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Socialistų Laimėjimai 
Rinkimuos Vokietijoj

Kansas City birža wžgy-] I v• • C«1 ■ • O_ —nė moterim., spekyJi^LaSlIlių OKU UŽU O Ojla

Praradę, bendrai, 18 mandatų, socialde
mokratai laimėjo 107 naujas vietas 
miestų tarybose — Komunistai laimėjo 
15, bet prakišo 24 vietas : A

9; Bochume — 8
- 6, Chemnice — 5

Galutiniai miestų rinkimų Vo
kietijoje rezultatai rodo, kad 
socialdemokratai turėjo laimė
jimų beveik visame krašte.

Dortmunde aociaktem užkra
tai laimėjo 19 naujų vietų tary
boje; Hanovery — 16; Bres
tą ve — 13; štetine — 9; Drez
dene - 
Leipcige
Erfurte — 5; Frankfurte a/’M
— 5; Kotbuse — 4; Krefelde
— 3, etc.

Retai kur socialdemokratai 
prarado vieną kitą mandatą; 
tik Berlyne prarado daugiau
siai, devynis, ir dabar miesto 
taryboje jie turės 66 vietas, 
vietoj turėtų 75,

Komunistai naujų mandatų 
laimėjo: Berlyne — 13; Frank
furte a M — l ir Magdębur-j »■ a

go — 1. Bet jie stipriai pra
kišo daugely ^IrtnySiMių aąvo 
tvirtovių. Ttaip, pavyzdžiui, 
Leipcige komunistai prarado 5 
mandatus; Oberhausene — 5; 
Hanovery — 5; Erfurte — 3; 
Kiele -

Bendrai, šiuose miestų rin
kimuose speiakjemokratai lai
mėjo 107 naujus mandatus, o 
piarado 18. Vadinos, gryno 
mandatų prieauglio

Komunistai . kdmėjp bendrai 
•— kartu su laimėjimais Ber
lyne — 15 naujų mandatų, o 
pralaimėjo viso —? 34. Vadi
nas, grynų nuostolių-—- 9.

Padėtis Berlyne dabar yra 
tokia, kad nė viena partija ir 
nė viena įvairių partijų gru
pė neturi daugumos. Del to la
bai gali būt, kad įvyks nauji 
rinkimai, ir tai ne vėliau kaip 
ateinančio kovo mėnesį.

3; Korine

Akron, O. — Admirolas W. A. Moffett dalyvauja Zeppelino 
statymo ceremonijose

Prancūzą vokiečiu Kooveris nusileido 
i laivp© vadamsderybos dėl Saaro

21. — Kansrs City Sto.k Fa 
change išlipdč skelbimu’.;, pra- 
nešančius, kad nuo šio 
le.bclius priimami 
cki užsakymai c 
: “e i margiu.”

Mikšys kalčiausias D r. F)'augelio 
negeros

Prokuroras daugiausia kaiti-Į 
s-gos pirm. Mikšį

s vedas Misi- , esą matyt 

jos kaima i 1
®Vfl P 11 T<<>meniską leodama

c

:ų ne, .. , : na U ta. pink-į t ... ... , .■I sys pasi rusinėdavęs sutarus
j sąskaitas, išdavinčdavę.; budy

- | mus, įgaliojimus etc.
t, kad iVlik:

« " | aktingiausiaš.
Ir Soblys atsivežęs

i aiškų lašinių pavyzdi

Taip pareiškė liaudies komisa
rų pirmininkas Rykcvas au-

amęnko-
kreipęsis;

ii Mikšį, gavęs jo pritarimą ir
sutikimą, gavęs garantiją.

Mikšys ne tik žinojęs 1
s-gos’ daromas operacij

dringame centralinio komi- 'tas operacijas. ir vedęs 
posėdy -------—

BERLYNAS, lapkr. 21. — 
Iš Maskvos gauta čia žinių 
apie aitrius kivirčus, įvykusius 
pastarajame rusų komunistu 
partijos centralinio posėdy. Ta
me posęyly buvo perskailyias 
komisarų pirmininko, Bykovo; 
paie.’šk’.mr.s raštu, kuriame KyA 
kovas aštriai smerkfa . dabarti
nę diktatoriaus Stalino irJMi

!ADF pradeda pietą 
darbininku organiza

vimo kampaniją

• ; Draugelis faip
VIik-{no^s.

is i veikęs
jiis jį pavaduodavęs.

pasin.sinė
i orderius už amfer. 1D i v , .Įgovams užmokėti.

Broliai Josiuk.ii
Petrą Josi u ką per daug 

puola kiti kaltinamieji, 
s-gos centro valdybos nariai. 
Jis vienas negalįs būti atsako- 

j mingas už visus, bet kaltas’ tiek, 
kiek prie nusikalstamo darbo

- ' esąs prisidėjęs. Kad Petras Jo
siukas lašinių aferoj dalyvavęs 

. ir viską apie tas machinacijas 
žinojęs, tai esą aišku, kaip ant 
delno.

ir sutartinai su Mikšiu 
Mikšio nesant, Drauge

li* Draųge- 
ąskaitas ir 

ran-nu s

užsi-
Uk.

A *1 tas Dkxyveris įtekto praneši-AmeriKOS biznio va* mą, kariame kad dride-
Šimt du pramonės,ir biznio va- dai nutarė priešintis ady™^ konfe^i- 

v* • * joj,' pilnai paikinę prezjdeptoalgų mažinimui [paeito šeštadienio pranešimą 
kaa t^ri ,biit padart- 

*. {M ’ krašto . tonio, pažangai ir
luvąi nodaita. s j j ■. f- ‘

joj; pilnai parimę prezjdento

Fordas skelbia pa 
gų savo darbini 
pavyzdį kitiems...,, tapftalte- 
tams

NVASHINGTONAS, lapkr. 21. 
__ Po konferenci,į<w. kurią 
zidentas Hooverie šiandta į 
kė su Amerikos biznio >ir 
monūs vadais, automobilių fAb- 
rikininkas Henry Pord, vienas 
konferencijos ddlyvių, pareiš-. 
kė, kad jis tuoj&u padidinsiąs 
algas darbininkains visuose sa
vo fabrikuose tr tuo duosiąs 
pavyzdį visiems kitiems kapi
talistams. Tai busiąs praktiš
kas šiuo laiku paakstinimas 
bizhiui.

Konferencijos dalyviai taip- jjį pafetati 
jau nutarė stipriai • priešintis 
bet kuriam darbininkų algų ma
žinimui, ir tuo apsaugoti per
kamąją žmonių pajėgą. <

Po konferencijos preziden-

ttta, ■tkįrip ištirs,, vis^3K .krašto 
piraBMmfš'jiniis ’if Sk«» 
tefO; .......-r- •

■ kkrttulo^’,, nik<wi|įfjj4

’••<!. t,>•

Vokietija rūpinas tą sritį at
gauti iš fj-aneuzy, nelaukiant 
1935 n>. plebiscito 

T i .... >
PARYŽIUS, lapkr. 21. — 

Paryžiuje prasidėjo įDrybos 
tarp Frakcijos ir Vokietijos dėl 
grąžinimo Vokietijai Saaro 
dou&n ; , ;

Viąas darbas nutarta pada-j busimą juros 
inti rtifima komisijoms, kurių; konferenciją nepaskirta nė vie- 

vięna svarstys kasyklų klausi- no laivyno atstovo, preziden- 
i nusilei- 

i pasky- 
re laivyno sekretorių (minis- 
terį) Adamsą. •

Delegacijos nariai dabar yra: j 
valstybės sekretorius Stimson, 
pirmininkas; laivyno sekreto
rius Adams; ambasadorius An
glijai Dawes; ambasadorius 
Belgijai Gibson; ambasadorius 
Meksikai Morrow; Pennsylva- 
nijos senatorius Reed; Ąrkan- 
sas senatorius Robinson.

Re to, delegacijos patarėjais Į 
paskirti kontradmirolai Prattl 
ir Jonės.

Delegatu j juros nusiginklavi
mo konferenciją paskyrė ir 
laivyno sekretorių

WASHINGTONAS, lapkr. 21.

mentus reiškė didelio nepasi
tenkinimo, kad delegacijoje i

> nusiginklavimo

kų su valstiečiais, sakydamas 
kčd t?, politika vedanti • i ka- 
ri u om er i š ka -*f eo dali š ka t va r k ą 
o ne i socializmą, ir 
šiai sovietų valdžiai 
lašt r of i ugi.

Oficialioj sovietų 
dedami pranešimai, 
arba tas nežinomas

• jos v al
kusia ka- >

spaudoj

- ’ •. — ’ . .‘T•,’V' ■

4*. • • .r» *•■ . JA .. 4 . t

mą,. antra prekybos dalykus, i tas Hooveris pagaliau 
tremia spręs juridinius klausi- .do ir delegacijos nariu

. I „.-f i..i... „K..  mus.1---' ’’ -j
> Įvairus kiti klausimai, kurie 
iškils,Cibus svarstomi bendroj 
koni‘ęrcįncjjo}: vėliau.

utartimi, Saaro 
klon^'^ąir jo kasyklomis buvo 
h.K> 'tarpu ^pripažintas Franci- 
jai, o Jįrašto'administracija ati- 

1 duotą i Tautų Sąjungos ran- 
įę kas. 'J 935 metais turės įvykti 
■, plebąočitas (visų to krašto žmo

gių .bMsavimas), kuriuo bus 
Jt iėsprįąt^ Saaro sritis ga- 
y- bitinai . Viri Lpriklausyti Fran- 

cijoS >Ar W6kietijos.
£ 'Vokiečiai tačiau nori, kad 
g. kroštas biitų jiems grąžintas, 

nelaukiant plebiscito.
kah£-

Pakilusios vilnys nu
nešė 27 asmenis

1925 m. vas. mėn. Petro Jo- 
s’iuko parašu Fridzinskui išmo
kama 16,000 lt., Serg. Josiukui 

lapkr. 168,000 lt.
Tie pinigai išmokami ne tie

siog rangovams, bet j trečias
■ rankas, būtent, Bergui.

Lašinius statę Fridzinskas ir 
i Serg. Josiukas, o pinigus imda- 

3r •; vęs Bergas. Mat, 
Į Fridzinsku buvę ji

Alabamos Darbo Federaci.’os , 
pirmininkas Ilurst sako, i :d 
federacija tikintis suorganizuok 
Ii darbininkus pietuose per : 
einančias trisdešimt dion 
Kampanijai vadovausiąs p; 
nacionalinis federacijos pirr 
įlinktus Greeir.

KOVOS KOMUNISTUS

21. Amerikos Darbo Fetl? 
racija pradeda stiprių kampa 
niją imimą daib’ninkams pic 
tuose organizuoti ir kariu 
voti su komunistais, kurie 
cm e stropiai veikti ta 

n i z net u du r c i n i n k ii .

Olr.'tęi-

| kUusfnute afc takiakandak) 
byloj. . ’
rWwhi.ii u rii>aniMpiiitih!ry,įBMa^rrfl'3tt=

Margajame Pasauly
O kunigai sakosi esą Kristaus f metų spajių. U pastatė 

merfinį kry-

ir

mokslo skelbėjai
Lietuvos Žiniose randame 

tokią žinutę:
Tarp Kampiškių kaimo 

buvusio Kampiškių dvaru
mių nuo neatmenamų laikų bu
vo nedidelis, apie 250 metrų 
ilgio, kelelis tarp vieškelio ir 
Nemuno. Žmonės Juo naudo
davęs vasarą ir žiemą, ypačiai 
pravartus buvo žiemos metu, 
kai Nemunas užšaldavo, nuva
žiuoti į mišką, malūną, jemar- 
ką etc.

1923 metais dvarą išparce
liavus, tas kelelis atiteko Kam
piškių parapijai, ir Štai kuni
gas J. Bridžius, laikydamas, 
matyt, parapijos žemę savo nuo
savybe, ėmė ir užgynė Žmo
nėms keleliu naudotis. Parapi- 
jonys drausmės nepaklausė. 
Tada kunigas užtvėrė kelelį 
spygliuotos vielos tvora. Bet 
kitą dieną tvora buvo iAgriau-

Mtf kelta metflnį kry*
£hj. Kryžitig, tai jau
ne tvom Ja Be!
žnkmėa, kuriems dabar dėl to 
tenka važiuoti kitu Mjn apie 
10 kUometriį toliau, kunigo ei* 
gedlu Ubai paąipiktino. ir ren- 
gUsj skųstis vyskupui.

Nė >nahUrą aanjaiki valdi- 
ninku diktatūra

‘ Maskva, ofieiaiini ekelbda, kad 
rara komunistų partija turi 
1,655,600 narių, kurių 64 nuoš. 
yTa darbininkai, tfl nucjC vai- 
stiebai ir auM. valdininkai. 
Rusija turi apie 150 milionų 
gyventojų. Vadinas, 150 milio- 
nų Žmonių likimas pereina nuo 
malonės truputį daugiau kaip 
prmntro mfliemb Žmonių kuo
pelės. į;'/■ 'A .■ • A,;.

13 tiesų, MabųlųkMi 
gi ne ta partijos narių- kųor

Dešimt žmonių žuvo 
dviejose automobilių 
traukinių kolizijose

UĄLI-AS, Tex„ lapkr. 21.— 
Netoli nuo čia vienam auto
mobiliui atsimušus į Santa Fe 
geležįpkęlio motorinį vagoną, 
buvo užmuštos penkios mote
rys, o jų šoferis, negras, pa
vojingai sužalotas.

Nelaimė atsitiko per 
kią sniego audrą. ‘ t •» * ■ ’• L •' •' .'

Visa šeima žuvo
JACKSBORO, Tenn.,

smar-

lapkr.
21. Vietos gyventojas W. 
MeUler, jo žmona, dvi dukte
rys ir ąunus buvo užmušti, 
traukiniui • Užgavus jų automo- 
biij... . . '

KAUNAS.

