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No. 273

Lenkai nesitiki “gero” 
ro Zauniaus1S

Naujasis Lietuvos užsienių reikalų minis- 
teris esąs toks pat Lenkijos nevidonas, 
koks kad buvo Voldemaras

Pranešimas iš Varšuvos sa-jną, o to Lietuva negalinti (la
ko, kad lenkų spauda pąskel-į ryti.
bus D-ro Zauniaus, naujojo Komentuodami D-ro Zau- 
Lietuves užsienių reikalų mi-j niaus pareiškimą, lenkų laik- 
nisterio, pareiškimų dėl Lietu-1 raščlai, kaip Gazeta Polska, sa 
vos politikos su užsieniais. Kon- ko, kad naujasis Lietuvos už 
ferencijoje su lietuvių spaudas 
atstovais D-ras Zaunius, bū
tent, pasakęs, kad ta poetika 
pasiliksianti, kokia buvus, ir 
remsiantis Lietuvos valstybes 

istorinėse jos ribose su so
stine Vilnium — rekonstrukci
jos programų. Visi kiti klau
simai esu antraeilės reikšmės.

Ir dėl Liepojos-Romnų gele
žinkelio atidarvmo D-ras Zau- • • 
nius laikąsis tos pat politikos, 
kurios laikęsis buvęs premje
ras Voldemaras. Tą geležinke
lį atidaryti, — pasakęs nauja
sis užsienių ministeris, — reik
štų atidaryti lietuvių-lenkų sie-

sienių ministeris einąs čia pė
domis Voldemaro, kurio politi 
uis programas buvęs “sa^ižu- 
di ligas pačiai Lietuvai.” Tas 
p?ici;kinu..; aiškiai parodus,

kytis “nevidoningo nusistatymo 
prieš lenkus,” nes neatsižadąs 
Vilniaus, bet ir nėnurodąs prak
tiškų badų Vilniaus klausimui 
išspręsti. Del tokio D-ro Zau
niaus pareiškimo laikymasis 
Lenkijos rezerve esąs dar la
biau pateisinamas, nekaip lig- 
šiol kad buvę. Atkartoti Kara
liaučiaus konferencija butų, 
girdi, lik juokinga komedija.

Fašistu-komunistu 4* t

laimėjimai Berlyne
Pranešimai iš kilų miestų ro

do taipjau fašistų laimėjimų. 
Dresdene jie laimėjo keturias 
vietas, tuo tarpu kaip naciona
listai ir komunistai prarado po 
dvi vietas. Frankfurte fašistai 
laimėjo penkias vietas.

BERLYNAS, lapkr. 18. — 
Vakar įvykusiuose miesto rin
kimuose Berlyne stambiausios 
laimėtojos buvo kraštuliniau- 
sios partijos fašistai ir ko
munistai.

Berlyno miesto taryboj) iš
rinkta:

Socialdemokratų - 
vai, pirma buvo 75 
tų — 57, buvo 43; nacionali 
tų — 41, buvo 47; liaudies par-jverio portretą, 
tijos 15, buvo 1; demokra- pakabintas 
tų 14, buvo 21; fašistų — 13, Imliose Varšuvoje, 
nebuvo nė vieno; ekonominės: -----------
partijos 11 buvo 10; een- 
tnstn — 8, tiek ir pirma buvo. Į.o ’18. — vietos gy

Nežiūrint, kad socialdemo Heli vakar įnešė teisme 
kratai prarado devynias vietas J prieš savo vyrą George 
jie vis dėl to pasilieka-pirma | reikalaudama “divorso”. 
ir stipriausia partija miesto ta- Heli kaltina misterį Heli, kad 
ryboje. jis labai keikiąsis.

Lenku tapytojas darys 
Hooverio portretą

NEW YORKAS, lapkr. 18. 
66 atstu-'— Laivu Berengarija vakar 
komunis-, atvyko lenkų tapytojas Tadas 

S tyku padaryti prezidento Hoo- 
Port retas 

Lenkų seimo ru-

Io\va,
Mary 
byla 
Heli'! 
Misis

Margajame Pasauly
Inkvizicijos liekanos pradžios mokyklose Lietuvoj

Kauno “L. Žinios” rašo: mušti,
Viena Šančių pilietė padavė bet aš atsisakiau. Jis man ta- 

šitokį nepaprastą skundą Kau- re jei aš ji nuplaksiu, tai pri 
no pradžios mokyklų inspekto- imsiąs j mokyklą, o jei ne, tai 
r i u i:

“Kauno Miesto Ponui In
spektoriui

“Pumputienės Veronikos, gy-
Juoza-

ne.
“Dabar vaikas serga. Nuėjau 

pas vedėją knygutės parvedi
mui gydytojo, tai jis nedavė, 
mat sake, kad vaikas išvary
tas iš mokyklos. Dieve, ką da
bar man daryti. Vaikas serga 

27 ir išgintas iš mokyklos. Neži
nau, kodėl taip yra dabar. So

“venančios Šančiuose,
“pavičiaus pr. 4 L

“Skundas.
“Mano vaikas mokosi

Kauno miesto pradžios moky- nau, kodėl taip yra dabar. Sė
kloj. Nežinia kuriuo bildu jis niąu to tenai tikrai nebūdavo, 
prasikalto žodžiu vedėjui Sob- i Mes visi negalim užmiršti savo 
liui. Mano sūnūs kelis kart at-[senojo vedėjo Gylio. Jis ta 
siprašinėjo vedėją. Pagaliau buvo žmogus, jis buvo musų 
Soblius liepė pašaukti mane, visų tėvas ir vaikų biednuome- 
Man atėjus tapo sušaukti iii ir nes. Prie jo vaikai su noru mo- 
IV skyriaus vaikai 
ėmė iš spintos 
supintą iŠ dratų 
juo mušti vaiką, 
kai atsisakiau, 
tarė, kad jei aš

, vedėjas iš-, kėši, jiems buvo brangi moky- 
dabar vaikai visaigeležinį įnagį kla, na, o 

ir liepė man baidosi. 
Aš kategoriš- ’ 
Tada Soblius į 
nemušanti sa ! 

vo vaiko, tai užmokėsianti pa-' 
Landą, mat dabar I 
mas toks einąs iš inspektoriaus. 
Su kruvina širdžia mušiau sa
vo vaiką. Vedėjas liepė par-;
griauti vaikams mano vaiką ir rašte, 
plakti. Soblius liepė mušti vai- (par.) 
ką tol, kol pasirodys kraujas. Į Tai

dną Inspektorių 
tai atkreipti dėmesį ir neduo
ti vedėjui taip sauvaliauti. Apie 

tai įsakv -!š* *vyk* gali Paliu<l-Vti III ir IV 
‘ * skyrius, nes jie matė ir gir

elėje.
,-F •

“Pumputienė Veronika bė
jai prašant pasirašė 
Pumputis.”

t\cį lvi, ivvi jzcioiivujo rvuiiiujao. nu vaizdelis, primenąs labai 
Mušiau vaiką tol, kol jis apal- senus inkvizicijos laikus.

■■

Prašau

[Atlantic and Pacific Photo 1

Washington, D. C.— Prohibicininkai daro .kratą pas George Cassidy. Rado 266 kvortas 
degtinės. Sakoma, kad Cassidy pristatinėjęs degtinę kai kuriems aukštiems Washingtono ponams.

Buchann, kommz- ~ „alfabctiz,w, 
no orakulas, išmes- 
tas iš politinio biuro,
„ .. . 'pritariamus, paskyrė dvidešimt
Kompartijos centras grans talpoj |iarl palariamąja komi-i 

pat išmetimu Ry kovui ir 
Tbmskiui. jei jie ilgiau pa
siliksią opozicijoj

pt-iemone ko- yRininRu par 
tijos kongresas bai 

gėsi muštynėmis

Lašinių Skutimo Byla
KALNAS, spalių 21 [“L.Ž.”] 'toj yra taip, kad pati Uk

lašinius intendantūrai pardavė 
5 et. pigiau, negu pati mokė
jo, o tuo tarpu išvedamas pel
nas už tą lašinių partiją ir pats 

. . , Ip- Rajeckas tada buvęs Uk. s-buhalteris Rajeckas. ,: . , . . . .i gos buhiateriu dabar nežino

ir pasiaiškinimais
teisiamais Fridzinskas ir savo 
klausimais- 
dažnai sukelia juoko.
Uk. s-gOs

Uk. s-gos buhalterija 
neaiškumai.

Buhalterijos k n y gose 
aiškumų tiek daug, kad ir pats

MASKVA, lapkr. 18. Ni- 
kalojus Bucharinas vakar tapo I 
centralinio vykdomojo kompni- i 
stų partijos komiteto išmestas 
iš “politbiuro” (politinio biuro, 
aukščiausios sovietų valdžios 
įstaigos), kuriame jis buvo de-1 
ūmiosios opozicijos- vadas.

Per daugiau kaip dešimtį m?-j 
tų Bucharinas buvo vienas stip
riausių sovietų sąjungos vadų. 
Jis buvo vyriausias komuniz
mo teorininkas ir per daug 
metų buvo vyriausias komunis
tų partijos organo “Pravda” 
redaktorius.

Išmesdamas Bucbariną, cen
tralinis vykdomasis komitetas 
tuo pačiu kartu įspėjo Aleksie
jų Rykovą ir Michailą Tomskį, 
taipjau opozicijos vadus “polil- 
biure,” kad jeigu jie nesiliau
sią priešintis dabartinei kom
partijos politikai,, tai jie taip 
pat busią išmesti laukan.

Bykovas yra sovietų sąjun
gos liaudies komisarų pirminin
kas (premjeras), o Tomskis 
buvo profesinių sąjungų centro 
komiteto pirmininkas.

I ‘
Centralinis vykdomasis 

mitetas posėdžiauja jau 
lapkričio 10 dienos. Buvę 
zicįjoje N. A. Uglanovas,
bo komisaras, ir keli kiti ne
seniai nutraukė santykius su 
dešiniąją opozicija, prelimina- 
rinėj centralinio komiteto'* se
sijoj prisipažindami savo cre- 
zijcs3 ir prižadėdami daugiau 
nebegriešyti.

ko
mio 

epo- 
dar-

“Hobos” reikalauta 2 
valandų darbo dienos
AKBON, Ohic, lapkr. 18. — 

Č’P ką tik pasibaigė visos Ame
rikos “hobų” (“keliaujančių 
darbininkų,” paprastai pabus
tomis vadinamų) konvencija. 
“Delegatai” buvo suvažiavę 
krovinių traukiniais ir, žinomą, 
dykai.

Svarbiausias konvencijos nu
veiktas darbas buvo rezoliuci
ja, kuria reikalaujama, kad bu
tų įsteigta dviejų valandų dar
bo diena.

Rezoliučija, kurioj sakoma, 
kad įvedus dvieju valandų dar
bo dieną, nedarbas krašte vi
sai išnyktų, nutarta pasiųsti

siją surasti priemonėms kovai 
sų analfabetizmu
Valstybėse. Komisija taria pa
vartoti tam radio.

Rusai atnaujino puo
limus Mandžurijoj

VARŠUVA, lapkr. 18.—Lai
tas čia Lenkijos ūkininkų 

Jungtinės^ L'orlijos suvažiavimas pasibai
gė delegatų tarpusavio mušty
nėmis.

'tvaikai atsteigti 
šyli policijai.

Vincentas Vitos, 
mininkas, apleido 
policijos sergimas.

18 raudonosios armijos aero 
planų bombarduoja Dalaino 
rą; geležinkelis išardytas

teko įsimai-

parlijos pir
su važiavimą

' Sovietai kilnos įtakin- 
gesnius darbininkus į 

kitas vietas

Jas pats ir su kreditais, (le
ne- bitais, avansais...1 *

O teismas vis, debto norėtų, 
kad l:k. s-gas buhalterija, nors 

Į ir paini, butų išaiškinta. Užtat 
*•** Iliudininko, Rajecko parodymus iioj \ ir-1 .... rpertrauke ligi pirmadienio ir 

’===: j nutarė liudininkui duoti popie- 

Valstiečiu sukilimai &
i buhalterijos knygos yra pri-

1 ii010tu jungtos prie bylos) ir tegul liu-
----------- (liniukas surasiąs paslaptis ir 

Neramumuose prieš fašistų vai- paaiškinsiąs teismui, 
džią 3 užmušti, daug suža- . ./ Šeštadienio teismo

buvo iššaukia dar keliolika 
(liniukų, bet jų parodymai 
našus į anksčiau davusių 
(liniukų parodymus, todėl 
kartoti tai, kas jau pasak 
nėra reikalo.

šeštadienį po pietų teismas 
neposėdžiavo.

Spalių 21 dienos teismo po- 
* .... Įsėdy buvo iššaukti dar trvs ir

. , , . . paskutiniai liudininkai, būtent:pietuose, taipjau Dagelis, St. šilingas ir Karob
lis. šie liudininkai tai bu- 

Ivusicji Uk. s-gos draugai ir bi
čiuliai, s-gos darbų ir nuopel
nų šulai. Pirmiausia teisman 
paliudyti buvo iššauktas

Dagelis.
Tai jaunas, mandagus, žvalus 

vyrukas. Jo atsakymai manda- 
igųs, gerai apgalvoti, gudrus.

Tada p. Dagelis buvęs Uk.

y

buhalteris, kuris savo ranku 
rašė ir citras ir antraštes, ne
gali susivaikyli.
bu b a 11 ori j os k n y g ų

PARYŽIUS, lapkr. 18.- 
iš Milanu, Italijoj, 

mai sako, kad Ąrbuzzi 
rijoje kilę valstiečių 
prieš fašistų valdžią.

Neramumai 
m o reikmenų 
nimo sąlygų.

Ii
•GaU- 

praneši- 
provin- 
maišlai

brangu-kilę dėl 
ir sunkių gyve

lijos pussalio 
Sicilijoje, kilę panašus neramu-i 
mai, ir dėl to tose dalyse 
skelbta karo padėtis.

Gdynėj suimti už sukty-
1 A T V j • > Vbes 4 aukšti lenkų 

valdininkai

posėdy 
liu- 
pa- 
liu- 

ir

TOKIO, Japonija, lapkr. 18. Į RYGA, lapkr. 18. ■.— Sovie- 
— Japonų telegrafo agentūra į tijos centralinis vykdomasis 
Rengo praneša iš Darbino, kad komitetas priėmė naują planą, 
sovietų rusai pradėjo 
ofensivą prieš kinus 1 
o-Mandžuli sektore,

Mandžurijoj,
Sako, kad 

tų armijos 
bombardavo 
geležinkelis 
Čiekąngo tapęs išsprogdintas.

Praneša taip pat, kad sovie
tų a<*roplanai išsprogdinę kinų 
aerodromą Botanke, 90 mylių 
į vakarus nuo Pograničnaja.

