
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
TH* LlTHUANlAN DAILY NEWS

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 8073
1 1    '' ■    > " ——— '» 1 " ■■■■■i'—

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
Į. ................................... ■■■■■■■ ...................... ......  ■—■—■■II. I MI,

VOL. XVI Kaina 3c

Socialistai Atsisako 
Keist Partijos Vardą
Hillųuitas ir Thomas, žymiausi Amerikos 

socialistų vadai, nugina kapitalistų 
spaudos pranešimus, busią tarp jųdvie
jų Įvykęs nesutarimas

NEVY YORK.AS, lapkr. 20.' kč, kad dėl susikūrusių nepa- 
— Didžiuliai vietos praeito sek- prastų aplinkybių pastaruose 
madienio laikraščiai pranešė, rinkimuose veikių, kad sociali- 
busiu tarp socialistų vadų, Mor- slų partija atsižadėtų savo 
rišo Hilkfuito ir Normano vardo ir taip pat dalies savo 
Thomaso, kilę kivirčų. Tuos projramo, idant pritrauktų vi- 
kapita’istų spaudos praneši- sus progresyviuosius elemen- 
nms abudu, ir Hilkpiitas ir tus. Tatai, girdi’ laiduotų, kad 
Thomas, griežtai nuneigė va- po ketvertų metų Norman Tho- 
kar Įvykusiame socialistų dar- mas busiąs išrinktas New Yor- 
buotojų mitinge Engineers Hali ko meru.
salėj, 25 West 39th st. „ . . . . ....... . v . Principai svarbu, ne vardasSusirinkimas buvo susauk-

Kalbėdamas po to Hilkpiitas 
pareiškė, kad jis nematąs nie
ko gera, jei partija atsižadė
tų savo vardo ir savo progra- 
mo dalies. Skirtumas tarp so
cialistų ir kitų partijų, sakė 
Hilkpiitas, yra toks, kad mes 
turime principus ir už tuos 
principus kovojame. Vardas no- 
svailu, kcl principai yra g?-

kad laikrašč’tį .Jei susikursianti tikra da> 
paitija, socialistai mielai 

skirtumų, j.savo vardų pakeisiu.
Thomas, kuris ka’bėjo po 

Hilkpiito, pareiškė buvusiems 
mitinge reporteriams, kad jis 
visiškai sutinkąs su Hilkpiito] 
nuomone.

“Per visą priešrinkimines 
kampanijos laiką aš sakiau, ir 
dabar tą pati atkartoju, 1 
3Š nenorėčiau būti i—...... .
meru tol, kol nebus stiprios 
socialistų partijos, kuri padėtų 
vykinti musų programą,” pasa- 

projfresyviąsias kė Thomas.

tas dideliems socialistų pasise
kimams pastaruose rinkimuo
se švęsti. Kviestieji svečiai bu
vo visi pastarosios kampani
jos darbuotojai ir balsavimų 
dabotojai. Susirinkimrs buvo 
pilnas ertuziazmo, o tas entu
ziazmas dar labiau pakilo, kai 
abudu mylimi socialistų vadas 
llilk|uitas ir Thomas, savo kal
bose pareiškė
pranešimai, busią taip jųdvic- bo 
jų kilę kažkokių 
yra iš piršto išlaužti prasima-1 
nymai.

Progresyviųjų klausimas
Savo žinias angliški vieto? 

laikraščiai išvedė iš klausimo, 
kuri Thomas pastatė Hillquitųl 
per prelekciją, laikytų praeitą 
šeštadieni Rand School Foru 
me, ir iš Hilkpiito atsakymo.

Klausimas buvo, kaip geriau 
šiai pritraukti Į socialistų par 
Ii ją Įvairias
grupes, kurios ]>ei pastarųjų 
kampaniją rėmė socialistų kan
didatus?

Thomaso nuomonė buvo, 
kad reikėtų sušaukti visų tų 
grupių konferenciją ir sutaisy
ti bendrų darbo programų. Tuo 
tarpu Hilkpiitas pasakė, kad 
socialistų partija turi progra
ma ir kati visos kitos prita
riančios grupės yra tik \v 
c o m e prisidėti.

Iš to angliški laikraščiai 
jau išpūtė sensacijų, kad, 
di, tarp Hilkpiito ir 

atviras
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Naujasis bolševiku 
valdžios skymas dar
bininkams naudoti

Vietoj mckėt algas pinigais, so
vietai Įveda darbininkams 
kredito sackaitas valdžios 
bankuose

MASKVA, lapkr. 20. — So
vietų valdžia įvedė naują bullą 
algoms mokėti darbininkams.

Algos dabar nebebus išmo- i 
! karnos pinigais. Vištoj mokėji-' 
j mo pinigais, valdžia Įsteigia : 
kiekvienam darbininkui jo tau-j

■ pinto saskaita karike. Kas de-!> i u, Kad . , .
išrinktas rirn a diena taupomasis vietos I

22 Illinois Universi 
teto studentai paša

linti už degtinę

tuo 
gir 

Thomas 
Įvykęs atviras skilimas. 
“Times”, be to, papasakojo, kad 
netrukus po prelekcijos 
maso namuose įvykęs komite- Į 
to posėdis naujam partijos pro- ■ 
gramui sutaisyti, visai užmirš-.iy 
damas paminėti, kad posėdy' ^ar 
dalyvavo ir Hillųuitas kaip na
rys komiteto, kuris turi sutai
syti rekomendacijas ateinan-' 
čiai specialiai valstijos partijos' 
konvencijai.

Pasiūlymas vardą keisti

U’RBANA, III., lapkr. 20.
e 1- Illinois Universiteto adminis-

I tracijos taryba nutarė pašalin
ti iš mokyklos dvidešimt du 
studentu už girtavimų, už lai- į 
kymų ir pardavinėjimų degti
nės ir už važinėjimų automo
biliais.

yi)o i Pašalinamųjų devyni yra 
'Gamma Eta Gamma korpora-1 
; cijos nariai, kurios bendrabu
ty praeitų sekmadienį buvo pa

ryta krata ir rasta dešimt 
galonų Įvairios rųšies svaigių
jų gėrimų.

Tirinėjimai
Ii korporantai

1 riavimu.
Universiteto

parodė, kad tu- 
užsiėmė butlege-

No. 275

Lašinių Skutimo Byla
KAUNAS, spalių 23 [“L.Ž.”]
Prokuroras pasakė rimtą,mo

tyvuotų kalbą, kurios santrau
ką ir paduodame.

— Kiekvienas nusikalstamas 
darbas, — taip pradėjo savo 
kalbų prokuroras. — iškyla aik
štėn. Ir Ukin. s-gos nusikalti
mas, padarytas 1925 m., šiaip! 
die yra paaiškėjęš.
Laisva spaudia—gera talkininkė

Byla prasidėjus tuo, kad la
šinių skutikai susipykę, Vienas 
parašęs j “Šešupės Bangas”'

Prezidento Hooverio 
seimeliai su pramo
nės ir finansų vadais!

laišką ir tas nešvarus darbas 
iškilęs aikštėn.

Tuo dalyku buvus labai susi
domėjus plačioji Lietuvos vi
suomenė, nes bylon buvę įmai
šyti žymus žmonės: Seimo na
riai, visuomenes veikėjai. Tie 
aukšti žmonės šiandie ir į kal
tinamųjų suolų esu susodinti.

Uk. s-ga negražiai visus 
apgaudinėjo

Uk. s-ga valdybos' asmeny 
negražiai apgaudinėjus ne tik 
savo Kr. aps. min-ją, bet ir ūki
ninkus skriaudus, kurių gami
niams vyriausybė norėjus pra
plėsti rinką.

Ministerija su atskirais ran
govais nenorėjus turėti reika
lo: ji kariuomenei maisto tie
kimą pavedus žemės' ūkio drau-

»ž Ita|ivaldžia pr»p»-
„„.SUK, wi,. nuojakontrolmotvi- 

są krašto pramonę
trik to prckuroiiis Clinton Price,; -----------
apkaltintas dėl sąmokslo su .
i,,,n0(Voy.h1;0 Tani tikras naujas fašistų or-
Jj u ( KI Uub. 9

, [ ganas koordinuos prekybą,

bankas kredituos kiekvienam j 
darbininkui jo algą, kurių jis, 
jei norės, galės visų atsiimti.

šitokią sistemą Įvedus, be 
| daugelio kitų, jau esančių ilgų 
(“uodegų,” tai yra žmonių ei- 
I lių, laukiančių ties krautuvė-] 
imis, teatrais ir kitur, atsiras' 
dar viena eilė — stovinčių lies 
bankais darbininkų.

Bet valdžia tikisi, kad dau-' 
guma darbininkų visų savo ai Į 

'gos pinigų neišsiims iš bankų. ] 
— vis 
kasoj

Australija keta pa
naikinti priverstiną] 

kareivybe i 
x---- k-----

CANBERRA, Australija, lap-1 
kricio 20. — Atidarydamas nau-1 
Įą Australijos parlamentą lor
das Stonehaven, generalguber- 
natoiius, savo kalboj iš sosto 
pasakė, kad esą nutarta pri
verstina kariuomenės tarnybai< * ‘ I
pakeisti voluntierių sistema.

pramonę, žemės ūkį valsty
bes naudai

dali jų paliks taupomoj 
ir tuos pinigus valdžia 
naudoti statybos reika-

lams.
Dabar sovietų valdžia pa

skelbė priverstiną vidaus 125 
milionų rublių paskolą panke- i 
riems metams. Komisarų tary-į 
ba nustatys, kiek kuri Įvairių Į 
įstaigų turės paskolos sukelti.

Naujas Afganistano 
emiras nužudytas?

____________ I

PESirIAWAR, Britų Indija, Į 
lapkr. 20. — Nepatvirtinti pra-j 
nešimai sako, kad Kabule ta- 
pęs nužudytas Nadir Chanas, j 
naujasis Arganistano emiras 
(karalius).

Nadir Chanas dar lik nese
niai nuvertė sosto uzurpatorių 
Basų Sakao ir, paėmęs afganų] 
sostinę Kabulą. įsakė buvusi 
valdovų nugalabinti.

ROMA, Italija, lapkr. 20. — 
Italijos spauda paskelbė nau
ją fašistų valdžios projektų, 
kuris netrukus bus pristatytas 
parlamentui. Finant projektu, 
bus sudarytas naujas fašistų 
aparatas, vadinamas Naciona
linė Korporacijų taryba, kuri 
kontroliuos visų ekonomini ita
lų valstybės gyvenimų.

Naujojo projekto dėsniais, 
visa valstybės gamyba ir eko
nominiai veiklumai patampa 
valstybės veiklumų dalis. Na
cionalinė korporacijų taryba 
koordinuoja prekybą, pramonę 
ir žemės ūki bendram valsty
bės lobinimo tikslui, tuo pa
šalindama kovą tarp bet ku
rių dviejų ekonominių grupių 
dėl privatinės naudos.

Tarybos narių bus apie 100 
kiekvienas šimtų nuošimčių 

fašistas. Taryba turės septy
nias sekcijas: profesijų ir me
no; pramonės; žemės ūkio; pre
kybos; transporto ir vidaus na
vigacijos; juros ir ono trans
porto; bankų.

WASHINGTONAS, lapkr. 20. 
Prezidentas Hoover pradėjo vi
sų eilę konferencijų su finan
sų, pramonės ir geležinkelių 
galvomis. Vakar ir šiandie įvy
ko konferencijos su geležinke
lių kompanijų pirmininkais, 
federalinės rezervo sistemos 
patariamosios tarybos nariais 
‘r federalinės rezervo komisi
jos .raliais. Pasitarimuose da
lyvavo taipjau iždo sekreto-- 
ius Mellon, prekybos sekreto

rius Lamont ir Jungtinių Val
stybių prekybos rūmų direkci
jos pirmininkas Baruos.

Tose konferencijose paaiškė
jo, kad geležinkelių kompani
jos numato ateinančiais melais 
biliorą dolerių geležinkelių sta
tybai ir transportaeijos geri
nimui.

Byloj [šiandie] vėl Įvyks 
Baltajame Name konferencija, 
kurion yra pakviesti Henry 
Ford, ()\ven 1). Young, Pierre 
du Pont ir kiti žymiausi pra
monės ir finansų lyderiai.

Po pietų prezidentas Hoover 
turės taipjau konferenciją su 
dr'bo atstovais darbo sek
reto; ium Davisu, Amerikos 
!>.rco Federacijos pirmininku 
Greenu ir dvylika kitų darbi
ninku lyderiu.

NEW YORKAS, lapkr. 2). 
— Užsimušė pilotas Charles

• gijoms, nes draugijomis geriau 
pasitikėjus. Tuo tarpu Uk. s-ga 
tą Kr. aps. pasitikėjimą kuo 
negražiausiai išnaudojus.

Uk. s-gos centro v-ba, kad 
darbas geriau sektųs, operaci
jas buvus išpflėtusi visoj Lietu
voj. I tą darbą aktingai buvę 
įtraukta Šiauliai ir Mariampolč. 

i Mariampolėj Uk. s-gos vardu 
i veikęs Bergas, o Šiauliuose Sob- 
! lys.

C. valdyba su Fridzinsku ir 
Sergejų Josiuku buvus sudarius 
neva sutartį, bet tos sutarties 

i nei viena, nei antra pusė nesi
laikius. Sutartis buvus padary- 

: ta tam, kad atsitikus reikalui 
Uk. s-gos centras bėdą galėtų 
suversti kitiems.
Uk. s-ga žinojo, kokius lašinius 

perkanti

Uk. s-gos centro valdyba gi
nantis, kad ji apie amerikoniš- 

( kų lašinių kariuom. tiekimą nie- 
! ko nežinojus. Bet tai esanti 
visai neteisybė. Nors veikę at
skiri asmenys, bet c. v-ba apie 
viską smulkiai žinojus.