Kerštingas kunigo? tad

Iš Vilkmergės 
apskr.š pranešama, kad spalių 
mėn. 81 d., tl vai. trečiame ad
ministracijos linijos rajone, 
prieš Adovipos sargybą lenkų 
pusėj:/ buvo girdimas dažnas 
šaudymas iš kariškių šautuvų. 
IŠ viso buvo paleista per 200 
širviu, kurių dalis krito musų 
pusėje tačiau nuostolių nepada
rė. Vėliau paaiškėjo, kad šau
dymas buvęs dėl daromų Ra- 
maskaųkos k- Ir Alėjų dvaro 

Mikų tofamrcnės 
maiavrų.

komunis- 
5 iš opo

zicijos ir pasidavęs Stalino di
dumai. Ta pati spauda betgi 
visai nutyli tuos ilgus pareiš-1 
kimus, kuriuos padare Bucha- 
rinas, 'l'ornskįs ir Bykovas.

Kaip jau žinoma, Bubhh'H- 
nas tapo išmestas iš- politinio 

i biuro.. Netrukus jis, girdėt, hu- 
siąs išmestas ir iš partijos, nb"\; 
visą laiką jis buvo svarbiau-i 
sias komunizmo teoretikas.

Rykovas ir Tomskis kolkas 
gavo tik įspėjimą, kad ir su 
jais busią pasielgta taip, kaip 
su Buęharinu, jei jie ir toliau 

I pasiliksią opozicijoje.

ach 
du
i.pa

citavę nesvarų
lašinius tiekę
. j . _, 2

Sergėjus su 
aladarbiai ir 
darbą: juo
stau tę, ant-

Uk. s-gos v/irdu rašęs inten- 
I dantura4* raštą, prašydamas’ la- 
i šiniams pakelti kainą, nes visoj 
Lietuvoj lašiniai esą pabrango, 

į.biut 4S] raštą rašydamas Josiu- 
i ka# .tau huvps 6žp?rk'i£ ’ ameri- 
Į’K^jakH-sjHŠinuą, np<l. 80. par- 
iitija amer. lašinių jau buvus 
i gauta Kaune. O sutartis’ la.ši- 
; niams: tiekti pasirašyta su in- 
Ftend. lik 11. 19.

Visur tik komedijos! ša- 
' ko prokuroras.

Seimo bijojo i

jidrask s kfau-i ^e to, Petras Josiukas lašinių 
• 'nešė tnioiai! tiekimo reikalu lankydavęsis 

i'LTi šaligatvio. • F^s Papečkj ir tvirtindavęs* kad 
lašiniai yra iš Klaipėdos krašto.

Aglinskas vienąsyk Josiuką 
VČJls-UVA, lupki. 21. Va-.į paklausęs, ar nėra pavojaus, 

lar per demonstraciją, jaunų kad lašinių klausimas gali atsi- 
komunislų sąjungos sureng!] durti Seime. Josiukas pamojęs 
savo dešimties ‘metų- sukaktu ranka ir sakęs: “Niekis! Kas 
vems minėti, įvyko šaudymų ir leis ligi Seimo”...
vienas jaunas darbininkas bu Būdamas Finansų skyriaus 
vo nukautas, o viena mergai- dir. P. Josiukas, einant statutu, 
lė, komunistė, sužalota. (Tąsa ant 2-ro pusi.)

, iižmų
/ . • $as, sužalotų

WASHINUTONA^, lapkr. 21. 
— Vienos krautuvės ru v šia"- t L 
die čia įvyko 'sprogimas, kurio 
.vienas 
;f :u.' 'i:s 
ei v i u, t 

n tinai
Sm'o mms,-

įsmuo buvo, užmušta 
kitu, daugiausiai pr: 

užaloti, kid kir iė

ke'.'a , dcš'mt

Varšuvos “Robotnik” 
konfiskuotas už Van- 
derveldės straipsni

VARŠUVA, lapkr. 21. — Va
karykštis lenkų socialistų dien
raščio Robotnik leidinys tapo 
vyriausybės konfiskuotas. Ta-ST. JOHNIS, Newfoundland, 

lapkr. 21. — Gautais nuo gar-| . ... . .„ .., . . ,, ,. .. v. i me leidiny buvo išspausdintaslatvio Portia radio praneši-1 ,
.... xt u? n garsaus Belgijos socialistu varnais, plotiniame Nevvfoundlan- " T,. , .v i . j v. . do, Emilio Vaido krante žuvo dvidešimt sep- . . .

tyni asmens, kurie praeitą pir- ^f^upsnis,^ buriami 
madienį buvo pakilusių milži- v.vliaus> e įziuiejo 
niškų vilnių pagauti ir nuneš
ti į jurą.

Vilnys, kurios Burino dis- 
trikts nušlavė jūron šešioliką 
trobų, buVo įvykusio žemės dre
bėjimo sukeltos.

Pilsudskio 
socialistų 

internacionalo vykdomojo ko
miteto maišymąsi i Lenkijos vi

slaus reikalus.

Belgy studentų šposas 
su Hooverio biustu

Zarasų aukštesnės komerci
nės mokyklos raštvedys Jonas 
Karpavičius, išeikvojęs 1475 li
tus valdiškų pinigų,' kėsinosi 
nusižudyti.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

oro biuras šiai dienai pra-pra-lis oro
našauja:

Bendrai gražu, bet dar šal
čiau; vidutiniai žiemių vaka
rų ir vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 160 ir 230 F.

šiandie saulė teka 6:47, lei
džiasi 4:25. Mėnuo teka 9:58 
vakaro.

LOUVAIN, Belgija, lapkr. 
21. •— Įkaušę Louvaino uni
versiteto studentai naktį nukė
lė nuo pcdestalo J. V. prezi
dento Hooverio biustą, stovė
jusi aukštai universiteto kny
gyno vartuose, ir padėjo ji 
tramvajaus 
biustą laiku 
bėjo.

Studentai, 
norėjo parodyti savo nepasi
tenkinimą Hooverio nusistaty
mu .ginče dėl parašo ant uni
versiteto knygyno. Preziden
tas Hooveris mat neseniai pa
reiškė pasipiktinimo New Yor- 
ko architekto VVarrcno byla, 
kuria jis reikalkvo atsteigti 
knygyno fasade parašą: “Pa
siutusių vokiečių sugriautas, 
dosnių amerikiečių a įsteigtas,” 
ir bylą laimėjo. y

ir padėjo ji 
bėgiuose. Policija 
pastebėjo ir išgel-

matyt, tuo budu

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

Neužmirškime juos ir šiemet.... Palinks- 
, t 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 Į trumpinusį 
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 Sp. Halsted St., Chicago, 111.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Lašinių Skutimo 
Byla

(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Faktini lašiniu skutikai.
Bergą, Fridzinską ir Serge

jų Josiuką prokuroras vadina 
faktinais lašinių skatikais. Tie 
trys vyrai esą daug nusipelnę 
amerikoniškus lašinius statant.

sekęs sutartis, daręs užpirki- Jūe supirkinėję, tiekę, skutę, 
mus, davęs kreditus ir avansus, antspaudavę, etc.
prižiūrėjęs visus sąjungos pini-1 x. . ..... 
gimus reikalus.

. - - ... i Soblvs su Voleišiu taip patBern. Sakalauskas — aktingas; * o , x. J., x. . e j.. esą nusikaltę. Soblys važinėjęs lašinių aferos dalyvis ‘ , .. . lv.Kaunan su lašinių pavyzdžiais, 
Prokuroras išskaičiuoja kiek-j paskui parsigabenę iš Rygos 

vieno teisiamojo nusikaltimus ir j ir skutę. 
kiekvieno darbus apibudina sky-1 . . . .rium. ! Kausimu

Kalbėdamas apie teisiamąjį Pulk. Aglinskas toj srity pa- 
Bern. Sakalauską, prokuroras : tyręs žmogus negalėjęs nepa
sako, kad ir jis yra nemažiau I žinti kariuom. tiekiamų pro- 
kaltas už kitus Uk. s-gos mal-jduktų.
versatorius. Visai nepatikimas' 1925 m. vasario 18—19 d. 
Sakalausko teisinimasis, kad jis priimant lašinius' pats dalyva- 
nieko nesupratęs ir pasirašinė- j vęs ir komis, nariams keliant 
davęs nežinomus raštus, 
lauskas tik taip sakąs.

Sakalauskas užpirkdavęs pre-1 
kės. 1925 m. bal. mėn. Saka-' 
lauskas rangovui Kamberiui iš-1 
davęs 25,000 lt. avanso ameri-1 
koniškiems lašiniams pirkti.

Sakalausko parėdymu lašiniai 
įgabenami Lietuvon ir sukrau
nami į elevatoriaus sandėlius'.

Rangovas Kamberis Alytuje!
kariuomenės daliai tiekia laši-1 ko prokuroras, . _
nius ir Sakalauskas išmoka skas buvęs lašiniais suintere- 
sąskaitą.

1925. VI.
prašęs “Maistą”, kad duotų vie-! - - - - 
tos savo sandėliuos atgaben- aikštėn ir keistoką j>ulk. Ag- 
tiems iš užsienio lašiniams su- Minsko indėlių banke padaugė- 
jęrauti. ' jimą. Pavyzdžiui, Uk. Srga įtei-

Tų pačių metų birž. ir liep. | kia 
mėn. Sakalauskas Uk. s-gos var-, 
du iš rankovo Kamberio prie 
męs vagoną amerikoniškų tau-) 
kų ir įteikęs kariuom. lietuviš-1 
ku taukų vardu.

Todėl prokuroras daro išvadą, 
kad Sakalausko nusikaltimas 
didelis, nors viena-kita lengvi
nanti aplinkybė ir esanti, o tai, i 
būtent, ta, kad Sakalauskas1 
bent dalinai prisipažinęs.

nariams keliant 
Saka-i abejojimus dėl lašinių kilmės, 

i pulk. Aglinskas nutylėjęs. Ko
misijų verčiamas ir intendan- 

i turai rašęs raštą, tačiau gavęs 
iš intend. atsakymą, kad pri- 

s imant lašinius reikia laikytis 
sutarties 2 para.gr., t. y. laši
nius priiminėti lik vietos ga- 

! mybos, Aglinskas to nebojęs ir 
ateity priiminėjęs amerikoniš
kus lašinius.

— Iš visko esą matyt, — sa- 
kad Aglin-

suolas ir daręs visa, kad tik 
Sakalauskas butų priimti.

Ta proga prokuroras iškelia

i kariuomenės intendantū
rai pirmą partiją amerikoniš
ku lašiniu ir Aglinskas įneša I * *'bankan savo sąskaiton 300 dol., 

i (Jk. s-ga pristato kitą partiją 
■ amer. lašinių, Aglinskas ir vėl 
pasideda šimtą dol. bankan. Ir 

I kelis syk vis taip.
Pulk. Butkevičių kaltina tik 

i už apsileidimą tarnyboje, kad 
jis būdamas lašiniams priim
ti komis, pilim, priimant laši
nius nepažymėjęs akte, kad la

jiniai amerikoniški.KŪDIKIAI EINA SVARUMON,- ----- ..
ŠIUO PAPRASTU BUDU Teisiamąjį kap. Deltuvą pro-

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai tin
kamai neina svarumon. Ir ge
riausias to įrodymas yra tai, 
kad neramus, silpni, menki kū
dikiai greitai pagerėja kaip tik 
išvalai ir sutvarkai jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skania Fletchos’s 
Castoria. Šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų mintis, kad pagelbėti 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip 
dieglius, gasą, konstipaciją, vi
duriavimą, šalčius ir t. t. Apsi- 
žiurėkit, kad gautumėt 
Castoria bonkutėj,
yra Fletcher parašas.

jkuroras daugiau kaltina, negu 
į pulk. Butkevičių. Deltuva bu- 
■ vęs tada Mariampolės kariuom. 
intend. sandėlio viršininku ir 
negalėjęs nežinoti, kokie pro
duktai jo sandėly sukrauti.

Prokuroras sako, kad ir kap. 
Deltuva buvęs susitaręs su la- 

Lšinių pristatytojais, kad tik 
gautų pasipelnyti.
Prckuroro išvados ir pasiū

lymai.
Didžiausiais šioj aferoj kal- 

itininkais prokurorais laiko: 
Mikšį, Draugelį, P. Josiuką ir 
Sakalauską. Prie jų prisidėjęs 

l iš Mariampolės Bergas.
Visi kiti — jų pagelbininkai. 

tikrą Iniciatorius ir lašinių aferos 
ant kurios i organizatorius — Mikšį, d r.

Di augelį, Petrą Josiuką, Saka-

irgi netinkanti. Nes jei kas įė-lauaką ir Bergą, prokuroras 
prašo teisiną nubausti ne ma- *jęs' svetimąjį kambarin pakeis 
žiau kaip po trejus metus gra
sos kalėjimo.

Sakalauskas prisipažinęs ir 
ta aplinkybė jam lengvinanti 
bausmę. Sakalauskui bausmę 
prokuroras prašo kiek sušvel
ninti.

Sergėjus Josiukas su Frid- 
zinsku nors ne iniciatoriai, bet 
aktingi Uk. s-gos planų vyk
dytojai, skatikai, taip jau kal
ti. Tačiau teisingumo (lėliai 
jiems turinti būti paskirta, ma
žesnė 
gėjų 
prokuroras prašo

bausmė, tačiau ir Ser-
Josiuka su Fridzinsku 

nubausti ne

kokį daiktą ir dar suklis taip, 
kad geresnį daiktą paliks, o blo
gesnį išsineš, tai aišku tokiu at
veju apie vagystę kalbėti ne
tenka.

Ši byla kaip tik ir einanti dėl 
pakeitimo, būtent, reikalaujami 
vietiniai lašiniai pakeisti ame
rikoniškais lašiniais.

Be to, ši byla
netinkamu budu 
tvarka.