VARŠUVA, lapkr. 18.
neša, kad tapęs areštuotas bu-'s-gos reikalų vedėjas ir Seimo 
vęs Gdynės miestp prezidentas • frakcijos narys.
Krause, kadangi Pamario vai* i 1925 m. Dagelis s-gos sekre- 
vados įsakymu padaryti tirinė-1 toriatą perėmęs iš Josiuko ir

ją j kuriuo nepatenkintų darbiniu- jhnai parodę, kad miesto sta- paskui 'tvarkęs.• naują j
Dalaino-; kų gnųfės sovietijos įmonėse 

vakarų ir fabrikuose nebeteks savo- va- 
du. Centralinis komitetas įsakė 

aštuoniolika sovie- 
aeroplanų ’
Dalainorą ir kadi rinkti 15,000 darbininkų, 
tarp Dalainoro ir

tybos departamente papildyta 
suktybių.

neseniai paskirtiems įvairių pra-jnlcmis 
vakar įmonių viršininkams tuojau pa-1 1

■ • ■ ' ................. . kuJ
rie bus perkelti į kitas darbo 
vietas.

Nuo šio laiko, kai tik įmo
nių vadyba pastebės kurį dar-

įtakos ir daugiau sekėjų dar
bininkuose, jis bus perkeltas į

Jungt. Valstybių eks-|kll,'i ",,,s valdžios dcparlamen- 
portas per metus pra 

šoko 5 bilionus
VVASIIINGTONAS, lapkr. 18. 

— Užsienio ir vidaus prekybos 
biur.o pranešimu, Jungtinių 
Valstybių eksportas per praei
tus fisko metus, pasibaigusius 
birželio 30 dieną, siekė $5,284,-j 
600,000, — didesnis, negu ka
da buvęs.

!tą ar kooperatyvą, kad ten pa- 
■simokytų didesnio ištikimumo 
sovietų valdžiai.

Maskvos “Izviestija” prane
ša, kad Dono anglies tinstąs 
skiria 1010 darbininkų įvai
rioms vietoms sovietų biuro
kratijoje. Kilos pramonės daro 

itą patį.

Protokolų, girdi, buvę užsili
kę daug nepasirašytų. Kylant 

Suimta taipjau miesto inži-Į§jai bylai jis pradėjęs rūpintis, 
----; 'I adas 1-rankovski ir kad protokolai butų pasirašyti, 

■ys kiti aukšti valdininkai. ’.ĮNe visi C. V-bos nariai sutikę 
 į protokolus pasirašyti. Kiti 

ėmę sakyti, kad protokolai ne- 
18 Žmonių prigėrė Mek- tikri ir nenorėję dėti savo pa- 
sikos laivui paskendus'‘ašy. Daugelis tokius nesukai- 

---------- - l barnus valdybos narius įtikinė- 
MFjKiSIKOS MIESTAS, lapk. jęs, kad čia protokolai visai 

18. — e progreso, Jukafane, I tvarkoje, nesuklastuoti, jo sau- 
praneša, kad juroj ties Chilte- goti, 
pec’u paskendo krovinių laivas 
Villahermosa ir kad aštuonio- buvę mokama neatsižvelgiant, 
lika įgulos žmonių prigėrė. (Tąsa ant 2-ro pusi.)

Pinigai už valdybos posėdžius

Dawes pas MacDonaldą

LONDONAS, lapkr. 18.
Grįžęs iš Jungtinių Valstybių 
ambasadorius Davves šiandie 
padarė vizitą premjerui Ram- 
say MacDonaldui.

ORAS,

140 metų turkas Zaro
A g-a pasveikęs___ ■

KONSTANTINOPOLIS, lap
kričio 18. — Seniausias turkas 
Zaro Aga, kurs sakosi esąs 140 
metų amžiaus, ir kuris prieš 
kiek laiko buvo skaudžiai auto
mobilio sužalotas, dabar jau 
pasveiko ir tikisi sulaukti ly 
giai 200 metų amžiaus.

[Prieš kiek laiko telegramos 
buvo pranešusius, kad Zaro 
Aga buvęs"' automobilio užmuš

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

Debesiuota, gali būt sniego 
F ryto; šalčiau; stiprus žiemių 

: vakarų vėjai.

• Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 4&O jr po F.

Šiandie saulė teka 6:44, lei-
prezidentui Iloovcriui ir kon- džiasi 4:27. M€nuo teka 6:39
gresui. vakaro.

SCRANTON,. Pa., lapkr. 18. 
— Susilaistęs visas gazolinu ir 
pasidegęs, žuvo liepsnose Carl 
Motiska, 58 metų amžiaus, vie
nas žemiausių kasyklų inžinie- 
rių. Žmona, bandydama vyrą 
užgesinti, pati baisiai apdegė 
ir vargiai begu išliks gyva.

Inž.. Motiska nusižudė, tur
būt, iš didelio susikrimtimo, pa
starajame biržos krache pra
radęs beveik visą savo turtą.

Kalėdoms
mes esame duosesni negu bile kokiu kito
kiu laiku... Kiekvieno žmogaus noras yra 
palinksminti savo -tėvelius, brolius, sesutes 
ir gimines... Amerikoje mes perkame jiems 
dovanas, — Lietuvon mes pasiųsdavom pi
nigų...

Neužmirškime juos ir šiemet... Palinks
minkime juos, nes mus kiti linksmins... 
Naujienos jums gali būti tarpininku... Pi
nigus galite siųsti per Naujienas...

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami i trumpiausį 
laiką.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdarąs nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

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

J*



NAUJIENOS, Chicago, III.
■ - -- ----- — -į---------  ,-f—--------------

Antradienis, lapkr. 19, 1929

Lietuvos Valstybės Skolos Lašinių Skutimo 
Byla

Skola Prancūzijai
Skola The National Chemical Bank 

arba linų Monopolio
Skola Vokietijai

Iš viso likviduotų užsienio paskolų

Viso užsienio skolų 85.320.845,00
86.251.865,82 

valstybė
Iš viso skolų 

Procentų už paskolas iki rugpiučio 1 d. 1929 m. 
sumokėjo:

Pirmoji vidaus paskola 
Nepaprasta VI.P.K.G.R. 
V. I. Paskolos Lakštai

Auks.

Sumokėta 
valiuta 
250.801,00 

2.429.519,11

- litais
25.080,10

190.396,07
36.703,91

Skola
Skola £

2.680.320,11
623.778,82
517.043,79

6.000,00

252.180,08
6.237.752,20
5.170.437,90

293.400,00

Skola
Skola
Bank
Skola

Iš viso vidaus skolų
P. Amerikoje

J. A. Valstybėms
Anglijos Iždui

Iš viso neišėjusio (termino
užsienio paskolų $1.170.162,61

Francuzijai Fr.
The National Chemical 
arba Linų Monopolio £ 
Vokietijai M.

204.150,24

7.862,10

Iš viso likviduotų užsienio paskolų

Viso užsienio skolų

11.701.500,10
95.630,75

415778,58

511.404,28

12.212.994,38

Iš viso skolų 12.465,174,46
Tuo budu nuo 1.VIII.1929 m. Lietuvos valstybė iš viso turi 

86.251.835 lt. 82 cnt. skolos. Vienam gyventojui tenka 37 lit. 
21 et. Ta skola sudaro apie J/s metinio valstybės biudžeto. Val
stybės turtas, kuriuo ta skola garantuota, lygus apie 1 mili
jardą dolerių. Toks Lietuvos Valstybės įsiskolinimas nėra di
delis. Yra šalių, pav. Prancūzija, Lenkija, Rumunija, kurių įsi
skolinimas yra 10 ir net daugiau kartų didesnis už jų metinį 
valstybės biudžetą.

Iš patiektų čia davinių apie musų skolas mes matome, kad 
musų valstybė per išėjusį dešimtmetį varė atsargią paskolų 
politikų: ji niekad per daug neįsiskolino — tiek, kad neišneštų 
jos turtai, arba, kad negalėtų savo pasiimtųjų pasižadėjimų 
lengvai atlyginti. Musų valstybė taip pat laiku sureguliuodavo 
savo skubotai užtrauktas ir prie užtraukimo galutinai nesu
tartas skolas. Musų valstybe, kaip matome, visada lojaliai mo
kėjo ir tebemoka savo skolas, šitokia atsargiu ir protinga musų 
valstybės skolų politika, žinoma, nebeliks be teigiamų rezulta
tų. Geras ir lojalus skolų mokėjimas negali nesudaryti apie 
musų valstybę geros nuomonės tarp užsienio kreditorių ir dėlto, 
jei jai tektų vėl kada nors į juos kreiptis' dėl paskolos, tai nėra 
abejonės, kad jie nevengtų Lietuvai skolinti. Musų valstybė 
jau susilaukė tuo atžvilgiu gražių komplimentų. Kai 1924 me
tais ji sureguliavo savo skolą Amerikos Iždui, tai jis savo biule
teny Lietuvą paminėjo vienų pirmųjų valstybių, lojaliai mokan
čių savo skolas. Tas faktas buvo pakartotas daugelio įtakin
giausių spaudos organų Amerikoj ir Europoj. Labai teigiamo 
Įspūdžio padarė ir musų valstybės susitarimai su Anglijos 
Iždu likviduoti savo skolas, nors dėl jų sumų ir mokėjimo laiko 
dar galimą buvo ginčytis'. Dėlto, paėmę visą tai kas čia buvo 
pasakyta dėmesin ir darome išvadą, kad musų valstybės pasko
lų politika buvo sveika ir kad sąžiningas skolų mokėjimas savo 
skolintojams iš Lietuvos pusės,' sudarė jai gera vardą namie 
ir užsieny.

yra

atrodo, kad liudi- 
o ne

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
ar posėdžio dalyvio parašas 
protokole ar nėra.Tik buvęs de
damas kryžiukas prie to posė
džio dalyvio pavardės', kuriam 
užmokėti pinigai.

Raulinaitis klausia liudinin
ką, kaip veikę skyriai: ar sa
varankiškai, ar pirmininkui di- 
riguojamt. •

Dagelis atsako, kad skyriai 
veikę savarankiškai, o pirminin
kas buvęs daugiau reprezenta
cinis asmuo, negu sąjungos vir
šininkas.

Kur kas didesnio susidomėji
mo, negu Dagelis, sukelia pa
šauktas liudininku

Stasys šilingas
Visi gerai žino, kad anais ge

rais laikais ir p. šilingas Uk. 
s-goj buvo dideliu žmogum: Uk. 
s-gos Seimo frakcijos narys, 
centro valdybos narys, o 1926 
m. gruodžio mėn. p. šilingas 
Mikšio buvo pasiųstas ir į val
džią.

Nesunku suprasti, kad nei 
dabar užimama p. šilingo vie
ta, nei Uk. s-gos politika, ku
rios aktingu dalyviu bendradar
biu savo laiku buvo, nei atvedi
mas pas’ buvusius kolegas, ku
rie sėdi kaltinamųjų suole, 
šiandie viešai kalbėti malonu
mo nesudaro. Tai buvo jaučia
ma iš kiekvieno liudininko žo
džio, iš kiekvienos frazės. Iš ša
lies žiūrint
ninkas atėjo atgailauti, 
liudyti.

Vis tie nelaimingi seni 
protokolai

Šilingas teisme aiškina, kad 
buvę atsitikimų, kad v-bos po
sėdžių protokolai likdavę nepa
sirašyti. Todėl prieš išeinant iš 
uk. s-gos daug tokių “užsiliku
sių” ir “nepasirašytų” protoko
lų jam tekę pasirašyti.

Nuga-Tone prašalino jos 
skilvio trubelius

Štai yra raportas ponios J M. Blair, 
Oklavvaha. Fla., kurį kiekv’enas turėtų 
perskaityti. Ponia Blair yra 64 metu am
žiaus ir prieš vartojimu Nuga-Tone, jos 
skilvys vis bu^o suiręM, ką tik ji neval
gydavo, jai kenkdavo. Dabar ji gali val
gyti bile ką ir skilvys visai lengvai su
virškina. Tai yra puiki žinia žmonėms 
kurie turi prastu skilvi, prastu apetitu, 
jie turėtų šias getas gyduoles pabandyti.

Nuga-Tone taipgi pagelbsti nusilpusiems 
inkstams, pūslei, neveikiančioms kepenims 
arba kitiems svarbiems organams, patai 
po prastu miegu, užkietiejimu, galvos skau 
dėjimu, svaiguli, silpnus nervus, skauda 
mus raumenis ir panašius nemalonumas. 
Jei jus turite prastu sveikata arbi»( yra 
sugedę kokio svarbus organai, tikrai var
toki! Nuga-Tone ir pastebėkit puiku savo 
pasitaisymu kuris apsireikš į keletą die
nų. Jus galit gauti Nuga-Tone kur gy
duolės yra pardavinėjamos. Jei jūsų ver
telga neturi jįj savo sandėly, reikalauki4 
kad jis užsakytų jums iš olselio vaistinės.

Daug šilingo nuomonių

1925 m. lapkr. 27 d. Uk. s-gos 
C. v-bos posėdžio protokole 
yra įrašyta p. šilingo kažkokiu 
klausimu atskira nuomonė. Teis
mas paduoda liudininkui knygų 
su posėdžių protokolais ir šijin- 
gas prie teismo stalo ilgai skai
to savo atskirą nuomonę ir to 
posėdžio protokolų. Bet ir per
skaitęs liudininkas savo nuo
monės nepažįsta, nes jo nuo
monių visur daug būdavę...

Kuriam tikslui tame protoko
le savo atskirą nuomonę įrašęs 
ir kodėl pasirašidavęs “suvėla
vusius” protokolus, liudininkas 
aiškiai atsakyti vengia, bet pa
sakoja, kokie jam kildavę įspū
džiai.

' Bizrpo reikalus svarstydavę 
c. v-bos posėdžiuos.

Kova dėl hegemonijos
šilingas pasakė, kad Uk. s-goj 

ėjusi nuolatinė kova dėl hege
monijos. Daugiausia kariauda
vę Mikšys su Sakalauskui Bet 
konkrečių faktų p. šilingas ne
pasako. Jis vis ima kalbėti apie 
įspūdžius, įsivaizdavimus etc.

Didžiausia nelaime, sako p. 
Šilingas, Uk. s-gos buvus ita, 
kad nebuvę sutarimo. Vienas 
kitą stengęsis neitnalizuoti. 
1924 m. Uk. s-goj buvus di* 
džiausią košė. •

Bern. Sakalauskas', šilingo pa
sakymu, stengęsis būti persona 
non grata.
Mikšio rolė šilingo apibudinimu

Prokuroras pasiįdomavo Mik
šio role Uk. s-goj. Tai vieninte
lis klausimas, į kurį p. šilingas 
aiškiai atsakė. O į tą klausimą 
šilingas taip atsakė:

—Pirmininkas' vedė nuolatinę 
kovą su savo valdiniais...

Toliau prokuroras klausia liu
dininko, ar jam esant Uk. s-gos

centro v-boj tos valdybos posė
džiuose netekę svarstyti lašinių 
kariuomenei tiekimo klausimas, 
ar nesvarstę sutarčių?

Į tai. liudininkas atsako, kad 
gal buvo, gal ir ne...

Pagaliau p. Šilingas išvedžio- 
ja ir taip: girdi, ar c. v-boj su
tartis svarstydavę apie lašinius 
neatsimenąs. Gal taip buvę, kad 
jie svarstydavę sutartis, 'sie
kiančias 2000 lt., bet užmiršę 
pasvarstyti sutartį su indenta- 
turą dėl lašinių kariuomenei tie
kimo 800,000 lt. sumai.

