi, tik 
“Naujienose”, tik “bedieviai” 
rašo apie šią bylą.-, ir prasima
no. Jei dar rašytų apie pa
prastą kunigą, tai, rasi, galima 
butų tikėti. Bet dabar, apie 
pralotą... ir nutraukdavo kalbą 
nebaigusios mintį išreikšti. Ko-

praloto 
tartum 
žiotys, 
rašinių

dėl,esą, “Drauge” nieko nopra- syta Įvairus raportai 
nešama? Jei butų teisybė, tai! skundimai. Kliubo 
ir “Draugas” rašytų.

Kada pagalios ir brolių mari
jonų organe pasirodė apie pra
loto Konstantino vargus trum
putė žinelė, tai ji lyg kalnu pri- 

' slėgė kunigo gynėjus ir užta
rėjus. Kas daryti?

Pasiliko vienas argumentas, 
būtent tas, kad ne pralotas kal-

[ tas, bet ta nelaboji “boba” Us't- 
janauskienė. Ji 
traukusi pralotą, 
tas. Nekaltas.

Tikrai nekaltas, 
lotas savo laiku dar 
važinėjęs, tai dievobaimingiems 
žmonėms teko patiems matyti jį 
ir girdėti kalbant. Kalbėjęs ku
nigas' Olšauskas taip gražiai, 
nors ne viską buvę galima su
prasti. Ne, jis negalėjęs grie- 
šyti. Tik ta “boba” nelaboji 

ji kalta.
šitokios nuomonės laikosi ir4 

šiandie daugelis dievobaimingi) 
čikagiečių— vyrų ir moterų.

Kai kurios dievobaimingos 
moters, nors būdamos Čikago
je, stengėsi pralotai pagelbėti 
(ypač jo garbę apsaugoti) kaip 
išmanydamos. Pora šeiminin
kių, pavyzdžiui, visą laiką slė
pė “Naujienas” nuo burdingie- 
rių, nors dienraštis ėjo jų, bur- 
dingierių, vardu. “Naujienos” 
tai “pražūdavo”, tai paštorius 
jų “neatnešdavo”, tai “kaimin- 
ka pasiimdavo” jas, tai vaikai 
“sudraskydavo”.

Dabar trokštama, kad 
ko greičiausia užmirštų tą 
laimingą bylą.—Reporteris.

O jis nekal-

Kuomet pra- 
merikoje

Cicero

visi
ne-

Praleiskit
Kalėdas

LIETUVOJ

Draugystės Lietuvos Karei
vių vakaras pavyko neblogai. 
Publikos buvo daug ir visi išsi
nešė gerą Įspūdi, arba, kitaip 
sakant, visų ūpas geras; dau
guma sakė: patiekite daugiau 
tokių vakarų. Tai labai sma
gu girdėti.

Galiu pranešti visų žiniai, jo
gei 24 dieną šio mėnedo šioje 
pačioje svetainėje, t. y. Lietu
vių Liuosybės svetainėje, bus 

| daug įdomesnis parengimas. I 
, Vaidins veikalą “Baltijos pa
krantėse” veikalą, kuri sutaisė 
ponia Marė Dundulienė. Taigi 
turėkite atmintyje 'tą dieną ir 
visi bukite laiku, taip kaip ir 
pereitą kartą. Vaidinimas pra
sidės punktualiai.

O po lošimo bus smagus šo- 
1 kis jauniems ir seniems. Nusi- 
■ pirkite biletus iš anksto, kad 
! nereikėtų prie langiuko laukti, 
Biletus galite gauti pas P. J. 
Kavaliauską (aiskriminėje) ir 
pas kitus to vakaro rėmėjus.

Dvi Švenčiu 
Ekskursijos

Pasaulio Didžiausias Garlaivis
S. S. LEVIATHAN

plaukia tiesiog j Cherbourg ir 
Southampton 

GRUODŽIO 7 d.
Asmeniškai vadovaujant 

p. Jos. Turck.