Ne be centro v-bos žinios bu- 
| vę ir iš Rygos Į Šiaulius atga
benti lašiniai. Iš Šiaulių buvę 
gabenami Kaunan, iŠ Kauno vėl 
atgal į Šiaulius, ten skutami, 
per nauja antspauduojami, da
romos visokios machinacijos.

1924. 11. 27. Uk. s-gos cen-

administracijos 
taryba svarsto dar klausimą

R?.id. jo 
ant Y. M. 
30 West

aeroplanui nukritus 
C. A. trobesio sto

ti llh st. Jo pa°aži'-

tro valdyba padaro sutartį sta
tyti karo intendantūrai lašinius. 
O kovo mėn. Josiukas jau įtei-

rius Robcrl Bailio, šokęs iš kia partiją lašinių kariuome- 
aeroplano, laimingai nusileido nės dalims.
parašiutu i artimą gatvę. (Tąsa 2-ram pusi.)

Dr. Basanavičiaus liau
dies universitetu skai-

•

čius didėja
. . , Bankininkas nušovė sa-

GarUivis van d e nyn e| vo nesveiką dukterį 
jautė žemės drebėjimą /jr pats nusižudė 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 atdaras nuo 8 ryto iki 

8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

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

KAUNAS. — Šiomis dieno-' 
mis švietimo ministerija leido , 
atidaryti Šančiuose 
vičiaus liaudies 
skyrių. Jo vedėju 
26 pradžios mok. 
Vladas Izokaitis.

Taip neseniai pradėjo veik- į 
. Basanavičiaus liaudies

1 universiteto skyrius Mariampo- i 1 v
lėjė. Jo vedėju buvo paskirtas 

lapkr. Rygiškių Jono gimnazijos mo
kas vk- ^.vtoji-s Vincas Ambraziejus,, 
vaka? neseniai paskirtas Tauragės ko- 
buvo nierc.’nės mokyklos direktorių-

dr. Basa n a- ] 
universiteto i 
patvirtintas 

mokytojasVisas tas klausimas buvo iš- dėl Gamma Eta Gamma kor- 
keltas vakarykščiame susirinki- poracijos likvidavimo, 
me Engineers Hali salėj. Iškė
lė jį savo kalba Dr. James 
llclmes, buvęs Norman Tho
mas Ncnpartisan Committee 
pirui i ninkas. Jis, bu ten t, pasa-

20. — Housso naglies 
lesė, netoli nuo Mons, 

j vakarą, viršui Įgriuvas
! užberti aštuoniolika darbiniu- ,ni- 
kų. Buvo manoma, kad jie žu-] ~

!vo, tačiau gelbėtojų partijos,1 Geležinkeliu pajamos 
kurios dirbo per visą naktį, at-, 
kasė visus dar gyvus.

*1 r
18 užbertų angliakasių Į ti <ir. 

atkasti gyvi

ORFIS
Chicagai ir apielinkei Cedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu, bet šalta; vi
dutiniai žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 32P ir .270 F.

Šiandie saulė teka 6:46, lei
džiasi 4:28. Mėnuo teka 8:49 
vakaro.

Per rugsėjo 
 mėn'. Lietuvos geležinkeliai da- 

SIDNAW, Mich., lapl^r. 20. ve pajamų grynais pinigais 
Netoli nuo čia vakar vaka- 3,255,000 lt. Be to, gelcžinke- 

rą Flinto gyventojo Edwardopių valdyba dąr turi gauti už 
Rose automobilis susidarė su 
stirna. Stirnos galva Įlindo pro 
sutriuškinta automobilio stiklą 
ir vienas jos ragas sulindo 
Rose į akį. t

įvairiuš bargan pervežimus apie 
760,000 lt.

1$ viso, vadinas, per rugsė
jo rpčn, pajamų iš geležinke
lių bus apie 4,015,000 lt.

NEW YORKAS, lapkr. 20. 
— Žemes drebėjimas, kuris 
pirmadienį sukrėtė visą Atlan
to pajūrį nuo New Yorko iki 
Halifaxo, buvo jaustas ir lai
vų toli vandenyne. Atplauku
sio šiandie garlaivio Olympic 
kapitonas ir Įgulos žmonės pa
sakoja, kad jų garlaivis, kuris 
tuomet buvo 640 mylių van
denyne, buvo stipriai supurty
tas. Jie nežinoję, kas atsitiko 
ir kaip, kol pagaliau gavę ra- 
d’o pranešimų apie įvykusi že
mės drebėjimų.

Drebėjimas nutraukė 9 kabe
lius vandenyne

NEW YORKAS, lapkr. 20. 
‘— Pasirodo, kad žemės drebė
jimas, sukrėtęs Atlanto vande
nyno dugnų- tarp Ne\v Yorko 
ir Nova Scotia, nutraukė kone 
pusę kabelių, jungiančių Ame
rika su Europa. Iš 21 kabelio 
nutraukti devyni. Nutrauktų 
kabelių jungti tapo pasiųsti še
ši tam tikri laivai.

TW0 HARBOR, Minu., lap
kričio 20. — John A. Barton, 
vietos First National banko 
pirmininkas, krimsdamasis dėl 
likimo savo septyniolikos metų 
dukters Beatrisos, kuri nuo gi
mimo buvo kurčia ir nebylė, 
ir kurių jis labai mylėjo, nu
sitarė padaryti ga^ą ir dukters 
nelaimei ir savo kentėjimams. 
Pasiėmęs dukterį į automobili 
pasivažinėti, bankininkas išsi- 
vtižė jų i užumiesti ir nušovė, 

.pataikęs kulipkų tiesiai į širdį. 
1 Po to pafs nusišovė.

LONDONAS, lapkr. 20.
Vakar mirė žinomas “Tei Pėi” 
O’Conncr, 81 metų amžiaus. Ka
dangi jis bpvo seniausias An
glijos parlamento narys, jis bu
vo vadinamas “parlamento tė
vu.” ’ .

Dabar ‘‘parlamento tėvu” lie
ka Lloyd George, liberalų va
das, kuris yra Seniausias par
lamento narys.
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KORESPONDENCIJOS
Terre Haute, Ind. jprez. A. Mikalauskas, iždininku 

K. Gugis, sekret. P. Jurgeliutė, 
iždo globėjai M. Raginskas ir 
Geo. Stungis, daktaras kvotė
jas Dr. Klimas.

Suminėti asmenys yra tinka- 
Vieni jų tu-

Plageidauja radio programų

Kiti nauji kandi 
žinomi Susivieniji

Indianos valstijos

Aš kartu su šiuo laišku siun
čiu tamstoms čekį ir prašau 
siuntinėti man “Naujienas”. 
Tai darau įvertindamas jūsų ir miausi kandidatai, 
kartu p. Budriko pasidarbavimą ri daug patyrimo ir jau parodė
surengime per radio “lietuviškų kad jie moka puikiai savo par 
valandų”. Buvo labai malonu eigas eiti, 
klausytis puikių dainelių ir or- datai— yra 
kestro. |mo veikėjai.

Mes terrehautiečiai esame Tolei visi
jums labai dėkingi už surengi- Susivienijimo nariai balsuokite 
mą per radio lietuviškų koncer- už virš paminėtus kandidatus, 
tų ir tikimės, kad ateityj jus i Klaidos nepadarysite. Jiems va- 
surengsite ir daugiau tokių ra- jdovaujant Susivienijimas dar 
dio koncertų. Kada pradėsite 
tuos koncertus, tai meldžiame 
apie juos pranešt “Naujienose”.

Tikėdamas neužilgo per radio 
išgirsti daugiau “lietuviškų va
landų”, pasilieku su pagarba- 

—Jouzapa^ Beniulis.

labiau išaugs ir sustiprės'.
—SLA. Narys Republikcna

Grand Rapids, Mich
Darbai ir darbininkai 

svetimų miestų
• Y1S

Indiana Harbor, Ind
Pareiškimas visiems SLA. 

riams, gyvenantiems 
nos valstijoj..

Man beskaitant laikraščius, 
tenka patėmyti tai iš vieno, tai 
iš kito miesto apie darbus irra-

IntHa- į masinius darbininkų atleidinė
jimus. Iš musų miesto tačiau 
iki šiol niekas nieko neparašė; 

Prasidėjo Susivienijimo Pildo-! bent man neteko patėmyti tuos 
mosios Tarybos nominacijos, {laikraščiuose, kuriuos aš skai- 
Mes kol kas kandidatų nenomi-1 ^au* kas butų pažymėta 

- - apie šio miesto darbus. Gal to- 
laikas susirūpinti. Indianos vai- matosi gana dažnai vis 
stijoj visuomet laimi republiko- naujai iš kitų miestų atvykusių 

darbininkų darbo ieškoti.
Todėl skaitau reikalingu pra- 

Susivipniiimas turi nešti lietuvių visuomenei, o kuria Za ne vieną ^rikų darbiniu-
Priešina ji tik kams, kad nevažiuotų čia darbo 

kurie norėtų įvesti ieškoti, nes jokiu budu šiame 
' mieste darbo gauti negalima, 

tinkamiausi kan-Į<5ia vietinių darbininkų ir gerai 
. ... ■ i išsilavinusiu savn nmntp tuks-

rie badauja, neturėdami patys 
ko pavalgyti nei savo šeimyną 
užlaikyti. Man besėdint vienoj 
įstaigoj, kur darbus parduoda, 
buvo prisirinkę apie 50 žmonių. 
Atėjo žmogus popieruką rankoj 
laikydamas ir pareikalavo dvie
jų vyrų anglių karą išmesti. 
Tai visi, kiek tonais buvo, šoko 
prie žmogaus. Net durys už
sikimšo ir kiekvienas norėjo tą 
darbą gauti. Bet žmogus pasa
kė, kad jis nori tik du. Tąsyk 
visi sugrįžo atgal.

Netoli nuo Grand Rapids daro 
didelei elektros stočiai tvenki
nį. Ten daug darbininkų dirba 
ir dirba ilgas valandas- Nekurie 
net po aštuonialiką. valandų be 
pertraukos. Užmokesnis irgi 
mažas—nuo 35 iki 45 centų va
landai. Nežiūrint visų tų blo
gumų miesto darbininkai vis 
kas kartas didesniais būriais 
važiuoja ten darbo gauti. Vie
nas tokių burių neseniai nuva
žiavo. Tarp jų buvo ir negrų. 
Negrus priėmė, o baltuosius pa
siuntė atgal. Šie sugrįžę nuėjo 
miesto administracijai protes
tuoti dėl tokio darbdavių elgi
mosi.

Juo toliau, tuo labiau prade
da darbininkai nerimauti, ir jei
gu taip ilgiau pasitęs, tai vis_- 
ko dar bus galima pamatyti.

—S. Naudžius.

voj turįs gerų literatų, kurie 
pasižadėję rašyti. Tačiau var
gu gali būti bet koki abejonė, 
kad tas kunigas pavers laikraš
tį savo kromelio organu.

Man rodosi, kad vietos biz
nieriai galėtų apseiti ir be ku
nigo pagalbos. Jie galėtų patys 
tą laikraštį tvarkyti. Tąsyk ir 
jiems butų daugiau naudos ir 
žmonės nebūtų mulkinami.

Girdėjau, kad kunigužis jau 
žvejoja parapijomis ir neužilgo 
rengiasi atidaryti bažnyčią.

—F. Lavinskiai).

MARGUČIO
KONTESTAS

Nuo 1 grudžio š. m. iki 1 bal. 
1930 m. “Margutis” rengia kon- 
testą. Smulkmenas / rasite 
“Marguty”. Krepkitės ypatiš- 
kai.

navome. Bet tuo reikalu jau

nai arba demokratai. Joki kita 
partija negali savo kandidatų į 
pravesti, 
valdybą, 
partija, o kelios, 
bolševikai, 1 
diktatūrą.

Garinusi ir 1 
didatai i Pi Įdomųjį) Tarybą yra:! išsilavinusių savo amate tuks- 
____________________ itančiai vaikščioja be darbo ir

Turėjo nesmagumų su 10 ?auti ne^ali- Man P^iam 
nusilpnėjimu ir nemige l^bant virš dviejų menesių 

, tenka prisižiūrėti į tas' bedar-
‘AJ buvau visai suirusi,” sako poniai . . . . ...

Grace Cashman. Marion. Imi. “AA turėjau blll minias. 1 ICSlOg reikia Ste- 
niiolatiniiis nusilpnėjimus ir negalėjau nak- . , .
tinus miegoti Vienas butelis Nuga-Tone i bėtlS, kad paCiam tvirtume 11' 
suteikė man daug pagelbos.” Kenkiantieji 7 x
liį'“',!'.:.! sveikatoj jauni vyrai, mokantys

m'' amato tampa išmesti i gatvę ir 
nesuranda pirkėjo, kuriam ga- 

atgavo savo sveikata, stiprumą ir jėgą.;,,, j XT ...
Ir jei jus esate sergantis ir silpna?, jus | lėtų SHVO JGgą pai’dUOtl. Ne tik 
turėtumėt jas pabandyti.