Prokuroras šypsos...
Kelių Šimtų litų sutartys. — 

toliau aiškina liudininkas, — 
buvusios U k. s-gos c. v-bos po
sėdžiuos karštai debatuojamos, 
o milijoninių sumų sutartys' ga
lėjusios likti neaptartos, t

Prokuroro ginčas su udv. 
Stankevičium

Prokurorui statant p. šilin
gui klausimus, atsistojo adv. 
Stankevičius ir karštai užpro
testavo dėl to, kad prokuroras 
liudininkams ne klausimus sta
tąs, bet formuluojąs parody
mus, tarsi jis pats liudytų. 
Stankevičius prašo teismą, kad 
prokurorui leistų tik klausimus 
statyti, ne atsakymus formu
luoti.

Po šios Stankevičiaus' pasta
bos, dialogas tarp prokuroro ir 
Šilingo irgi pagyvėjo. Bet ši
lingas vis tiek konkrečiai, aiš
kiai vengia ką nors pasakyti. 
Kai liudininkas ir dar daugiau 
buvo klausinėjamas, tai jis at
sakinėjo: “Gerai neatmenu...”, 
“nesudarė man įspūdžio”, “tu
rėjau įsitikinti”, “sudariau įs
pūdžio”, “nepadariau išvados”, 
“gal būt”, “tur būt” etc. etc.

Stankevičius duodamas p. ši
lingui klausimus pradėjo juos 
ilgai formuluoti ir čia tuojau

susilaukė iš prokuroro replikų: 
sako, irgi formuluoji atsaky
mus.

Tada teismo pirmininkas su
rado kompromisą: leido ir vie
nai ir antrai pusei klausimus 
taip šuformuluoti, kad butų ga
lima juos suprasti.

Paskutinis šilingo atsakymas

Teisiamasis Bern. Sakalaus
kas paklausė liudininką, ar jis 
negalėtų pasakyti, kaip ten bu
vę su tais vėliau pasirašomais 
protokolais: ar į “suvėluotus”

pasirašyti protokolus šilingas 
pasirašęs būdamas Uk. s-goj, 
ar rašęsis tada, kai iš s-gos jau 
buvęs išėjęs'.

P. Šilingas į tų klausimų at
sakė, kad jis iš Uk. s-gos taip 
ilgai čjęSį kad jokiu budu nega
lįs atsiminti, kada pasirašęs: ar 
dar tebebūdamas Uk. s-goj, ar 
jau išėjęs iš s-gos, nes’ ar jis iš 
s-gos ėjęs nuo pavasario ligi ru
denio, ar nuo rudenio ligi pava
sario, taip pat neatsimenąs...

(Bus daugiau)

Nebūk vienas iš milionų 
kentėti skausmus šįmet!

Nusipirkite PAIN-EXPELLERIO su Inkaro vaisbažen- 
kliu tuojaus, šiandien, artimiausioj vaistinėj. Tai yra 
labai gydantis ir palengvinantis skausmus Linimentas, 
naudojamas nuo 1867 metų. Greitai prašalina skausmus 
Reumatizmo, Neuraičio, Neuralgijos, Skaudamo Danties, 
Mėšlungio ar Galvos Skaudėjimo. Išima skaudėjimų ir 

sustingimų iš muskulų ir sųnarių.

Kam kentėti metai iš metų nuo
latinius skausmus nuo neuraičio, 
neuralgijos ir t. t., kuomet dviejų 
minutų išsitrynimas su Pain-Ex- 
pclleriu su Inkaro vaisbaženkliu 
urnai sustabdo visus gėlimus ir 
padaro jus sustiprintu, energingu, 
kad jaučiatės vėl normaliu ir svei
ku kokiu pirm to buvote.

Ar galite reikalauti geresnės re
komendacijos kaip tas faktas, kad 
Pain-Expelleris su Inkaro vaisba
ženkliu yra riųkojc jau suvirs 60 
metų ir galite užtikti jį praktiškai 
kiekvienoje pasaulio valstybėje! 
Tai turi būti tam priežastis.

Šis puikus Linimentas įsisunkia 
per odos skylutes, suteikia urnų 
palengvinimą skausmų apimtoms 
kūno dalims, prašalina kraujo su- 
kepimą ir atstato tinkamą kraujo 
cirkuliaciją.

Skausmai ir gėlimai išnyksta ------
kaip magišku budu ; skaudėjimas, I lerio.

nušalimas ir sustingimas tuojaus 
apleidžia jūsų pailsusius musku
lus ir sąnarius. Tikrai jiš' atneša 
žmogui atnaujintų jėgų ir jaunu
mo jausmą po sunkaus dienos dar
bui.

Už 35c. ar 70c. bonka, galima 
nusipirkti bilc vaistinėje miesic, 
atidarys jums naują vaizdą į gy
venimą — maloniai sveikas gyve
nimas, pilnas smagumų, laisvas 
nuo gnaibančių ir virpančių 
skausmų!

Pasarga: Akyvaizdoje didelio 
Pain-Expellerio pasisekimo visuo
menėje, daugelis pavyduolių par
davėjų mėgino kopijuoti ir nieko 
nepasiekė, todėl persitikrinkit, 
kad musų vaisbaženklis — Inka
ras butų ant bonkos, kuomet per
kate Pain-Expellerį. Nepasiten
kinkite jokiu kitu išdirbiniu ir vi
suomet reikalaukite Pain-Expel- 
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Prietarai, Bujoja, Kur Tamsybė Žydi!

SENOVĖS PRIETARAS
TAPO PRAŠALINTAS

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Gydymas išpurtusiu vericose 

gyslų kojose (Čirškimu vaistu da
bar yra pripažintas medikalės pro
fesijos kaipo geriausias būdas tas 
gyslas išgydyti. x

Tai yra geriausias būdas, nes 
jis yra saugus ir be skausmo ir 
išpurtusios gyslos niekad nebegali 
sugryšti.

tda 03 žaizdos, nuovargis ir 
'’n’ntns išnyksta kartu su išpur- 

'>• šiom s. Jums bu 
nnagu pamatyti kaip negražios 
•yslos išnyksta, palikdamos ko

jas lygias ir švelnias, kaip kū
dikio.

Aš suradau ši gydymą vienuoli
ka metų atgal ir nuo to laiko 
nuolatos ii sėkmingai vartojau.
SPECIALIAI (RENGIMAI DEL 

MOTERŲ
PASITARIMAI DYKAI.

Ruptura Išgydoma
$35.00

Aš taipgi išgydau ruptura 
oeilio, skausmo ar išlikimo 
darbo. Žmonės, kuriuos aš 

’ž‘ 'u dvidešimt metų atgal 
s. eiki ir stiprus.

T. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

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 ęadio reguliacijų. Naujas Vic
tor eleetro-dynamie kalbėtuvas. 
Naujas pilnai matomas, super- 
automaitinis 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. 38 colių augščio, 27 colių pla
tumo ir 16į4 colio storumo.

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

jei pageidaujama

Viiak-Elsnic Co, 
4639 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 2470—2471 
Atdara Utarninko, Ketvcrgo ir Subatos vakarais.

be 
iš 

iš- 
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Garsinkitės Naujienose

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

r

a
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,Ž 
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AMERIKOS INTELIGENTINGU MAS saukia visus prie apšvietos. Tironija, 
nepakanta ir skurdas vysta, beaugant mokykloms šioje didžioje progų šalyje.

‘tą spraginimas padūrę
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas eiga- 
retų — Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagal
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigarętų. 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, 
prašaliną iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
cigaretose darytose senoviniu budu.

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LUCKY 
STRIKE’S cxtra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrius 
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina 
gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims.

IgL .M
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It’s toastęd"
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

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

C 1929, 
The American 
Tobacco Co.. 

Mfra.
*“



'• . . »’v .'i ’ M'k’i«' '**’ • r*? ! v1 rii«J zffl'"’1 ■ '.5* <

Antradienis, kipkr. 19, 1929 NAUJIENOS, Chicago, TU.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Komediįa, o gal tragedija... iš 
lietuviško gyvenimo

Savomis akimi* neregėjau, 
savomis ausimis negirdėjau. At
pasakosiu, kaip man papasako
jo. Scenos dalyviai atsimins, o 
kiti įsivaizduos.

Scena
kur nors 
Pullmana 
Parapijos

Vieta: Sbuthsidėje, 
apie Roselandą, West 
ar Chicago Ileighs. 
balius, parapijos svetainėje. Ka
dangi publika nebesilanko į pa
rengimus taip skaitlingai, kaip 
seniau, tai baras yra stambiau
sias pajamų ir pelno šaltinis, j

Prie baro būrys žmonių—vy-l 
rų, moterų ir merginų; sukinė
jasi ir vaikai, žymiausiose ro
lėse kunigas, jo gaspadinė ii 
“draugas” Juozas, vyriausias 
vietos komunistų vadąs, komi
saras.

“Draugo” Juozo solo
Juozas mosikuoja pirštu' pa

gal kunigo nosį ir kalba:
—Jus visi išnaudotojai. Jus 

netikit patys, ko mokate. Jus!..
Juozas paspringsta, ar žaksė- 

ti nori. Nutyla. Atsigriebęs, 
jis taria:

—Išdžiuvo gerklė diskusuo- 
jant. \

Pasisuka prie baro ir sako:

KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 

DARBININKUI

Proletariškos vieną!
O kunigas:
—Išgerk, Juozuk, ir padai

nuok. Aš dainuočiau irgi, tik 
nemoku.

Komisaras išgeria, nuplauja 
“proletarišką” sode, nusispiau- 
ja į pobarį ir uždainuoja:

— Musų klebonas storas, kaip 
u z bonus'!..

Prie baro klegesys, bet ko
misaro balsas visus įveikia. Dai
liuoju tečiau neilgai.

Reikia dar patepti—aiškina 
jis. —Nepatepsi, nevažiuos: ži
nai, klebone, lietuviška patarlė.

Gaspadire įsimaišo
Komisaras Juozas, išmetęs 

dar vieną “proletariškoš” ir už- 
fliudijęs jos parapijonams, pa
reiškia žiną š kitą labai gražią 
dainą apie kunigą ir jo gaspa- 
dinę. Bet, esą, ji tinka ge- 
riausai chorui. Kviečia parapi
jomis ir kleboną padėti. Para
pi jonai tyli, o klebonas sako:

—Dainuok, Juozel, dainuok... 
Ir aš dainuočiau, jei mokėčiau. 
Bet nemoku. Dainuok tu vie
nas... O gal dar norėtumei pro- 
letariškos? žinai, nepatepęs ne
važiuosi.

Kunige!— rusčiu balsu mė
gina sudrausti kleboną gaspa
dinė. —Ką tamsta darai? Mesk 
tą burlioką lauk. Ar ilgai leisi 

i jam burnoti?
O kunigas:
—Tylėk, moteriške, 

ką sakai... O tu, Juozui 
nuok. Ir aš dainuočiau, jei ga
lėčiau... Gal išmesi dar vieną? 
štai ir kiti neatsisakys.

Gaspadinė, piktai susirauku
siai, nusigręžia į šali,parapijo- 
nai, apstoję kunigą ir komisa
rą Juozą, mirksi vieni kitiems 

1 ir draugiškai ploja į petį komi
sarui. šis fundija visiems ir 
vėl drožia kunigui ir parapijo- 
noms spyčių apie kunigus ir jų 
gaspadines, kapitalizmą ir apie 
draugus Leniną ir Staliną.

Finalas

1 žmonių, kurie i savo “pašauki
mą” žiuri rimtai. Ot Šitokiems, 
kaip ir tai kunigo gaspadinei, 
kalbamas įvykis gali pasirodyti 
tragedija. Tik' pamąstykit: 
jiems iš kūdikystės buvo kalba
ma, kad kunigo stonas’ aukš
čiausias, kad kunigo amatas 
yra kilčiausias, petštai kunigas 
už keletą dolerių,' leidžia gir
tam komisarui burnoti ir jo 
stoną ir jo amatą. Ar ne trage
dija? —Reporteris.

Roseland
Sekąsi Susivienijimui

nežinai
—dai-

davė nuostolių $80. Kliubo su
sirinkime Mikulėnas su piktu
mu sako: “Tąs .neturėtų būti 
skelbiama “Naujienose”, kad su 
vakaru mums nepasisekė. Men
ševikai neturi žinoti, kad va
karai mums nepasiseka. Jeigu 
mes kontroliuojame kliubą, tai 
turime skelbti, kad uždirbome 
$80”. Dar tuokart jis’ išrėžė 
menševikams pamokslą. Sakė: 
“Ar jus kada nors sužinosite 
komisarų gazietoje, kad nepa
vyko. Mes esame nusistatę ra
šyti, kad vakarai vis’ada nusi
seka.”

Aš senai pažįstu Mikulėną. 
Jam nerupi ugdyti draugiją, 
jam rupi tik bolševikus įpiršti 
už dalyvius draugijų progra- 
muos’e. šitoks žmogus, jeigu 
ne jis, tai kitą savo genges 
žmogų nori draugijai įpiršti į 
džiabus, o gavę džiabą, jie nesi
rūpina, 
gijai.

Mane

--------- ,--------|-----------------------  
jau, kad vieną kartą juodveidis 
rado pamestą dolerį, tai jis su- 
durnavojo iš džiaugsmo. Na, 
kodėl tavoršyiai negali sudurna- 
vot gavę porą naujų skaityto
jų, ir kalbėt visokias nesąmo
nes. Tai labai galima.

—Ųustapėdfe.

Šaunus balius gražiu 
tikslu

Chicagns lietuvaičių draugystė
The Lithuanian Daughters 
of America rengia vakarą

kad butų nauda drau-

Tilo Lithuanian Daugbters 
of America bus šeimininkės šo
kiui, kuri jos rengia skaitlin
gam burini svečių, jaunų ir se
nų lietuvių, šokis rengiama tre
čiadienio vakarą, lapkričio 20 
dieną, Coopėr Carlton viešini-

kad Stoškus r,kurdo vos pajėgdamas pasida- 
, Vargingoj pa- 

atsidui'ė ir Sėliai, kai

la — (lėliai 16, 1
pašovė anuo laiku ir poli Sellą. ryti pyvenimą.

Kai kurie lietuviai labai su- ‘ _
sidomėję .kalbama bvla. Jie net Juos ,sllko nel“”"e- 
,ulkailja> p..., Bndgeportietia.
turėti 
jį reprezentuotų.

\ , i
Dalykas toks, kad prieš Stoš

kų eina valstybės gynėjas. Val
stybė kaltina jį. 
tiems lietuviams 
ir Stoškui reikėtų turėti advo
katas. OI,’ jie ir prisideda su 
savo dalimi Stoškui pagelbėti.

kad Stoškus galėtų 
advokatą teisme, kuris

! Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Atkaklus kosulys, kuris laikosi po 
dideles slogos, ar po antpuolio bron
chito, greitai pasiduoda gydamo- 
sioms ypatybėms Foley’s Honey and 
Tar Compound. Padarytas iš tyros 
pušies smalos, šviežio minkštinančio 
medaus, kartu su kitomis vertingo
mis kosulį gydančiomis gyduolėmis,

Taigi minė- 
išrodo, kad

XT . . . .11 Foley’s Money and Tar paskleidžiaNežinia kuo byla pasibaigs, raminanti gydantį apvalkalą antideg-
Bet ir pp. Sėliai, ir Stoškus 
yra žinomi gan dideliam Chi
cagos lietuvių skaičiui.