S.S. George.Washington
Plaukia tiesiog į Plymouth, 

Cherbourg ir Hamburg
GRUODŽIO 12 d.

Asmeniškai vadovaujant C. W.
Schreiber ir W. Schuckman.

TSSIRINKIT bet kokį šių, pasaulyj 
pagarsėjusiu laivu ir Jus atvyksit 

j savo tėvynę laiku, dalyvaut Kalė
dų šventese.

Pirkit iš karto bilietą į ten ir atgal 
ir bukit užtikrinti sugrįžimų. Mes 
Jums padėsim išpildyt sugrįžimo 
leidimus.

Platesniu informacijų ir speciališ- 
ku ekskursijos kainu, klauskit savo 
vietinio agento ar rašykit tiesiog į:

Raudonos Rožės kliubas’ pa
augo keletu desėtkų naujų na
rių. Bus dar daug naujų ir 

' sekančiame kliubo susirinkime. 
Vadinasi, paskelbė “manifestą” 
kaip savo 15 metų gyvavimui. 
Viename susirinkime priimta 
ženočius, t. y. vedusius vyrus 
tik ne senesnius, kaip 30 metų.

i Bet įsispraudžia ir senesnių. 
Tai ir praėjusį susirinkimą kai 
kurie tapo atmesti.

šis kliubas yra vienas di
džiausių ir 'turtingiausių vietos 
organizacijų. Nariai yra veik
lus, jų parengimai visuomet pa
sekmingi.

Sekantis kliubo parengimas 
bus Padėkavonės dieną, Lietu
vių Liuosybės svetainėje. Ren
giama smagus šokis, galima bus 
laimėti turkę. 
perkant juos iš 
centai.*’ Aš jau 
ten busiu.

Draugystė Apšvietos Vyrų ir 
Moterų rengė vakarienę. Pa
sekmes nekokios. Iš šimto na
rių nebuvo nė pusės. Pasirodo, 
kad narių tarpe nėra sutarties, 
ir jos nebus kol lietuviški bur
liokai nesiliaus varę savo pro
pagandų lietuvių tarpe.

Tą draugiją kaip tik jie ir 
valdo ir tol valdys, kol didžiu
ma narių pasiduos’ saujalei Ru
sijos garbintojų.

Lietuvių Improvement kliu
bas turėjo susirinkimą. Išklau-

Biletų kaina, 
anksto, tik 65 
turiu biletą ir

STATES
110 S. Dearborn St., Chicago, III.

45 Broadway, New York City

Ateinantį pavasarį bus pra
platinta 12-toji gatvė. Teks 
kelti daug namų. Jų tarpe ke
letas priklaus'o lietuviams. Va
dinasi, tas musų kampelis* bus 
vėl pagražintas, švarios, plačios 
gatvės daug reiškia apielinkei.

Iš raportų pasirodė, jogei yra 
rengiama balius kliubo naudai. 
Jis įvyks 30 dienų lapkričio 
p-nios Lukštienės svetainėje, 
prie 15-tos gatvės ir 49 Avė. 
Kliubo nariai, nepamirškite tos 
dienos.

Sekantis kliubo susirinkimas 
bus laikomas Lukštienės sve
tainėje. Susirinkimui nariai 
bus šaukiami atvirutėmis, kaip 
priešme'tiniam.—Ciceronas.

Ką sako Lietuvių 
Radio Programų 

Klausytojai

Atsiliepimai apie Koncertus per 
radio, iš stoties WLS, ku
riuos rengia “Naujienos”, 
Jos. F. Budrikas ir Harry 
Alter Co., Majestic Radio 
distributoriai, antradienio va
karais, nuo 8 iki 9 valandos.

Gerbiami Tamstos,—
Padėkavoju širdingai Nau

jienoms ir Majeslic Kadio už 
tuos gražius programas, kada 
turime lietuvišką valandą.

Programai gražus ir aš juos 
an- 
lie-

art. 
gra- 
I .ie-

visus gerai girdžiu. Kas 
tradieni klausaus, kai yra 
laviška valanda.