Teismui, negali 
toki dalykai,

esanti iškelta 
ir netinkama

būti pavesti 
kurie priklausą 

kitoms sferoms.
mažiau kaip po dvejus metus Ir prof. Beliackinas did. kalti

ninkais laiko Daukantą ir
Karoblį

Juk didžiausi lašinių skutimo 
bylos kaltininkai esą tieson ne
patraukti. Bet tuos kaltininkus 
ir negalima esą paprasta tvarka 
į kaltinamųjų suolą pasodinti. 
Reikalingos aukštesnės instan
cijos. Bet tuo tarpu kimbama 
tik prie antraeilių—trečiaeilių 
prasižengėlių.

Dar vienas amer. lašinių 
šalininkas

Ir ne tik Daukantas su Ka
roblių sankcionavę amerikoniš
kų lašinių kariuomenei tiekimą, 
bet ir buvęs tada vyriausio šta
bo piršininkas gener. Ladyga, 
taip pat žymus Ūkininkų s-gos 
šulas, pasakęs: priimkit nors ir 
turkiškus lašinius...

Sob-

Fridzinskio.
— prokuroras 
galima bausmę 

nes jis 
Uk.

dar 
bu- 

s-gos

ir Deltuvai 
taikyti 22

grasos kalėjimo.
Tas pats ir su Sobliu; 

lį, prokuroras skiria prie 
gojaus ii

Voleišiui, 
ko, esą 
daugiau sumažinti, 
vęs tik samdomas 
tarnautojas.

Pulk. Aglinskui 
prokuroras prašo
kar. km 218 str., kur kalbama 
apie susitarimą iš anksto 
rangovais, kad butų galima 
sipelnyti. Ir taip taikyti B.

su
pa-

Pulk. Butkevičiaus nusikalti
mas, prokuroro nuomone, esąs 
mažiausias ir todėl prašo jam 
paskirti visai mažą abusmę ar
ba, jei teismas ras galimu, pa
daryti ir kitokias išvadas.

Prokuroras palaikąs kaltini
mą visai 12-kai žmonių, suso
dintų į kaltinamųjų suolą ir 
kartotinai prašo iniciatoriams 
paskirti didžiausią bausmę, o 
pulk. Butkevičių maža tebausti.

Civ. ieškovas kap. Urbelis
Po prokuroro kalbėjo kr. aps. 

min juriskonsultas, civ. ieški
nio palaikytojas kap. Urbeli^r

Kap..Urbelis daug dalykų pe- 
rirazavo jau prokuroro pasaky
tų, o paskui įsikarščiavęs nu
krypo politikom

Trečiadienį prasideda advo
katų kalbos.

Adv. p re f. Belį.iękino ’kalba , y n PS. f
Ketvirtadienį iš ryto teismo 

posėdy pasakė ilgą kalbą prof. 
Beliackinas.

Jis gina Dovyną Fridinską iš 
Mariampolės, Uk. s-gos rango
vų-

Beliackinas sako, kad ši by
la turinti politinės ir juridinės 
reikšmės.

Prekyba politinė partija vers
tis negalinti, nes tada • išeitų, 
kad partija prekiauja politika.

Sukčiavimas
Prokuroras visa laika kalbė

jęs apie sukčiavimus. Beliacki
nas išvedžioja, kad sukčiavimą 
šioj byloj nesą. Sukčiavimas 
tai sumažinimas arba pasisavi
nimas turto, čia to nesą.

Vagystes sąvoka šioj byloj

ir manąs, kad ę. valdyba pui
kiausiai žinojus; kokių lašinių 
ji perkanti ir tiekianti kariuo
menei.

Su Leonu Beliackas sutinkąs, 
kad Uk. s-gos* cent. valdyba 
kalta, bet į tą tvirtinimą rei
kią įnešti mažą pataisą, būtent, 
pasakyti, kad kaltas ir Leono 
gynamasis Sergejus Josiukas.

Nereik bijoti teisybę pasaky
ti, kad Sergejus kaltas ir be 
reikalo neversti bėdos vienam 
Frizinskiui.
Tretieji asmenys nebaudžiami

Įstatymais einant tretieji as
menys esą neatsakingi. Tik jei 
didelis nusikaltimas, pay., nu
žudymas, tai tik tada “socii” 
prieš įstatymus turi atsakyti.

Juridiniu atžvilgiu ties'on tu
rėjęs būt' patrauktas ir Rut
kauskas, kuris lašinius skutęs.

Fridzinskio su Uk. s-ga esą 
specialiai santykiai. Fridzinskis 
tik trečias asmuo. Sutartį, ku
rią jis padaręs su Uk. s-ga — 
išpildęs. Uk. s-gos sutartis su 
intendantūra Frizinskio visai 
neliečianti.
Už kokių antspaudų padirbimą 

baudžiama

keistas. Todėl ir nesvarbu esą, 
kas antspaudus dėjęs, bet svar
bu, kas tuos antspauduotus la
šinius tiekęs ir kaip juos per- 
statęs.

Kaltinamajame akte esą pa
sakyta ir prokuroras nuolat 
kartojas, kad kaltinimas remia-

mas tuo, jog tie ir tie teisia
mieji nevykdę sutarties, buvę 
susitarę etc. Bet Fridzinskis su 
niekuo nesitaręs, sutarties ne
pasirašęs, tai ir kaltinimas at- 
puoląs.

(Bus daugiau)

Nerasite Geresnio Negu
IR/aIDIIIIDIIM<DW/aIIRJD

The 1930
Consolette

’175
Less Tubes

$30.00 duodam už Jusu 
genq Radio

kiekvienas HOVVARD be abejo 
bcsiran<lanč:ų Radio. Naujasąi

Su dauginus kaip 20 metų patyrimo 
yra priešakyj visų kitų ant turgaus ------- ---- —t .
1930 metų modelis niekuo neišsiskyria TONAS — tas svarbiausias 
kiekvieno Radio dalykas, yra šio Radio ypatybė.

Visos kitos ypatybės, kurios padarė H0WARD — pageidaujamas 
seleetivity, sensitivity ir volume rasite visus kaip tik šiame nauja
me 1930 modelyje. Kas link išlaukinio gražumo H0WARD kabi
netai NEPAMAINOMI — pamatyk juos pats — pareikalauk, kad 
mes demonstruotumem jj Jums jūsų nuosavame name.

GENERAL RADIO STORE
LIETUVIU KRAUTUVĖ

3856 Archer Avė., near Rockwell St.
Telefonas Lafayettc 6195. Chicago, III.

M. SKILS, inžinierius, biznio ved. A. M. MILLER, kredito managens

Beliackinas įrodinėja, kad ga
li būti abudžiama tik už valsty
bės ir savivaldybių antspaudų 
padirbimą. Jei savo vardu arba 
privačios organizacijos vardu 
padirbsi antspaudą, tai už tai 
niekur nebaudžiama. Tai firmų 
dalykas. Ir šioj byloj antspau
dai nesvarbu esą. Firmos prie 
jų nekimba. Dalykas tas, kad 
ne tas daiktas įteiktas, kad pa-

Bernard Petka’s
\ VYRAMS
APRĖDALAI

Didelis pasirin
kimas marškinių 
visokio suizo nuo 

14 iki 17
Skrybėlių, Kepu
rių, Apikdklių, 

iKravatų, Pirštinių, Apatinių, Pan- 
čiakų, Sveterių, Diržų, Garterių, 

Petnešų ir šalikų.

4171 ARCHER AVĖ 
prio Richmond St.

IDSCREEN-

RA
W5I

1.

HOMH
RAJPIO

Nuo savo darbų nereikia 
atsisakyti

Teismui esą svarbų surasti 
tiesa, o tam esą reikalinga, kad 
kiekvienas žmogus teisybę sa
kytų, kad kiekvienas už savo 
darbus butų pasiryžęs atsakyti 
ir nieko neslėptų. Garbingas 
žmogus taip ir turįs elgtis. Pa
sisakyti tai, ką esi padaręs 
garbė, bet save teisinti kitų 
sąskaitom beda versti kitiems 
— esąs peiktinas elgimosi bū
das. Šį sykį taip ir esą visi ver
čia bėdą jo gynamajam Dovy
dui ‘Frizinskiui. Išeina, kad 
Frięįnskis už visus kalčiausias. 
Kaltesnis net už Uk. s-gos cent
ro valdybą. Kur čia busianti c. 
v-ba kalta, kad ji nieko apie tai 
nežinojus...

Beliackinas ‘ tokius tvirtini
mus laiko naiviais tvirtinimais 
---------------oą,

Geriausi Pasauly Fonografai
per 30 metų

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

dėjote. PAS1KLAUSYK1T JO — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 38/a colių augščio, 27 colių pla
tumo ir 16*4 colio storumo.

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

jei pageidaujama'

VitaK-Elsnic Co
4639 So. Ashland Avė.

Tel. Yard.s 2470—2471 
Atdara . Utamjnko, Ketverge ir Subatob vakarais.

RAMO

not high priced
Naujasis Screen-Grid Bosch Radio sa
vo kaina yra prieinamas kiekvieno ki
šenini, bet savo kokybe, veikimu ir iš
vaizda stovi daug augščiau kitų kad 
ir brangesnių radio. Subudavotas var
tojimui naujų keturių Screen-Grid tū
bų, Bosch Radio duoda kiekvieną pa
togumą, kurį teikia vėliausi radio pa
gerinimai. Bosch tonas, pagavimas, 
jautrumas ir. operavimo lengvumas 
yrą nepalyginami. Naujasis Bosch 
Radio yra taip išbandytas, kaip dar 
nebuvo bandytas jokis ra'dio. Todėl jis 
ir yra geresnis už kitus. Kaina De 
Luxe Console $240.00 — be tūbų. Kiti 
modeliai nuo $119.50 ir augš., be tūbų.

DYKAI DEMONSTRAVIMAS JUSU NAMUOSE

1 So. Halsted St
Td. Bouleviird -17(15

para.gr
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Imigrantų proble 
mos

Naujos kvotos ir neparinktinės 
vizos

Klausimas— Ar man negali
te pranešti I^enkijos kvotą ir 
ar galima dabar išgauti nepa
rinkti nes imigracijos vizą?

Buffalo, N. Y. 
Lenkijos nau- 
yra 6,524. Per 
y. pirmas fis-

I. K. B.
Atsakymas — 

ja metinė kvota 
liepos mėnesi, t.
kališkų metų mėnesis, tik 637 
parinktinės vizos išduotos ir 
kitu visai neišduota.

Tas parodo, kad imigracijos 
padėjimas nepersimainė. Ga 
žinai, kad gegužės mėnesy 1928 
m. įstatymas buvo priimtas 
kuris padeda antroj parinktinėj 
vietoj žmonas ir vaikus ateivių,

Valstijas. Jeigu tų yra užtekti
nai, tai žmonos ir vaikai gali 
pripildyti visą dalį kvotos, kuri 
nepaskirta pirmai parinktinei 
klasei, t. y. tėvai Amerikos pi
liečių ir sumanus agrikulturis- 
tai. Tos dvi grupės gauna pusę 
metinės kvotos jeigu nori. Len
kijoj yva daug tų žmonių ir 
daug apsigyvenusių ateivių 
žmonų ir vaikų. Kaip gali ma
tyti' iš sekančio sąrašo, papras
tas imigrantas neturi progos 
atvažiuoti.

Im. Pąrinktiniū Im.

PAJAMŲ TAKSAI

Vizų išduota vižų išduota
141 Nėra
284 Nėra

3 7
69 49
38 Nėra

1,340 1,164
86 Nėra

535 4
34 Nėra
37 Nėra

225 Nėra
232 Nėra
255 76

83 1
šalis Metine kvota

Austrija 1,413
Čekoslovakija 2,874
Danzigas 100
Danija 1.181
Finlandija 569
Vokietija 25,957
Vengrija 869
Italija 5,802
l^atvija 236
Lietuva 386
Norvegija 2,377
Rusija 2,784
Švedija 3.314
Jugoslavija 845

Vai-Klausimas — Esu Suv. 
stijų pilietis ir ketinu važiuoti 
Europon aplankyti tėvus. Užsi
mokėjau savo taksus už 1926 
m., bet ne už 1927 m. ir 1928 
m. Kaip aš galiu darodyti, kad 
man nereikėjo taksų tais me
tais mokėti?

S. F. Flint, Much.
Atsakymas — Pajamų taksų 

da rodymus reikalauja tik nuo 
ateivių ir ne nuo Suv. Valstijų 
piliečių, kurie vyksta užsienin.

NAMINĖS TARNYSTĖS 
EGZAMINAI

Klausimas — Labai norėčiau 
gauti raštininko darbą pašte. 
Esu Amerikos pilietis. Kur tu
riu kreiptis? Ar 
nystės mokyklos 
gelbėti ?

naminės tar
tame gali pa-

Boston, Mass. 
Atskirų rašti- 
ir pašto išne-

Atsakymas — 
ninku egzaminai 
šiotojų egzaminai dabar laiko
mi, ir kiekvienas turi pažymėti 
ant savo popieros dėl katro dar
bo nori imti egzaminą.

Pilnos informacijos apie tuos 
egzaminus su reikalingomis 
aplikacijomis galima gauti ra
šant Sekretoriui, Board of U. 
S. Civil Service Examiners. 
miestuose, kur egzaminai laiko
ma arba galima rašyti į U. S. 
Civil Service Commission, 
VVashington, D. C. Gal naminės 
tarnystės mokyklos naudingos 
prisirengti egzaminams, bet 
valdžia nepripažysta tas mo
kyklas, su joms nieko bendra 
neturi.

Gal žinai, kad naminės tar
nystės egzaminus gali imti vien 
lik Suv. Valstijų piliečiai.

Naturalizuotas kanadietis nega
li reikalauti nekvotinio Stovio

Esu natūralu
Ar

Klausimas 
zuotas Kanados pilietis, 
man leista važiuoti į Suv. Val
stijas be imigracijos vizos?