Stoškus — buvęs Lietuvos 
knygnešis, dabar senesnis kaip 
60 metų. Jau ilgą laiką jisai

i apvalkalą ant i< 
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.

panagrinėkiem, kiek 
išplatino komunistų 
pasekėjai. M. Užu- 
50 centų; siūlo bol- 
pirmininką. O Miku-

keletą kartų klausė pa- 
draugai, kad paaiškin

čiau, kuo V. Spetyla yra atsižy
mėjęs komunistams ,kad ji nuo- 
la garbina komisarų gazietoje. 
Net M. Bacevičius ir aukas jam 
rinko. Aš jiems atsakiau, kad 
apie tai plačiai negaliu paaiš
kinti, klauskite M. Bacevičiaus, 
jis' redaktorius—galės viešai iš- 
Uestyti V. Spetylos nuveiktus 
darbus/ Bereikalingai įžymus 
pykeris nebūtų aukas rinkęs.

—žmogus.

Pelnas, likęs iš parengimo, 
bus sunaudotas tam, kad pam
pinti Kalėdų dovanų (baskets) 
neturtingiems lietuviams Chi
cago ję.

šios lietuvaičių draugijos pa- 
engimai esti tur būt įdomiau-1 

ii parengimai lietuvių tarpe, 
Chicagoje. Lietuviai chicagio-' 
č ai žino tatai. Todėl raginimų 
lalyvauti šokyje nereikia, šiuo 
lik norima priminti, kad 
Lamas šokis įvyks rytoj, 
čiadienį.

kal-

Lenino užkulniai
Stoškaus byla

NAMŲ SAVININKAI NEVILKINKIT
Su mažinki t savo Kinkius, pnšullnklt rūpesčius Ir bėdas su rendaunlnkaia. 
Jos esate apsidraudė nuo gaisro!
Kode! neapAldrapsti savęs nuo visu rendauninki) ir šiaip su mimu surištu ne- 

smagumu. Tai kainuos jums mažiau kaip centas | dieną.
J.egullškl patarimai dykai nariams visą laiką, 

5—30—DIENŲ NOTOS RENDAUNINKAMS DYKAI NARIAMS.
NARYSTE S3 1 ME
TUS. NĖRA KITŲ 

MOKESNIŲ

ATSINKfiKIT M APGARRINIMA 
PRIEŠ GRUODŽIO 15, 1020 ir GAU
KITE l METŲ NARYSTĘ UŽ $2.

NARYSTE $3 Į ME
TUS. NĖRA KITŲ 

MOKESNIŲ

City of Chicago Landlords Association
TEK. BOl'LEYARD 78784050-52 <S0

“Kai mano vyriausia kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo yiduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo mano pieno”, sa
ko Nebraska motiną. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutj Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” Šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria 
nuo kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

Jau vėlokas laikas. Salėje 
tuščia, tik prie baro vis dar bū
rys žmonių. Manta sudėta i 
bąksus. Bonkos taipgi dingo 
kur ten, išskyrus vieną, iš ku
rios komisaras Juozas pila ne-

Bernard Petka’s
VYRAMS 

APRĖDĄLAI
Didelis pasirin
kimas marškinių 
visokio saizo nuo 

14 iki 17 y2
Skrybėlių, Kepu
rių, Apikuklių,

“proletarišką”.
—Eisiu . sako jis. — Sudiev, 

klebone.
—Sudiev, sudiev, Juoze!! — 

atsiliepia klebonas'. — Gražiai 
tu mus palinksminai.

Komisaras Juozas išeina. Ku
nigo gaspadinė. rūsčiai atsigrę
žia į kleboną:

—Ir tamsta galėjai klausytis 
tokių blevizgų?

Ažuot atsakyti gaspadinei, 
klebonas klausia baro darbinin
ko:

— Kiek jis, bolševikas, pali
ko?

Sepytnias dešimtis penkius 
dolerius! linksmai pareiškia 
parapi jonas.

—Venta ir dainų pasiklausyt. 
Ale ir gudriai klebonas jį ap- 
lirbai’ - gėrisi baro darbinin-

Kravatų, Pirštinių,' Apatinių, Pan
iunku, Sveterių, Diržų, Garterių, 

Petnešų ir šalikų.

1171 ARCHER AVĖ. 
prie Richmond St.

Išmokit Skrybėles Dirbti 
Skrybėlių dirbėju labai reikalauja 

Dezaininimas ir siu
vimas skrybėlių mo
ka $25—$50 i sa

vaitę.
lusų lavinimas pri- 
•'ngia jus vietai j 
rumpa laiką, die

nomis ar vakarais,
neikite ar rašykite dėl knygutės 

z apie skrybėlių madas.
Fashion Millinery School
190 N. State St. (kampas Lake Si. 

I -----

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpihlmne vi; okius receptus 
iš visų šalių.

Parduodame {vairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.

2028 So. Halsted St.
Phone Canal 0084

ir

Pasakojo man šį įvykį ypata, 
kuri tvirtino, kad pati mačiusi 
balių. Klausiaus ir juokiaus: 
išrodė komedija. Mąsčiau: kiek 
to žmogaus gyvenimo, tai ko
dėl nekrėsti šposų kai kada?

Antra vertus, žinau, kad yra

Visiems žinoma, kad Rose? 
lando Lietuvių Kliubų ir Drau
gijų Savitarpines Pašalpos Su
sivienijimui sekasi. Jis šiemet 
turėjo tris parengimus; visi nu
sisekė. Paskutiniam parengi
mui, kuris įvyko spalių 13 d., 
biskį pakenkė komunistai. Jie 
rašė gazietoje, išplusdami pir
mininką ir komisiją. Savo sekė
jus agitavo, kad pakeistų val- 
rybą ateinantiems metams.

Kodėl komunistai taip neap
kenčia pirmininką? Atsakymas: 
todėl, kad jis nepartįvis žmo
gus, darbuojas Susivienijimo la
bui. Aplankė kiekvieną ligonį, 
išplatino išvažiavimo 20 knygu
čių—už jas’ gauta $20.

Dabar 
knygučių 
giriamieji 
noris—už 
ševikai už
lėnas, kuris nori pasakoti spy- 
čius, nū vieno tikieto.

Kol čia bolševikai nėra įsiga
lėję, jie daugiau veikia slapta. 
Jau turėjo keletą kartų slap
tus susirinkimus, juose nutarė 
pakeisti valdybą ateinantiems 
metams. Į pirmininkus bolše
vikai siūlo Užunarį. žada suor
ganizuoti daug spykerių, kurie 
kalbės nariams ir girs, kad jis 
geriausias į pirmininkus, o kiti 
—niekai.

Planai padaryti apleisti da
bartinę susirinkimų vietą ir 
mufuoti Susivienijimą į garažą. 
Komunistai žada pasiūlyti “ge
resnes” sąlygas iš pradžių, ne
gu dabar turime. Sako, jeigu 
nesiūlysime, tai nebus galima 
išsimufuoti iš tos svetaines. 
Kai numirtuos i garažą ir tu
rės savą valdybą, tai komunis
tai mano, kad jiems bus lengva 
įsipiršti laiškais į susivienijimą. 
O kad laiškais isipirš, tai- nesun
ku bus gauti ir aukų visokiems 
fondams. \

Kurie nežino komunistų trik- 
sų, tie mano, kad komunistai 
gero velija draugijai. Atsime
nu, kad komunistai valdė Lie
tuvių Improvement and Benefit 
Kliubų. Jie labai taikydavo 
progas. Viename susirinkime 

. mažai narių atsilankė, tai ko
munistai nusitarė surengti va
karą ir iš Chicagos parsikviesti 
bolševikišką chorą. Nutarė tam 
chorui mokėti $100. Jiems pa
stebėta, kad mažai narių ir to
kią aukštą kainą stato už pro
gramų išpildymą. Mikulėnas 
atsakė: “Tikėk, menševike, mes 
su vakaru uždirbsime pinigų”. 
Galva rengimo vakaro buvo Mi
kulėnas. Jis gyveno Chicagoje, 
mažai rūpinosi, kad kliubui bu
tų pelno. Kliubo vakaras davė 
nuostolių $80.

Po to vakaro buvo ir “Nau
jienose” pastebėta, kad vakaras

Ištikrųjų tuos lietuviškus af- 
rikanskus piliečius kitaip ir ne
galima pavadint, kaip tik' Le
nino užkulniais. Jie kitus me
lagiais vadina, o patys’ sapnuo
dami gatvėmis vaikščioja, ir ne
žino ką ir apie ką kalbą.

štai praeitą šeštadienį vienas 
afrikiečių tavorščius savo šlam
šte rašo, buk Puštapėdis gavęs 
šluota nuo kokios ten moters, 
kuri išvijusi jį iš stubos. Na, 
jeigu taip, tai 'turit gerą pro
gą, tik pasinaudokit Steitstry- 
čio parapijonai. Jeigu jus pri- 
rodysit kuomet nors, kur Pus- 
tapėdį išvarė Mas iš stubos, tai 
aš pakolektuokiu iš “Naujienų” 
Padaužų pihigų ii- nupirksiu 
jums •traktorj, Kuriuo galėsit 
išarti visą Halsted st/\ytą ir 
prisodinti yątermelonų savo 
broliams juodveidžiams.

Bet aš. žinau, kad su Pusta- 
pėdžiu niekuomet taip, nė ki
taip nėra atsitikę. Taigi jumš 
prisieina tankiai, kaip šunims, 
žiūrėti į menuli ir staugti.

Aš patarčiau visiems Bridž- 
pprto ramiai gyvenantiems 
liečiama, kad jie pastatytų 
protnamį, nes jis tuoj bus 
kalingas, ba jau komunistai
virto į bepročius: jiems ir aky
se matosi, kaip anglai s’ako,— 
“spuki”. Iš tiesų—manyti tą, 
ko nėra ir nėra buvę, tai jau 
reiškia, kad jų galvelėse šma- 
genys streikuoja. >

O antrą vertus, nėra ką sa
kyt: tokį laikraštį skaitant, 
kur tik vieni nonsensai rašoma 
—tai gali ir paveikti į žmogaus 
protą. Be to, ir kitų galai gen
da: aukų\niekas neduoda, skai
tytojai mažinasi, tai dabar daro 
ablava ant “naujų”, kaip sako 
Vilnies' pavojus, o ten jeigu 
naujų gauna už porą dolerių, 
tai ilgiausius straipsnius rašo, 
kad gavo skaitytoją! Aš girde-

Vakar buvo minėta “Naujie
nose”, kad StasYs Stoškus ku
ris laikas,atgal pašovė vyrą ir 
jnoną — Sėlius. Buvo taipj
au minėta, kad praėjusią sa
kaitę nagrinėta valstybės byla 
prieš Stoškų (lėliai to, kad jis 
pašovęs moteriškę, p-nią Salias.

Dabar Stoškų laukia kita by-

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

biskutj smulkiai 
ledo — apie vyno 

Užpilkit ant viršaus

TUBBY
THETENSHER KOP 
■ŠIT D0WM BESIDES 
ADONIS AMD 8E OME 
OP MM PUPILS

Open Sunday 
k 11 A. M- to 
X 3 P. M j

NOTHIN(?X
ELSE N

TO BUY ‘

pi- 
be- 
rei- 
pa-

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą 
‘rytmetinę ligą”, šis paprastas 
buda« yni • .tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
niausi specialistai jį pataria.

Prirengkit
••nelaužyto 
itikliuką.
■aukštuką Phillips Milk of Mag- 
icsia. Gerkit parpaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
nraeis. Labai retai būna reika- 
,:nga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštinės ypatybės 
eidžia Phillips Milk of Magne
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuojantis 
na reguliarį 
Vartojamas 
jis neleidžia 
dantims puti

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me
tų. •

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

užtikri-veikimas 
vidurių veikimą, 
plovimui 
rukštims
laike nėštumo.

burnos, 
ėsti ir

Adonis Knows His Vegetables.

^PHONE 
NORMAI 

9431

Free
Delivery 1 

and Installation
Kiekvienas

Liberal 
lnulr m 

Alloutance

VfflFy' 
feasy 

Tems

1 Hcur
Delivery

gaus $25 kredito raštelį 
ant Piano, naujo ar vartoto.

Radio

6136 S. HALSTED ST. NORMAL 9431
1 C,PEN EVERY EYENING TILL 10 O'CLOCK

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRftJA. Hlelsta 1926 metais. Apdaryta .....................    S2Jl>
1.054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J Kvedaro ........ I1.A
Mokyklojns ir Seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

lETl'VOS APGYVENTOS VIETOS .....................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu 
vos žmonių surašymo Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai įkaičiu* gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir aržiausias 

• paštas
*AUNO ALBUMAS .........    «»•

Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto
VINCO KR#!V®S RAŠTAI Septyniuose tomuose _______ ___ S7JM
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................ —-------------------------

Rašybos vadoviHt su rašybos žodynėliu. Išleistas 192fl 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................-____ ____________ Me
Namų darbai, naminė sųskaltybė ir biudžetas, Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

193 Grand Street

$3.<r

BrookHyn. N. Y<

/ NOUi.TueBK.TELL 
THE CLASS 'NHV 

YOU VOOULD RMHEO 
HAVE ONE WATER- 
MELON IMSTEAOOF 

ųPOUR. APPLES

BECAUSE 
I LIKĘ 

vUA.TE(2- 
MELO M, 
BEST ,

AD0AHS, UJOOLD \ 
S'Ou RATHER R AVĖ ’ 

HAIF OPA CueUMSER, 
3ic‘TW0-TiHlRDS j HALE 

OP IT. 
TEACHER

OH.GOOftOESS
1GM0RAM&E OP Voo 

CHILOREA), DOD'T 
KOU KN0W THAT 
TVUO-THIRDS I S. MORE 

<*THANAHALF? J

I KK)OU) IT, 
I DOkfr LIKĘ 

CUCUMBERS
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SODIEČIŲ RIAUŠĖS ITALIJOJE

Iki šiol apie Italiją buvo pranešama, kad tenai 
viešpataujanti pavyzdinga tvarka, nes visi žmonės esą 
labai patenkinti tuo “gerbūviu”, kurį suteikė kraštui 
Mussolini. Bet štai dabar ateina žinia, kad Italijos pro
vincijoje Abruzzi įvyko sodiečių sukilimas prieš fašistų 
valdžią dėl gyvenimo brangumo. Tame sukilime 3 žmo
nės esą užmušti ir 100 sužeistų. Kitose vietose Italijoje 
irgi esą neramu, taip kad valdžia turėjusi paskelbti ka
ro stovį.

Tai tau ir “gerbūvis”!

“PRINCIPALIAI ŠOKIAI”

Pas komunistus viskas daroma sulig tam tikromis 
teorijomis. Tiesa, jų teorijos dažnai keičiasi, bet kiek
viena paskutinė teorija, kurią paskelbia Maskva, visuo
met yra “vienintelė teisinga”, ir sulig ja komunistai tu
ri ir kalbėti, ir rašyti, ir juoktis, ir šokti.