Nuga-Tone pagelbsti tiems. kurie 
skilvio suirimus, prastą apetitą, gasus 
iluriuose, raugėjimą, neveiklias kepenis 
ha kitus svarbius organus, galvos skaudė- ! 
jimą. svaigulį, silpnus nervus, 
kus skausmus, arba skausmus 
rių negalit naktimis miegoti. 
Nuga-Tone ir persitikrinkit patys, kad jos 
yra puikiausios ir greičiausiai veikiančios, 
sveikatą ir stiprumą budavojančios gy
duolės kokias tik esat vartoję. Nuga-To- 
nc yra parduodamos pas 
vertelgas. Jei jūsų vertelga neturi jtį 
savo sandelyj, reikalaukite, 12 
sakytų jums iŠ olselio vaistinės.

tuo kad dabartiniu laiku darbo ne- 
galima gauti, bet nėra vilties, 

dcTuaku- i kad trumpoj ateityj bus kiek 
Bandykit į gerįau> kadangi vis daugiau ir 

daugiau darbininkų atleidžia- 
viKiis Tyduoihi ma ir bedarbių eilės kasdien 

neturi jų ,
kad jis už- didinas. Ir yra jau tokių, ku-

Saltiš gali pavirsti 
plaučių uždegimu

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimta liga. Jus galit jį tuoj sustabdyti 
su Creomulsion, pienuotu creosotu, 
kuris yra priimnus gerti. Creomulsion 
yra medicinos išradimas dvigubos 
naudos; jis palengvina ir gydo plė
vės uždegimą ir sulaiko bakterijų 
daugėjimą. • v »

Iš visų žinomų gyduolių, creosotas 
yra pripažintas didelių medicinos ži
novų kaipo geriausias gydytojas nuo 
kosulio, šalčio ir bronchito uždegimų. 
Creomulsione randasi, apart creosoto, 
kiti gydanti elementai, kurie paleng
vina ir gydo plėvės uždegimą ir su
stabdo peršėjimą, kuomet creosotas, 
paimtas j vidurius, dasigauna į krau
ją, užpuola ligos centrą ir sustabdo 
bakterijų daugėjimą.

Creomulsion yra užtikrintas gydy
mui kosulio nuo šalčio, bronchito, ir 
mažesnius bronchito skaudėjimus, ir 
yra geriausias atbudavotojas kūno po 
šalčių ar flu. Pinigai gražinami jei 
nepagclbsti po naudojimui sulyg nu- 
rodimo. Reikalauk pas savo aptieko- 
rių. Siųsk kuponą dykai samteliui

510-0 
CREOMULSION Co., Atlanta, Ga. 
Atsiųsk dykai bonkutę Creomulsion 

nuo užsitęsusio kosulio po šalčiui. 
Vardas .......................................... «...
Gatvė .................................................
Miestas ................... Valstija .......
Viena bonkutė šeimai. Rašyk aiškiai

CREOMULSION
KALĖDOS
yra gražiausia šventė krikščioniškame pasaulyje. Tai yra 
diena meilės ir geriausių linkėjimų “geros valios žmonėms 
visame pasaulyje”, kada visi, kas tik išsigali, teikia dovanas 
savo draugams ir giminSms. Ar jus galite įsivaizduoti gra
žesnę ir meilesnę dovaną savo giminėms jūsų senojoj tėvynėj, 
kaip jūsų apsilankymas pas juos per Kalėdų šventes?

Prisidekite prie vienos iš musų asmeniškai vadovaujamu 
KALĖDINIU EKSKURSIJŲ.

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:
BERLIN.........................7 1). GRUODŽIO
STUTTGAR.T............. 11 D. GRUODŽIO
Jeigu jus patys negalite važiuoti, tai leiskite jiems čia ap
silankyti, pasiųsdami “round trip” laivakortę, arba pasiųs
dami jiems Lloyd “money orderį” dėl Kalėdų.

Del platesnių žinių pasitarkite su jūsų vietos agentu ar

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St.. Chicago, III

Detroit, Mich
V isokios niau j įeitos

KasDarbai labai sumažėjo, 
diena atleidžiama vis daugiau 
ir daugiau darbininkų. Iš For
do ir kitų automobilių fabrikų 
atleidžiama ne šimtai, ale tūks
tančiai. Tad bedarbių visur pil
na. Kai nueini į Cass Avė., 
kur randasi apie 10 darbo bir
žos ofisų, tai pamatai devynias 
galybes darbo ieškančių žmonių. 
Visi jie atrodo tvirti ir sveiki, 
bet darbo negali gauti nei už 
pinigus. Jei pasitaiko koks 
darbelis, tai moka savaitei pen
kiolika ar aštuoniolika dolerių. 
Kad gauti tą mizerną darbą, 
reikia dar agentui gerokai už
mokėti. Ot, tau ir garsus Det
roitas.

Daugybė šeimų atsidūrė to
kioj sunkioj padėtyj, kad yra 
reikalingos skubotos paramos. 
Jos kreipiasi į miestą, bet iš 
ten pašaipą sunku gauti. Com- 
munily fondas buvo surinkęs 
apie pusketvirto miliono dole
rių, bet tie pinigai beveik jau 
išsibaigė. Tad sušelpti visus 
tuos, kurie yra reikalingi pašal
pos, jokiu būdu nėra galima.

Tuo tarpu artinasi šalta žie
ma. Reikia pirkti kurą. Bet 
kaip tie tūkstančiai bedarbių 
galės nusipirkti anglis, kuomet 
jie neturi pinigu ir maisto nu
sipirkimui. Juk yra daug ir 
kitokių reikalų. Reikia buto, 
šviesos, gazo ir t.t. Viso to vel
tui negausi. 0 kaip tas išlai
das gali padengti, kada neturi 
įplaukų, neturi darbo? Su ta 
problema šiandien tūkstančiai 
Detroito bedarbių turi susidur
ti.

Miesto valdžia, žinoma, galė
tų daug pagelbėti, jeigu jai tik
rai apeitų gyventojų reikalai. 
Bet politikieriams-karjeristams 
tatai nerupi. Jeigu butų pilie
čiai susipratę, tai jie galėtų iš
rinkti tinkamus žmones. Bet bė
da, kad džiugelis ateivių nepa
sirūpino net tapti šios šalies pi
liečiais. Daugelis jų klauso ko
munistų, kurie tvirtiną, kad pi
lietybė nieko gero neduoda. Tai, 
žinoma, yra paikas argumentas.

Kelionė j Lietuvą ir atgal veltui
“Margutis” duoda laivakortę 

“round trip” iš New York j 
Klaipėdą. Be to dar 50 dol. ke
lionės išlaidoms ir “magaryčių” 
naują Fordą. T*a dovana yra 
paskutiniam laipsny.

Jeigu nenorite laivakortės, 
galite gauti “Blymnut” auto
mobilį ir geriausią setą golfo 
kliubu. Vadinasi, įsisedę j nau
ją automobilį, įsidėję naujus 
golfo kliubus (ir dar tuziną bo- 
lių), galite važiuoti golfo lošti. 
Golfo kliubai bus pirmos rųšies 
ir patartina juos įsigyti šių me
tų golfo čeempionams pp. čižui 
ir Savickui.

JaunHvedžiiams veltui 
“furniture”

įsimyĮėjusi porelė, kuri keti
na po Kalėdų apsivesti, nereika
lauja sielotis dėl furniture. įsto
kite į “Margučio” kontestą, 
darbuokitės po viena firma, ir 
surinksite reikalingą skaičių 
balsų, kad išlošti gražų įrengi
mą. visais baldais (furniture), 
4 kambarių “flat'ą”. Jus gausi
te viską, kfc reikalinga flate, 
pradedant nuo šaukštų ir bai
giant radio (reikale, už metų- 
kitų ir lopšį...). Pasirinkimas 
“furniture” kuodidžiausias. Ką 
norėsite, tą Įsigysite. Viskas 
bus pristatyta į namus sulig 
nurodyto adreso.

Radio-Vičtrcla combinntion
Laimės ■ kiekvienas ir pasi

rinks kokios nori firmos.
i ' ""

Mažesniij dovanų daug
• /

Yra visokių laikrodžių
merą, radio, vietrola su rekor
dais, player piano, grand piano, 
elektrikinė skalbiama mašina, 
“Dinner sets”^ perlo karoliai, 
toilet sets, golfo kliubai ir t.t. 
ir t.t. Dovanos parinktos kuo- 
geriausios. Kievienas kontes- 
tantas bus pilnai patenkintas.

Negaišuodami laiko, tuojau 
stokite į darbą rinkdami Mar
gučio prenumeratą.

ca-

Lašinių Skutimo 
Byla

(T\isa iš 1-mo pusi.)
Lašiniams priimti komisijos 

ai įjojančios ar tiekiami laši
niai atalinka sutarčių kondici
jas, rašjįi raportus pulk. Aglin
skui, bet tas viską sukiša pap
kei).
•Komisijų spiriamas pulk. Ag

linskas parašąs intendantūrai 
raštą, kad lašiniai neatatinką 
kondicijai, ir kai intendantas 
atsakąs, kad reikia prisilaiky
ti sutarties 2 punkt., t. y. la
šinius priimti tiį< vielos gamy
bos, pulk. Aglinskas tą raštą 
vėl įkišus papkėn ir nekliudęs 
kariuomenės dalims priiminėti 
vieloj lietuviškų lašinių, ame
rikoniškus lašinius.

—Sušilai imas, — sako pro
kuroras, -— tarp lašinių tiekė
jų ir pulk. .Aglinsko esąs visai 
aiškus.

Uk. s-ga jau išankslo, I. y. 
dm- prieš užpirkdama lašinius, 
turėjus žinoti arba tureli ga
rantija, kad amerikoniški laši-

Kaip teko nugirsti, musų pa
siturintys biznieriai apie šių 
metų pabaigą rengiasi leidi 
laikraštį, kuris buk busiąs pa
vadintas “Detroito žinios”.

Gal toks laikraštis ir yra ge
ras dalykas, jeigu jis tinkamai 
vedamas'. Tačiau eina gandai, 
kad esą atvykęs koks tai tau
tiškas kunigas Maižvis ar Miež- 
vinis, kuris tą biznierių laik
raštį ir -tvarkysiąs. Man atro
do, kad su kunigu viename ve
žime netoli tegalima nuvažiuoti.
Tas kunigėlis esą giriasi, kad nįai bus priinili, nes tikrai i|i> 
jis tiek Amerikoj, tiek Lietu- žinodama nebūtų Uk. s-ga lo-

■......... «■ .............. IIW— M 1 ,«■■!■■ «4» * < —.........
w ' f .. i • < ' t

kias dideles lašinių, partijas už- 
pirkinėjus. Iš visko esą matyt, 
kad iš anksto buvę susitarta.

Pražuvęs raitas.
■ i • ,t ■ • i •. '

Pradėjus Uk. s-gai tiekti ka
riuomenės dalims amerikoniš
kus lašinius, karo intendantū
ra Uk. s-gos centro v-bai ra
šanti apie tai raštą. Bet Uk. 
s-ga i tą raštą nesiteikia nė 
atsakyti. Tardymo metu to ra
što niekur nebuvo rasta. Uk. 
s-gos centro v-ba tvirtinus, kad 
tas intendantūros raštas esąs 
dingęs. Bet vakar, baigiant do
kumentus jungti prie bylos pas 
Mikšį tas raštas netikėtai atsi
radęs.

Kad Uk. s-ga žinojus kariuo
menei tiekiamų lašinių koky
bę, prokuroras motyvuoja ir 
tuo, kad centr. v-ba duodavus 
lašinius rangovams garantijas, 
avansus, o kai kada ir pati da
rydavus amerikoiniškų lašinių 
Užpirkimus. Pav., 1925 m. rugp. 
ir rūgs. mėn. centro v-bos pa
rėdymu buvę tiekiamos kariuo
menės dalims lašinių partijos.

Jei Kr. aps. min. butų no
rėjus kareivius maitinti ameri
koniškais lašiniais, tai kam jai 
mokėt Uk. sąjungai po 5,75 lt. 
už klg., jei ministerija pati iš 
Hamburgo su muitu ir atga
benimu gali vietoj gauti klg. 
už 4 lt.?

Sutartys.
Sutartis Uk. s-ga darydavus 

ir su intendantūra ir su savo 
rangovais, tačiau Uk. s-ga tų 
sutarčių nesilaikydavus. Arba 
pradėdavus sutartis vykdyti 
dar prieš jų pasirašymą.

Iš prokuroro kalbos supran
tama, kad taip pasielgdavo ir 
Uk. s-gos pastatytoji valdžia. 
Pavyzdžiui, 1925^m. dar prieš 
sutarties pasirašymą, Uk. s-ga 
gaunanti iš Kr. aps. min. kre
ditų 100,000 lt. avanso laši
niams pirkti.

Karoblio išradimai.
Prokuroras labai stebisi vie

no Uk. s-gos šulo tada buv. 
Valst. kontrolierium išrady- 
niais, kaiį) rcikih sutartis anu
liuoti.

Girdi, padarytos sutartys, 
Ųk. s-gos padėtas užstatas ir 
kai Uk. s’-gai nesilaikant sutar
ties padarytoji išskaita grąži
nama, tai sutartis anuliuojama. 
Taip pasakęs iššauktas liudinin
ku p. Karoblis.

Kontrolierius sutarti anuliuo
jąs, o tie asmenys, kurie tiesio
giniai sutarty minimi, t. y. kar. 
intendantūra ir Uk. s-ga apie 
sutarties anuliavimą, nieko ne
žiną. Nesą, po to/kai kontro
lierius' sutartį anuliavęs kariuo
menės intendantas rašąs Uk. 
s-gai raštus ir reikalaująs, kad 
lašiniai atatiktų kondicijas, o 
Uk. s-ga vėl, nežinodama, kad 
Karoblis sutartį yra anuliavęs, 
lašinius skutanti išsijuosus.

Kad taip sutartys neanuliuo
jamos, kontrolierius' teisininkas 
negalėjęs nežinoti.