A. C. MontreaL Canada.
Atsakymas — Tik vietiniai 

kanadiečiai gali reikalauti ne
kvotinio stovio ir įeiti į Suv. 
Valstijas be imigracijos vizos. 
Tolinus, naturnlizuotas Kana
dos pilietis .gyvendamas netoli 
rubežiaus, dabar negali vykti į 
darbą Suv. Valstijose, kaip pir- 
miaus darydavo. Suv. Valstijų 
Vyriausias Teismas balandžio 
8 d. 1929 m. nusprendė, kad 
naturalizuotas Kanados pilietis 
negali pereiti Kanados rubežių 
Į Suv. Valstijas dirbti arba ieš
koti darbo.

VATOS JUOSTA

Klausimas — Katros valsti
jos, apart Texas, sudaro taip 
vadinamų “Vatos Juostą’’ ir 
kuriose daugiausia vatos au
ginama. D. B. Gary, Ind.

Atsakymas — Texas užima 
pirmą vietą vatos produkcijoj, 
augina apie 5,000,000 penkii, 
šimtų svarų pundus, arba 35.3 
nuošimtį visos vatos 1928. Ki
tos vatos valstijos yra Missis- 
sippi, Oklahoma, Arkansas, 
/klabama, Georgia. North Caro- 
lina, South Carolina, Lousiana, 
ir Tennessee. Daug vatos au
ginama Mississippi, New Mexi- 
co, Arizona ir keliose kitose 
valstijos?.

VETERANAMS IŠMOKĖTA 
KETURI B1LIONAI DOLERIŲ

Klausimas — Ar galite pra
nešti kiek Suv. Valstijos išmo
kėjo pinigų pasaulinio karo ve
teranams? A. C. New York City

Atsakymas — Iki šiam lai
kui išviso veteranams išmokė
ta net $4,755X100,000 Veteranų 
apsaugos dasiekė suvirs $3,- 
000,000.000. Pertaisytų tarnys
tės certifikatų išduota iki $3,-

Skelbimai .Naujienoje 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra naudingos.

. .......................... ..... 1 .. .... ................ .....................
• ■ “' *» *

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurines Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulf erinės vanos 
duoda didžiausių kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

1UBBY

500,000,000. Paskolos ant tų 
certifikatų viršija $111,000,000. 
Apsaugų išmokėta $1,150,000,- 
000. ; .. ,i;

GYVENIMO VIETA SUŽEIS
TO DARBININKO

Klausimas — Buvau sužeis
tas prie darbo ir dabar gaunu 
kompensaciją kas savaitę. Man 
mokės per 50 savaičių. Ar aš 
galiu išvažiuot? į kitą valstiją 
apsigyventi ir ar man vis mo
kės tą kompensaciją?

D. H. Bismarck, N. D. 
Atsakymas — Gali gyventi 

kur tik nori. Tau turės mokėti 
kompensaciją už sužeidimą. Y- 
patingai jeigu jau nusprendi
mas galutinas ir tavo atsitiki
mas uždarytas. Bet vistiek tu
ri pranešti Kompensacijos Biu-

’ rui, kad permainai savo adresą, 
nes jeigu kada nors tave šauk
tų ant išklausymo, ‘ gausi pra
nešimą.

jos Biuras pristato Imigracijos 
Biurui vardus ir adresus atei
vių, kurie nelegališkai šioje ša
lyje arba kurie buvo įleisti lai
kinam apsigyvenimui nuo bir
želio 30 d. 1924 m. ir kurie ban
do tapti Suv. Valstijų pilie
čiais. Nuo liepos 1 d., 1929 m. 
jau pranešta apie 72 neregula- 
riški atvažiavimai Imigracijos 
Biurui, ir gal -tuos visus Biu
ras deportuos.

CHICAGOS PASAULINĖ 
PARODA

Skaičiau laik
raštyje apie Chicagos pasauli
nę parodą. Kada ta paroda bus 
laikoma ir kodėl?

F. L. Chicago, III. 
Atsakymas — Planuojama

Klausimas

KUOMET NELEGAL ŠKAI 
ATVYKĘS PRAŠO 

PILIETYBĖS

Klausimas — Mano draugas 
buvo įleistas kaipo svečias, ir 
jis prašė pirmų popierų. Ar jį 
gali už tą deportuoti?

F. B. New York City. 
Atsakymas — Jeigu jis bu

vo Įleistas laikinam apsigyve
nimui po birželio 30 d. 1924 m. 
jį gali deportuoti. Naturalizaci-

Atsakymas 
laikyti Chicagos Pasaulinę Pa
rodą 1933 m. apvaikščiojimui 
100 metų inkorporavimo Chica
gos miesto. Kongresas jau au
torizavo prezidentą pakviesti 
kitas šalis dalyvauti ir pareiš
kė, kad nereikės muito mokėti 
už įgabentus daiktus parodai.

Ką turiu daryti? Kur kreiptis? 
L. K. Scranton, Pa.

Atsakymas — Tamstos padė
jimas keblus. Ūkininkai—mo
terys ir vyrai — kurie randasi 
Suv. Valstijose legališkai gali 
parsitraukti savo neapsivedu- 
sius vaikus suvirs 18 metų į 
Suv. Valstijas kaip parinktinės 
kvotos imigrantus. Kadangi 
tamsta esi Suv. Valstijose nele
gališkai, tai sUnus negali pasi
naudoti šiuo įstatymu. “Pagel- 
ba giminėms” aktas, kuris bu
vo priimtas gegužės mėn. 1928 
m. nepagelbės tau nei sunui, 
nes tas aktas duoda pirmenybės 
stovį kvotoje vaikams ir mote
rims ateivių gyventojų, kurie 
legališkai įvažiavo į Suv. Vals
tijas. Kadangi neatvažiavai iki 
liepos 1 d. 1922, tad 1929 m. 
įstatymas nepagelbės, nes tas 
leidžia ateivius, kurie atvažia
vo nelegališkai legalizuoti buvi
mą, bet toki ateiviai turėjo at
vykti prieš birželio 3 d. 1921 m.

•COTT S 
emulsion
M4MMOI

NESCIOS IR PENIN
CIOS MOTINOS

DAKTARAI rekomenduoja cod liver 
oi) kasdie prieš ir po kūdikiui gim
siant. Atgaivina iščiulptąsias motinos 

jėgas. Sumažina nesmagumus su danti
mis. Taipgi pagelbsti kūdikio augimui. 
Padeda pamatą geresniems dan- 
timš ir kaulams. Malonus budas<3W\rv 
imti ji yra Scott’s Emulsion.

išlaikomas. Puikus maisto to
nikas. Vertas bandyti.

Scottft Bown«, Blootnffold, N. J,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

•CHICAGO. ILL.

NELEGALIŠKAS ĮVAŽIA
VIMAS

Klausimas — Atvažiavau į 
Suv. Valstijas nelegališkai 1922 
m. Esu ūkininkas. Turiu sūnų 
sename krašte ir noriu ji atvež
ti į šią šalį. Pasiunčiau jam 
afidavitus keli metai atgal, bet 
iki šiam laikui negavo vizos.

Greičiausi
J

iš visų elektrikiniu geležinkelių Ame
rikoje. Greičiausias kelias į ir iš Chi» 
cagos. Išvengkite nesmagumų ir su
trukdymų ... pavojų sniego, ir lietaus, 
ir ledo važinėjant žiemę.

KELIAUK Į LIETUVĄ PER
KLAIPĖDĄ

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai i

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.

Trečia klasė ..........................................
Trečia klase j ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistinė trečia klasė i ten ir atgal tik 
Cabin ............. •.........  J..........  ...../

$107.00
181.00
129.50
216.00
147.50

.IOOC

Electric Intcrurbnns 
Motor CoMcb Kooten

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Lįepos 15 — o į Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan,, o $12.50 į abu galu.

atskirai

Jus Greičiau
BALTIC AMERICA LINIJOS ( laivų populiarumas 

Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko

S. S. “LITUANIA” Dec. 7 S. S. “ESTONIA” Dec. 21 
.......... /.............................

Del visų informacijų kreipkitės i vietos agentų 
arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III

DO YoO K\)OU> UJAACT \
k’M GPMMA BE
t filžou OP ? - A ARTI5T?
uvee—rue ome v gMaj

AT THH TKEATfce
HE U)AS OBAUJIU' PICTURES. 

<u>vtH A PlE&g O’CHALK y

•U

Nuvažiuosite
su

Elektrikiniu!

Pasinaudokite musų Outing 
and Recreation Bureau, 72 
W. Adams St., tel. Randolph 
8200. Dvkai žinios apie išva
žiavimus, keliones, pasftink- 
sminimų vietas ir lavinimo
si turus visoj Chicagos Me
tropolijos apygardoj.

'Važiuokite
70 myliu
į valandą

Del tvarkraščių, fėrų ir informacijų ant visų trijų 
telefonuokit RANDOLPH 8200.

CHICAGO SOUTH SHORE 
& SOUTH BEND RAILROAD

CHICAGO NORTH SHORE 
& MILWAUKEE RAILROAD

geležinkelių

CHICAGO AURORA 
& ELGIN RAILROAD 

(The Sunset Lines)

I RYTUS I ŠIAURĘ I VAKARUS

,50W!E

Mother’s Art
f ^OU SHOULOA SEEk) 1 

PUUMY OAJES ne 
Dubvj- GO&U. i'M

LAUGRID' ABOUT THE.M M'ET, 
— FOMMY DOS.® Atf FACES

( OAJE PACE HE DEEU) 
UAS LAOGHIM'To 8EAT
THE DIČKĖMS, AK5' VJVTH
OME STC2OKE HE

C^AMGEb \T IKYVo OA5E 
K TU AT VJAS CViTiAJ' A

T HAT'S AJOTHIAJ'!
MUTHER. DOESTtAAT 

“TO ME LOTS OF
. TIMES y

<»*■
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KĄ JI VEIKIA?

Lietuvoje gyvuoja viena įstaiga, vadinama “Valsty
bes Taryba”. Voldemaras su Smetona įsteigė ją, kuomet 
žmonės ėmė nerimauti, kad nešaukiama seimas. Valdžia 
norėjo parodyti, kad įstatymai, kuriuos leidžia prezi
dentas su ministeriais, yra ne jų vienų gaminami, bet 
kad jiems padedą šitam svarbiam darbe teisių “eksper
tai” ir šiaip patyrę “valstybės vyrai”. Tuo pačiu laiku 
buvo manoma pripratinti kraštą prie to, kad ateity, kai 
reikės šaukti seimą, šalę žmonių išrinktos atstovybės 
bus da ir antra įstatymu leidimo įstaiga — panašiai, 
kaip lordų rūmai Anglijoje arba senatas Amerikoje.

Steigiant “Valstybės Tarybą”, buvo išleistas iškil
mingas valdžios pareiškimas. Paskui prezidento dekre
tu tapo paskirta j ją keletas žinomų asmenų — Šilingas, 
prof. Roemeris ir k. Dabar į tą “aukštą vietą” tapo 
įkeltas ir buv. emisijos banko valdytojas, prof. Jurgutis.

Bet apie tos “Valstybės Tarybos” darbus iki šiol nie
ko negirdėt. Lietuvos spauda apie ją beveik neužsime
na. Dauguma Lietuvos žmonių veikiausia nė nežino, 
kad ji ekzistuoja.

“Tarybininkai” ima ministeriškas algas. Už ką? 
Ką jie veikia?

prieš penektą metų, kai buvo 
svarstomas Dawes’o planas. 
Kraštutinės partijos, komunis
tai ir nacionalistai, atkakliau
siai kovojo prieš tą planą ir 
savo demagogiška agitacija lai
kinai pritraukė prie savęs skait
lingas minias žmonių. Komunis
tai ir nacionalistai 'tuomet pra
dėjo gaut daug balsų rinkimuo
se. Tečiaus, kai Davves’o pla
nas reparacijoms išspręsti buvo 
galų gale priimtas ir rezultate 
Ruhro distriktas tapo franeuzų 
armijos evakuotas, tai žmonės 
suprato, kad komunistiški ir na
cionalistiški demagogai juos ap
gaudinėjo, ir tuomet šios dvi 
partijos vėl ėmė smukti.

Reikia tikėtis, ,kad taip bus 
ir šį kartų, kai pasibaigs ginčai 
dėl Youngo plano, kuri priėmus 
bus paliuosuota Reino sritis.

Laikinas komunizmo ir fašiz
mo sustiprėjimas Berlyno sosti
nėje juo mažiaus yra pavojin
gas’, kad galingoji Vokietijos 
darbininkų partija, socialdemo
kratai, ir šiame krizyje nepa
liauja augusi.

tai reiškia meilintis prie Lenki
jos diktatūros?

Visi, kurie skaito laikraščius, 
žino, kad Lenkijos socialistą 
prieš Pilsudskio diktatūrą ko
voja.. Telegramos kuone kas
dien dabar praneša apie susi
kirtimus tarpa maršalo Pilsuds
kio ir socialistų vado Daszyns- 
Icio, tarne Pilsudskio karininkų 
bei policininkų vienoje pusėje 
ir socialistų vadovaujamų dar
bininkų antroje pusėje.

Gyvendami Vilniuje, “V. Ry
tojaus” redaktoriau apie tą ko 
v» ž;no, be abejonės', ne blo 
8'iaus už mus. O betgi nesi 
drovi tvirtinti, kad Lietuvoj, 
emigrantai, ieškodami pagel- 
bos Lenkijos socialistuose, 
“meilinasi” prie diktatūros. 
Matyt, tas dievobaimingų fašiz
mo garbintojų organas nelaiko 
nuodėme per akis meluot, kuo
met jam rupi apšmeižti savo po
li Linius priešus.