Sakysite, kad tai yra “džiokas”? Visai ne. štai, 
Brooklyno “Laisvė” savo lapkričio 16 d. laidoje įdėjo 
tokį pranešimą:

“šiandien vakare Trečio Periodo šokiai.”
“Trečias periodas” pas komunistus, tai — dabarti

nis vyriausias jų visų principų principas. Maskva prieš 
kiek laiko išleido dekretą, kad kapitalistiškas pasaulis 
jau esąs įžengęs į “priešpaskutinį” savo gyvavimo lai
kotarpį. Iki šičl, girdi, buvę du laikotarpiu: “revoliuci
jos” laikotarpis (arba periodas), kada bolševikai Rusi
joje įvykino savo perversmą ir bandė padaryti tokius 
pat perversmus kitose šalyse, ir “laikinos stabilizacijos” 
laikotarpis, kada kapitalizmas po didžiojo karo ėmė vėl 
atsigriebti ir stiprėti.

Po šitų dviejų periodų turį ateiti dar du periodai: 
trečias — “klasių kovos aštrėjimo” ir ketvirtas — kapi
talizmo galutino griuvimo. Šiandie, esą, pasaulis jau 
gyvenąs tą “trečiąjį”, priešpaskutinį kapitalizmo laiko
tarpį. Kuris komunistas į šitą Stalino teoriją netiki, tas 
yra baudžiamas arba ir visai metamas lauk iš partijos.

Taigi ve dabar, dėl šitos priežasties, komunistai, jau 
ir šokius rengdami, skelbia, kad tai bus “trečio periodo 
šokiai”!

Jeigu žmonės gali šokti “trečio periodo šokius”, tai 
jie tur-but valgo “trečio periodo” barščius, dėvi “trečio’ 
periodo” kelines, avi “trečio periodo” batais, geria “tre
čio periodo” munšainą, ir t. t.

Vienu žodžiu, “trečias”, (priešpaskutinis) pamišimo 
laipsnis!

REAKCIJOS BANGA VOKIETIJOJE

Miestų rinkimuose Vokietijoje, kaip praneša tele
gramos iš Berlyno, stambių laimėjimų turėjo fašistai 
ir komunistai. Pačiam Berlyne fašistai (“nacional-so- 
cialistai”) pravedė į miesto tarybą 13 atstovų, kuomet 
pirma jie tenai neturėjo nė vieno atstovo. Komunistai 
gi esą padidinę savo atstovų skaičių 14 ar 15 atstovų. 
Tuo gi tarpu socialdemokratai prakišę 9 ar 10 vietų, 
demokratai taip pat turėję nuostolių; o skaudžiausia 
nukentėję nacionalistai. Visur, kur nacionalistų partija 
gaudavo daug balsų pirmesniuose rinkimuose, dabar jų 
lėšomis žymiai sustiprėjo fašistai ir komunistai.

Mums neatrodo, kad šis kraštutinių partijų sustip-
rėjimas grasina rimtu pavojum Vokietijos socialdemo
kratų jėgai. Socialdemokratų partija Vokietijoje buvo 
ir pasiliko galingiausia už visas. Tuo pačiu laiku, kada 
ėjo miestuose rinkimų agitacija, partija buvo paskel
busi naujų narių prirašinėjimo “vajų” ir jisai davė la
bai džiuginančių rezultatų. Berlyne, sakysime, per tą 
vajų socialdemokratų partijos narių skaičius padidėjo 
4,582; kituose miestuose naujų narių partijai gauta 
po tūkstantį, po du, ir po tris tūkstančius. Taigi, jei da
lis socialdemokratų balsuotojų dabartiniuose municipa- 
liuose rinkimuose pakrypo į kairę ar į dešinę, tai iš to 
galima tiktai padaryti išvadą, kad už partiją kartais 
balsuoja ne vien įsitikinusieji darbininkai,' bet ir nepa
stovus, nenusistatę elementai. Šitie elementai, matyt, 
pasiduoda vienokiam ar kitokiam upui.

Palankų fašizmui ir bolševizmui ūpą Vokietijoje iš
šaukė įvairios priežastys. Tarp jų bus bene svarbiausia 
ta, kad po atžagareiviškos valdžios susidarymo Franci-
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joje, pablogėjo santykiai tarpe Francijos ir Vbkietijos. 
Naujoji franeuzų valdžia, pav. sustabdė kariuomenės 
evakuavimą iš Reino krašto, kas padarė Vokietijoje la
bai blogo įspūdžio. Čia atsirado kraštutinėms Vokieti
jos partijoms proga skelbti, kad ta tarptautinės taikos 
politika, kurią iki šiol vedė socialdemokratai ir kitos 
demokratinės partijos, esanti “bergždžia” ir “klaidin
ga”; kad su Francija susikalbėti geruoju negalima, ir 
reikią imtis “griežtų priemonių”. Ir tie, kurie garsiau
sia apie tas “griežtas priemones” rėkė, matyt, pakreipė 
savo pusėn daugiausia tokių balsuotojų, kurie vadovau
jasi ne protu, bet jausmais.

Valdžios pakrypimas į dešinę Francijoje pagimdė 
reakcijos bangą Vokietijoje, ir įdomu, kad tai išėjo nau
dai taip fašistų, kaip ir komunistų. Šios abidvi kraštuti
nės partijos auga iš vienos šaknies.

Bet reikia manyti, kad tai yra laikinas reiškinys. 
Kai Youngo planas karo reparacijų klausimui likviduoti 
bus priimtas, tai tie,kurie šiandie karščiuojasi, atsi
peikės, ir fašizmas su komunizmu vėl neteks daugumos 
savo pasekėjų.

Koks tai diktatorius, pasira
šęs “P. Smith”, paskelbė ko
munistų spaudoje aštrų straips
nį apie Amerikos komunistų 
laikraščių “dešiniuosius nukry
pimus”, grasindamas, kad jeigu 
jie nepasitaisys, tai prieš jų re
daktorius “partija turės imtis 
griežtesnių priemonių, negu 
kritika”.

Iš įto straipsnio patyriame, 
kad iškrypę iš “tikrojo leniniz
mo” yra kuone visi Amerikos 
komunistų organai: ir žydų 
“Freiheit”, ir cechų “Rovnost 
Ludu”, ir lietuvių “Laisvė”, bei 
“Vilnis”, ir skandinavų “Ny 
Tid”, ir suomių “Eteenpain”. 
Apie žydų komunistų organą 
tasai “draugas” Smith praneša 
tarp ko kita štai ką:

“Redaktoriai, kurie mato 
social-fašisitų rinkimų laimė
jime žinksnį pirmyn darbi
ninkų klasei, nėra tinkami 
redaguoti Partijos laikraštį. 
Ir todėl ‘Freiheit’ redakcinė 
taryba, drauge su žydų Biu
ru jau pašalino vietinių žinių 
‘Freiheito’ redaktorių ir pa- 
liuosavų tris kitus štabo na
rius. Tai buvo labai reikalin
gas žinksnis išvalymo sihul- 
kiai-buržuazinio elemento iš 
tarpo musų. Partijos redakto
rių.”
Reiškia, iš to laikraščio re

dakcijos' štabo tapo išmesti ke
turi žmonės.

Cechų, lietuvių, skandinavų 
ir suomių komunistų redakto
riams grasina tas pats likimas, 
jeigu jie neis Maskvos nurody
tu “bolševizacijos keliu”.

Pamatinis tų visų laikraščių 
nusidėjimas, pasirodo, yra tas, 
kad dar jie

“nesupranta to būtent fakto, 
kad mes dabar gyvename 
tretįjį periodą (! “N.” Red-) 

jie dar vis gyvena senu 
nusistatymu, lyg mes dar vis 
gyventume ramioj atmosfe
roj iš antrojo periodo.’’ 
Tai ve už ką yra baudžiami 

komunistų redaktoriai!/
Stalinas ir jo vienminčiai 

prieš kiek laiko susirinkę Mask
voje apsvarstė dabartinę padė
tį Rusijoje ir kitose šalyse ir 
surado, kad kapitalizmas visa
me pasaulyje šiandie jau yra 
atgyvenęs “laikinos stabilizaci
jos (nusistovėjimo)” laikotar
pį ir įžengė į “aštrėjančios kla
sių kovos” periodą. Nuo bolševi
kiško perversmo Rusijoje tai, 
anot Maskvos “mokslininkų”, 
esąs “trečias periodas”.

“Pirmas periodas” tai — pats 
bolševikų perversmas ir pirmie
ji treji bolševikų viešpatavimo 
metai, kada Leninas bandė Ru
sijoje įvesti “'tyrąjį komuniz
mą”. “Antras periodas” prasi
dėjo, kai Leninas paskelbė 
“naująją ekonominę politiką7 
(Nep’ą), atgaivino privatinę 
prekybą sodžiuje, paskui dali
nai ir miestuose, ir bandė su
sitaikyti su užsienių kapitalis
tais, siūlydamas jiems įvairių
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koncesijų Rusijoje. O dabar at
ėjo “trečias periodas”.

“Trečias periodas” reiškiasi 
tame, kad Rusijos sovietų val
džia jau neteko vilties susitai
kyti su kitų šalių kapitalistais 
ir gauti iš jų paskolų. Todėl 
Maskva dabar skelbia visam pa
sauliui “mirtiną kovą” ir pra
našauja jam greitą žuvimą.

šitos filosofijos komunistų 
laikraštininkai Amerikoje te- 
čiaus daugumoje visai nesu
pranta, nes jie mato, kad ka
pitalizmo sistema Amerikoje 
dar anaiptol nesirengia gulti į 
kapus. Todėl Stalinas liepė sa
vo tarnams paimti juos už pa
karpos ir pakratyti.

NAUJASIS ČECHOSLOVAKŲ 
PARLAMENTAS

Čechoslovakų rinkimuose, ku
rie įvyko spalių m. 27 d., tapo 
skaudžiai sumušti komunistai, 
klerikalai ir nacionalistai. Di
džiausi laimėtojai buvo social
demokratai.

Cechų socialdemokratų parti
ja padidino savo balsų skaičių 
338,000 ir pravedė 39 atstovus 
(vietoje 29, buvusių senamjam 
parlamente). Vokiečiai socialde
mokratai padidino balsų skai
čių 95,000 ir gavo parlamente 
21 vietą (vietoje 17). Tapo iš
rinktas da ir vienas lenkų so
cialistas, taip kad Čechoslova- 
kijos parlamente dabar yra vi
so 61 socialistų atstovas.

Komunistai, kurie pirma tu
rėjo 40 atstovų, prakišo 190,000 
balsų ir pravedė tik 29 atsto
vus, tuo budu pralaimėdami 11 
vietų parlamente.

Partijos, iš kurių pirma susi
dėjo čechoslovakijos valdžia, 
dabar turi parlamente tik apie 
147 atstovus, o opozicija — 153-

Kaip buhalteriai gir
tavo su vaiduokliu

k - --- -
Visi portugalų laikraščiai 

šiomis dienomis rašė apie ne
paprasta trijų buhalterių nuo
tykį su vaiduokliu. Dalykas tas, 
kad bankas, kuriame tie buhal
teriai tarnavo, buvo buvusiame 
vienuolyne. O kieme senovėj e 
buvo kapai, kuriuose buvo lai
dojami vienuoliai. Šis paskuti
nis faktas prietaringiems atro
do gana reikšmingas. Tačiau 
ne tie buhalteriai buvo prieta
ringi. Prietaringa buvo banko 
direktoriaus sekretore. Būda
ma labai linkusi mistiką ji vie
ną Vakarą besėdėdama biure 
pamatė tikrą vaiduoklį. Atrodė 
labai suvargęs, matyt, ne iš tur
tingųjų. Bet kiek sekretorė 
per išgąstį pastebėjo, tai kad 
ir pats vaiduoklis buvo zuikio 
minoj, bijojosi nemažiau, kaip 
sekretorė jo. Drebėdamas iš
čiuožė per koridorių. O kadan
gi, vaiduokliai geba paprastai 
grįžti, tai ateinančią naktį tie 
buhalteriai pastojo daboti.

Apie pusiaunaktį, vadinas, 
kai pats geriausias laikas vai
duokliams, vargšai buhalteriai 
pamatė apskurusį pavidalą. 
Blakčiojančia žvake nešinas jis 
ėjo į vieną koridoriaus, galą. 
Buhalteriai iš atsto paskui jį. 
Tik staiga kažin kur dingo. Bu
halterius nukrėtė šiurpas, ilgai 

jie galvojo svarstydami, kas 
daryti. Pagaliau nusprendė jie 
leistis į rūsį, nes vaiduokliai 
mėgsta laikytis požemėje. Bet 
jie nebuvo tame rūsyje buvę. 
Tačiau šiaip taip įsidrąsinę nu
sileido, pravėrė duris ir apstul
bo. Štai ką jie pamatė: po mil
žiniška statine gulėjo tas nu
skuręs vaiduoklis, kur jie matė 
koridoriumi slenkant, ir visiš
koj ramybėj tekino sau seną 
vienuolyno vyną. Be vaiduoklio

Solovecko Salos
Prieš kiek laiko bolševikai- 

pradėjo rodyti, Rusijoj filmą, 
kuri vaizduoja Solovecko salas, 
žmonės, kaip rašė Amerikos ko
respondentai, gyvenantieji Ru
sijoj, didžiausiomis eilėmis sto
vėjo prie kino teatrų. Visiems, 
mat, buvo įdomu pamatyti, kaip 
gyvena kaliniai bolševikiškame 
pragare. Antra smalsumo prie
žastis yra ta, kad Rusijoj ne
daug tesiras' žmonių, kurie ne
turėtų Solovkuose savo giminių 
arba pažstamų. Ir bendrai 
imant, kiekvienas Rusijos pilie
tis jaučiasi, kad jis bile valan
dą gali atsidurti Solovkuose.

Kai Rusijos piliečiai prisiso
tino stebėtinais' Solovkų vaiz
dai, tai bolševikai sumanė ir 
pasauliui parodyti, kad tos sa
los yra ne pragaras, o tikras 
rojus. Neseniai Solovkų filmą 
buvo rodoma Paryžiuj, žinomas 
rusų rašytojas V. Unkovskis 
štai ką rašo apie bolševikų kru- 
tamuosius’ paveikslus:

Nuėjau į kino teatrą pažiū
rėti sovietų filmos—Solovkai.

Visa filmą—šlykščiausias do
mimas publikai akių.

Jus matote ekrane įvairias 
dirbtuves, kur švarus, gana į- 
manomai apsirengę . žmonės 
linksmai sau dirba. Jums ro
do barakus iš lauko ir iš vi
daus. Viduj labai švaru, jauku 
—patraukiančios lovos, geri 
stalai ir kėdės. Net knygų len
tynos. Ant staliukų—fotografi
jos, o šalia stovi lempos su 
stogeliais.

Narveliai su kanarėlėmis
Demonstruojama susirinki^ 

mai, mitingai, lekcijos.
Ir visur sotus, sveiki, pasi

tenkinę žmonės. Demonstruoja
ma įvairios pramogos, kurios 
yra rengiamos stovyklose esan
tiems' kaliniams.

Vienu žodžiu, pas žiūrovą su
sidaro nuomonė:

—Visai, kaip kurorte. Tiesiog 
pavydėtina. Nedaug darbo, o 
kiek oro ir gamtos. Malonu ir 
naudinga. Ne gyvenimas, o 
užgavėnios. Rojus ir tiek.

Jeigu ta filmą butų sufabri
kuota su saiku—butų joje pu
sė tiesos, pusė melo—tai mes 
dar tylėtume.

Bet kuomet ji perdėm susi
deda iš šlykštaus melo ir fab
rikacijos, tai jokiu budu nebe
galima tylėti: reikia šaukti taip, 
kad visas pasaulis išgirstų.