Prokuroras neabejoj i, 
kad visa iniciatyva lašiniams 
supirkinėti ėjusi iš Uk. s-gos 
centro v-bos. Už tai kalbą daug 
davinių. Pavyzdžiui, iš bylos vi
sai nematyt, kad Soblys su 
Fridzinsku būt turėję bent pa
žintį ar draugavę, o tačiau abu 
perka amerikoniškus lašinius, 
abu skuta antspaudus, abu per 
naują antspauduoja, tai ar čia 
nesą centro valdybos dirigavi
mo? klausia prokuroras. Be 
U>, U k. s-gos e. v-ba savo tar
nautojams, lašinių tiekėjams, 
išduodavus raštus, kad lašiniai 
esą iš Klaipėdos krašto.

Serg. Josi ūko bendradarbis 
Fridzinskas' įžengiamajame tar
dyme pasakęs, kad iš Serge
jaus Josiuko girdėjęs, jog jam,

Išgydė Savo Rųpturą ------«-
Ah snivuu diih'lv rupimų keblumas skry- 

nhl keletu metu algai. Ah sprendžiau. kad 
vlcniiitčlė muito viltis pagyti yra Operacija. 
Viską ką nė lamdžiau, man nieko Kero ne- 
niiteikč. 1‘ngalbiH aš įgavau tai, kas gi-ei- 
(ai ir pilnai pagydė mano rpplurą. Jau 
daug imli) praėjo. o riiptnra mhegryžo, 
noru aš dirbti sunkti darbu kaip karpente- 
rin. Nebuvo operacijos, nebuvo sugąiftlmo 
laiko, jokio itcspiaKtimo. As bideikniit pil
nas žinias apie lai kaip aš pilnai pagijai! 
be operacijos. jr| jus parašysite man: 
Eugeno Ai. • Hillon. Cąrpvjlter, 38Ū-E 
MarcelluH Avo.. Manastiuan. N. J. Geriau 
iškirpkite š| pranešima ir parodykite vi 
sienm kiliems, kurie. Inu rtyjiurą jus 
įralbfit ■ iw»rHxhWW ityVhsl|. arba imiz.i.im-in 
pašalinsiu, nesmugmnus rupturos ir rupesnį 
ir pavojų operacijos.

Sergejui, visas operacijas ęsąs dymui buvę pareikalauta žinių 
iš Uk. s-gos cent. v-bos veiki-pavedęs brolis Petras. Tas ope

racijas Serg. Josiukas su Frid- 
zinskiu ir vykdę.

Dar sykį prisiminęs dėl Uk. 
s-gos v-bos protokolų, prokuro
ras sako, kad protokolais Mik
šys susirūpinęs tik prasidėjus 
areštams. Prasidėjus bylos tar-

mo, ta?Uk. s-ga irgi nė krust. 
Tik vieną kitą suėmus, pradė
jus noriau į raštus atsakinėti.

(Bus daugiau)

Gaisinkitės Naujienose

Bereikalingas
Kentėjimas!

da tas pats. Niekad nespau
džia širdies, dėlto vartok taip 
tankiai kaip reikia; bet prie
žastis bile skausmo gali būti 
gydoma tik per daktarą.

Jei kitą syk galvos skausmas 
privers jus būt namie —

Ar kokis kitas skausmas su
laikys atlikti sutarti — .

Atmink Bayer Aspirin! Nes 
vargu yra skausmas kurio jis 
nepalengvintų, ir palengvintų 
greitai.

Šie tabletai suteikia tikrą pa
lengvinimą, ar milionai jų ne
imtų be sustojimo. Jie yra nei 
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužrašinStų.

Nebūk kankiniu nereikalingo 
skausmo. Nuo šalčio kuris taip 
lengvai sustabdomas, nuo neu- 
ritis, neuralgia, nuo ypatingų 
moterų skausmų, ar nuo bile ki
tų kentėjimų kuriem Bayer As
pirin yra toks veiklus antidotas.

Save apsaugoti, pirk tikrą. 
Bayer yra saugus. Visa-

BAYER AS PI lt I X
Aspirin yra trado žymė Bayer Fabriko Monoaeetieaeidcslcr of Salieylicaeid

I$UDWEISER Barley- 

Malt Syrup yra VIENŲ MIEŽIŲ 
SALYKLAS-Moltas. Nėra jokių pi
gesnių priemaišų-jokių fillerių, jo
kių pridėčkų, jokių dirbtinių spal
vų, jokio dirbtinio skonio. Štai ko
dėl jis laimėjo didžiausi užgirimą 
milionų vartotojų.

Kad pagerinti skonį ir maistinguina 
jūsų duonos, keksų, sausainių, donatsų, 
etc., vartokite kepant Budweiser Barley- 
Malt Syrup. Pardavinėjamas grosernin- 
kų ir pardavėjų visur.

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS

Budweiser
Barley-Mait Syrup

BM-142

WESTERN SALES CORPORATION, l)i stribu tori a i 
1525 Newberry Avė. Tel. Canal 7051 ChicagoJU.

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louiff A ve. 

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 &r

rTTD
l
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

gos lietuvių orkestrą.
4. Litai, (Lietuvos pinigai) 

Daina - Jonas Butėnas.
5. Stumbriškių polka — Lie

tuvių taut. orkestrą.
(i. Bernužėli, nevesk pačios

Košt. Menkele-

Kalėdos
Visi laukia Kalėdų — maži 

ir dideli, turtingieji ir betur
čiai. O už visus labiausia tai 
vaikeliai. Jie laukia, kad jiems 
Kalėdų dėdukas atneštų dova
nėlių. Bet labai skaudu, kada 
tėvelis yra politinis kalinys, 
kada jis negali su savo šeimo- 
ma praleisti švenčių ir nega
li jiems nupirkti dovanėlių. Ir 
veltui vaikeliai laukia, nors jų 
motinėlė ir labai norėtų pa
linksminti vaikučius. Nėra kam 
uždirbti 
mai.

Bernužėli, 
Daina — 

niutė.
7. Kariška polka — Brook- 

lyno liet, orkestrą.
8. Saulelė raudona — Daina 

— Juozas Babravičius.
9. Vanagienė polka — Dai

na A. Vanagaitis su orkos-

“foreinerius” ir prieš ištvirki
mą. Tai buvo organizacija pa
naši šių dienų Ku-Klux-klanui.

Organizacija pasiskelbė dirb
sianti, kad išlaikyti “Amerikos 
įstaigas nuo tvirkinančios forei- 
nerių įtakos”.

Kruvini susirėmimai

Evangelikės betgi nerado Či
kagoje pritarimo. Nors ir .eida
vo jos būriais į miesto salę, 
vienok nė meras, nė alderma- 
nai neklausė jų per ilgą laiką.

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular 
rheumatic aches & paine 

AT ALL DRUGG1STŠ

net duonos pukai) ka-

Reikia pripažinti, kad Bud
riko radio valanda visados bū
na įvairi ir visiems patinka. 
Nežiūriu I to, kad tai yra re
kordų reprodukcijos, dainos ir 
muzika atrodo tikrai realiai. 
Teko patirti, kad p. Budrikas 
mano dar rengt 
gramus ir kitais 
veda derybas su

kuris 
sekmadie- 
gčrimus. 

įstatymu,

atstovai ir vėl 
Ypač vokiečių 

įrodinėjo, kad

radio pro- 
vakarais ir 
radio stoti- 

Geriausio pasisekimo.
Klausytojas.

3

f

ne-

ATHINEAKIT š| APGARSINIMĄ 
PRIEŠ GRUODŽIO 15. 1021) Ir GAU
KITE i METU NARYSTĘ: UŽ $2.

rio DIENU NOTOS RENDAUNINKAMS DYKAI NARIAMS.
NARYSTE |3 J MĖ
TIS. NĖRA KITŲ 

MOKESNIŲ

Pirmieji ženklai darbininkų 
kovų.

Know Nothing Partija, pro
testai prieš uždarymą Parodos 
Salės sekmadieniais, susirėmi
mas su policija mero Boone lai
kais buvo neorganizuotas ir ne
aiškus protestas biednuomenės 
prieš miesto aristokratijų. Jau 
nebetoli tie laikai, kada pradės 
lietis darbininkų kraujas kovo
se už geresnes darbo sąlygas. 
Jo liejosi Čikagoje daug, — gal 
daugiau, nei bet kuriame kita
me Amerikos' mieste.

čikagietis.

pastangomis uždaryta kiekvie
nų sekmadienį Parodos Salė, 
kur buvo laikoma parodai Įvai
rios mašinos, audiniai, mezgi
niai; kur taipjau buvo įrengta 
žaismavietės*.

Biednuomenės 
pakėlė protestą, 
laikraščiai. Jie
darbo žmonėms sekmadienis yra 
viena tik diena savaitėje pramo
goms, o dabar ir tą dienų no
rima padaryti kalėjimu.

Rudeni tų pačių 1873 metų 
buvo miesto valdininkų rinki
mai ir juose 
zuota Liberalų 
Darbo žmones 
vėl sekmadienį 
t i stiklą alaus' 
rodos Salę.

Davatkos

naujai suorgani- 
Partija laimėjo, 
atsiduso, kad ir

ir atlankyti Pa

NAMU SAVININKAI NEVILKINKIT
Sninažinkit snvo Išlaidas, pašaliu k i t rupcKfliiu Ir bMas nu rentlniinlnkalu.
•Iiih apsldraiidę nuo guluro!
Kodėl nvapslilrausti uavęu nuo visą rendannlnki) ir šiaip utį namo surištu 

mt,. Tnl kiiliiiioH Jiiiiih mažiuli kaip <>enti>H i dieną, 
l.eąnllškl patarimai dykai nariams visą laiką, 

rt---30
NARYSTE 53 J ME
TUS. NĖRA KITŲ 

MOKESNIŲ

City of Chicago Landlords Association 
4O5O-52 SO. ASHLAND AYENUE. TEL. BOULEYARD 7878Nuveikti prie balsavimo 

žiu “reformeriai 
“evangelizmo”. Iš Ohio valsti
jos išrašyta būriai “maldinin- 
kių moterų”. Jos klaupodavo 
gatvėse, dulkėse, maldavo Die
vą, šaukė sugrįžti praeivius pas 
Kristų, lindo Į saliunus ir čia 
sakė pamokslus' “ištvirkėliams” 
ir kvietė išsižadėti nuodėmių.

Jos dar nebuvo tiek galingos, 
kad su lazdomis ir kirviais pul
ti saliunus ir daužyti bonkas ir 
kapoti bačkas.

Northwestcrn universiteto 
studenčių dekanas, Frances 
Willard, rezignavo savo vietą ir 
paėmė vadovauti Illinois' Wo- 
men’s Christian Temperance 
Unijai.

dė- 
griebėsi

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

mis.

Cicero
Mergina įsimyli į Ožį

• v
1S-

o

Mahano-1

Jeigu

ČIKAGA
Kai

ir

TUBBY

politinių
Lietuvo-

suprasdami 
šeimų padėti

202 
Metrų

šokiai prie
Radio sto-

XXX.

kas iš Čikagos praeities 
ir dabarties

So. Halsted St 
vakaro eis Lie-

isi-
ne-

ir 
pa- 
sa-

TARPTAUTINIS BIBLIJOS
TIRINETOJŲ SUSIVIENIJIMAS

Biblijos
Programas

Iš Radio W-0-R-D Stoties

vakare, 
geros < 
ties.

\V. F. SEVERĄ 
VO.

Ccdar Raplda, 
Iowa

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildome visokius receptus 
iš visų šalių.

Parduodame Įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

Pereitą sekmadieni 
šia lietuvių muzikos 
Chicago j-3, p. Jos. F.

<S vai. 1 
laiiiėje, 
Pelnas i

„SEVERAS, 
COŲGH BALSAM

KRAFT-PHENIN 
CHEESE COMPANY

1480 
Kilocvclcs

kalinių
je, prisidėkime kiek galėdami, 
atsilankykime į rengiamą lab
darybės vakarėlį, kuris Įvyks 
šeštadienį, lapkričio 23 dieną, 

vakare, Sandaros sve- 
3331 

iš šio
politinių kalinių šeimoms. 

Busianti.

Budriko Radio Va
landa

didžiau- 
krautuvė 
Budriko, 
vėl davė

pažų lietučių radio programą, 
kuris susidėjo s 

L Butų polka 
j; u*; lietuvių ork

2. žalia girelė — Mainierių I 
irkestra su daina.

3. Elzbietos polka — Cbica-  veikalas turės

Meilė yra meilė; o ne kokia 
bulve, kurią butų galima 
mesti per langą.

Ir štai jauna lietuvaitė 
myli į Ožį ir už jo išteka,
žiūrėdama jokių abejojimų, per- 
sargų. Ji išteka už ožio, bet 
kaip greit ji išteka, taip greit 
tas nedailus ožis pavirsta į dai
lų jaunikaitį-kunigaikšti, kuris 
buvo užkeiktas raganų iki tol. 
kcl-jį pamylės kokia mergina 
ir sutiks už jo tekėti.

Taj yra labai dailus, pilnas 
dailių, švelnių meilės minčių 
veikalas “Pabaltijos Pakrantė-

Konservatyvėms gyventojams 
pavyko išrinkti miesto mūro 
vietai Levy D. Boone 1855 me
tais.

Tuojaus po to pakelta lais- 
niai galiūnams nuo $50 iki $300 
hietams. Meras Boone iškasė iš 
kur ten seną įstatymą, 
draudė pardavinėti 
niais svaiginančius 
Remdamasis šiuo
Boone prismaugė mažus vokie
čių saliunus, bet nematė didelių 
girtavimo įstaigų, kurios' pri
klausė amerikonams.