J. LapaitisALBERT E1NSTEIN

“SOCIALIZACIJA” SU ŠAUTUVŲ PAGELIU

Telegrama iš Maskvos praneša, kad Maskvos laik
raščiuose paskelbta apie šiuos mirties nuosprendžius 
turtingiems ūkininkams, arba “buožėms” (“kulokams”):

Pasmerkti sušaudymui trys ūkininkai Saratove, 
vienas Tūloje, dešimtis Kaukaze (iš jų aštuoni priklau
so vienai šeimynai), keturi Doneco srityje. Be to, dar 
daugelis ūkininkų gavo įvairias kalėjimo bausmes.

Tai šitaip sovietų valdžia vykina “socializaciją” 
Rusijoje.

Net aršiausiais carizmo laikais nebuvo šitiek mir
ties nuosprendžių.

Sovietų susirėmimai su ūkininkais kyla dėl dviejų 
priežasčių. Viena, bolševikų valdžia, norėdama pagrei
tinti “industrializaciją” miestuose, prievarta ima iš ūki
ninkų javus ir moka jiems už juos taip žemas kainas, 
kad tas neva javų supirkinėjimas tikrumoje yra konfis
kavimas. Suprantama, kad ūkininkai slepia javus nuo 
valdžios; o kai žvalgybininkai suseka, kur javai paslėp
ti, ir bando juos atimti, tai ūkininkai priešinasi.

Kitas konfliktų šaltinis tai — “sovehozų” (sovietų 
ūkių) steigimas sodžiuje. Valdžik verčia smulkesniuo
sius ūkininkus dėtis į daiktą ir vesti savo ukius kolek
tyviškai (bendrai). Kadangi ūkininkai nenori atiduoti 
savo turtą “sovehozui”, tai prieš įstosiant į jį daugelis 
jų išparduoda savo gyvulius ir kitokį inventorių, ir čia 
“buožėms” pasitaiko gera proga įsigyti “bargenų”. Už 
tokį “kontr-revoliucinį” darbą valdžia juos be pasigai
lėjimo baudžia.

Taip su pagelba kalėjimų ir šautuvų bolševikai “so- 
ciaiizuoja” Rusijos pramonę ir žemės ūkį. Už keturių 
metų, kai bus pabaigta vykinti “penkmečio” planas (vie
nus metus jisai jau buvo vykinamas), Rusija jau tikrai 
bus “rojus”. Taupykime pinigų laivakortėms, kad ir mes 
tenai galėtume nukeliauti!

Apžvalga
I ■ ■ r—— ■ ■

BERLYNO RINKIMAI

Šiomis dienomis Amerikos 
korespondentai buvo pranešę 
apie sensacingus fašistų ir ko
munistų pasisekimus Berlyno 
savivaldybės rinkimuose. Buvo 
taip pat pranešta, kad daug 
nuostolių turėję socialdemokra
tai.

Dabar tečiaus New Yorko 
laikraščiai gavo žinių, kurios 
rodo šiek-tiek kitokį vaizdą. Su
lig 'tomis žiniomis socialdemo
kratai ne tik neprakišo balsų 
Berlyno rinkimuose, bet dar pu
sėtinai juos padidino. Už juos 
balsavo šj karta 652,000 pilie
čių, kuomet pirmiaus socialde-i

mokratai buvo surinkę 605,000. 
Vadinasi, socialdemokratų balsų 
skaičius paaugo 47,000. Tai vi
sai nebloga.

Kartu tečiaus dar žymiau pa
didėjo fašistų ir komunistų bal
sai. šitų dviejų atžagareiviškų 
partijų sustiprėjimas tur-but 
pareina nuo to, kad dabarti
niuose rinkimuose dalyvavo 
daug žmonių, kuriems taip ma
žai rupi politikos' klausimai, 
kad paprastai j re visai nebal
suoja. Sujudimas, kuris dabar 
yra kilęs Voketijoje dėl atžaga
reivių įsigalėjimo Francijoje ir 
dėl nacionalistų bei komunistų 
agitacijos prieš Youngo planų, 
matyt, pažadino iš apsnūdimo 
politiškai nesusipratusias mases 
ir šitie nauji balsuotojai dau
gumoje atidavė savo balšus 
kraštutinėms partijoms.

l’anašiai buvo Vokietijoje ir

AUSTRIJOS KAREIVIAI
PRIEŠ FAŠISTUS

Klerikalų vedami Austrijos 
atžagareiviai yra suorganizavę 
ginkluotą milicijų vardu “Heim- 
wehr” kovai su socialistais, ku
rie valdo sostinę Vieną, ir turi 
daugiau kaip 40 nuošimčių at
stovų viso krašto parlamente. 
Daug kartų tie milicininkai 
grūmojo “maršuoti į Vieną” ir 
padaryti valstybės perversmą— 
kaip kad anąmet padare Italijos 
j uodmarškiniai, vadovaujami 
Mussolinio.

Bet iki šiol jie savo grūmoji
mų neįvykino, bijodami organi
zuotos darbininkų jėgos. Dabar 
jiems atsirado dar ir kita kliū
tis. Prieš “Heimvvehro” pasi
kėsinimus daryti “pučą” Aust
rijoje viešai išėjo susipratusio- 
ji kariuomenės dalis. Austrijos 
kariuomenės respublikos sąjun
ga, kuriai priklauso tūkstančiai 
kareivių, išleidę atsišaukimą, 
kuris skamba taip?

“Mes hebe lelkajai, kurie 
tarnauja tiems, kurie moka 
pinigus. Mes esame ištikimi 
respublikos gynėjai, prisieku
sieji konstitucijai, ir stosime 
prieš kiekvieną, kuris bandys 
konstitucijų laužyti. Mes, ka
reiviai, viešai skelbiame, kad 
mes esame pasiruošę visomis 
jėgomis ginti respubliką ir 
jos demokratinę konstituciją 
nuo užpuolikų. Mes atsisako
me turėti ryšių su bet kuria 
kovos sąjunga, kuri ruošia 
smurto žygius arba valstybės 
perversmų. Mes tikimės, 
kad vyriausybė neprives prie 
konflikto ir rūpinsis tuo, kad 
kariuomenė butų vienintėlė 
respublikos ginkluotų jėgų 
atstove.”
Po šio atsišaukimo Austrijos 

reakcininkams bus dar sunkiau 
daryti sąmokslus prieš konsti
tucinę krašto tvarką.

Kaip gaila, kad neturėjo to
kių susipratusių kareivių Lietu
vos armija, kuomet 1926 m. 
tautininkai ir klerikalai kartu 
su karininkais ruošė perversmą. 
Tuomet “pučas” nebūtų galėjęs 
pasisekti, ir Lietuva šiandfe ne
būtų valdoma smetonininkų.

LENKIJOS SOCIALISTAI IR 
LIETUVOS EMIGRANTAI

Fašistuojantis' klerikalų lei
džiamas “Vilniaus Rytojus” pik
tinasi, kad Lietuvos emigrantai 
Vilniuje dažnai kelia balsą 
“prieš Lietuvoje esančią tvar
ką”. Jisai rašo:

‘Štai kad ir dabar P. Pa
plauskas lenkų socijalistų or
gane ‘Robotnik’ N r. 307 Iš
pyškino sieksninį sraipsnį 
prieš Lietuvą (ar ne prieš 
Lietuvos valdžią, ’-x- “N.’ 
Red.), pakartodamas seną 
dainelę. Tik gale pridėjo, 
kad tikisi atgauti laisvę.

“Įdomu. Bet kartu norė
tųsi p. Paplauską ir Ko. pa
klausti. Jeigu pabėgot nuo 
vienos diktatūros, tai kam 
meilintis kitai?”
Bet argi rašyt į “Robotniką”,

Vis dažniau ir dažniau laik
raščiuose tenka pastebėti Ein
šteino vardas. Apie Einšteinų 
ir jo teorijas kalbama ir ginči
jamasi mokslininkų konferen
cijose ir sueigose. Laikraščiai 
siunčia savo atstovus ir kores
pondentus pasimatyti ir pasi
kalbėti su Einšteinu, idant ga
lėjus apie jį painformuoti savo 
skaitytojus. Visai neseniai nei 
Romos papa rado reikalo Ein
šteiną ekskomunikuoti.

Einšteinas yra žydų tautybės 
žmogus. Pasauliui jis yra žino
mas kaipo didis vokiečių moks
lininkas, kurio mokslinės teori
jos toliausiai siekia už visas iki 
šiol mokslininkų sukurtas teori
jas. Jisai gimė Vokietijoje 1874 
metais. Būdamas dvylikos metų 
amžiaus Finsteinas parode ne
paprasto gabumo aukštojoj ma
tematikoj. Vo& susilaukęs aš
tuoniolikos' metų amžiaus Ein 
šteinas pradėjo tverti savo nau 
jas teorijas ir po dešimties me 
tų jas atspausdino. Jisai aplei
do Vokietiją būdamas šešioliko 
metų jaunikaičiu ir apsigyveno 
Šveicarijoj, kame priėmė Švei
carijos pilietybę.

Įsteigus Berlyne taip vadina
mą Kaizerio Wilhelmo Akade
miją, davė Einšteinui progos 
tobulinti savo mokslų netruk 
dant kitoms gyvenimo parei
goms. Vokiečiai įsteigė šią aka
demiją, rodos, tuo tikslu, kad 
užlaikyti ir duoti galimybių ta
lentingam ir moksle pasižymė
jusiam žmogui niekam netruk
dant studijuoti ir vystyti savo 
mokslinius gabumus. Prieš pa! 
pasaulinį karą šioji akademija 
pasikvietė Einšteiną ir davė 
jam 4,500 dolerių metines al
gos, kame jo visa pareiga buvo 
sėdėti jr mąstyti.

Einšteinas yra nepaprastai 
gabus matematikas ir garsus 
savo naujomis reliatyvumo te
orijomis. Tokio gilaus mąstymo 
ir nepaprastų šioje mokslo sri
tyje gabumų žmogaus, kaip 
Einšteinas’, pasaulis iki šiol ne
buvo matęs. Einšteino naujoji 
teorija daugiausiai liečia Gali
lėjų, Newtono ir Euclido moki
nimus. Nespėjo, rodos, žmoni
joje dar prigyti anų mokslinin
kų mokinimai,, kaip štai išeina 
Einšteinas su savo naujomis 
teorijomis, kurios prieštarauja 
ir net griauna anų mokslininkų 
sukurtus mokslus!

Laiks nuo laiko “Naujienose” 
tilps straipsneliai iš Einšteino 
teorijų. Skaitytojai ras juose 
minčių, kurios iki šiol vargiai 
kada nors ateidavo jiems į gal
vą. Kai kuriems skaitytojams 
straipsniuose dėstomieji klau
simai gali atrodyti keisti arba 
net kvaili. Bet pirm pasiskubi- 
mimo daryti vienokį ar kitokį 
nuosprendį, pasistengkime su
prasti. Reikia atsiminti, kad bu
vo laikas, kuomet Galilejo ir 
Newtono mokinimai taip pat 
buvo pajuokiami ir niekinami. 
Dabar tačiau beveik kiekvienoj 
pradžios mokykloj tų dviejų 
mokslininkų mokinimai yra dės- 
Lomi.

(Atlantic and Pacific Photo!

Herington, Kas. — Louse Bassett, kuri užsiėmė butlege- 
ryste. Lapkričio 15 d. šerifas ją nušovė, kuomet ji stvėrėsi re
volverio ir bandė pasipriešinti.

Skaitytojų Balsai

S.L.A. nominacijos ir 
rinkimai

Atėjus rinkimams vadų mu
sų didžiulei organizacijai, kiek
vieno Susivienijimo nario prie
dermė yra nominuoti ir išrinkti 
tokius vadus, kurie yra visuo
menei žinomi ir patikėtini, o 
tokiais yra visi dabartines Pil
domosios Tarybos nariai, kurie 
yra užsipelnę ir vėl būti iš
rinktais. Kad visi P. T. yra 
užsipelnę ir teisingi, kiekvienas 
tą matome, nes Susivienijimas 
auga nariais ir kapitalu.

Tačiaus ne visi Susivienijimo 
nariai įmato Pildomosios Tary
bos gerus darbus; yra tokių, 
kuriems geri darbai išrodo ne
geri, dargi žalingi, ir toki na
riai imasi visokių priemonių 
purvinti Pildomosios Tarybos, 
su tikslu. įsibriauti į P. T. vie
tas, kad pasinaudojus jų dar
bu ir visos organizacijos turtu 
—pinigais, $1,237,594.00. Nors 
patys jie nieko gero nepadarė, 
apart purvinimo organizacijos 
vadų. Ir atmetus purvus, tie 
nariai neturi kuomi pasirodyti 
—pliki, kaip tilvikai.

Tokiais nariais yra nepaten
kinai musų bolševikai ir jų su
kvailinti sekėjai, ne savo pro
tu galvojantys, gyvenantys. 
Nieko butų bolševizmas, jei jis 
tiektų savo sekėjams gerovę po
litinę ir ^ekonominę, ko vietoj 
grupe bolševikų Rusijos tiekia 
švino ir vergiją, ką matydami 
daugelio šalių bolševizmo sekė
jai jau atmetė bolševizmo idė
ją.

Musų Susivienijime bolševikai 
imasi visokių priemonių, kad 
purvais, šmeižtais ir melagys
tėmis įsigalėti kaip Rusijoje ir 
kad pagrobti SLA. iždą. Kokias 
priemones bolševikai-a la-jų va
dai naudoja, yra matoma iš jų 
prakalbų, rašymų “Laisvėje” ir 
“Vilnyje”, apart visokeriopų la
pelių su i purvais, kas ir pavei
kia ne savo protu protaujančius.

Bolševikai apsimetę darbinin
kų “draugais” išleido lapelyje

negalima vadinti geru, kas yra 
negera ir kvaila.

Kad bolševikai visko prasima
no, tam jie “ekspertai”, bet kad 
jiems šoktų pagelbon pseudo- 
patriotai “tautiečiai”, fašistai, 
“tautininkatv po vadovyste Jo
no Tareilos ir Jono žemantaus- 
ko ,kuriuodu užsimanė papoliti
kuoti, tiktai labai kvailai, kaip 
ir bolševikai, apsirgo “negero
vės liga”, ir dar tą ligą perša 
SLA.