O labiausia padėkavoju 
Juozui Olšauskui už tokias 
žias daineles, kurias jis iš
t u vos parvežė j Amerika mums.

Pasilieku su pagarba, lauk
damas ateinančio antradienio 
’iet aviškos valandos. Norėčiau 
girdėti kuo daugiau p. Olšau
ską dainuojant per

John
Oak

*
“Naujienoms”,

Klausėmės jau keleto Lietu
vių Programų. Jūsų Majestic 
valanda nepalieka eilėje, jei pa
lyginsim su bet kuriuo iš duotų 
per orą programų iki šiam lai
kui.

Norėtumėm dar išgirsti Juo
zą Olšauską — baritoną — dai
nuojant “Dvi liaudies dainas, su 
kanklėmis“.

Pilsucki iš še’myna, Chicago, 
III. (Laiškas rašyta anglų kal
ba. Aukščiau paduotas verti
mas). *

radi o,
Petraitis, 
Forest, III.

Gerbiamos Naujienos, —
Ką tik parėjau klausęs lietu

viško “Naujienų”, p. Budriko 
ir 'Majestic programo per radio 
Klausėme vienuolika ypatų. Tu
rėjom linksmą valandą apribotu 
laiku stoty, pas Mr. Jacop 
Strich, 1913 — 52nd St., Keno
sha, Wis.. radių pardavėją.

širdingai dėkojam, ypatin
gai poniai Onai Biežienei, so
prano, ir Birutės charui, o taip
gi p. Juozui Olšauskui, Dzimdzi- 
Drinidzi baritonui.

Visi programai buvo labai 
dailus. Linksma atsiminti. 
Skleisime kaip galėdami “Nau
jienas.

širdingai ačiū už pasidarba
vimų šį sumanymų ivykdinti 
šiuos programas.

Su gilia pagalba, Stanley J. 
Balčaitis, Kenosha, Wis.

>;<

Gerb. Naujienos, —
širdingai dėkojame gerb. 

Naujienoms ir p. J. F. Budri- 
kui, už tokį gražų programą, 
kurio mes klausėmės antradie
nio vakarą iš radio stoties 
W. L. S. Programas mums la
bai patiko, o labiausia tai p. 
Olšausko dainelės, pritariamas 
kanklių. Taipgi ir visas pro
gramas buvo labai puikus. Lau
kiame kito antradienio su ne
kantrumu.

Su pagarba,
Mr. ir Mrs. Blozgis, 

Chicago, III.

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė,

DEL įSIPIOVIMŲ IR 
ŽAIZDŲ 

Neprilelskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekviena isipio- 
mų, žaizdą ar |ęft>rėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgytu

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

. Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real

f uiaiiciai 
Finansai-Paskolos

Antradienis, lapkr. 12, 1929

CLASSIFIED ADS
Help vvaniea—Malė 

Darbininkų Reikia
REIKALINGAS janitoriaus pagel- 

bininkąs. Turi būt unijistas ir neve
dęs. 5614 So. Wabash Avė. 1 lubos.

ir

Jos

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PRANEŠIMAI

kad 
“O 

geri

Gerb. Naujienos, —
Siunčiame lietuvių programų 

rengėjams ir dalyviams garbės 
vainiką ir tariame ačiū už to? 
kius šaunius programas. Aš
tuntas koncertas taip šauniai 
išėjo, kad negalima ne apsakyti 
žodžiais.

O tos kanklės ir tos dainelės, 
tai taip aiškiai, taip gražiai 
skambėjo, kad, rodosi, ant vi
sados pasiliks atminty.

Ačiū poniai Biežienei.
balsas gražus ir malonus. Taip
jau ačiū chorui ir visiems dai
nininkams.

Dar norėtumėm karta kank
les išgirsti.
„ .Ona ir Stanislovas Lukošiai, 
Chicago. III.