Vokiečių ir airių kantrybė iš
sisėmė. Apsiginklavusi šautu
vais, pištolietais, lazdomis 
plytomis “foreinerių” minia 
galios nusitarė eiti i miesto 
lę teisybės ieškoti.

įvyko susirėmimas' policijos 
su minia. Keletas žmonių už
mušta. Kai kurie kiti sužeista.

Tai buvo, tur būt, pirmas 
Chicagoje didesnis susirėmimas 
tarp biednosios gyventojų da
lies ir turčių, kurių klausė val
džia. Greitai biednuomenės įtū
žimas nuslūgo, bet jis’ paveikė 
į miesto valdžią. Pastaroji tapo 
“liberališkesnė”.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Brandes Radio

Kaip sustabdyti 
tą kosulį

Niekui neleiskite koaullnl tiek 
toli nuėiti. kad jin pasiektų 
pavojinga vietą. . SustalKljldl 
ji dabar su Severa's Coiiyn
Baltam. Jis sustabdo ku- 

t tenimą. nuramina gerklę.* d 
ftis kosulio balzamas bu
vo mėgiamas Aeimlninis

, vaistas per 60 metų. J 
k Jnsų aptiekininkas tu- A 

ri jų. 25 ir 50 cen- m| 
tų.

Delicious
ood

A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

Ciceriečiams patiko 
“Netikėtas sugrįžimas”, tai šis 

i dar labiau pa
tikti. Kas nori pasigrožėti dai
liu veikalu, dailiomis naujomis 

(dekoracijomis ir vandens pane- 
! temis — undinėmis, kurios, pa- 
■ plūduriavusios vandenyje, (iš
eina ant kranto dainuot ir 
šokt. Kas nori prisiminti jau
nąsias dienas, lai būna nedė
liojo, lapkričio (N 
Lietuvių Liuosybės 

, Po lošimo 
orkestros iš

Iš tilpusių jau straipsnelių 
apie Čikagą galima buvo Įgyti 
įspūdžio, kad Čikaga nuo pir
mųjų savo, kaipo miesto (city), 
dienų buvo (ir, galima sakyti, 
pasilieka) tarsi koks verdantis 
puodas.

Socialiai .skirtumai
Vieni gyventojai atvyko Či

kagon anksčiau, pralobo, tapo 
“respectable”. Kiti grūdosi, gy
veno šiaip ir taip, išrodė per 
daug* triukšmingi — tariant 
švelniai.

Didelės meilės tarp šių dvie
jų grupių (imant bendrai) ne
simatė. Ir ve, dar 1855 metais 
susiorganizavo vadinama “Know 
Nothing“ partija. Plačiosioms 
minioms ji buvo nežinoma ir 
neprieinama. Jos' tikslas buvo 
kovoti prieš katalikus, prieš

Vėl “foreinerių” protestai
“Reformeriai” vienok neišny

ko. 1873 metais jie pasijuto 
taip galingi, kad vėl privertė 
merą Medill’j uždaryti saliunus 
šventadieniais.

Vadinami puritonai suorgani
zavo Law and Order Lygą. Jų

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag 

nesia
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nujunkimo. Tai yra lai
kas, kada Phillips Milk of Mag- 
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumą, širdies ėdimą, “ryt
metinę ligą”, palinkimą prie 
vėmimo; pagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus, bet veikmin
gas liuosavimas užtikrina re- 
guliarį vidurių valymąsi.

Phillips Milk of Magnesia 
yra geresnis už kalkių vande
nį (lime water) neutralizavimui 
duodamo kūdikiui karvės pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbą pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojantis; ne
kenksmingas; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi Phillips 
Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

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

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; 
“Useful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatą. Rašyki
te Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai.

NEDĖLIOJ,

Lapkričio-Nov. 24 J
Lygiai nuo 2 iki 4 vai. po pietų 

(Standard tinie)
Programas bus labai jdomus.

Prasidės su orkestrą ir bus įvairių 
. gražių giesmių.

Kalbės

S. J. Beneckas
temoje:

“Kas yra žmogus 
ir bus dviejų pasikalbėjimas, temoje: 
— Ar gali amžinai gyventi čia ant 
žemės.

Po išklausymo malonėkite pranešti 
savo Įspūdžius rašteliu, šiuo antrašu:

The Watch Tower radio 
W-0-R-D, Webs‘ter Hotel, 2150 
Lincoln Park West, Chicago, III.

Pašaukite
ir pasakykit: “mes norime

mums naująjį

$5 ĮMOKĖTI
Lengvus 

išmokėjimai. 
Jūsų senasis setas 
priimamas mainui

Console receiveris riešu
to kabinete. Septyni heater rūšies tūbai ir 
rectifier tūbai. Four tuned circuits. 9’/j 
colių dynamic kalbėtuvas, operuojantis iš 
dviejų 345 power tūbų. Selector tuninimas. 
Kaina

mus

MES

be tūbų

šiandie
kad jus

Brandes Radio!”
demonstruotumet

atliksime viską kitą. Mes pri-
statysime setą į jūsų namus ir leisime
jums pilniausia ji išbandyti kai dėl to
no, pagavimo ir gražumo kabineto!

Jos. F. Sudrik
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boule vard 4705

Runt’s is a One-Handed Moyement.
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Metams ..............   $8.00
Pusei metų ......_...................... 4.00
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Dviem mėnesiam _________  1.50
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
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Metams ..............  $7.00
Pusei metų __________  3.50
Trims mėnesiams ..............«... 1.75
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“SAUSAS” KONGRESMANAS APKALTINTAS DEL 
DEGTINĖS GABENIMO

Kongresmanas Edward E. Denison, iš. Illinois val
stijos, tapo “grand džiurės” apkaltintas Washingtone 
dėl nusidėjimo prieš prohibicijos įstatymus. Jisai yra 
pasižymėjęs politikoje, kaipo labai griežtas prohibicijos 
šalininkas, ir kai kongresas svarstė garsųjį “Jonės įsta
tymą”, sulig kuriuo svaigiųjų gėrimų pardavinėjimas 
arba gabenimas yra baudžiamas nuo 5 iki 10 metų ka
lėjimo, tai p. Denison balsavo už tą įstatymą. Bet perei
tą sausio mėnesį, kongresmanui sugrįžus iš kelionės į 
Panamą, valdžios agentai užtiko jo lagamine 24 bonkas 
degtinės.

Kartu su kongresmanu Denisonu, tapo formaliai 
patrauktas teismo atsakomybei ir buv. jo sekretorius, 
John Layne.

“Sausasis” kongresmanas dabar sako, kad jisai jo
kios degtinės savo lagamine negabenęs; kad bagažas, 
kuriame buvo užtiktas uždraustasis skystimas, pri
klausęs ne jam, ir kad valdžia prisikabinusi prie jo per 
klaidą. Ar jo pasiteisinimai yra teisingi, sunku, žinoma, 
pasakyti, kol dalyką nėra ištyręs teismas. Bet tenka 
manyti, kad valdžia kongresmaną be svarbios prie
žasties vargiai butų inkriminavusi. Paprastus piliečius 
valdžios agentai kartais užpuola ir dėl mažmožio, bet 
— ne kongreso narius.

Skandalas su kongresmanu Denisonu yra ne pir
mas tos l ūšies atsitikimas Amerikoje. Politikieriai, ku
rie balsuoja už prohibiciją, o patys ją kur galėdami 
laužo, yra ne naujiena žmonėms. Reikia tečiaus stebė
tis, kad žmonės tą veidmainybę iki šiol pakenčia.

TERORAS PO “PLEČKAITI- 
JADOS” PRIEDANGA

Lietuvos valdiškoji žinių 
agentūra praneša, kad lapkričio 
2 d. karo lauko teismas teise 12 
“plečkaitininkų”, kurie buvo 
kaltinami dalyvavimu priešvals
tybinėse organizacijose, turin
čiose tikslą nuversti esamą vy
riausybę.

Visi jie pripažinti kaltais. Du 
kaltinamieji, Kiaupa ir Vincas 
Paulauskas pasmerkti mirti, bet 
dėl sušvelninančių kaltę aplin
kybių karo lauko teismas pa
keitė bausmę kalėjimu iki gy
vos galvos. Kiti du kaltina
mieji, Mečys Paulauskas ir Va
lecką pasmerkti kalėti iki gy
vos galvos.

Kaltinamosios “Aušros” gim
nazijos mokytoja Kudirkaite ir 
Kauno žydų gimnazijos mokyto
ja Murzaitė pasmerktos po 15 
metų kalėti. Kiti šeši kaltina
mieji Montvila, Puidokas, Lem- 
bergas, Zdanavičius, Kaminskas 
ir šakurskis pasmerkti po 10—■ 
4 metų kalėti.

“Nauja era”—ar ne?
Šitoks teroras šiandie siaučia 

tik sovietų Rusijoje.

Milžiniška Rokiškio Ūki
ninkų Sąjungos Byla

KOVA SU BIZNIO DEPRESIJA

Prezidentas Hooveris laikė konferenciją su vado
vaujančių Amerikos geležinkelių atstovais ir ketina tar
tis taip pat su įvairių pramonės, prekybos ir finansų 
vedėjų grupėmis. Konferencijų tikslas yra surasti budus 
kovai su grasinančiu biznio depresijos pavojum.

Geležinkelių atstovai pasakė prezidentui, kad jie 
yra pasiryžę išleisti bilioną dolerių statybai ir pageri
nimų darbams, idant darbininkai turėtų darbo ir biznis 
krašte nepultų. Kartu jie pareiškė savo įsitikinimą, kad 
biznio sąlygos Amerikoje yra sveikos ir kad jie žiuri su 
pilna vilčia į ateitį.

Reikia tikėtis, kad panašius pareiškimus darys ir 
kitų biznio šakų atstovai savo pasikalbėjimuose su p. 
Hooveriu. Valdžiai ir biznio vadams rupi, kad publika 
nenusigąstų, nes publikos baimė sumažintų pirkimą, o 
pirkimui sumažėjus turėtų apsistoti ir pramonė. Bet 
tas faktas, kad Jungtinių Valstijų valdžios galva daro 
tokias konferencijas, jau pats savaime yra reikšmingas.

Amerikoje biznis pastaruoju laiku, iš tiesų, ėmė 
slūgti. Artimiausia priežastis to buvo nepaprastas ak
cijų (“stakų”) puolimas biržoje, kurio rezultate dau
gybė žmonių pražudė viską, ką jie buvo sutaupę. Kuo
met milionai dolerių tapo žmonėms iššluota iš kišenių, 
tai suprantama, kad tai turėjo atsiliepti į biznį.

Be to, kai kuriose pramonės šakose jau reiškėsi 
overprodukcija (prekių perviršis). Kai tam tikrų daik- 
tų yra pagaminta perdaug, tai dirbtuvės, kurios juos 
gamina, turi siaurint savo gamybą arba laikinai net vir 
sai užsidaryt.

Bet atrodo, kad didelio pramonės krizio visgi ne
bus. Amerika šiandie turi be galo daug ekonominių pa
jėgų, ir laikiną biznio atslūgimą ji gali pakelti be di
delio vargo.

‘TREČIO PERIODO’’ 
VALYMAS

Komunistinės ALDLD centro 
komitetas skelbia, kad J. Alek- 
šis, buvęs per keletą metų tos 
organizacijos sekretorium, ne 
tik pasitraukė iš tos vietos, bet 
ir tapo visai pašalintas iš centro 
komiteto.

Alekšis rezignavo, kuomet 
Pruseika su draugais ėmė tar
kuoti jį už “visą eilę klaidų” 
ir “neveiklumą”. Pasitraukda
mas, jisai, kaip sako centro ko
mitetas, paliko netvarkoje fi
nansines atskaitas ir dokumen
tus. Centras žada dar “pada
ryti sprendimą” apię Alekšio 
buvimą pačioje organizacijoje-

įžengę į “trečią periodą”, ko
munistai vis aštriau tarp savęs 
pešasi.

VĖL ATIDEDA

“L. Aidas” rašo:
“Mums teko patirti, kad p.

V. Petruliui keliama byla kol 
kas yra tik tardymo stadijoj. 
Todėl laukti greito jos atsi
radimo teisme tuo tarpu ne
galima. Iki teismo ji, tur 
būt, prieis tik per ateinančią 
vasarą.”
Bet ai- iš viso ji prieis iki 

teismo ?
Petruliui byla buvo iškelta 

dar 1926 m. Tautininkų valdžia 
ją sulaikė ir ji gulėjo kažin kur 
nusimetus per trejus ' metus- 
Dabar oficiozas sako, kad iki 
teismo ji gal prieis tik per at
einančią vasarą. Šitaip bylą vil
kinant, matyt, norima ji visai 
numarinti.

Mat, Petrulis buvo ministeris 
ir turi gerų sėbrų valdžioje.

(Tęsinys)
1928 m. pradžioj jau nebebu

vo niekam abejonių, kad
bankas bankrutuoja

Tą baisų momentą Rimša pa
žymi dar vienu “žygiu”. Jis 
galvoja “galus paslėpti vande
ny” ir ruošia gaisrą.

Neva neša druską, silkes, cuk
rų, žibalą ir t-t. sandėliu, o tuo 
tarpu daro atbulai: ištuština 
sandėlį ir, su Kurkiu susitarę, 

sandelj padega.
Tuomi jis norėjo, kaip anks

čiau sakyta, atgauti apie pusę 
milijono lt. “nuostolių”, bet... 
dar daugiau pasičiupęs pinigų, 
išdūmė Brazilijon.