Kiek iki šiolei pagarsėjo, tai 
U kuopa iš Waterburio, Con- 
neetieut, nominayo savo vadą, 
Joną Tareilą, į iždininkus, į ku
rį urėdą musų “tautietis” Jo» 
nas tiek tinka, kaip Gerdaus- 
kas.

11-ta kuopa, a la; Jonai, ne
susivokė su savo “ragaišiu” 
pradžioje nominacijų ir tiktai 
po dviejų savaičių pasirodė per 
“Dirvą” ir Chicagoje ant Wa- 
bansia Avė. “Vienybė”, “Ke
leivis” ir ‘Sandara” nenugirdo, 
mat, slaptas “ragaišis”.

Negana Jono iždininko vieno, 
kurį “negerovės ligoniai” pasi
statė bendrai pajuokai, bet jie 
dar savo lapelyje įraše ir Dr. 
Viniko vardų į prezidentus prieš 
(iegužį, o kam patinka, tai bal
suokite už abudu—kad bolševi
kas laimėtų.

Kvailesnio sumanymo “nege
rovės ligoniai” jau negalėjo pa
duoti.

Prie minėtų įvardytųjų, Vi
niko su Tareila, “negeroves li
ga” įvardijo net tris naujus iž
do globėjus— Aleksyną (kuris 
jau užprotestavo), Deltuvą ir 
Virbicką, kur reikia tik vieno 
globėjo.

Kaip dabar musų SLA. “ne
gerovės' ligoniai” galvoja, tai 
nei supaisyti negalima. Daleis- 
kime, kad visi nominuoti kan
didatai laikosi savo rinkikų li
gos. Jie eina į rinkimus ir bal
sai susiskaldo; su maža mažu
ma balsų laimi bolševikai. O 
pasekmės... Apie pasekmes “ne
gerovės ligoniai” negalvojo, ar
ba sutarė su bolševikais iš 50- 
50, jei laimės, nes grynais pi
nigais yra $1,237,594.

O mest tiek daug malėme 
apie vienybę, stiprybę...

Biauriaus jau būti negali.
SLA. nariai-šargai balsuokite

AR SKAITYT AR 
RAŠYT

(Feljetonukas)

Ir aš, sakau, pradėsiu skaityt 
—dabar tokia mada. O kad sa
vo pasiryžimą įvykinus, tai, bo
bai nieko nesakęs, nužioplinau 
j knygų storą ir garsiai pareiš
kiau :

—Duok man skaitymo už du 
doleriu!

Kokių knygų tamsta nori 
paklausė pusplikis žmogus. 
—Duok, sakau, gero skaity

mo už du doleriu, jei turi, o jei 
ne, tai kitam štore gausiu.

Krautuvninkas' šiuo tarpu į- ‘ 
vertino mano žodžių prasmę, 
paėmė pinigus ir padavė man 
pundelį visokių knygų.

Pasakęs sudie parbėgau na
mo ir pasišaukę:; bobą sakau:

—štai skaitymo pasipirkau. 
Dabar sėsk, aš skaitysiu, o tu 
klausyk.

Na, ir pradėjau. Skaičiau iš 
vienos- knygos, skaičiau iš kitos, 
o boba kad knarkia, tai knar
kia—net katė išsigandus išbė
go. Nusibodo ir neskaitau. O 
ką skaičiau ir apie ką, tai abu
du nesupratova. Aš dar atsi
menu kelis žodžius, o jinai nė 
vieno...

Kai neskaičiau, tai boba tik 
strakt ir pabudo. •

4-Na, tu, ionai vis-gi žioplas 
kai matau: užmokėjai pinigus 
už tokį raštą, kurio nė tu, nė 
aš nesuprantava. Dar paskui 
be reikalo elektrą degini ir lie
žuvį plėši, ir akis gadini... Pras
tas iš tavęs, kai matau, skaity
tojas.

Aš sutikau su savo žmonos 
nuomone. Sakau, gal būt ge- 
riaus sau vienam skaityt, bet 
tuomet kiti nežinos, kad tu 
skaitai...

Galvoju šiaip, galvoju kitaip 
ir galų gale suradau išėjimų.

— žinai kų —sakau savo Ie
vai—aš gerą dalyką išgalvojau. 
Kam čia pinigus mėtyt skaity
mams? Tu snaudi, o aš nesu
prantu. Kitiems nesvarbu. O 
aš ir šalti pasigavau, ir gerklė 
žiusta. štai, mesk visą skaity

mą į pečių. As dabar pradėsiu 
rašyt.

Ir pradėjau, Viskas slidu 
kaip pamuiluota. Aš rašau, o 
boba grėpsus spaudžia— vyno 
padarys. Ji dabar nesnaudžia, 
o man pigu: nusipirkau popie- 
ros ir viskas. Rašau aš ir rašau, 
o jus skaitykit, jei norit—kam 
čia man skaityt, juk aš rašyto
jas, o ne skaitytojas.—M/it.

Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MENESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
N*-: II..-11 1 1::!) nrli.li State

“svarbius faktus apie SLA.”, 
kur desperatiškai meluoja apie 
Susiv. Pildomąją Tarybą ir agi
tuoja už savo vadus prie pa
grobimo Susiv. iždo. Ne gana 
dar bolševikams savo fronte su 
purvais, jie dar paleido naują 
skymą per lapelį “SLA. Gero
vės Lyga” Chicagoje ir Water- 
bury.

Tą “gerovės lygų’’ aš visur 
vadinsiu “negerovės liga”, nes j

tiktai už Gegužį, Mikalauską 
Jurgeliutę, Gugj, Klimą, Ra- 
ginskų . ir Januškevičių, (kodėl 
ne G. Stungį? -—Red.) Tareila 
kad negautų nė vieno balso, 
apart 87 nuo 11-tos kuopos.

—P. Mi kolomis.

ATĖJO “Kultūros” No. 10. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.
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MILZINIS PASISEKIMAS
DYKAI! DYKAI!

YHLETIDE

AR IR JUS?

Jaunieji Entuziastai” Midland Kalėdiniam Pokily

Archer Avenue, prie Sacramento

TRISDEŠIMT GRAŽIŲ DAIKTŲ DYKAI!

—

Trisdešimt gražių ir 
naudingų dovanų, dabar 
išstatytų parodai Mid
land National Bank of 
Chicago name, bus išda
lintos DYKAI gruodžio 
20, 1929, laimingiems 
laimėtojams. Tūkstan
čiai jau gavo savo tikie-

Vienas tikietas su kiek 
vienu depozitu gali duo 
ti jums viena šių dova

V i, b

nų DYKAI.

Dešimt ar daugiau spe
cialių tikietų, reiškian
čių dešimtį naujų są
skaitų, atidarytų su vi
dutiniai $5 ar daugiau 

depozitu, duos galimy
bės gauti trisdešimt 
premijinių dovanų. Tai 
neskaitant didžiųjų do
vanų, kurios bus išda
lintos gruodžio 20, 1929. 
Prisidėkit prie musų po- 
kilio atidarydamas tau- 
pimo sąskaitą. Jūsų ti
kietas galbūt bus lai
mingasis. PRISIDĖKIT 
DABAR.

s i /M

NAUJIENOS, Chicą
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeport

Dainininko Brunval 
do koncertas 

šiandie

Stasio Stoškaus byla bus na
grinėjama antradienį, lapkričio 
26 dieną. Nesenai buvo nagri
nėjama byla prieš jį, kad jis 

• pašovė p-nią Sellas. Džiurė iš
teisino Stoškų. Dabar Stoškus 
yra kaltinamas Ino, kad jis pa
šovė moteriškės vyrą, patį 
Sellą. Bridgeportietis.

Dainų, muzikos ir šo 
kiu vakaras

Rengia Lietuvių Kriaučių 
Loeal 269 A.C.W. of A.

lokalas 209 rengia 
name — vienoj iš j 
Chicagos svetainių. į

Šiandie yra koncernas operos! e e
dainjnihko, Leonardo Brunval- j Pasigenda, lietuvių 
do. Koncertas įvyks Hull House j 
trobesyje — Bovven Hali. Ad
resus Hull House trobesio yra 
<817 VVest Po Ik street, — tuoj 
prie Halsted gatvės. Koncer-1 
tas prasidės 8 valandą vakare.

Manau, kad tie, kurie mėgia 
gražias dainas, kurie stengia
si pasirinkti gerus koncertus, 
šį vakarą turės progos būti kaip Programai per Radio antradie- 
lik tokiame maloniam koncer-į nio vakare jau pasibaigė, bar
te. ipe kitų apgailestavimą išreiš-

Nes p. Brunvaldas yra tik- kė ir Peoples National Banko 
ra i geras dainininkas. O ir dai- ■ (prie Ashland aveiiue ir 47th 
mins jis parinktas dainas, kla- gatvės) darbuotojai.
siškas, kurios niekuomet nenu- šių programų rengėjams, 
sibosta klausyti. kaip ir artistams, žinoma, sma-

Dainuos p. Brunvaldas to- gu, kad klausytojai ir klau- 
kiai publikai, kuri susirinks ‘sylojos įvertino koncertus. An- 
pasiklausyti gražiausių dainų trą vertus, kalbėsime šiaip ar 

ir gero dainavimo, o ne “pa
simatyti” su draugais ir pažį
stamais, kaip dažnai būva, ypač 
musų lietuviškuose koncertuo
se.

Ir vieta ir publika duos ga- rikas ir Majestic Radio, gali- 
limybės dainininkui parodyti Ima sakyti, praskynė taką da- 

ką geriausio jis turi. i bar duodamiems ir busimiems
Taigi patartina atsilankyti lietuvių koncertams per radio, 

visiems, kurie mėgia tikrai ge- nes reikia tikėtis, kad ateity- 
lus koncertus. Bukite.

Rep.

radio programų 
antradieniais

Trečiadicnį ir ketvirtadienį 
“Naujienoms” nemažai eika- 
gieČių telefonavo, išreikšdami 
apgailestavimą, kad Lietuvių

taip, tie koncertai visgi buvo 
geri ir įdomus — daug geres
ni ir įdomesni, nei didžiuma 
kitu radio koncertų.

“Naujienos”, p. J. F. Bud-

Vakarą 
nuosavam 
gražiausių

Atsilankęs į kriaučių paren
gimą. jauties maloniai 

: praleidęs Amalgamated 
•tciiume, 333 So. Ashland 
(kertė Vau Buren si.).

Balius prasidės 7:15 valau-i 
Ida vakare.

Muzika bus gera — Union i 
orkestras. Mėgiantys šokti ga-1 
lėsile smagiai pasišokti. Taip-! 
gi bus kriaučių choras, kuris 
neėmė vakacijų per visą vaka
rą ir vis laikydavo pamokas Į 

daugiausia sekmadieniais, 
tyrame ore, parkuose. Tai, ži
noma, šiam parengimui jis su
tartinai sudainos, ir turintys 
gerus balsus visi maloniai bus 
priimami i Chorą. O choro 
vedėjas nėra patiklus — ‘ jis 
visiem duoda progą dainuoti.

Taipgi ištroškusiem bus 
obuolių sunkos iš Michigan 
valstijos.

Ir tęsis šis parengimas iki 
pirmos valandos nedėlios ry
to.

Tad gerbiama publika yra 
kviečiama atsilankyti į šį kriau
čių šaunų parengimą.

Komisijos pirmininkas yra! 
labai į

laika
Audi- 
Blvd. j

[Pucitie and Atlantic Photo) %
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gabus vakarų rengėjas, djos ofisas keliasi j kitą vielą
maloniai priims sve-

čius.

Birutiečių dėmesiui
Bus imama Birutės orkestro 

paveikslas !
__________________

iAteinantį sekmadieni, laj>~ 
kričio 24 dieną, 2 valandą po 
pietų, Lietuvių Auditorijos sve
tainėje bus nutraukta Birutės 
orkestro paveikslas. Orkestro 
nariai turi visi susirinkti 2 va
landą po pietų — ne vėliau.

Paveikslas bus nutrauktas, 
kad paskui iš jo padaryti cut’ą. 
Taigi svarbu yra, kad visi or
kestro nariai atsilankytų.

Domu Dudinsku. Uksas sve
ria 189 suviršum svarų ir yra 
gana stiprus vyras. Dudinskas 
tesveria tik apie '160 svarų. 
Nežiūrint to, jis nesibijo daug 
tvirtesnio už save oponento.

Be to, risis dar šios poros: 
Banccvičius su .L J. Bagdonu, 
Vedzes su Orašeku, Vingela su 
Gust ir Stanley Bagdonas su 
Latuku.

Ristynės prasidės 8 vai. va
karo. Nepraleiskite progos jas 
pamatyti. — N.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls 18 a Famous Vlvanl Sėt and ln- 
eludea fane powder, |1.00; Rouge, 76c, 
Tissue Cream |1.00, Depllatory fl.00, 
Faclal Afitringent $1.76. Bath Salt 1.00, 
Tollet Water >1.26, Vertume |2.76, Brll- 
Hantfne 76c, Skln Whitener 75c. Totai 
Valu® >12.00. Speclal prlce, >1.97 for all 
ten pieces to introduce thls line.

Vardus ..............................

Adresas ................ . ...........

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

Garsinkitės Naujienose

je lietuvių koncertų per radio 
dar bus. Report.

pasimatymo!
Frank.

ir norima1 sumažinti kiekį da
lykų, kurie reikia perkelti.