Solovkai— pasibaisėtinas už
kampis, kur tremtiniai miršta, 
kaip musės. Solovkai— praga- 
gas, kur, kaip Dante’s “Dieviš
koj Komedijoj”, kaliniai yra ne
įmanomai kankinami.

Ir jeigu butų rodoma teisin
ga filmą iš Solovkų gyvenimo, 

tai iš Dante’s' turėtų būti pa
imtas epigrafas:

Visi, kurie einate čia, atsiža-r 
dėkite savo vilčių ant visados.

Jau buvo rašyta, kaip Solov- 
kos kaliniai yra naudojami miš
kų kirtimui. Buvo kalbama apie 
tai, kad kaliniai ilgai neišlaiko 
nepakenčiamų darbo sąlygų, 
žiaurios bausmes, baisus šaL 
čiai,' mizernas valgis, prasti 
drabužiai ir nelaimingieji tūks
tančiais miršta. O kadangi sa
vųjų darbininkų nepakanka, tai 
perka kalinius iš kitų kalėjimų 
ir veža juos į Solovkus, kur 
juos laukia neišvengiama mir
tis.-.

Ar tai panašu į filmą?
—Yra mažas skirtumas, 

atsakysime mes labai švelniai.
Daug-maž prieš šešetą mėne

sių iš Solovkų pabėgo jūreivis 

niekas daugiau nežinojo, kad ta
me rūsyje buvo s'enutėlaičio 
vyno. O kokį siurprizą patyrė 
ta sekretorė rytojaus dieną? 
Visus tris buhalterius rado rū
syje ant žemės tebegulinčius... 
Ir prietaringiesiems nekilo abe
jonių: visi buvo nusigėrę kaip 
šiaučiai ir klaksojo kaip susmu
kę maišaj. To dar nebuvo bu
vę, kad susitikimas su vaiduok
liu taip butų pasibaigęs.

—St. K,a. [“L A].

Grube. Po jo pabėgimo “Prav- 
doj” GePeU • paskelbė, kad ji 
duosianti 800 červoncų tam, kas 
pristatys Grubę gyvą ar negy
vą.

Bet jam pasisekė laimingai 
pasiekti Rygą ir ten jis papa
sakojo teisybę apie Solovkus.

Jis papasakojo apie darbo są
lygas, bet man ypač įsmigo į 
galvą jo aprašymas “Sekirkos” 
—bausmes skyriaus, kuris ran
dasi buvusiame klioštoriuj, apie 
dvyliką kilometrų nuo vyriau
sios stovyklos. Seną klioštorių 
bolševikai paverto į bausmės 
vietą, kur kankinama badu ir 
šalčiu.

Neįmanomai didelėj salėj, ka
da bolševikai įvedė ten Grube, 
stovėjo poromis šešios eilės 
suolų, ant kurių susitraukę ir 
nugaromis susiglaudę sėdėjo 
pusiau sustingę kaliniai, šaltis 
buvo neįmanomas. Bet kaliniai 
buyo net be marškinių; jie bu
vo užsivilkę tik kelnes.

Jų buvo apie 2000 žmonių. 
Salėj viešpatavo kapų tyla. Pa
liepus čekistui, Grube nusiren
gė ir atsisėdo į nurodytą vie
tą... trims mėnesiams.

Prasidėjo žūtbūtinė kova, 
nes' viduj temperatūra niekuo
met nepakilo aukščiau nulio.

Nelaimingieji turi sėdėti nuo 
šeštos valandos ryto iki šeštos 
valandos vakaro. Tik pietums 
vienai valandai įvyksta per
trauka, kada kaliniams leidžia
ma užsivilkti marškinius, bėgi
nėti ir ristis, kad nors kiek su
sišildžius. Prie kiekvienos sie
nos stovi po penkis sargybi
nius, kurie bile sekundą yra 
pasirengę šauti. Kaliniais yra 
draudžiama daryti griežtus ju
dėjimus. Priešingame atvėyj 
sargybiniai be niekur nieko tu
ri teisę į juos šauti.

Numirusius ir sustingusius 
vasarą veža į kapines laidoti, o 
žiemą tiesiog išneša lauk ir su- 
guldo prie sienos. -Lavonai ten 
guli iki pavasario.

šeštą valandą vakaro kali
niams išduodama marškiniai ir 
leidžiama ruoštis nakvynei. Bet 
gulti jie turi ant grindų. Jie 
glaudžiasi vienas prie kito, o 
kartais net gula vienas amt ki
to, kad nors truputį susišil
džius. Jokių kaldrų bei drabu
žių apsiklojimui nėra.

Jei kuris kalinys kuo nors 
prasikalsta— sakysime, šnairo
mis pažiūri j sargybinį čekistą, 

tai jį tuoj veda į varpinyčią 
ir nuogą pririša prie stulpo. Ir 
baisiame šaltyj jis yra laikomas 
vieną ar dvi valandas.

Suprantamas daiktas, daugu
ma tų, kurie patenka į “Sekir- 
ką”, daugiau nebegrįžta į sto
vyklą. Mirtis juos paliuosuoja 
nuo kančių...

įsivaizduokite sau tuos nelai
mingus nuogus žmones, kurie 
šaltyj turi nejudėdami sėdėti.

Įsivaizduokite juos, Chicagbs, 
New Yorko, Londono, Paryžiaus 
gyventojai...

Ryto metą jus atsikeliate iš 
minkštoj lovos, pusryčius pa- 
valgote ir einate į darbą. Tuo 
gi tarpu “Sekirkoj” šimtai žmo
nių sėdi nesijudindami ir prati
na veido ir kūno raumenis, kad 
galutinai nesustirus nuo šalčio.

Vakarus jus praleidžiate su 
savo šeimomis. Sėdite teatruo
se, restoranuose, pas pažįsta
mus, o jie guli ant šaltų, kaip 
ledas, grindų. Solovkai tolimuo
se šiauriuose, — įsivaizduokite 
sau kokios ten šaltos žiemos.

Ir naktimis, kada jus miega-

Antradienis, lapkr. 19, 1929
te, — jų ypatingai daug mirš
ta.

Ir tuo laiku, kai jus skaitote 
šias eilutes, jie sėdi nuogi ant 
suolų arba gula ant šaltų grin
dų su mintimi galvoj:

—O gal jau niekuomet nebe
teks atverti akių.

Mes skaitėme, mes girdėjo
me, mes žinyne apie bolševikų 
žvėriškus darbus, apie masinį 
žmonių šaudymą. Daugeliui te
ko ant savo kailio visas tas bai
senybes pergyventi. Bet tai bu
vo praeityj, o “Sekirka” — mu
sų laikų reiškinys.

Ir kaip skaudu, kad visa tai 
dedasi dabar, o pasaulis tyli...

Bolševikai sufabrikavo filmą, 
kad apgauti visą pasaulį.

Ir užsienio piliečiai Paryžiuj, 
Berlyne, Londone, Komoj lan
kys kino teatrus, kur rodoma 
Solovkai, ir džiaugsis:

—Bolševikai tikri angelai. 
Na, kur jus matėte tokį žmo
nišką atminėsimą į kalinius?... 
Reikia imti iš jų pavyzdį.

Kalėdas

LIETUVOJ
Dvi Švenčiu 
Ekskursijos

Pasaulio Didžiausias Garlaivis
S. S. LEVIATHAN

plaukia tiesiog i Cherbourg ir 
Southampton 

GRUODŽIO 7 d.
Asmeniškai vadovaujant 

p. Jos. Turck.

S.S. George Washington
Plaukia tiesiog i 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. i

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

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

UNITED 
STATES 
LINES%
110 S. Dearborn St., Chicago, III.

45 Broadway, New York City

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Lapkričio 

19, 20 ir 21
Julės Verne labai gražus spal
vuotas paveikslas su garsais

“The Mysterious 
Island”
dalyvaujant 

Lionei Barrymore, Lloyd 
Hughes ip k.

Taipgi
z Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
“Jazz Manmias” 
Kalbančios žinios.
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ZiW$
Banditas nušautas

Kaltinamas galvai u- 
dyste

1 Jonaiti O’Shea, sakoma esąs 
vienas alaus parupintojų, yra 
kaltinamas tuo, kad nušovęs 
Juozą Novotny, Juozo Shradle 
saliune, 939 So. 62nd avė., Ci
cero. Ginčas kįlęs dėl alaus.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

15918 -S. Barauskienei
15914—D. šaukštienei

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

Lietuviai Gydytojai

Graboriai

Monon gelžkelio detektyvas 
Goloski ėjo pro restoraną 43 
\Vest 23rd Street, Snyder, Ind., 
Jisai pastebėjo, kad viduje, re
storane, trys banditai lioldapą 
daro. Detektyvas nusitarė “pa
laukti”. Kai banditai išėjo iš 
rektorano, Coloski paleido re
volverį į darbą. Banditai atsa
ke šūviais. Revolveriu rankoj 
pasiskubino gatvėn ir restorano 
savininkas McLaughlin. Pasė
kos tokios: detektyvas pašauta 
į žandą ir Į ranką. Vienas ban
ditas nušauta, kitas sužeistas 
ir suimtas, o trecias pabėgo. 
Policija' ieško pabėgusio.

Gagsteriui nelaimė
John Barry, pašto plėšikas 

ir gangsteris, išgirdo, kad jo 
žmona, miegojusi kitam kam
bary, sušuko. Barry, revolve
riu rankoj, pasiskubino į žmo
nos kambarį. Palaimoj jis su- 
kniupo. Revolveris iškrito iš jo 
rankos ir išsišovė. Kulka pa
taikė Barry į koją. Gal teks 
koją nuplauti. Moteris gi, kaip 
paaiškėjo vėliau, suriko sap
nuodama.

Dar tebesiginčija dėl 
Cuneo bokšto

Jau kuris laikas eina byli
nėjimąsi dėl sumanyto Cuneo 
trobesio, kuris planuota pasta
tyti 60 aukščių, prie Randolph 
gatvėr ir Michigan bulvaro.

Užtiko dar vieną bra- 
voriuką

Sausieji agentai užtiko deg
tinės bravoriuką Cieeroje, ad
resu 3245 So. 5(>tli Avė. Už
griebė snapso kainos $40,000, 
jeigu jį šinkuoti mažmenomis. 
Areštuoti trys vyrai, italai.

15928—R. Stumbrienei 
15923—K. Railai 
25129—P. šimkevičiui 
56664—M. Mikliaužienei 
15818—A. Tumpienei 
25249—R. Doniunienei 
23699—K. Laukaitei 
15877—S. Bortkevičienei 
15906—A. Kuzinskui 
25240—U. Vaicekauskienei 
15899—J. šveikiui A 
25277—M. Juknienei 
25278—A. Bernotui 
25284 — 0. Labienei 
25286—B. Tirevičienei 
25203—P. Vitartui 
56684—V. šilierienei 
15916—EI. Jarutei 
15917—O, Benedikto, Paulaus

kienei
15920—A. Jučinskiui
15927—P. Aleknavičaitei
22760—Z. Tučkienei 
15922—A. Pliuškaitei 
15930’—O. Skirkienei 
25242—L. Usariui

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystfis.

OFISAS:
968 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3288 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Res. tel. Van Bures 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 216, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvrick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nerišliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

Įvairus Gydytojai
GYDO

Lietuvės Akušerės

Tilto budelė jkrito 
vandenin

Randolph gatvę kerta tiltas. 
Jam pakelti yra sargams bude
lė. Vakar pakelta tiltas, kad 
leisti garlaivėliui praplaukti. 
Leidžiant tiltą žemyn, budelė 
nuslydo ir nuvirto žemyn. Pa
sėkoje vienas tilto tarnautojas, 
John Myslinski (gyv. 508 W. 
123rd St.) Įpuolė į upę. Jis ne
mokėjo plaukti, bet spėjo Įsi
kabinti lentos. Jį išgelbėjo. Su
žeistas taipgi darbininkas, ku
ris dirbo arti nelaimes vielos. i 
Tiltas koletą dienų nebus ga
lima pakelti.

Sumušė miestelio iš
rinktą prezidentą *

Nesenai Stickney miestelio’ 
prezidentu išrinkta Ed vardą 
Kabelių. Jo konkurentas kan
didatas pareikalavo naujo bal
sų skaitymo. Balsai skaitoma. 
Tuo tarpu šeštadienį, prie Oak 
Pa r k avė. ir 40 gatvės, Stick
ney miestely, keturi vylyti iš
traukė Kabellą iš automobilio 
ir skaudžiai sumušė. Kabella. 
sako, kad jį sumušę jo prie
šininkai dėl ofiso.

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- 
netlc blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai__
BUTKUS

ATĖJO “Kultūros” No. 10. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Uc. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161 *

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7689 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St, Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Kraujo, odos, chroniškai

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANIO

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

M

t 1800 So. Ashland Avė,
VAKAHDOS1

Nuo 2 iki 4:8f ir nuo 7 iki 16 
Nedėlioj nuo 2:81 iki 4:80 po pint

Telefonas Canal *464

Diplomu pedlioriai pri
sipažino esantys kalti
Albert Kari Barron ir Jacob 

Grane, du iš aštuonių kaltina
mųjų prisipažino esantys kalti Į 
tuo, kad pardavinėję falšyvas 
daktarų diplomas. Jie prisipa
žino teismui.

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

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201 
---------o----- ■

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Mugu patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir no-| 
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.

. J. Lulevich
Lietuvis Graborius 

ir Balsamuotojas
Automobiliu patar
navimas teikiamai 
visokiems reika
lams. Moderniška 

veltui.

CHICAGO. ILL.

Tel. Victory 1115

ŽMOGAUS
AKIS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aprietos 

CHICAGO. ILL.

.yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i 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 Ė. 47 St.

Phone Kenwood 1752

A, K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Weateru Avenus 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Draxal 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Odrurgaa 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Lietuviai Gydytojai

DR. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 ^valandai vakare

A. M0NTV1D, M. D.
J 579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini iviesa ir diathermia

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. Nedėlioj 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
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3823 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvnrgą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

- A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0832 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory D562 

Vai. 7-9 Utaminko. Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

Išrinkta džiurė Carrol- 
l’iui teisti

Pagalios išrinkta dvylika vy-1 
rų policijos leitenantui ir jo 
skvadui leisti. Policininkai yra 
kaltinami ryšyje su nušovimu j 
negro advokato (iranady, ku
lis statė savo kandidatūrą 20' 
vardus komilimano vietai. Val
stybės advokato ofisą atstovau
ja Krank Loesch, pirmas vai-' 
s lybes gynėjo padėjėjas. *

K AZIMI ERAS M U RA USKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 17 dieną, 4 valandą 
po pietų, 1929 m., sulaukęs 41 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Vainutos miestely. Ame
rikoj išgyveno 18 metų. Pa
liko dideliame nuliūdima mote
rį Adolphiną, 1 posūnį, 2 po
dukros — Adolphiną ir Birutę, 
1 seserį Barborą, švogerį Joną 
Grigaliūnas, pusbrolį Vincen
tą Urboną, 1 brolį Juozapą 
kuris gyvena Argentinoje ir 
gimines, o Lietuvoję 1 dukterį 
Juzefą ir seserį Marijoną. Kū
nas pašarvotas randasi 3314 S. 
Morgan St.