P. S. Dar norėtumėm, 
padainuotų šias daineles: 
berneli vienturti“ ir “Mes
žemaičiai“ — su kanklėmis.

s;t •■!< sĮt

Gerbiamos Naujienos, Majes
tic Radio ir Jos. F. Budrik, —

Ačiū už surengimą tokių gra
žių programų per radio iš sto
ties WI.S. 5 dieną lapkričio. 
Klausėmės susirinkę apie 15 
ypatų. Visiems labai patiko lie
tuviškos dainelės ir muzika. Bi
rutės choras kada uždainavo, 
tai buvo tikrai malonu klausy
tis.

P-nas Romanauskas su p-nia 
Biežiene labai grąžiai padaina
vo. Orkestrą taipgi gražius 
numerius grojo.

Tai tik linksma, kad lietu
viai gražiau už kitus pagvoja. 
Kada p. Olšauskas pradėjo dai
nuoti ir kanklėmis skambinti, 
tai galima sakyti, kad visi, kas 
tik girdėjo, laukėme į radio 
žiūrėdami, idant ilgiau dainuo
tų. Neatsibostų klausyti per 
naktį.

Širdingai ačiū visiems, 
mus palinksminate.

S. Z., Chcago, III.

kad

Bridgeporto Lietuvių Politikom ir 
Pašelpos Kliubo paprastas susirin
kimas įvyks utaminko vakare, lap
kričio 12 d., 8 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijos svetainėj, 8133 So. Hal
sted St. Nariai kliubo esate kvie
čiami atsilankyti ir naujų nariu at
sivesti. Valdyba.

Chicagoa Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas atsi
bus utaminke, lapkričio 12 d., Maso- 
nic Temple svetainėj, 1547 North 
I^avitt St., 7:30 vai. vak. Visi 
nariai būtinai susirinkite laiku, nes 
bus nominuojama valdyba dėl atei
nančių 1930 metų.

X. šaikus, rašt.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2% nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Diviaion St. 

“Upstairs’’ 
Telephone Armitage 1199

Miscellaneous 
Įvairus 

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus H .
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth. Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ke lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii 
ryto iki 4 vai. po pietų.

ir sumanus vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Baterių aptarnavimas
Phone Boulevard 2854

Joseph Witolds
and Battery service. VulcaniTire 

zing. Naujos batarės garantuotos ant

3647 So. Halsted St.

□atarės gai
metų $6.95.

“ ‘ ‘ ‘ CMcage, III.
Lietuvis savininkas.

J.

Business Service
Biznio PatarnavUnaa

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., , 
ITARDWARE, PAINTŠ &

WALL PAPER 
Painters & Dėcorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261
specialistas rydyme chronUKų ir oaiijn li

rų Jei kiti negalOjo jumis įtoyeMitl. atsUan 
tyki t pas mane. Mano pilnas Ifiogzaminavl- 
tias atidengs jūsų tikrą ligą ir Jei aft apsl- 
melu jus gydyti, sveikata jums eugryl. Ei 
cit pas tikrų specialistą, kuris neklaus just) 
tur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
.to galutino idegzamlnavlmo—kas jums yra.

CLASSIFIED ADS.

ralutlno išegzatniuavlmo—kaa jum® yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
•lėtų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioi nuo 10 rvto ki 1 po pietų. '

20

f

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

Panedėly ir Utamin- 
ke, Lapkričio 11 ir 12

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

“Side Street”
dalyvaujant

Owen Matt, Tom Moore ir k.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
“Zip, Boom, Bang” 

Kalbančios žinios

Universal Restaurant 
Gardus, sveiki lie
tuviški valgiai ir 
mandagus patarna
vimas.
A. A. NORKUS, sav.

750 West 
31st St.

. III III 11 ■ ■ I J

mo-

Tel. Gary 2-7749
Dr. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Dr. J. JACOBE
PAGELBININKAS

Du ofisai:
1428 Broadvvay

Gary, Ind., ir
4902 Forsyth Avė.