Knygas galima pirkti Sočia-

KNYGOS
NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

Žemiau telpa sąrašas geriausiu istorijos 
knygų, kurias perskaitęs žmogus gali įgyti 
pusėtiną supratimą apie pasaulio istoriją, 
įvairiu šalių gyvenimą ir kitus svar

bius dalykus.
No. 5. ISTORIJA ABELNA. Kaina $1.75

Kokiai žmonių giminei priklauso lietuviai, rusai, anglai, vokiečiai, 
indusai, tuikai, žydai ir kiti? Kas ir kada pabudavojo garsiųjų 
Kynų Sieną? Kokiam tikslui buvo budavojanias Babilionijos
Bokštas? Kur ir kada gyveno Karthagenai ir kaip jie pasižy
mėjo? Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta? Kas atsitiko su 
daugeliu valstybių, kurių dabar nebėra? Visi tie ir daugelis 
kitų klausimų yra vaizdžiai aprašyta šioj knygoje.

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.
Kas yra Airija ir kokia jos padėtis ? Kaip didelė yra airių tau
ta? Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 
užmiršo savo kalbų? Apart to, čia randasi dar daugybė, kitų 
žingeidžių žinių apie tų garsių sali ir musų vietinių kaimynų — 
airišių praeiti.

No. 8 DVI KELIONI I TOLIMUS ŠIAURIUS. Kaina 40c.
Delko šiaurėje yra dideli šalčiai ? Kaip atsiranda ledų kalnai 
jūrėse? Kokie paukščiai, gyvuliai, žvėrys ir žuvys gyvena šiau
rėje? Kiek tenai žemės, kiek vandenų? Tai yra žingeidus 
klausimai i kuriuos šioj knygoje rasi atsakymų žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dviejų garsių tyrinėtojų, kurių 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

No. 15 LIETUVIU PRATfiVIAI MAŽOJOJ AZIJOJ. Kaina $1.25
šios knygos autorius, Dr. Jonas šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir gentes, gyvenusias Mažojoj Azijoj, randa lietuvių pėdsa- 
kius ir daro aiškias išvadas, jog ten buvo musų prabočių tėvynė.

No. 49 KULTŪRA IR SPAUDA. Kaina 60c.
Kas yra spauda, kada ir kaip ji atsirado? Kaip keitėsi žmonių 
pažvalga i spaudų? Kaip vistėsi laikraštininkystė? Kokių rolę I 
lošė spauda įvairiose šalyse? Kiek spauda prisidėjo kultūrai 
pakelti? Ir daug kitų žinių telpa šioj knygoje.

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $4.00
Čia telpa Vilniaus istorija, 194 paveikslai, 6 spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatviais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 
-ąjąil soujuas sgjapip ujA joj, •afo»iBqBd oToaununs-r
sis ir musų vaikai, nors nemokėdami skaityti.

VISOS ŠIOS KNYGOS SYKIU SUDARO PUSĖTINAI TUR
TINGĄ ISTORIJOS KNYGYNfilJ. PERKANT VISAS ANT SYK 
PARSIDUODA UŽ .....................   $6.25

Siųskit užsakymus tuojaus.
Naujienų Knygyno Katalogas jau gatavas. 

Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

\ Chicago, III.

lOuašrJA'^ilCiMMKaB&B^BM^^HMRKKM

Puikios knygos 
pusę kainos

UŽ

Galite gauti už pusę kainos 
knygų ir brošiūrų parašytų 
Morris 1 to, James Otieąl.
Dėbso ii- kitų socialistų rašy-

lislų partijos ofise adresu 809 
VVest Madison, kambarys 315.

Ofisas yra atdaras nuo 9:30 
valandos ryto iki 4:30 vai. po 
pietų.

Pasinaudokite šia proga 
greitai, nes ofisas perkeliamą 
ateinantį pirmadienį.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

tojy. Knygos parsiduoda taip kad pačios Naujienos
pigiai lodei, kad Socialistų par- j yra naudingos.

Šapinimas Su Kalėdų
Kalėdų Diedukas — Santa Claus — yra geras vyras, 

jeigu jus turite užtektinai ^pinigų lankyti su juo krau-. 
tuves Kalėdų laiku. Kitaip, jis nėra taip draugiškas.

Žmonės, kurie gavo vienų musų 1929 Kalėdinio Kliu- 
bo čekių, gali labai gerai susitaikinti su Kalėdų Diedu
ku ir eiti šapinti geriausiose krautuvėse mieste. Jeigu 
jus esate vienas tų laimingųjų musų kliubo narių, mes 

. sveikiname jus. Jeigu ne, tai mes raginame jus pri
sidėti prie musų 1930 Kalėdinio 'Kaupimo Kliubo, kuris 
dabar yra sudaromas.

Dabar yra laikas pradėti. Mažas depozitas kiekvienų 
savaitę padarys Kalėdų Diedukų jūsų draugų sekamose 
Kalėdose.

CENTRAI'““ BANK
TRUST1N® KOMPANIJA .

1110 West 35th Street,
VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

Koncertas
4 / \ '

Gerai mums, lietuviams, žinomo Latvių Operos Dainininko

Leonard Brunwald
kkompanuoja Rita Rothermel

Penktadienyj, lapkr.-Nov. 22, 1929
8:15

Hull House—Bowen Hali
817 W. Polk St.

Bilietai $2.00 ir $1.00

,».._• o . • • * ■ ' t u y, z^ą ’ų, - •■$ j ‘ l’< • <• 1 < > ’ 3* • * ’*•
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šiandie Health Atletikos 
kliube (814 W. 33rd st.) įvyks 
labai įdomios ristynės. Bisis 
klaipėdietis Petras Uksas su

NAUJIENŲ
r*BETTER

LARCESTS^

IP<JSg&ggsgg^ 
įžgsSSs^ForThe HOMES

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

RADIOS /radio*
RADIOLAS Atuater Kent

FĄDįA. KIMBALLJL Radios radios

253640 We«t 63rd Street 
Tekphon. Hemlock *40*TotepKocį* VBfayett* 8171

IA aplaikysite veiklesni ir 
mandagesni patarnavimą per 

patyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir

Ii 
teisingą visiems - pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčių, kaip tai:

» • v .. . t;.,.,
it oAovkd ’ ■ • .

Apdrauda

SPORTAS
Šiandie ristynės

ROŽIŲ BALIUS'
Rengia

Lietuviška Teatrališ
ka Draugystė Rūtos 

No. 1.
Nedčlioj, 

Lapkričio-Nov. 24 
d., 1929 m.,

Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj,

3133 So. Halsted St.
Pradžia 6:30 vai. vakare. 

Tžan«a 50c.
Gerbiamieji: — Visados rutie- 

čių parengimai būna skaitlingi ir 
linksmus. Taigi užprašome vi
sus atsilankyti ant musų Rožių 
Baliaus, kur galėsit praleisti link
smai- laikų ir pasišokti prie geros 
muzikos.

Visus Kviečia Komitetas.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

i . ■>

Naujienose įvedama apdraudos skyrius 
ir apdraudžiama visose geriausioseraudžiama visose geriausiose 

Kompanijose:

NUO UGNIES
namus, automobilius, garadžius, rakandus ir viską, ką 
ugnis gali sunaikinti.

AUTOMOBILIUS
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertės sunaikinimo.

BONDS -
užbonsuojame draugijų viršininkus, ofisų tarnautojus, 
agentus ir t.t.

NUO UŽPUOLIMO, PAVOGIMO
apdraudžia jūsų turtą, auksą, brangenybes, kailius ir 
kitokius vertę turinčius daiktus; apdraudžia langus, 
rendas, sėfus.

NUOSAVYBES APDRAUDA 
namus, krautuves ir t.t

GYVASTIES APDRAUDA ‘
apdraudžia nuo sužeidimo ir kitų nelaimių kelionėje, 
prie darbo ir t.t.\

Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais ir 
ypatiškai 

r
* •

./• • l ■ 1

1739 So. Halsted Street
Tel. Roosevelt 8500 

CHICAGO, ILL.
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Marąuette Park
l>el O'Brieno pašovimo.

Pačią policijos stotį 
apvogė /

Sanuiel Harrison — Evans- 
tone Juslice of the Peaee — 
turi ofisą ir teismą policijos 
stotyje; tuo prie lo trobesio 
yra šios kolonijos detektyvų 
buveinė Ir nežiūrint to, kas 
tai pasisiuvę teisėjo deskos 
reikmenes, fontaninę plunksną 
ir net telefono aparatą.

skaita lies, tarpe kita ko, Eli- 
zabethono, Mariono ir Gaslo- 
nijos streikus. Paskaita bus 
sekmadienį, lapkričio 21 dieną, 
Adelphi teatre, prie Clark įr 
Madison gatvių;^ pradžia 3:15 
vai. po pietų.

Trečiadienį, rytmetį, pašau
ta O’Brien, klerkas miesto re
korderio ofiso. Pašauta jis na
muose, kur gyveno, būtent 
7328 So. Maplewood Avė.

Iš karto O’Brieno pati, Ge- 
nevieve, tvirtino, kad ji pašo
vusi savo vyrą. Gi pašautasis 
pranešė policijai, kad jį pašo
vęs Dorr, savininkas namų, ku
riuose O’Brienai gyveno.

O’Brieno pati aiškino, buk ji 
mėginusi nušauti savo vyrą. 
Esą, juodu nesutikę, jis grū
modavęs nušauti ją, žiauriai 
elgdavęsis su ja. Tai kėsinusi 
atimti jo gyvybę.

Dorr, namų savininkas, ir 
jo pati aiškino, kad jie buvo 
savo bute, kai pasigirdo su
vis. Dorr, išgirdęs šūvį,. bėgęs 
i O’Brienų butą ir prie durų 
radęs susmukusi O’Brienų. 
Daug maž panašiai liudijo ir 
Dorr’o žmona.

Policija tečiaus turėjo atmin
tyje paties O’Brieno pareiški
mą. .lai taipgi pasirodė nužiu- 
rėlina tai, kad Dorr’o pati pai
niojo savo pasaką — vieną 
kartą taip kalbėdama, o kitą 
kartą kitaip.

Pagalios, po keliolikos va
landų. tėvo raginama, O’Brien- 
ieuė išpasakojo, kad ne ji, bet 
Dorr pašovęs jos vyrą. Mote
riškė, prisipažino buvusi Dorr’o 
meilužė.

Keletą savaičių santykiai 
tarp jos ir vyro buvę nemalo
nus. Taigi ji, O’Brienienė, gy
venusi viename kambary, o jis 
pats kitame. Trečiadienio ryt
metį jos kambary buvęs Dorr, 
kada O’Brien įėjo į maudynę 
praustis ir skustis.

Dorr tuo laiku pasislėpė 
O'Brieno kambary. Kada O’
Brien išėjęs iš maudynės ir 
įėjęs į savo kambarį, tai Dorr 
šovė. Kulka nepataikė. O’Brien 
bėgo atgal, šaukdamas, kad 
kas ten į ji šovęs. O’Brienienę 
nusijuokusi ir pareiškusi, kad 
tur-but sprogo elektros liam- 
putė.

O’Brien grižo i savo kam
barį. Tada Dorr šovęs ir pa
taikęs O'Bienui kakton. Pas
kui jis paleidęs dar porą kul
kų.

Išgirdusi šuvius, i O’Brienų 
butą atbėgo Dorr’o pati. Gi 
Dcrr mėgino nusišauti. Bet jau 
kulkos buvo iššautos. Dorr’o 
pati sušukusi, kad jis nesižu- 
dylų, nes privaląs atminti, jog 
turi porą kūdikių.

O’Brienienė tuomet pareiš
kusi, kad ji prisiimsianti kal
tę ant savęs. Tai vėliau ir sa
kiusi, kad ji, pati, mėginusi 
nužudyti savo vyrą.

Bet laikraščiai paduoda ir 
kitokią pasaką. Dorr, girdi, aiš
kinąs, kad jis buvęs O’Brienie- 
nės kambary. .Jis išgirdo du 
šuvius. Išbėgęs iš kambario ir 
pamalęs O’Brieną ir jo pačią. 
Vyras laikęs revolveri rankoj 
ir taręs jam, Dorr’ui: “Ką tu 
manai, ji mėgino mane nušau
ti.” Jis, Dorr, tuomet ištrau
kęs revolverį iš O’Brieno ran
kos ir paleidęs į jį dar pora 
kulkų.

Taigi pasakos apie įvykį 
yra dar prieštaraujančios vie
na kitai. > • J!

Statys naują pašto tro
besį Chicagoj

l'crry ileath, iždo sekreto
riaus padėjėjas, paskelbė, kad 
naują trobesį Chicagoj paštui 
pradėsią statytį 1930 melais.

Laukia didesnio šalčio

Gelžkelių viršylų kon
ferencija

Aptiekorius nušovė 
banditą

Samuel Freeman, 1236 So. 
Troy st, ir jo draugas mėgi
no padaryti holdapą” aptiekoj 
adresu 1958 llumboldt boule
vard. Aptiekęs savininkas yra 
Otto Shatzkis. Banditas, Sam-

Oro biuras vakar įspėjo chi- 
cagieėius, kad naktį iš ketvir
tadienio į penktadienį tempe
ratūra nupulsianti 10, o gal ir 
"> laipsnių aukščiau zęro.

Šiandie prasideda konferen
cija Suv. Valstijų gelžkelių vir
šilų. Šiomis dienomis kai ku
rie jų buvo Washingtone ir ta
rėsi su prezidentu Hooveriu, 
kaip padidinti darbų kiekį. Sa
koma, kad gelžkelių viršilos 
ketina išleisti apie ,miliardą 
dolerių įvairiems reikalams, 
kad palaikyti pramonės gaivu
mą. Nužiūrima, kad ir šį gelž- 

| keliečių konferencija tarsis kal
bamais klausimais.

Waukegan išleisiąs $1,- 
500,000 gatvėms 

taisyti
Komisionierius Nicholas M. 

Kell-er pranešė, kad gatvėms 
taisyti Waukegane manoma iš
leisti 1930 m. $1,500,000.