Laidotuvės įvyks lapkričio 21 
dieną, 1:30 vai. po pietų iš na
mu bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Kazimiero Murau
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

PETRONĖLĖ 
KASPARAIT1ENĖ

Policija bažnyčioms
Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Podukros, 
Posūnis, Sesers, Brolis 
ir Giminės.

S. D. LACHAVICZ

Banditai apiplėšė dviejų baž
nyčių kolektorius Soulhsidėje. 
Viena piktadarybė papildyta šv. 
Margaritos bažnyčioj, prie 99 
ir Throop st., o kita Pullmanc 
— šv. Bažančiaus bažnyčių. Bu
vo pasiųsta keletas burių po
licininkų į bažnyčių apielinkes 
plėšikų gaudyti.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Radžius, Tel. Canal 
6171.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 17 dieną, 11:20 va
landa vakare, 1929 m., sulau
kus 34 metų amžiaus, gimus 
Skirsnemunės parapijoj,' Gude
liu kaime, užaugus Jurbarko 
parapijoj. Po tėvais Daulins- 
kaitė. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą, pusserę Paulauskie
nę ir švogerį — Amerikoj, o 
Lietuvoj — seserį Oną Kalnai- 
tienę ir švogerį Petrą Kalnaitį. 
Kūnas pašarvotas randasi 710 
W. 18 St., Butkaus koplyčioj.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
lapkričio 21 dieną, 10 vai. ry
te iš Butkaus koplyčios bus nu- 

: lydėta į Tautiškas kapines.
Visi A. A. Petronėlės Kaspa- 

raitienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, \
Vyras, Sesuo, Pusseserė 
ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co., Telefonas 
Canal 3161.

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

J 2814 W. 23rd Pi. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu 
vėse kuopuikiauaiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė 

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
<

Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

— - - - - ------------ ----- -- - - 1 -

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

JOSEPHINA GARALAITE LEONAS PLUSKIS

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte:
nuo 6 iki'8 valandai vakare1 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 1071h St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Dr. Ab P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Residence Phone Hemlock 7691

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

Įyairys Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS 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 sutartį

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 25*2

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

DR. A. J. BERTASH 
3461 South Halsted Street 

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

Rez. 3201 South VVallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakaro.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
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 8119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Ofisas vidurmiestyju 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2111

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namie ff-9 rvte. Tel. Republic 9600

Dr. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Boulevard

Suite 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 
leisti jam surasti priežastį ir ją 
pašalinti. Per 20 metų aš varto
jau savo patyrimą, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 1 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:

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

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

k ...... .............  /

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 16 dieną, 10:25 valan
dą iš ryto, 1929 m., sulaukus 
19 metų amžiaus, gimus Wau- 
kegane, Illinois valstijoj, spalio 
28 d., 1910 metais. Paliko di
deliame nubudime motiną Ro
zaliją po tėvais Petkaitė, tėvą 
Pranciškų dvi seseris — Ste- 
pani.įą ir Xavera, dėdę Adomą, 
tetą Aleksandrą Gurulius ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 6046 So. Lafayette Avė. 

. Laidotuvės įvyks seredoj, 
lapkričio 20 dieną, 8 vai. iš 
ryto iš namu i švento Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Josephinos Gara- 
laitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys, Dėdė, 
Teta ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriub Eudeikis, tel.Yards 1741

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 17 dieną, 1929 m., ne
laiminga mirčia—tapo automo
bilio užmuštas, sulaukęs 22 me
tų amžiaus, gimęs rugpiučio 15 
d., 1907 m., Pittsfield, Mass. 
Paliko dideliame nubudime 
motiną Domicėlę ir patėvį 
Pranciškų Beržinskį, 2 seseris 
—. Bronislavą Tižių ir Amebą, 
du broliu — Feliksą ir Petrą, 
švogerį . Edvardą Tišių ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 10509 Edbrooke Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny), lapkričio 21 dieną, 10 vai. 
iš ryto iš namų bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Leono Pluskio gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Patėvis, Seserys, 
Broliai, Švogeris ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnaują gra
borius A. Masalskis, Telefonas 

* Boulevard 4139.

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Cicero 8724

Rezidencija:
4193 Archer A ve.
Valandos: 2—4 po piet 
^hone Lafayette 0098

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo *0 iki 2 po pietų; 

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

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

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimu 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweH St.
Virtinis 1290

Rez. 6600 South ArtesUn Avenue 
Phone Prospect '6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 motai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

■ Moterišku, Vyriškų ir Vaiku ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakarę. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Mldway 2880

Dr. J. A. Roth
Gydytojas-Chirurgas 

Vyrų ir moterų ligos 
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 6484

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6890. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 8525.

Phons Franklin 2469

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La SaUe Street
Vakarais nuo 6 Iki 9 vaL 

Phone Boulovard 9697 f 
3315 So. Halsted Street

Akių Gydytojai
^^^^vwx^z%*****%z*z«-*w**w*^vww*z*^w*%«^*******w*

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 1# iki I

3265 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:R0v.
4608 South Ashland Avenue

Hetoli 46th St. Chieago. III

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. Utaminkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Telephone Central 6926 x « *1

F. W. Chemauckas
Advokatas 

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:80 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1990 S. Union AvC 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE K AHN
4631 South Ashland Avenus

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po plot
7 iki 8 vai. Nedšl. nuo 10 iki lt

Rez. Telephone Plaza 8S0|

Joseph V.Mockus, Jr.
Advokatas

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

Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
Residenciįa 4201 S. Maųh*wood Avė. 

Tel. Lafayettą 1685
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Tarp Chicagos 
Lietimu

Užmušta lietuvis au 
to nelaimėje

Louis Pluskis, 10509 Ed- 
brooke Avė., Roseland, išvažia
vo pažiūrėti kariuomenės nta- 
nevrų prie Fort Sheridan. Jo! 
autas kirto į medį. Su Pluskisu 
buvo policininkas Roman, gyv. 
635 \Vest 18th St. Policininką 
tik suraižė stiklai.

Astuoni žmonės žuvo praėju
sios savaitės pabaigoj ir sek
madienį autų nelaimėse. Skai
čius netekusių gyvasties autų 
nelaimėse Cook paviete iki pir
madienio sieke 874.

------------------------- --------- P—- 
j viršum savo nariams ant jų 
įmokėtų pinigų.

Spulkų užlaikymo išlaidos 
yra gana mažos, sulyginant su 
kitomis Įstaigomis, čia direk- 

itoliai dirba beveik veltui, sek- 
į retorini taipgi už menkų atly- 
jginimą. Mat, spulkų kloja yra 
ne pasipelnyti, bet vienas ki
tam pagelbėti, kooperavimo 
bud u.

Į spulkas dedami pinigai yra 
gerai apsaugoti, kas parodo, 
kad per 50 metų nėra ne vie
no atsitikimo, kad nariai butų 
pražudę savo Įdėtus pinigus.

Lai nebūna ne vieno lietu- 
kurls nebūtų spulkos na- 

Sekretorius.
io

North Side
Biji;rčli;) draugijos balius

Atvažiuoja iš Lie 
tuvos

“Naujienų“ laivakorčių sky-i 
riaus patarnavimu atvažiavo iš 
I.ie.tuvos Kastantas Grikšas pas 
savo g:mines — Franą Leke- 
tį, 1222 So. 48th Ct., Cicero, III.

# sj: <<

Šiandie vakare pribūva Cbi- j 
cagon, į New York Central sto
tį, 9:15 vai. vakare, p. Ona 
Kondratavičienė. Atvyksta pas 
dukteris, 4860 Newport Avė.

♦ ♦ ♦
Katrina Kalvinskicnė yra su

laikyta Filis Island ligoninėje 
ir bus paliuosuota kai tik pa
sveiks.

Sekmadienį, lapkričio 17-tą, 
Northsides jaunuoliai-bemečiai 
ir mergaitės —pasirodė. Gra
žioj Masonic temple salėje jie 
buvo svarbiausieji aktoriai ir 
aktorės, abelnai, programo da
lyviai. Vaidino jie veikalėlį 
“Mildos mirtis“, o po to išpil
dė koncertinę dalį.

Vaidinti roles turėjo S. Ži
liūtė, A. Smalelis, U. Kungiu- 

. te, A. Jurgelioniutė, A. 
' kiu'tė, L. Jurgelioniutė 
' Walulis.

Vaidinimui pavėlavau 
! galiu pasakyti, kas ir kaip 
sižymėjo. Man tečiaus rodosi, 
kad daug svarbiau yra ne tai,

Bunas- 
ir A.

ir ne- 
pa-

--------- n-------------------
Deklamuoja p-lė Kungiutė. 

Deklamuoja gražiai. Nežinau 
kas mokino ją deklamouti, bet 
išrodo nusimananti deklamaci- I 
jose ypata.

Skambina pianą p-lė Strupiu- 
tė. Ir šis numeris atliekama 
šauniai.

Pasirodo mergaičių kvartetas. 
Pirmąją dainą jis dainuoja ne
drąsiai. Toliau apsipranta, įsi- 
smagėja ir užbaigia su tikru 
“pep.”

Dedklamuoja Albertas Sma- 
lelis. Tai “senas“ scenos mė
gėjas ir deklamuotojas. Jisai 
pratęs publikai pasirodyti. Ji
sai žino, kad publika jį myli. Ji
sai žino ir savo “džiabą”. Taigi 
pasirodo drąsiai, deklamuoja aiš
kiai ir su jausmu. Abelnai, vai
kas išrodo nepaprastai gabus.

Smuikuoja bernaitis. Deja, jo 
pavardės nesužinojau. Dar vie
nas numeris atliekama malo
niai, gražiai. Salėje tvarka. Ma
tyti, kad visiems įdomu.

Vėl pasirodo merginų kvarte
tas. Pavadintas jis “dzimdzių 
kvartetu“. Manau, kad pp. Va
nagaitis ir Olšauskas' nieko ne
sakys už nusavinimą “leibelio”. 
Šį kartą kvartetas dainuoja su
syk drąsiai, energingai, sutaria 
gerai, viskas išeina kuopuikiau 
šia.

Užbaigia programą Bijūnėlio 
choras, 
tartum 
jaunus 
tais.
Gal vieno-kito dalyvių nesumi
nėjau. Tikiuos, kad jie atleis,

Sutaria gerai. Balsai 
sustiprėję. Palydime 

dainininkus' aplodismen-

kaip sis jaunuolių būrelis vai- Į)a nenoroms įaį padariau.
Po koncerto šokiai. Northsi-dino, kiek tas faktas, kad jie ir 

jos vaidino.
Viena, vaidinimas, pasirody

mas scenoje, be abejones, sutei
kė jaunuoliams ir jaunuolėms 
didžiausio smagumo, sakysiu, 
laimės. O kas kūdikiams ga
li pavydėti jos? Antra, ši lai
mė tai ne tik žaislas'. Ji turi 

gyveni
mui. Lai praitinasi jaunuoliai ir 

. jaunuolės iš mažų dienų to- 
Lietuvių 1 kiems pasilinksminimams, kurie 

sek- tobulina jų vaidentuvę, ugdo jų 
atsto- dėmesį ir norą pasirodyti toje 

spulkų. Susirin- srityje, kuria mes gėrimės su- 
Lietuvių spulkų i augę. Nežinau ar yra naudin- 
sekretorius J.1 gesnių pramogų, kaip ta, kurią 

vakarienę ir vi-; turėjo Bijūnėlio nariai praėjusį 
skanumynų pa- sekmadienį.

seniausios, Pagalios juk smagu ir tė- 
spulkos sekretorius, vams matyti, kad jų kūdikiai 

taip gražiu veikimu, taip gra
žiomis

Lietuvių finansinės 
Įstaigos

Tarpe Lietuvių randasi 
lioninės finansų įstaigos, 
kurias dar ne visi lietuviai ži
no. Tai yra spulkos.

mi-
apie savyje diegų ateities

kiiube įvyko visų spulkų 
retorių susirinkimas. Jie 
va v o apie 15 
kimų sukvietė 
susivienij imo 
Zolp. Gardžią 
šokių kitokių 
t’ekė d’džiausms ir 
Keistučio 
p. Evaldas.

Prasidėjus vakarienei, x p.
Evaldas, kaipo seniausios spul- Smagu 
kos sekretorius, paaiškino, kad 
susirinkimas sukviestas liksiu 
arčiaus susipažinti su vienas 
kitu ir pasitarti, kaip sekmin- 
giaus veikti, kad užinteresuo- 
ti platesnę visuomenę spulkų 
naudingumu. Po trumpos kal
bos jis perstatė vakaro vedė
ją J. Zolpą, Lietuvių Spulkų 
Susivienijimo sekretorių. John 
Zolp, žinomas kaipo linksmas 
ir pilnas energijos, prieg to ir 
didelis juokdarys. Tad ir vi
sas 
gus.

Laike vakarienės, besikal
bant, p. Evaldas, Keistučio 
spulkos sekretorius, papasako
jo savo patyrimus spulkos rei
kaluose. 'kaipgi D. L. K. Ge
dimino sekretorius, Justin Mac- 
kevičia, suteikė daugr praktiš
kų patarimų spulkų labui.

Ką šiame vakarėly spulkų 
sekretoriai išmoko į porą va
landų, tai perskaitę kelis to
mus knygų, nebūtų tiek suži
ro’e.

Reikia pasakyti, kad tai bu
vo v’enas iš smagiausių susi-' 
rinkimė’iu, kokiuose man 
tekę dalyvauti.

Buvo suslinkę žmonės, 
sto ąųiant's aire 'b()0i),000 
tuvm darbin nk’i sudėto kapi
tale. šios lietuvių finansiškos 
įstaigos yia begalo svarbus fak
torius lietuvių gyvenime. Jos 
yra užsibriežusios sau tikslą 
taupyti žmonių sudėtus centus, 
pagelbsti įsigyti namus. Esan
tiems namų savininkams sko
lina pinigus pataisymui, kad 
pakelti namų vertybę. Kaip ma
tyti iš spulkų atskaitų, tai jos 
kontroliuoja tokį kapitalą ko
kiu negali pasigirti nė viena 
kita f’nansininkų įstaiga.

Spulkos jŠmoka apie 7%

pramogomis pasižymi, 
jų draugams ir pažįsta- 
smagu abelnai lietu- 

kad tolimos šalies atei-
miems, 
viams, 
viai, pirmoji karta spėjo taip 
veikiai prisitaikyti naujoms' gy
venimo sąlygoms ir deda tiks
lias pastangas priruošti savo 
kūdikius kuo geresniam gyveni
mui. Tėvams tenka kreditas.

Antroji programo dalis susi
dėjo iš dainų, deklamacijų, pia
no skambinimo ir smuikavimo. 
Buvo nemažai numerių. Vis 

i trumpų. Ir tas trumpumas da
vikai as buvo labai sma- programą labai įvairų ir į- 

domų.
Choras. Kai pažiūri į sceną, 

tai išrodo nedidelis. Bet kai imi 
skaityti choro narius, tai pasi
rodo, kad nemenkas. Suskaičiau 
tris dešimtis su viršum. Vietos 
choras neužima daug, nes yra 
dainininkų ir dainininkių ne ką 
didesnių už pupą. Bet dainuo
ja. Ir kaip dar sutaria!