East Chicago, Ind.
Aš esu užbaigęs tris daktarų

kyklas. Gydau nuo visų ligų, staigių 
ir kroniškų. Sergantys žmonės gy
dykitės pas tikrą gydytoją, kuris 
jums sugrąžins sveikatą. Ant parei
kalavimo važiuoju į namus toli ar 
arti.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. : PermufinU j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
——............. ... ........ .......—

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CON8UMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
kaitliavimas . Mes atliekame ge

naus! darbą mieste. Kedzie 8463.

NEREIKIA ĮMOKfiTI 
Pabudavosime ir finansuosime, 

kaip patiks, taipgi parūpinsime lotų. 
Jūsų nuosavybė bus priimta kaipo 
j mokėjimas.

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
įskaitant cementines grindis. Namų 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4598 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

i finaiidal 
FinanMi-Paskoles

Paskolos suteikiama
į viena dieną,

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

< *

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriami vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnones materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486
---------O------ -

ATIDARIAU bučernę ir vaisių 
krautuvę. Fermeriai yra kviečiami 
atvežti šviežius vaisius, žąsis ir ki
tokius valgomus daigtus. Joseph 
Navickas, .3847 S. Morgan St.

Miscelianeoiib for 8aie 
jvaįnm Pardavimai

GARSUS Pietinės — Illinois mine 
run $6.50 už toną, pristątom. la
bili mažai dulkių. Lump egg, nut 
$8.00. Pristątom. Govalis, Blvd. 1036

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo grojikli pianą, 
suolelį ir 50 rolių už $75 Tai ba
lansas morgičiaus.

8213 Cottage Grove Avė.

TURIU parduoti savo $900 gro
jikų pianą už neišmokėtą dalį, arba 
morgičių —- $128, cash ar išmokė
jimais.
MID-WEST PIANO STORES 

6136 S. Halsted St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

3 MM. 8KURINI8 •e)tlyMo» •eUn $7.50, 
vatiniai pečiai $S, ,Dreteria) $5. Lovot $2. 
Daybede $6. KauhU $10. AitbaMuiii $5. Vir- 
lųvSe kabinetai, virtuvė* tetai. . Valgomojo 
kkiub. •etai.

SAUGER,
t„ prie 8t. Lavvrence, 

Atdara utarn., keiv. rob. vakaralt.

BAUGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2. ir 8 Am. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jaoųuard, ate. $35 iki 
$6940, 8 Šm. miegamojo kamb. setai, 
su sjirinfraaiš ir matracu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $48. Kau
rai visokio dydžių. Dinette setai ąžuo
liniai $14.60. $750 Staik upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
1809 W. Lake St. Atdara iki 10 vai.

PAAUKOSIU 3 šm. seklyčios se
tą. $275 vertės, už $110; 9 tūbų elek- 
tnkinį radio, $250 vertės, už $75; 
9x12 Wilton kauras, $65 vertės, už 
$25^ coxwe!l. riešuto valgomojo ir 
miegamojo Kambario setai, lempos 
ir t. .t

MRS. BARTELL, 
214 E. 71st St., Triangle 9067

PRIVERSTA esu parduoti 3 šmo
tų parlor setą vertės $325.00 , už 
$110.00; 9x12 Wilson kaurą vertes 
$65.00 už $25.00. CoxWell kėdę; 9 
šmotų Walnut valgomojo kambario 
setą vertės $275.00 už $115.00; 4 
Šmotų walnut miegamojo kambario 
setą, elektrišką Radio, lempas ir t. t. 
dėl iširimo šeimynos.

MRS. G. BARTELL 
214 E. 71 St.

Tel. Triangle 0067

Automobiles
PRANEŠIMAS 

širdingai kviečiame jua pama
tyti vėliausios mados naujus 
1930 “400’ Nash karus su vė

liausiais pagerinimais. Pas 

BALZEKAS MOTOR 
SALES 

4030 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 2082

*28 Buick 5 pas. BMan 
*20 Pairę Bedan 6 ratai 
'20 Etwex Bedan ........—-----------------
1927 Naab Coach ■perlui .__ ______ __
'29 Ford coupe ------------------
*29 Ford Roadater---- ----------------------
*28 Aiiburn Roadater _____ __________

MeDERMOTT MOTOR SALES CO 
7138 8. Halated 8t..