Bankas toliau verstis jau ne
galėjo. Tada pralotas Laba
nauskas (po konkordato), Pr. 
Mačiulis' ir Ant. Trimokas (di- 
rekt, po Rimšos), puikiausiai 
žinodami, kad bankas turi virš 
600.000 lt. nuostolių, prikalbi
nėja ūkininkus pasirašyti, iš
garsėjusius nuo tų laikų, vadi
namus

v draugiškus vekselius.
Tie ponai, jau po to, kai pa

bėgo košės pridaręs Bimša, 
tvirtina, kad banko stovis nė
ra blogas, ir kad pagalba drau
giškų vekselių, kuriuos pats 
bankas išpirksęs, bankas
galėsiąs' išplėsti opera
cijas. Tokiu budu prikalba 
apie 200 nelaimingų, nieko ne
suprantančių ūkininkų, kurie 
tiki “katalikiškų” vadų ir pra
loto užtikrinimais ir pasirašo 
145.000 litų sumai “draugiškų” 
vekselių.

Bankas vekselius tuojau rea
lizuoja, bet laikui atėjus vekse
lių neišperka. Vekseliai teko 
išpirkti patiems davėjams ūki
ninkams, kurių

daugelis išlicituota
Tas buvo juo blogiau, kad vi
sa ši panama atsivėrė 1928 m. 
pabaigoj, kada jau Šiaurinę Lie
tuvą ir be to nubaudė gamta 
nederliumi.

Taip pasibaigė Rokiškio Ūki
ninkų s-gos biznis, padalęs žmo-, 
nėms apie milijoną litų nuosto
lių.

(Šią panamos bylą nagrinės 
Panevėžio apygardos teismas 
lapkričio 25 d. Rokiškio mieste.

Kaltinamųjų—devyni
VI. Kurkis sėdi Panevėžio ka

lėjime; Pr. Mačiulis', Ant. Rau
pys, J. Zingbergis, J. Plevokas 
ir Gasp. Repšys sėdi Rokiškio 
arešto namuose; A. Trimakas 
gyvena Kaune (užstatas); pra
lotas Labanauskas klebonauja 
Rokišky; J. Lesevičius gyv. Pa
nevėžy.

Jie kaltinami
įvairiais įvairiausiais nusikalti
mais. Pav., pral. Labanauskas 
ir Mačiulis kaltinami, kad pir
mas būdamas tarybos pirm., o 
antras vald. pirm., naudojo ka
pitalus ir padarė pusę milijono 
(500,000) nuostolių; Labanaus
kas,Repšys ir Plevokas 1928 m. 
padarę apie 200.000 lt. nuosto
lių; Mačiulis pasisavinęs maši
ną; Mačiulis ir Raupys pasisa
vinę 43.000 lt.; pasisavinę vago
ną druskos; Mačiulis Raupys ir

Zingbergas pasisavinę virš 8000 
maišų cukraus 200.000 lt. su
mai; Repšys ir Plevokas pasi
savinę 1500 dėžių cukraus 93.- 
000 lt. sumai ir 3000 kil. žiba
lo; Labanauskas, Mačiulis ir 
Trimakas žinodami, kad bank
rotas turi 600.000 lt. nuostolių, 
raginę pasirašyti draugiškus 
vekselius ir tuo padarę apie 
145.000 lt. nuostolių; Lesevi- 
čius, Plevokas ir Repšys pasi
savinę 2 vagonų cukraus; Kur
kis padegęs sandėlį ir t.t. ir t.t. 
už klastojimus, pasisavinimus 
pinigų ir kito furto, už kombi
nacijas su vekseiliais', už nuslė
pimus, už prikalbinėjimus ir t.t.

Tokios panamos musų teismai 
dar nėra svarstę.

(Pabaiga)

Valgykite viską be 
baimės Nevirškinimo
Ar yra daug valgių, kurių jus ne

galite valgyti — iš baimės gasų, vi
durių išpūtimo, pilvo ar vidurių skau
dėjimo ?

Ar turite apsilenkti su savo mėgia
mais valgiais — kuomet kiti juos su 
pasitenkinimu valgo ?

Tai yra ženklas, kad jus esate rei
kalingi TanlacI Per daugiau kaip 10 
metų Tanlac sugrąžino sveikatą tūk
stančiams žmonių, kurie pirmiau irgi 
turėjo Vengti savo mėgiamų valgių, 
kaip kad ir jus darote.

P-as John F. Meighen, 619 High- 
land Avė., Sidney, Ohio, sako: “Per 
3 metus aš turėjau aštrius gasinius 
skausmus. Prieš išbaigiant pirmą 
bonką aš pajutau didelį palengvinimą. 
Dabar aš nebeturiu jokio vargo su 
viduriais.”

Jeigu jus kenčiate nuo nevirškini
mo, gasų, kvaitulio, galvos skaudėji
mo, konstipacijos ar neveiklių kepe
nų — duokit pragą Tanlac pagelbėti 
jums! Pirma bonka tankiai suteikia 
reikiamą pagelbą.

Tanlac yra geri, gryni vaistai, pa
daryti iš šaknų, žievių ir žolių, kurie 
yra pripažinti Jungt. Valstijų Farma- 
kopejos. Gaukit jų nuo savo aptieki- 
ninko šiandie. Pinįgai bus sugrąžinti, 
jei jie jums nepagelbės.

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

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI

BĖGIMAI Iš SOLOVKŲ

Pasibaisėtina sovietą katorga 
Soloveckose salose (Solovkuose) 
yra daugiau kaip per pusę me
tu visiškai atskirta nuo sausže- 
mio ir bendrai saugojama ka
reiviu ir žvalgybininkų. Rodos, 
joks kalinys negalėtų iš jos pa

sprukti, o betgi atsiranda drą
suolių, kurie ir iš Solovkų pa
bėga.

Iš tos baisios katorgos jau 
yra pabėgę 16 kalinių. Kaip 
praneša “Elta”, lapkričio mėne
sio pradžioje iš tenai pabėgo 
trys kaliniai, kurių vienas lie
tuvis’ ir du ukrainiečiai.

Solovkuose, kur siaučia dide
li šalčiai, sovietų “darbininkiš
ka” valdžia laiko daugiausia po
litinius kalinius — sbcialistus, 
anarchistus ir t.t.

Lietuvoje jau kelinta savaitė 
eina neva savivaldybių rinki
mai. Beturčiai šituose rinki
muose balso neturi; vieša agi
tacija yra uždrausta. Balsavimo 
teisę turi tik dalis gyventojų, 
ir iš tų, kurie gali balsuoti, rin
kimuose dalyvauja įtiktai nežy
mus nuošimtis. “L. ž.” paduo
da kai kurių rinkimų davinių iš 
Biržų valsčiaus'. Rašo:

1) Agentjškių seniūnija: 255 
rinkikų; dalyvavo 68 rink...

2) Dirvonių seniūnija; 203 
rink,, dalyvavo 19;

3) Geidžiūnų seniūnija; 153 
rink., dalyvavo 33;

4) Gerultiškių seniūnija; 231 
rink., dalyvavo 35;

5) Juodžionių seniūnija; 190 
rink., dalyvavo 56;

6) Klausučių seniūnija; 138 
rink., dalyvavo 59;

7) Lyglaukiu seniūnija; 167 
rink., dąlyv. 26...

Pasirodo, kad bąlsutojai re
tai kurioje vietoje sudarė dau
giau kaip trečdalį turinčių bal
są. Daugelyje vietų balsayo tik 
ketvirtadalis, penktadalis arba 
net tiktai aštuntadalis. Bet iš
rinktieji bus visų gyventojų 
‘t b l ovai”.

Išmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 

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

vaitę.
Musų lavinimas pri
rengia jus vietai j 
trumpą laiką, die
nomis ar vakarais.

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

Fashion Millinery School
190 N. State St. 'kampas Lake St.

................ ■ ✓

MUM
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 Barrymdre, Lloyd 
Hughes ir k.

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
“Jazz Mammas” 
Kalbančios žinios.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMĄ^

Namu S t
c KONTRAKTORlUSm

45.T6 So. RockweTr St., Chicago, III.

Praėjo Diena Senos Pancekos!PRIETARASSENOVĖSPRAŠALINTASTAPO

tą spraginimas padu

susen
It’s Toasted

SPRAGINIMAS

Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

ItucKr STftlKįj

_________moderniškiausis cigar/etų, dirbimo žingspis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
cigaretose darytose senoviniu budu.

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

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

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagal
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigarątų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKĘ, geriausias cjgaretas kokį 

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai 
dintas ir tinkamai sumaišytas —

UŽSUK—Lucky Strike šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
a tinklą N. B. C. stoties.
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CHICACOS
ŽINIOS

Carrollio byla Jį išteisino “Sustok!”, sušuko teisino 
klerkas.

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Svarbus debatai
Debatuos pagarsėjęs anglas 

mokslininkas Bertrand Bussell 
ir Kirtley Mather, Harvardo 
universiteto geologijos depar
tamento perdėtinis temoje “Ar 
žmogus yra mašina?’’ Russell 
įrodinės, kad žmogus yra ma
šina, o prof. Mather įrodinės, 
kad ne mašina.

Debatai rengiami Orchestra 
salėje, rytoj, penktadienio va
karų. Patartina pasiklausyti šių 
debatų visiems, kurie įdomau
ja rimtesniais klausimais.

Policijos leitenanto Carrollio 
ir jo skvado byloj vakar klau
sinėta negras, George McDo
nald, kuris pareiškė, kad Car- 
roll išrodo panašus i vienų po
licininkų, važiavusių paskui 
advokato • Granady karų. Gra- 
jiady tapo nušautas primary 
bąlsavimų dienoj. Bet, žinoma, 
vieno liudininko pasakymas to
kioj byloj ne viską reiškia.

Laukiama audros
Oro biuras įspėjo clncagie- 

cius, kad galima laukti 
ringų vėjų didžiuosiuose 
ruošė.

aud- 
eže-

Ieško dviejų ryšyje 
galvažudyste

su

Policija ieško Ilarry Koss’o, 
26 metų, ir Jack Smith’o, 32 
m. Jų ieškoma ryšyje su nu
šovimu Emilio Wander, kuris 
dirbo lX>wner Grove užeigoj. 
Wander nušautas praėjusi šeš
tadienį. Piktadariai neėmė pi
nigų. Nužiūrima kerštas. Ties 
I)owners Grove, kuris laikas 
atgal, sustojo automobilius. Po
rai vyrų besitrusiant apie jj,
atvyko policija, kuri surado,; 
kad automobilius buvo vogtas. į 
Vagiliai, manoma, spėję, kad| 
VVander pašaukęs policiją, iri 
praėjusi šeštadienį atkeršiję.

Floyd Baylcy, 22 m., areš
tuotas už tai, kad važiavo 45 
mylių valandoj 31-ma gatve 
prie Rockvvell^ Teisme jis pa
sirodė nepaprastai linksmas. 
Teisėjas Heller paklausė kal
tinamojo, iš kur jo linksmumo 
priežastis. Vyras atsakė, kad 
jis esąs jau tėvas. Ir kai va
kar tapęs areštuotas, 
binęs daktaro.

“Paleisti”, trumpai 
teisėjas.

Jaunas vyras šovė 
ris iš teismo.

tai sku-

pasakė

pro du-

Lietuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

‘ “Kas dar?”, paklausė 
jas. 

* f

Klerkas paaiškino, kad 
nas vyras užmiršo 25

leise-

jau- 
dole- 

rius, kuriuos buvo uždėjęs kaip 
bondsą.

Pastabai Mano ofisai dabar randasi 
naujoj vietoj

Res. tel. Van Bures 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Saite 216, > 1579 Milvrankee Avė. 
Tel. Brun*wick 0621

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

valandai po pieta

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Graboriai
BUTKUS

UNDBRTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161
. , o

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pastai sutarti
■ ■ o -----

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VABAHDOSl

iki 4:80 ir nuo 7 iki 11 
nuo 2:31 iki 4:811 do pM

Nuo 2
Nedėlioj• Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Apdėtos 

CHICAGO, ILL.

Telefonai Canal BU4

Ofiso Tel. Victory «89fc 
Rez. Tel Drazel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* Ir Chirurgą* 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir vi*ų chroniškų ligų 

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

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

M. u • ų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brandus todėl, kad ne
turime išlaidi užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas Budėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos. J
Jei abejoji apie savo akis, eik

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Biznierius džėloj /

penk-
<1.. šv.

8:30

kuris 
m. ir 
d.

Areštuota VVilliam Hardt, 
galva real estate ir investmen- 
tų kompanijos, areštuotas. Jo 
klijentai skundžia jį išeikvo
jus $150,000 jų pinigų. Wil- 
liani Hardt and Co. ofisai bu
vo adresu 820 Wcst North Av.

Gavo atskirą užlaikymą

Mrs. Andrew Vinilą Coon, 
707 Linden Avė., Wilmette, 
prašė atskiro užlaikymo. Kal
tino, kad jos vyras elgęsis su
tinti ją rūkyti ii- degtinę ger

ti. Teismas jos p rašymą išpil
dė.

Jam patinka ženybinis 
gyvenimas

Kiek divorsų, kiek visokių 
trobelių su ženybiniu gyveni
mu šiandie. O betgi Levi Ler- 
manų ženybinis gyvenimas ne
baido. Nors jis turi jau 83 
metus, bet šiomis dienomis iš
ėmė laisnį apsivesti su Frieda 
Tarsis, kuri yra 70 melų.