Choro mokytojas ir Bijūnėlio 
globėjai, matyti, supranta, ko
kią “medegą“ turi, tai ir išmo
kinę dainų, kurios, rodosi, spe
cialiai šitokiems dainininkams 

' ir dainininkėms parašytos. 
Itai ir “ejasi jų dainos.

Pabaigė dainuoti. Mes plo- 
ir mok; tc-

yra Na,

Bridgeportas Pranešimas CLASSIFIED ADS

at- 
ie-

lašiniai ir dės
is Lietuvos 
pranešu gerbiamai 
lietuviu visuomenei, 

mėsos

Gardus 
ros 

šiuomi 
Chicagos
jog lašiniai ir kitokie 
produktai atėjo iš Lietuvos. 
Todėl, tamstos esate kviečiami, 
kurie mylite, atvykti ir pasi
pirkti gardžios mėsos iš Lietu
vos.

Taip pat galėsite gauti iš 
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 

niuo 10 vai. iki 4 po pietų. Vi
sus kviečiu atsilankyti.

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

Chicago, III.
Tol Victory 6122 

(Apg.)

SpieluJiHnio fydytnr chroniškų ir naujų 11- 
•rų Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 

I kykit pas mane. Mano pilnas idegzuminavi-

diečių publika tai daugiausia sa
viškiai. Vieni , kitus pažįsta, 
vieni kitų draugai. Tad ir jau
ku jų tarpe. Tai, gal būt, yra 
jaukiausias lietuvių būrys viso
je Amerikoje draugauti ir daly
vauti jų parengimuose.

—Re pert.

Lietuvaitė atsirado
.Manyta, kad lietuvaitę, Jo-[ 

sefiną Strikaičiutę, 14 metų j 
mergaitę (6002 So. Slate str.),j 
pavogė piktadariai pereitą tre
čiadienio vakarą. Pradėta ieš-; 
koti jos. Tėvai didžiai susirū
pino.

Pasirodė tečiau, kad nieko 
blogo su ja neatsitiko. Mergai- 
ė nuvažiavo į farmą pas savo 

dėdę, Frankfort, III.
Kad greičiau 

vus, mergaitės 
Balzaris, • telegrama 
apie tai, kad mergaite yra jo 
farmoje.

suraminti te- 
dčdė, Petras 

pranešė

Ar Jūsų “Visi šeši 
Cilinderiai Veikia”?

Kepenys — Pilvas — Viduriai 
— Nervai Smegenys — Šir
dis — Ar jie visi veikia 100%?

Žmogaus kūnas yra kaip geras au 
tomobilius — viskas jame turi būti 
tinkamoj tvarkoj, Jeigu jus norite, 
kad jis veiktų kuogeriausia.

Jus negalite tikėtis jaustis 100%, 
jeigu jūsų kepenys yra pakrikę, jūsų 
pilvas ne tvarkoj, jūsų nervai pajrę 
ar viduriai užsikimšę. Jus turite su
tvirtinti savo gaiviąsias jėgas ir jus. 
silpni, pavargę, nusiminę vyrai ir mo
terys, kurie ilgą laiką gydotės, ban
dydami atgauti jaunesnių metų gy
vumą ir patvarumą, jus liksite nuste
binti ir patenkinti pamatę kaip grei
tai spėka, energija ir gyvumas su- 
gryš vartojant Janlac.

Nueikite pas savo aptiekininką da
bar ir gaukite bonką Tanlac. Milio- 
nai žmonių sugryžo ant kelio j jau
nystę, sveikatą ir laimę nuo šio gar
saus toniko ir nėra priežasties ko
dėl ir jus negalėtumėt pradėti šian
die atbudavojimą jūsų nusidėvėjusių 
kūno audmenų ir atgaivinimą visoj- 
jūsų sistemos.

Pinigai bus sugrąžinti jeigu jum'- 
greitai nepagelbės tikras pabandyrr 

visame pasaulyje garsių vaistų.

;■ lairosiam s 
j ui, ir globėjams ir tėvam..

du tas. Dvi mergaitės'. Vie.ia 
,—“mergina“, kita —- “boisas”. 
Į Mergina tikra “fliaperka“. Ji 
i ir ranka įsiremia į juosmenį, ir 
drąsų žvilgsnį meta kreiva akim 
į “vaikiną“—kuone fliaperka?! 
“Boisas“—tas mažai paiso, ži•••: 
note, mes visi “boisai“ iki tam 
tikro amžiaus mažai paisėme. 
Paskui, vėliau dalykai pasikeis.

Duetas dainuoja. Dainininkių 
balsai, dėl jų amžiaus ir moks
lo, grąžus, skamba šauniai. Ko

su 1 norėti daugiau.

Tel Gnry 2-7749

CHIROPRACTOR
Dr. J. JACOBE

PAGELBININKAS

Du ofisai:
1428 Broadway

Gary, Ind., ir
4902 Forsyth Avė

East Chicago, Ind.
mo-Aš esu užbaigęs tris daktarų 

kyklas. Gvdau nuo visų ligų, staig:ų 
ir kroniškų. Sergantys žmones gy
dykitės pas tikrą gydytoją, kuris 
jums sugrąž’ris sveikatą. Ant parei- 

I kalavimo valiuoju j namus toli ar 
' arti.

lot paa tikrų spectalisti), kurte ueklaue jueų 
kur Ir kae jutne ekauda, bet pate paeakye 
po galutino iSegzanilnavlino—kas jums yra.

20

>fiso 
oietu, 

lioi

galutino iSegzaminaviino—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ’ ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neik- 
nuo 10 rvto ki 1 do pietų.

S't.

po

» niversal Restaurant
- - ' ' G a r d ij s,

‘ i Li lictu-
dFftv viski v a 1-

friai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

Norkus, 
sav.

750 West"31st St.

THEATRE
35in and Halsted Streets

Utarninke, Sėredoj ir 
Ketverge, Lapkričio 

19, 20 ir 21
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“In the Headlines”
Pirmoji kalbanti komedija— 

dramai iš laikraštininkų 
gyvenimo

Dalyvaujant Grant Withers, 
Marion Nixon

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbaiti komedija
Kalbančios/ žinios

HASMADE GOOD with

Same Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

Eflicient 
MILLIONS OF POUNDS 

OSED BY OUR GOVERNMENT

GARSINKITĖS
naujienose

“Lietuva’' Skolinimo ir Tau- 
pinimo Bendrove (spulka) tu
rės šėrininkų metinį susirinki
mą lapkričio (Nov.) 21 d. 1929, 
g vai. vok., šv. Kryžiaus parap. 
svetainėje, 4517 So. Wood St. 
Visi šėrininkai privalo dalyvau
ti šiame susirinkime; yra svar
bių reikalų.

MARES’ NUO KOSULIO 
BALS’AMAS

Sustabdys bile kokį neužsisenėjusj 
Pngydys bile kokj blogą, 

jsisenejusi šalti. 
Nors geriausia ir 
saugiausia yra jį 
pradėti vartoti 
tik šalčiui prasi
dėjus. Jis turėtų 
būti visada po 
ranka, taip kad 
reikalui atėjus 
bilę minutę ga
lėtumei jj sura
sti. Parduodamas 
visose vaistiny- 
centų už bute! j.

TAKE 
MARES’ 
COUGH 

BALSAM.
čiose 35c. ir 60

(
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CLASSIFIED ADS
<>u&Hnebb bervict
Biznio Patarnavimai

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDVVARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
1 3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

GENERALINIS , 
KONTRAKTORIUS 

Statau namus mažus ir didelius, 
aipgi taisau senus. Permufinu j 

etą vietą ir duodu patarimus dy- 
,ai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
• X)NSLTMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
Šile kada ir bile kur. Dykai ap 
>kaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

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

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakaris Pensacola 2561

PARDAVIMUI baksų dirbtuvės 
medžiai pakuroms. $5 už vežimą. 
Pristatymas išverčiant troką.

Šaukite Yards 5055

Financial
Fi n a nHai- Pas ko I<>«•

Paskolos suteikiama 
j vien'3 diena 

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus. ♦

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir

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

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
TrlepliouP A rmitag< 1199

Miscellancou?
Įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius syeterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 

i terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi- 

i jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 

! musų prekių geruma. / 
; dien ir vakarais.
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 38rd St. prie Normai Ava.

Tel. Victory 3486

iVliBcenaiieuufe lur feiut
įvairus Pardavimai

Į Į-------------------------------------------------- ■ -------------- . 4

Situation Wanted
Darbo JeSko

GARSUS Pietinės — Illinois mine 
run $6.50 už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump egg, nut 
$8.00. Pristatom. Govalis, Blvd. 1086

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jacųuard, etc. $85 Iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu. $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.60. $760 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai. 

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

PAMATYKIT šiuos pirm negu 
pirkaite kur kitur. 3 šmotų vėliau
sio styliaus seklyčios setas, turtin
gai išrodantis, apsiūti guzikai, plei- 
tuoti frontai, tikras antiųue rayon, 
vertas $350, parduosiu už $115; 
1930 modelio naujas screen grid 
elektrikinis radio, vertas $250, par
duosiu už $75; 9x12 Wilton kauras, 
vertas $65, parduosiu už $25; riešu
to medžio valgomojo ir miegamoje 
kambario setai, lempos, coxwell kė
dė, indai, užlaidos, ir t. t., viską 
.artu ,ar dalimis. Privatinė rezi

dencija. 8228 Maryland Avenue, Ist 
apt., 1 blokas i i-ytus nuo Cottago 
Grove Avė., tel. Stevvart 1875.

Husitai Instruments
Muzikub Instrumentai

ĄPLEIZDAMAS miestą esu pri
verstas parduoti savo naują grojiklj 
jiana su 132 rolėmis ir suoleliu. 
Kainavo man $750.00, parduosiu už 
3EO.OO. J. Palonis, 2332 W. Madison

-n-

PARDAVIMUI balta armonika ge
rame stovyj. Bargenas. AtsiŠau- 
1 ite tuo jaus. 2144 W. Coulter St. 1 
lubos.

PRANEŠIMAS
širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus 
1930 “400* Nash karus su vė

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082 

---- o-----

28 Bulck 0 paa. aetian I
20 Faige Sedan 0 ratai I
20 Eenex Sedan ............. ..................... .... - i
1027 Nash Coach apačiai i
2» Ford coupe I
20 Ford Roadster l
28 Auburn Koadeter ___________________ i

McDERMOTP MOTOR SALES CO.
7136 S. lialeted St.,

$800 
$276 
$SVO 
$250 
$400 
$400 
$660

Tn angle 0830

NORIU mainyti savo Willys 
Knight automobilių j vieno tono 
troką — Fordą. Turi būt atdaras. 
Bavarskis, 3404 So. Halsted St.

Help VVanieU—Malt
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS linotype operato
rius, su patyrimu. Atsišaukite laišku 
arba asmeniškai i Naujienas, 1789 S. 
Halsted St., Chicago, III.

-----O—

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Maliir sumanus vyrai 
nadidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelhj

Energiški 
arti progą 

nažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
VVabash 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
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Ronm 301 

f nnd Ohio Sts

ii

DRAIVERIS draivinti skalbyklos 
vežimą, turi kalbėti lenkiškai ir lie
tuviškai. Archer Wet Wash Laundry 
°8C7 Archer A Ve.

“ ’p \Vanied Femab 
iMrhininkią Kelkiu

MOTERIS prie plovimo indų. Tu
ri būti patyrusi.

4169 So. Halsted St.

REIKALINGA patyrusi veiterka j 
restaurantą. Gera vieta ir geras 
atlyginimas. 4180 Archer Avė.

REIKALINGA senyva, švari ir 
teisinga moteris dirbti nrie namų.

— į Guolis ir valgis. A. Širmulis, 1103 N.
Atdara k»R- 17 Ave Tel Melrose Park 4470 ir

Taipgi sėkmadie-Į

IEŠKAU darbo už bučerj, nesu 
daug patyręs tame darbe — dirbau 
tik V mėnesius už bučerį. Kalbu R<- 
rai angliškai. Tel. Boulevard 3158.

For Kent
PASIRENDUOJA flatas 6 kamba

rių — modemiški įtaisai, naujame 
name, renda pigi. 3418 So. Lowe Avė. 
2-ros lubos.

RENDON 4 kambariai $18.00 ir 7 
$25.00. Veltui iki sausio 1-mos, 734 
W. 35th St.

tUlAlioncU ItUUillb

IŠSIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikino ar merginai — esu viena 
moteris, 620 W. 35th St. (pirmos lu- 
oos front).

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.

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

PARDAVIMUI grosernč ir bučer- 
nė, senas išdirbtas biznis, tirštai ap
gyvento] apielinkėj. Stakas ir fix- 
tures pigiai už $2000. Turiu paau
kauti už $1100. Įplaukų vidutiniškai 
P85. Pigi renda — 4 pagyv. kamba
riai ir maudynė. Tikras bargenas. 
Apleidžiu miestą.

6604 S. Damen Avė.

h ar nu hor bale
*Jkiai Pardavimai

160 AKRŲ Kaue 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.

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

IšSIRENDUOJA arba pardavimui 
73 akeriai žemės. 10 akerių gero 
miško, ant upės kranto, cementinis 
kelias, eina pro farmą, visi puikus 
(taisymai, parsiduoda labai pigiai. 
Savininkas mainys ant namo, loto, 
arba biznio, perkant reikia įmokėti 
vieną tukfitantj. Farma tinkama 
dėl summer resort arba gasolino 
stoties.

3352 So. Halsted St. 
Tel. Yards 6751

Exchangc—-Mainai
IŠSIMAINO bizniavus namas su 

bekarnėš bizniu — parduosiu vieną 
bizni ar su namu. Mainysiu j bun- 
galovv, lotus, nedidelę farmą arba 
gerą automobiliu priimsiu kaipo pir
mą imokėjimą.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Ave.

Tel. Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimai

SKOLINAM PINIGUS
PARDUODAM, MAINOM

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
morgičiuą ir farmas visuose miestuo
se ir valstijose. Taipgi skolinam pi
nigus ant 1-mų, 2-ru 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. Marquette Road, 
arti Westem Avė. Tel. Grovehill 1038 

----- -—o--------

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 nfltamflv’Tras.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI arba mainui — Sto
ras ir 2 flatai, frame namas su gro- 
serne ir bučefne — sykiu arba at
skirai. Senas biznis. 1847 W. 67 St. 
Tel. Republlc 1978.

PARDAVIMUI ar mainymui muri- 
n’s garažas 75x125, garu šildomas. 
South Sidfij. šaukite Englewood 
4086.

PARDAVIMUI ar mainymui gra
žus moderniškas 4 flatų namas; 2 
no 4 kambarius. 2 po 5 kamb., ir 
basemento apartmentas, 4 karų mū
rinis garažas. Puikiausia transpor- 
tacija. Pietrytinis kampas 74 ir 
Sangamon gatvių. Kaina sumažinta 
greitam pardavimui. Priimsiu 
^3.000 cash. Tel. Pullman 4258.

TUOJAU reikalinga mergina ar
ba moteris; lengvas darbas švaria-1 
me kiiube, 2 lubos 814 W. 33 St.

PARDAVIMUI trijų augštų mūri
nis namas, saulės seklyčios, uždaryti 
^orČiai, Arti 63 ir Kedzie gatvių. 
Kaina $11,000. Jmok?ti $5,000. Tele
fonas Beverly 8510.