-______  $800
——;____ $278
_______  $500 
_______  $26'» 
_________ $40(1 
_______  $400 
_______  $550
Triangle 0330

Help VVanted—Fernafc 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, valgis ir kambarys ant vie
tos. Atsišaukit po 6 vai. vakaro, 
4008 S. Artesian Avė.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
For Reni

RENDON 4 modemiški kamba
riai; ant 2 lubų arba 7 kambariai 
ant 1 lubų, garu šildomi. Pigi ren- 
da. 900 W. 52 St., kampas Peoria gt.

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

RENDON dėl mažos šeimynos 4 
šviesus, švarus kambariai, gazas, 
elektra ir karštas vanduo, 2 augštas, 
mūrinis namas. Rendos $15.00. 
Waskelevicz, 3534 S. Parnell Avė.

RENDON 5 kambarių flatas, pe
čium šildomas, naujai dekoruotas su 
visais įtaisymais, 1822 So. 48 Ct. 
Cicero, III.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA lunch room ir 9 
kamb. išfomišiuota Rooming House 
parsiduoda už $650, arba mainau 
ant automobilio ar loto. 3352 South 
Halsted St. Tel. Yards 6751.

PARDAVIMUI grosemė ir smulk
menų krautuvė, arti prie didelės mo
kyklos, gera vieta dėl jaunų žmonių. 
1623 W. 51 St.

BARGENAS. Išvykstu į Lietuvą, 
todėl skubiai parduosiu bučernę ir 
grosernę; gera vieta, 4530 So. Wood 
Street.

Farms For bale 
Ūkiai Pardavimui

160 AKRŲ Kane paviete, gera dėl 
pieno ūkio. Riebi žemė. Kaina $21,- 
000. $5,000 įmokėti, likusius per 10 
metų.

160 AKRŲ, McHenry paviete, taip
gi priediniai 50 akrų su upeliu. Pa
stebėtinas pirkinys.

. 280 AKRŲ, medžiais apaugę. Del 
investmento. 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000. $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašy
kite. dėl platesnių žinių. Agentai ne
silankys pas jus. NAUJIENOS, Box 
1137, 1739 So. Halsted St.

Exctiange—Mainai
IŠSIMAINO bizniavas namas — 

Storas su 4 flatais, mainysiu į pri- 
vatišką namą, lotą, nedidelę farmą 
arba priimsiu bučernę kaipo pirmą 
įmokėjiiną. Taipgi galiu priimti na
mą ir kitame mieste. Kreipkitės — 

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

SKOLINAM PINIGUS
PARDUODAM, MAINOM

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
morgičius ir farmas visuose miestuo
se ir valstijose. Taipgi skolinam pi
nigus ant 1-rrių, 2-rą ir 3-čių mor
gičių už 6 nuošimti. Apdraudžiam 
nejudinamą turtą, automobilius ir ki
tus dalykus. Kiekvienam užtikrinam 
tik teisingą ir greitą patarnavimą, 
dėl to musų biznis pasididino. Su 
viršminėtais reikalais kreipkitės y- 
patiškai arba laišką rašykit.

J. NAMON & CO.
Mortgage Bankers & Real Estate Inv.

2418 W. Marųuette Road,
arti Westem Avė. Tel. Grovehill 1038

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

AUKAUSIU mano 5 flatų murini 
namą, tik vienas blokas nuo Oak 
Park “L” stoties, Austin. Penkių 
metų senumo, garo Šiluma, 4 kamb. 
kiekviename flate ir “sun parlor”. 
Visur ąžuolo, tile audynės, 4 karų 
garažas; įplaukų $2,900. Kaina 
$22.500. Turiu gaut cash $6,500.

Telefonuokit:
Euclid 1659
Savininkas ,