Mirė kriaučių bosas
Mirė Ilarry Hari, preziden

tas Hari, Shaffner and Mar.x 
firmos. Hari buvo 79 metų am
žiaus, 
na

Vasario mėnesį 17 die- 
jis butų buvęs lygiai 80 

metų. įtart jautėsi sveikas ir 
prižiūrėjo biznį iki poros mė
nesių atgal.

Pati pašovė vyrą

P-nia O’Brien, 7328 South 
Maplewood avė., pašovė savo 
vyrą Williamą O’Brien, kai ki
lo ginčas. Nors p-nia O’Brien 
pati prisipažino pašovusi, vie
nok pašautasis apkaltino savi
ninką namų, kuriuose jie gy
veno. Taip pašautojo pati, kaip 
namų savininkas Dorr suimti 
klausinėjimui. O’Brien dirbo 
miesto rekorderio ofise.

ONA JAUGELIS (YOUNG) 
po tėvais Adoniaičiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 31 d., 1928 m. ir ta
po palaidota sausio 3 d., 1929 
m., Šv. Kazimiero kapinėse. Su
laukus apie 40 metų amžiaus, 
gimus Lietuvoj, Tauragės ap., 
Laukuvos parap.

Velionė bus perkelta į šeimy
nišką lotą *§316 savo mylimo 
vyro Julijono Jaugelio, 
mirė liepos 27 d., 1929 
tapo palaidotas liepos 30

Mišios šventos atsibus 
tadienyj. lanki-i^io 122 
Jurgio parapijos bažny 
mos Mišios 6:30, antros

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šias pamaldas. Perkėli
mas įvyks šeštadieny, lapkri
čio 23 d., 1929 m. 11-tą valan
dą.

Nubudę liekame,

Simai, Duktė ir Visi Giminės.

A NTA NINA MAČIU LSKIENE 
po tėvais Stripeikaitė

Persiskyrė su šiub pasauliu 
lapkričio 19 dieną, 11:80 va
landa vak., 1929 m., sulaukus 
54 metu amžiaus, gimus Tel
šių mieste, Amerikoje išgyve
no 17 metų. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Jurgį Mačius- 
kj, seserį Petronėlę Sparkaus- 
kienę, švogerį Sparkauską 
Amerikoje. Lietuvoje 5 sese
ris. Kūnas pašarvotas randasi 
716 W. 17 Pi.

laidotuvės įvyks penktadie
ny, lapkričio ‘ 22 dieną, 8 vai. 
iš ryto iš namų į Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Antaninos Mačiul- 
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sesuo ir švogeris..

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkuj Co., Tel. Canal 
3161.

Phone x 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage. electric 
treatment ir mag- 
netic bl anketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom nata* 
rimai dovanai

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro -- o - Advokatai

MARIJONA 
MIKALAUSKIENĖ 
po tėvais Mockaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 19 dieną, 4 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukus 57 me
tų amžiaus, gimus Tauragės 
parapijoj ir apskr., Norkaičių 
kaime. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Augustą, 3 duk
teris 
Machew ir Stanislavą, 
•— Antaną ir Bernardą, 3 anū
kus, brolį Joną Mockų ir bro
lienę ir gimines, Lietuvoj bro
lį Juozapa Mockų ir brolienę. 
Kūnas pašarvotas randasi 7023 
So. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, lapkričio 22 dieną, 8 vai. 
iš ryto iš namų į Gimimo Pa
neles švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten nulydėta į
S v. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Mika
lauskienės gimines, draugai ir 
pažistami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimų ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Žentai, 
Anūkai, Brolis, Brolienė 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

J. Lulevich
Lietavis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimai teikiamas 
visokiem* reika
lam*. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. DL
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ

na*

Lietuviai Gydytojai

Ona Backus,

PADĖKAVONĖ

Zofiją 
žentus Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas 
2314 W. 23rd Čl. 

Chicago, UI.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

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

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

-------- O--------- (

Telefonas Yard. 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

A. MONTV1D, M. D
1579 Milwaukee Avenae, Room

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

Tel. UrunHvvick 49S3
Namy telefonai* Brun»wick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermla

209 
St. 
vak.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

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

X-RAY
4193 /Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

rPel. Brunsvvick 1/6*24
L>R. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, fc-8:8G 
Sekmadieniais pagal susitarimų

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
" Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienu 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
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A. A. 0L1S
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0831-0382

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergį 
ir Subato* vakarai*.

J. P. VVAITCHUS
ADVOKATAS

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 ir 6377

ANASTAZIJA 
GRINCEVIČIENĖ 

po tėvais čeponiutė 
kuri mirė lapkričio 7 dieną, 
1929 m. ir palaidota lapkričio 
12 d., o dabai’ ilsis šv. Kazi
miero kapinėse, 'amžinai nuti
lus ir negalėdama atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jai pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo 
ją į tą neišvengiamą amžiny
bės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame mu
sų davsiškam tėvui, Kun. 
Draugeliui, kurs atlaikė įspū
dingas pamaldas už jos sielą; 
dėkavojame graboriui Lachavi- 
čiui kur savu geru ir manda
giu patarnavimu garbingai nu
lydėjo ją j amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nubudimą 
ir rūpesčius, dėkavojame gimi
nėms ir pažįstamiems ir paga
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų, mylima mo
tute sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje.

Dukterys, Sunu
Žentai. Anūkai.

1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero. 8724

Telefonas
Boulevard 5208

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimų ' 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

Phone Canal 6222

DR.S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
(Corn. Leavitt S t.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tol. Boulevard 7589

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

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
34G4 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2512
Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6
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DR. IIERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per
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 II—12 pietų 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1562 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. VVashington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

ir

6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

105

Dr. C. C. SINGLEY

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

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland 

CHICAGO, 
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų

labo*Avė., 2 
ILL. 
DŽIOVOS 

ir Vaikų ligų
OFISO VALANDOS i

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

Phone Midw*y 2880

V. W.. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 780 
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Tahnan Av.

Tel. Prospect 8525.

20 W. Jackson Boulevard
Suite 1615

Jei. 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 
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.

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

Barbora Yunjonas 
PO TĖVAIS RUŽENSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 20 dieną, 12 valandą die
ną, 1929 m., sulaukus apie 45 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Kė
dainių apskr., Airiogalos parapijos, Kalniškio vienkiemyje. Paliko 
dideliame nubudime vyrą Joną, dvi dukteris — Olesę ir Ireną, sūnų 
Petrą, brolį Joną Ruženskj, seserį Anelę ir švogerį Ignacą Martinkus, 
švogerius — Vladislovą Yurijonį ir Petrą ir gimines Amerikoje. 
Lietuvoje paliko brolį Stanislovą ir seserį Kazimierą. Kūnas pa
šarvotas randasi 3020 So. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienyje, lapkričio 23 dieną, 9 vai. ryte 
iš namų j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Barboros Yurijonas giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lajdotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, .
VYRAS, DUKTERYS. SŪNŪS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd,

Re*. 6600 South Arteslan A vena? 
Phone Prospect 6659 
Ofivo Tel. Canal *257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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.

Phon* Franklin 246C

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarai* nuo 6 iki • vai.

Phone Boulevard *6*7 
3315 So. Halsted Street

3201 3201

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo lt iki 1 

3265 So. Halsted St.

Telefoną* Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. UI.

Rezidencijos tel. Midway 5512 

Ralph C. CupIer,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

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

PėtnyČiomis 1 iki 6 v. v.

Telephone Central 8928

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILU

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

Tel. Roosevelt 8710

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
E.vaminuoju akis ir prirenka akinius

2045 West 35th St
Nuo Olos iš ryto 

nuo 6:30 —
iki (> vai. vak. 

vakarais9

k..
•,W b ' ...

Telefoną* Yard* 0994

DR. MAUR1CE KABN
4631 South Ashland Avenua 

Ofiso valandos:
I Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po rimt
17 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 Iki 1J 

Rez. Telephone Plaza 8201

Joseph V.Meckus, Jr.
Advokatas

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

Valančios: 9 v. r. iki S:30 v. v.
Rezidencija .4201 S. Maplcwood An; 

Tel. Lafayette 1685



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeport
Joniškiečių k liukas rengia ba* 

lių; laikys susirinkimą

Joniškiečių kliubas lapkričio 
24 dieną, sekmadienį, laikys 
priešmetinį susirinkimą. Bus 
renkama valdyba ateinantiems 
metams'. Todėl visi kliubo na
riai ir narės bukite susirinki
me. Turėsite išrinkti tokią val
dybą, kuri kliubą auklėtų, kaip 
iki šiol kad buvo daroma, di
dintų narių skaičių, dabotų 
kliubo turtą ir vestų jo darbuo
tę bepartyvrskai; kad visiems 
nariams butų laisva kliubo su
sirinkimuose.

Kaip yra žinoma, bet kurioj 
draugystėj nuo valdybos daug 
kas priklauso, valdyba visaip 
gali ją pasukti. Ir kada į val
dybą įeina asmenys, kurie nu
rodytų aukščiau sumetimų ne
paiso, tai kyla tarp valdybos ir 
narių nesusipratimų, tuomet 
draugija, ažuot augti, pradeda 
nykti, narių ūpas ima pulti, or
ganizacija pradeda krikti.

Taigi malonėkite visi atsilan
kyti ir paduoti balsų už tokius 
narius valdybai, kurie jums iš
rodo tinkami. Kliubo susirinki
mas įvyks. Krenčiaus' svetainėje, 
4(500 So. Wood Street; pradžia 
1 valandą po pietų.

❖
Po susirinkimo bus balius su 

užkandžiais. Taipgi bus puiki 
muzika. | komitetą pramogai, 
surengti įeina gabus nariai: J. 
Vaičiulis, p-lė Ančiutė, p-ia Šal
kauskienė. P-ia S. Šalkauskienė 
pranešė, kad užkandžiams bus 
sendvičių, namie keptų keksų, 
kavos'. Svečiai galės rašyti vie
ni kitiems kokius tai laišku^. 
P-lė Šidlauskaitė, sakoma, tu
rinti daug- žaismių, kokias da
bar jaunimas žaidžia Lietuvoje. 
Taigi visiems bus linksma, visi 
kviečiami atsilankyti.

NA U.TIENOS, Chicago, III

[Atlantic and Pacific Photo]

------------------------------ !----------------

Bridgeportas
lašiniai ir dės
is Lietuvos 
pranešu gerbiamai 
lietuvių visuomenei, 

mėsos

Ketvirtadienis, lapk. 21, ’29

CLASSIFIED ADS
Financial

Finanaai-Paakolos
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

Roseland
J. J. Zolpo naujas veikalas 

vaidinamas Roselande
bus

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis padarė sutartį su J. J. 
Zolpu, sulošti jo naują veika
lą. Be to, Zolp pasižadėjo re- 
žisuructi tam veikalui.

Rateliečiai naująjį Zolpo vei
kalą rengiasi suvaidinti vasa
rio 23 dieną 1930 metų, Stru-

veikalo, ra-
Vėliau bu-

Koks vardas to 
teliečiai nepasako, 
šią paskelbta. Roselandiečiams 
J. J. Zolp ir jo veikalai, kurie 
rodosi visi yra lošti Roselande, 
labai patinka.

Pirmasai Ratelio 
kuris yra rengiamas 
rusais, įvyks sausio

vakaras, 
kartu su 
19 dieną

Roselandiediili, ipasižymėkJte 
savo kalendoriuje nurodytas 
aukščiau dienas, kad nepasi- 
žadėtumėt dalyvauti kur nors 
kitur.

Joe< Sara pas, *senas roselan- 
dietis, geras medžiotojas, aną 
dieną, kai medžiojo, tai buvo 
lengvai sužeistas. Kitas medžio
tojas, šaudamas zuikį, pašovė

okatas J. P. Waitches, 
kurį komunistai skelbia 

visai nekreipia į juos 
Jam tik juokas iš j u.

p. VVaitches 
“Packard” au
gai komunis- 
labiau šaukti,

prie 
boikotą 
a lydos. 
Pereitą 
nusipirko naują 
tomobilį. Dabar 
tai pradės dar
kad jisai, turėdamas pinigų, nėr 
duoda jiems ant senvičių, bet 
perka automobilį. .Tai. sakys 
jie, “tikras buržujus”.

United Lithuanian 
and Loan Assn. yra 
spulka, kurios ofisas

Building 
lietuvių 
randasi

Indianapolis, Ind. — Nuvirtęs traukinys, kuris vežė degtinę. Nuvirto jis todėl, kad tapo bėgiai 
išgriauti. Manoma, kad tai butlegerių darbas, kurie norėjo pavogti degtinę. Trys žmones tapo 

sužeisti

adresu 52 Kast 107 Street. Pa
skutiniuoju laiku spulka gavo 
daug naujų narių. Spulka taip 
nariais, kaip kapitalu auganti 
kasdien.

J. šarkiunas yra Roselando 
komunistų lyderis ir 
Roselando vyčiu busteris 
kairumas su dešinuniu sųsie-i 

jkia ir pasidaro lyg tas lankas, 
i Komunistai, jus nežiūrėkite, ką 
jūsų lyderiai daro, Lvt klau
sykite ką jie sako. St.

niiausia jis padovanojo jiems skrajojančia krasa.
gražų rankinį baksiuką-gramo- ■ dama vakarienė.
foną vertės 30 dolerių ir lie- Į i ienės 
tuviškų rekordų, su dainomis, mas. 
šokiais — vertes $10. Ir da- dieni, 
bar mano tėvelis dirba jo krau- 

j tuvėje. Todėl mes
kartu dėkingi p. Budrikui

. Mat, giškumą.

Kriaučių balius
Lietuvių rubsiuvių lokalus

A. Gimbutai,

Bus duo- 
Laike vaka- 

bus išpildytas progra- 
Balius rengiamas sekma- 
lapkričio 24 dieną, čer-

nausko svetainėje, 1900 ISOulh 
visi esame;Union Avė. Pradžia 6:30 vai. 
už jo drau-1 vakare. Bus muzika ir šokiai.

Kuopietis.
Chicago.

18-ta gatvė
Mares’ nuo kosulio

B ALSA MAS
Sustabdys bile kokį neužsisenėjusj
kosulį. Pagydys

Gardus
ros

šiuomi 
Chicagos
jog lašiniai ir kitokie 
produktai atėjo iš Lietuvos. 
Todėl 
kurie mylite, atvykti ir pasi
pirkti l 
vos.

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

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

Chicago, 111.
Tel Victory 6122 

(Apg.)

tamstos esate kviečiami,

gardžios mėsos iš Lietu-

PRANEŠIMAI
Dramatiško Ratelio susirinkimas 

įvyks pentkadieny, lapkr. 22, lygiai 
7:30 vai. vak., Meldažio svetainėje. 
Visi rateliečiai meldžiami atsilankyti, 
yra svarbus reikalas. Kviečia Valdyba

Lietuva Skolinimo ir Taupymo 
Bendrovė (Spulka) turės šėrininkų 
metinį sutrinkimą lakpričio (Nov.) 
21 d., 1929 m., 8 v. v., Sv. Kryžiaus 
parapijos svetainėj, 4547 S. Wood 
St. Visų šėrininkų reikalas dalyvauti 
virš minėtam susirinkime.

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

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

REIKALINGAS linotype operato
rius, su patyrimu. Atsišaukite laišku 
arba asmeniškai j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, 111.

Help Wanted—Femaie
Darbininkių Reikia

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

GARSUS Pietinės — Illinois mine 
run $6.50 už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump egg, nut 
$8.00. Pristatom. Govalis, Blvd. 1036

Fur ui ture & Fix turės
Rakandai-{taisai

REIKALINGA senyva, švari ir 
teisinga moteris dirbti prie namų. 
Guolis ir valgis. A. Širmulis, 1103 N. 
17 Avė., Tel. Melrose Park 4470 ir 
624.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už bučerį, turiu 
patyrimo, esu blaivas, kalbu lietu
viškai, lenkiškai ir angliškai. Tel. 
Virginia 0508.

For Kent
RENDON 4 kambariai $18.00 ir 7 

$25.00. Veltui iki sausio 1-mos, 734 
W. 35th St.

PASIRENDUOJA 5 dideli kamba
riai, pečiais šildomi, naujai išdeko- 
ruoti, $28. Klauskite viršuje. 8185 
So. Vincennes Avė.

Už DYKĄ RAKANDAI VERTIN
GAI ŠEIMYNAI

Kas renduos 4 kambarių namelį, 
prie karų linijos, Brighton Parke. 
Patogi vieta — plotas žemės 
tininkas, garažas ir tt. Randa tik 
$10.00 i mėnesi. Rašykite laišką, Box 
1148, 1739 S. Halsted St.

— viš-

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Mouuette, Jacųuard, etc. $35 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 $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
1809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

Furnished Rooms
RENDON apšildomas kambarys, 

vedusiai porai, arba dėl dviejų mer
ginų. Atsišaukite, 3515 W. 59th PI.

Business Chances
Pardavimui BizniaiHumboldt Park Lietuvių PI. Kliubo 

priešmetinis susirinkimas įvyks ket- 
lapkri^io 21 d., Hum- j 

___  ________  __ .ainėj, 1621 No. j 
California Avė., Chicago 
vai. vak. Narius meldžiu dalyvauti, 
nes bus valdybos nominavimas dėl 
1980 m.________ Sekr. A.' Waiskis.

bile kokį blogą, 
įsisenėjusį šaltį 
Nors geriausia ir 
saugiausia yrą jį 
pradėti vartoti 
tik šalčiui prasi
dėjus. Jis turėtų 
būti visada po Į 
ranka, taip kad; 
reikalui atėjus 
bilę minutę ga
lėtumei jį sura-Į 
sti. Parduodamas 
visose vaistiny- __ 
centų už butelį.

susirinkime į TAKE
istoio nnn ,

I MARES’
I COUGN 
BALSAM.
čiose 35c. ir 60

Praėjusiame i
A. 129 kuopa įstojo naujas, 

narys. Tikimasi gauti daugiam
Kuopa turės rožinį balių su

;!• virtadienyj, lapkričio 
lZ boldt Maccabee svetai

III., 7:30

>9 rengia balių ir šokius ši ) Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty, 

amžiaus

šeštadienį, lapkričio 23 d., va
kare, Amalgameitų (rubsiuvių 
unijos) svetainėj, 333 S. Ash
land Blvd. šitokis balius yra 
rengiamas lokalo tik sykį me- 
tuose. Svetainė yra gražesnė) 
už visas auditorijas ir net už 
daugelį gerųjų hotelių svetai
nių. Kad ir labai išlepusio sko-) 
nio žmogui čia jauku ir ma- Sustingimas: A, tai pasakyta 
lonu atsilankyti. I pasaka apsireiškiančio seno am-

Lietuvių lokalas turi daug žiaus. Ne vienas vyras ar moteris 
šimtų narių. Jei bent puse jų 
atsilankytų į balių ir 
vo šeimynas atsivestų,

į Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedų jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.

dar sa- ener&^nSa*s kuomet sąnariai sus- 
‘ ‘. tingę ir muskulus pradeda skau- 

I>asl- dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
darytų tūkstantine minia. Apart tempimo.
rubsiuvių kviečiami ir kiti Chi
cagos lietuviai. Savo pasipuo
šimu, švarumu, mandagumu ir 
linksmumu rubsiuviai yra ma
lonus būrys. Jų baliuj turėtų 
dalyvauti visi, kas tik turi lai
ko. — Prcsytojas.

Atviras laiškas
Aš ir mano brolis esame 

mę Amerikoje. Bet karo laiku 
aš buvau Europoje. O po ka
ro sunku buvo atvykti Ameri
kon. Taigi mano teta nuvyko 
“Naujienų” ofisan, ir su “Nau
jienų” pagelba aš tuojau at- 
važiavau Amerikon.

Neseniai aš turėjau taipjau 
didelį rupesnį, būtent, kad at
gabenti Amerikon tėvelius, ku
rie gyveno Havanojė, Kuboje, 
nuo liepos 19 dienos 1924 me
lų iki lapkričio 4 dienos 1929 
metų.

Ir šiame reikale “Naujienos” 
man pagelbėjo: visas reikalin
gas popieras padarė ir išrei
kalavo už mažą, prieinamą kai
ną, o ir visuomet jos davė vi
sus patarimus už dyką, kuo
met tik aš nuvažiuodavau pa
siklausti.

Už tai aš esu dėkingas “Nau- 
jienems”, ir v’.sicms patarčiau 
kreiptis į “Naujienas” anie ko
kiu reikalu, o “Naujienose” 
suomei gražiai 
patarnauja.

Taipjau mes 
kingi didžiules
gramofonų ir visokių rakandų 
krautuvės savininkui, p. Joseph 
F. Budrikui. Jis buvo nuo 1909 
iki 1912 metų geras mano tė
velių draugas. Vienok kai už
ėjo karė, tai nebuvo galimybės 
su juo susirašyti. Bet dabar, 
kai mano tėveliai * atvažiavo 
Amerikon, p. Budnikas pasiel
gė su jais labai gražiai: pir-

gi-

ir mandagiai

visi esame dė
lietuvių radio

(
■r- —r»rT .r vssag-t y nurrj^

CLASSIFIED ADS. i
Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halfcted, St. 

Tel. Victory 7261

J.

Musical Instruments
_______Muzikos Instrumentai

APLEIZDAMAS miestą esu pri
verstas parduoti savo naują grojiklį 
pianą su 132 rolėmis ir suoleliu. 
Kainavo man $750.00, parduosiu už 
$50.00. J. Palonis, 2332 W. Madison

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė pigiai, vieta gera, Tel. Roosevelt 
4/38. ___________________________

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu arba mainysiu į 2 fla
tų namą po 6 kambarius, arba par
duosiu, vienų biznį. Priežastis par
davimo liga. Savininkas 5700 So.
lorgan St.

Automobiles
PRANEŠIMAS

Earms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuyyle 
ūmai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitčs net iš tokios minties 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90^

SpeciiUiatnis gydyme chronišką ir naują IL 
•gą. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs justą tikrą ilgą ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
t>o galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

GENERALINIS
KONTR AKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičiuk ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

» ---------- o———
’2H Buick 5 pas. Redan--------------------- I
’26 Paigo Sedan 6 ratai —______— 1
'20 Ess<!X Sedan .......... —_____ !
1027 Nash Coaeh tipecial----------------- !
'29 Ford coupe -------________ !
'20 Ford Roadster   .......  — i
'28 Auburn Roadster ...........    !

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 S. Halsted St., Tnangle 0330

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

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

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

20

Ofųso 
nietų, 

lioi

galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

1 po

Universal Restaurant
— _  ■ Gardus,

sveiki lietu- 
viški v a 1-F® ir man dagus p a- 

_ tarnavimas.

Norkus, 
sav.

750 West 31st St.

RAMOVA
THEATRE

35 ch and Halsted Street®

5800 
$275 
5600 
5260 
5400 
5400 
5660

Exchange—Mainai

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
b tie kada ir bile kur. Dykai ap 
Jcaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzie 846«3.

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

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Personai
Asmenų Ieško

PA1EŠKAU savo brolį Adolfą 
Adominą, paeina iŠ Lietuvos iš Kal
varijos parapijos, Susnikų sodžiaus, 
Raudeniaus gmino. Amerikoj gyvena 
jau 16 metų, 
na Wilkes Barre, Pa. 
paties arba kas kitą pranešti, busiu 
dėkinga. Turiu labai svarbų reikalą. 
Ona Rumzienė, 4600 So. Winchester 
Avė., Chicago, III.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bekarnės bizniu — parduosiu vieną 
biznį ar su namu. Mainysiu į bun- 
galow, lotus, nedidelę farmą arba 
gerą automobilių priimsiu kaipo pir
mą įmokėjimą.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Girdėjau jog gyve- 
Prašau jo

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

šaukite Yards 5055

Financial

Pp. Sol Ellis, 423 E 
skelbė sužieduotuves 
Carolyn Junet su p, 
sunum pp.
Division St

P-lė Ellis yra pasižymėjusi 
rybės darbais ir taipjau žyn 
Alpha Sigma lota studentu 
draugijos.

COth 
savo

Jack A
George Cohon

St., pa- 
dukters 

A. Cohon, 
2451 W.

labda- 
narė 

juristų

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvnewriten

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Lapkričio 

19, 20 ir 21
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“In the Headlines”
Pirmoji kalbanti komedija— 

drama iš laikraštininkų 
gyvenimo

Dalyvaujant Grant Withers, 
Marion Nixon

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbaiti komedija 
Kalbančios žinios

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

UNTERNATBONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Brps. 
. 1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

IEŠKAU savo vienatinio sunaus 
Vincento Raubos, nuo kurio neturiu 
žinios jau trys metai. Pirmiau gy
veno pas savo krikšto motiną Riš
kienę, 230 Elsworth St., Philadelphia, 
Pa. Esu dideliam varge ir prašau 
sūnų, ar jį žinančius, tuojaus atsi
liepti. .Rozalija Raubienė, Velia Del 
Cerro Calle Silva 251, Montevideo, 
R. O. Uruguay, South America.

ATSIŠAUKIMAS Iš LIETUVOS: 
Veronika ir Petronėlė Petrauskaitės 
gyvenančios Lietuvoj, Telšių apskri
ty, Tryškių miestely, nori, kad at
sišauktų brolis Jonas Petrauskas, 
buk gyvenąs Chicago, III. Jis pats ar 
pažystami lai praneša , 530 S. 22nd 
Avė., Belhvood, III. Petrui Stankui, 
ar tiesiai į Lietuvą.

SKOLINAM PINIGUS 
PARDUODAM, MAINOM 

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

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

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanų* vyrai Kai' 
rasti oroga 
r»ažengimui 

« rilindelb 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
r 'ii tiobėsv. prie VVacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vvvu teritorijos# 
Worth. Sticknev. tainjau tam Stork 
Vards ir Michigan Avp„ Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čecbiškai 
ir angliškai.

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

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
padidinimui uždarbio h 
nirmvn nardavinėian’ 
"•nrlup 6

B

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building
■ ‘ Room 301 
Rush and Ohio Sts.

PARDAVIMUI ar mainymui gra
bus moderniškas 4 flatų namas; 2 
ro 4 kambarius, 2 po 5 kamb., ir 
basemento apartmentas, -T karų mū
rinis garažas. Puikiausia transpor- 
tacija. Pietrytinis kampas 74 ir 
Sangamon gatvių. Kaina sumažinta 
greitam pardavimui. Priimsiu 
$3,000 cash. Tel. Pullman 4258.

N. OAK PARK. — 1630 N. Ne\v 
England Avė., 6 kamb. mūrinis bun- 
galow ir garažas, su tile stogu; tile • 
virtuvė ir maudynė, plaster. beis- 
mentas, 2 kamb. viršuj, 3 blokai iki 
biznio ap. ir mokyklų. Kaina $14,- 
500. $2,000 Jmokėti, likusius susita
rimu. Savininkas.

PARDAVIMUI namas ant 2 lotu, 
su bizniu, bovvling alley, kitas minkš
tų gėrimų ir užkandžių; 5 kambariai 
gyvenimui. Parsiduoda pigiai. Prie
žastį patirsite ant vietos, 5711-13 W. 
Roosevelt Rd., Cicero.