Apšvietos reikalai
The Adult Education Coun- 

cil of Chicago turės antrą mė
nesinę konferenciją ateinantį 
šeštadienį, lapkričio 23 dieną, 
Women’s City kliube. Tema 
diskusijoms bus: “Dailės svar
ba ir progos Čikagoje”. Po dvi
dešimtį minučių kalbės C. Nie- 
mens, Amerikos architektų in
stituto pirmininkas; Felix Ba
ro wski —- Civic ‘Music Asocia
cijos direktorius, Mary Doyle, 
iš Goodman teatro, ir Lorado 
Tali — apie muziką ir dailę. 
Bus užkandžių. Norintieji da
lyvauti konferencijoj kviečia
mi užsisakyti vietaš iš anksto.

Prof. Aiva Taylor duos pa
skaitą temoje “The Industrie! 
Revohition in the South”. Pa-

PADĖKAVONĖ

VINCENTAS ZABRECKAS

kuris mirė lapkričio 15 dienu, 
1929 ir palaidotas tapo lapkr. 
18 d., o dabar ilsis Šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutini patarnavimu ir palydėjo 
jį j ta neišvengiamu amžiny
bės vietv.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausiu pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame 
musu dvasiškam tėvui, Kun. 
Albavičiui kurs atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą; 
dėkavojame graboriui A. But
kui kurs savu geru ir manda- 
"iu patarnavimu garbingai nu
lydėjo ji j amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nubudimu 
ir rūpesčius, dėkavojame grab- 
nešiams, ir pagalios dėkavoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau mu
su mylimas vyre ir tėve sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Moteris, Vaikai ir žentai.

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avcnuc

Phone
Homlock 9252

Patarnauju prie 
samdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

uel Freeman užmokėjo gyvas
timi už pasikėsinimą; jį aptie
korius nušovė.

Jlužo lubos dirbtuvės
VValker Vehicle kompanijos 

dirbtuve, 531 Pershing road, 
dirbo automobilius. Dirbtuves 
lubos įlūžo ir nuvirto žemyn. 
Keletas automobilių sunaikin
ta.

_______ Graboriai________

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3361

Phone Boulev.ard 4139 
A. MASALSKIS

M. u n patarnavimu* 
laidotuvėse ir kokia- 
m* reikale viauomat 
«sti sąžininga* Ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidą utlai- 
kvmui įkyrią,

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Akių Gydytojai 
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas dr Akinių Dirbtuve
3265 SO. HALSTED STREET 

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 
2-ras Ofisą*?: 4191 Archer Avenue.

Tel. Lafayette 5820

Pastaba: Maao ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvina akių (tempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akią aptemimo, uorvuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius- Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo- 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietą. *

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. h 6:80 iki 9:30 v.
1608 $ou(Jh Ashland Avenue

ifith St Cbicago. H) i

Res. tel. Vąn Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 296, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624 

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

valandai po plotą

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. «3rd St.. Suile 3 
Prospect 1028

Rez. 2859 S Leavitt St.. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedšlioi vaga) sutarti

O€24ee Boulevnrd 7(14-2

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaad Avenee 
Ant Zaleskio Antiekos 

CHICAGO. ILL

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se 
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VLRAUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė, 
VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Ud 10 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 do piel 

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chronišką ligą 

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

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

Advokatai

jieVa markunienė
po pirmojo vyro Alutienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 20 dieną, 10:35 va
landa vakare, 1929 m., sulau
kus puse amžiaus, gimus Lie
tuvoj, Telšių apskr., Vatušių 
kaime, Rietavos parapijos. Pa
liko dideliame nubudime du su- 
nu — Antaną ir Vladislove, 
marčia Konstancija ir brolį Do
mininką. švogerius — Pranciš
kų Aluti ir Juozapa Markūną, 
švogerka Petronėlę ir gimines, 
o Lietuvoj dvi seseris ir viena 
brolį. Kūnas pašarvotas randa
si 3309 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
lapkričio 26 diena, 3:00 vai. ry
te, iš namu į šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jievos Markunie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sunai, Marti, Brolis 
Švogeriai, švogerka ir 
Giminės.

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

J. Lulevich
Lietiris Graborius 
ir Balsamuotojae

Automobilių patar
navimas teikiamas 
viaokiem* reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III, 
Tel. Victory 1116

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriua ir 

Balaamuotojag
2814 W. 23rd PI.

Chicace, 111.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė 

, dinti.
Roosevelt 2515*2516

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu 
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik oas

Dr. A. R. BLUMENTHA1
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

A. K. Rutkauskas, MLD.
4442 South Weeteru A venas 

Tel. l>afayetts 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRTKOI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
telefonas Boulevard 7820 

Rez.. 6641 \Soutb Albany Avensr 
Tel Prospect 1930

Valandos 2-4. 6-8. Nedėlioj 10-12

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearhorn St.. Room 1111

Telefonas Central 4411 
valandos: nuo 9 ryto iki 4 oo pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

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.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 1701 
Tel. Randolpb 0831-0382 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

MIKOLAS KERULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 20 dieną, 8:30 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukęs 63 
metu amžiaus, gimęs * Panevė
žio apskr Ramygalos paran., 
Butkunų sodžiaus. Prigulėjo 
prie Teisybės Mylėtojų ir šv. 
Jurgio draugijų. Paliko dide
liame nubudime moterį Mar- 
cijoną, sūnų Povilą, 2 dukteris 
— Brcnislavą Donohue ir Ju
lijoną Putrament, žentus—Da
ntei ir Stanislovą, 2 broliu — 
Petrą ir Simoną, seserį Daro- 
tą ir gimines, o Lietuvoj, bro
lį Kazimierą. Kūnas pašarvotas 
randasi 3222 Lime St.

I<aid.otuvęs įvyks panedėlyj, 
lapkričio 25 dieną, 8 vai. ryte 
iš namu į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mikolo Kerubo 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai_ kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Žentai, Broliai, Sesuo ir 
Gimines.

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuoto jas

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN J ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Caluinet 3294 ' J
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVIB, M. D.
1,579 Milwaukee Avenie, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namą telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

1646 W. 46tb St

Telefonas 
Boulevard 6203

1327 So. 4t Gi

Telefonas
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotoj as
Mes suteikiam mandagu, draugiška 

patarnavime 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

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 Irena, sūnų 
Petrą, brolį Joną Ruženskį, seserį Anelę ir švogerj Ignacą Martinkus, 
švogerius — Vladislovą Yurijoną 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 į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už veliones sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Barboros Yurijonas giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 1

Nubudę liekame.
VYRAS, DUKTERYS. SŪNŪS (R GIMINĖS.

Laidotuvč.e patarnauja grąborųi:. A. Mąsalskis, Tel. Boulevard 1139

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi 
ffiau, negu kiti In
dei, kad priklausau 
prie grabu išdir 
Dystfis.

OFISAS: ' 
468 W. 18tb Street 

< Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8288 S. Halsted St 
Tel. Victory 4038

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

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki U valandai ryte
nuo 6 iki 8 valandai vakar* 

ipart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest 22nd Street
(Cprn. Leavitt St.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILI,

Ofiso ir Rez., Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAV
4193 Archer A ve.

CHICAGO. ILL. 
---------------------- ------------ :------ — 

Tel. Brunswick 0624 :rf
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12. 1—6, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

J - - . -- - - J- -I

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
Residence Phone Hemlocfc 7691

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Va). 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarai*.

J P. WAITCnuŠ
ADVOKATAS
52 E. 107tb St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

' Rooms 928 ir 935
7 „ Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
* ’ »

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2502

Valandos 9 ryto iki 8 vakar*
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 Ud 6

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitąge 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas viuurmiestyj* 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Chas. 
Syrewicze Co<

Gruboiiai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė.

Phono Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktj.
Koplyčia

CICERO, ILL.

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinoma* per 26 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir aku&eris.

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

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

Valandos: nuo 19—12 piety Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolnb 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS*
105 VVest Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo S-*

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietą, 

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Ko. Halated Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Av*., 2 Iuho» 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS:

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 Midway 2880

Phon* Franklin 2461

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

10 So. La Šalie Street 
Vakarai* nuo 6 Ud 9 vaL 

Phone Boulevard 9697 
8315 So. Haiated Street

Rezidencijos tel. Midway 5512 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Str**l 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. rak.
Local Office: 1990 S. Union Avib

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 ild 9 vai. rak.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE K AHN Joseph V.Mockus, Jr.
Advokatas

4631 South Ashland A venų* 756 VV. 35fit St. kampas Halsted St.
Ofiso valandos: Tel. Yards 6423

Nuo 10 Ud 12 dieną. 2 Iki 8 po plot Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
7 Ud 8 v»L NądSl. nuo 10 iki 15 1 Rcbideucna 4201 S; Mapl<**vood Avė.

Rez. Telephone Plaza 8^04 Tel. Lafayetle 1685



NAUJIENOS, Chicago, III.

Bridgeport

atostogų, šį

Penktadienis, lapk. 22, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznio Patarnavimas
Automobiles

J. s. rAMancionis 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261 
-------o------- ' t '

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

liausiais pagerinimais. Pas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ir delica- 
tessen krautuvė. Biznis gerai įreng
tas. Pigiai. Priežastj patirsite ant 
vietos. 3145 So. Normai Avė.

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

draugija yra susitvėrus 
metuose, ir

darbuojasi
nuo susitve-

nenuilstan

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KA1RIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
- o-------

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

'28 Buleli B pa*, aeaan  1
’2ti Vaire Sodan « ratai-------------------- :
29 Ebbox Sedan__ ___-_____________ !
1927 Na»h Coach a pėdai------------------- I
'29 Ford coupe  !
'29 Ford Boadster_________________ - i
’2S Auburn Roadater------------------------- 1

McDERMOTT MOTOR SALES CU.
7186 8. Hahted St.. Trlaorle 9880

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

$800

$600
$260
$400
$400
$660

sezoną drau
sti rengt spa-

Lietuvių Moterų Dr-gija Ap 
Svietą yra viena iš seniausią 
moterų draugijų ir darbščiau 
šių. Visus visuomenes ir kul
ti! l’OS darbus remia morališkai 
ir materiališkai.

Taipgi tarp savęs palaike 
pavyzdingą tvarką. Nelaimės; 
savo nares remia morališka 
ir materiališkai.

Ši 
1907 
rimo 
čiai.

Po
gija jau suspėjo 
lių m. 30 dieną paskaitą Mark 
White Sfjuare parko svet. Pa
skaitą laikė Dr. A. .1. Berta- 
šius.

Paskaita pilnai pavyko. Pa- 
sikalusyti jos susirinko pusė 
tinai. Dr. «A. J. Bertasius iš- 
guldinėjo aiškiai. Po paskai
tos duota klausimai. Dr. 
tašius išaiškino kiekvieną 
tą klausimą nuosekliai, 
tarui širdingai ačiū.

Sekantis parengimas

Ber- 
duo- 
Dak-

virš 
minėtos draugijos, tai maskių 
vakaras, gruodžio (Dec.) 1 d., 
Chicago Lietuvių Auditorijoj 
Grupės jau rengiasi dalyvauti 
šiame vakare, nes nori laimu
ti pirmą dovaną.

Viso dovanų bus išdalinta 
apie už 300 dolerių.

Dovanas suteikia draugijos 
darbščios narės, kurios netin
gi pasidarbuot. Dovanas mel
džiama sunešt pas komisijos 
narę A. Valaučauskienę, 3246 
So. Halsted St.

Kurios norit įsirašyt Į virš- 
minėtą draugiją, tai malonė
kit pribut i vakarą ir prisi-

) m-e-
tų įstojimo $1.00.

Gerbiamą visuomenę meldr 
žiam skaitlingai atsilankyti, 
smagiai laiką praleisti prie ge
ros muzikos.

A. M—nė.

ČIKAGA
Kai kas- iš Čikagos praeities 

ir dabarties
Darbininkų o r gani žarijos 

Čikagoje

Jankiai” amerikonai 
abejojančiai į “forei- 
Taip buvo 1869 me-

Spaustuvių darbininkai tur 
būt suorganizavo pirmą uniją 
Čikagoje, šis Įvykis atsitiko 
1850 metais. Tai buvo menka, 
baili organizacija, ir visgi dar
bininkų organizacija.

Nuo to laiko darbininkų or
ganizacijos Čikagoje ėmė stip
rėti, plėtotis. labiausia ugdė 
jas' vokiečiai, perėjusieji Euro
pos darbininkų judėjimo mo
kyklą, 
žiurėjo 
nerius”, 
tais.

Bet štai 1873 metais Suvie
nytas Valstijas, kartu ir Čika
gą, vėl užgavo nedarbas, šeši 
mėnesiai pirm Čikagos gaisro 
tokie darbininkai, kaip mūrinin
kai, dailydės, gaudavo nuo $7,- 
50 iki $10 dienai. 1874 me
tais, panikos laiku, jie jautėsi 
laimingi, jei pasitaikydavo pro
gos uždirbti nors puSę minėtos 
algos.

Čikagos policija 1874 metais 
padarė 25,000 areštų. Didžioji 
dalis areštuotų buvo bedarbiai 
“valkatos”; ne tik ateiviai, “fo- 
reineriai”, bet ir jankiai. Poli
cija dabojo gelžkelių stotis ir 
grusdavo atgal į vagonus bū
rius pabastų arba bedarbių, ku
rie atvykdavo į Čikagą 
ieškoti.

Bedarbių ir turinčių 
tarpe išnyko jausmas 
mo tarp “f orei nerio” 
kio”. 1876 metais
Workingmen’s Party of Ame
rica. 1877 metais Čikagoje tos 
parti,

laimės

(Atlantic and Pacific Photo] 

Michipcoten sala Superior ežere. Paveiksle parodoma 32 laivo ‘'Chicago” pasažieriai ir darbinin
kai, kurie toj saloj išbuvo tris dienas, kol neatvyko pagalba. Jie j salą nuplaukė, kai su jų laivu 

• atsitiko nelaimė

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas, 
tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riausi darbą

Grei- 
stogus visokios rųšies, 
bile kur. Dykai ap 
. Mes atliekame ge- 

miegte. Kedzie 8463. 
----- O-------

PARDAVIMUI Fordo lengvo pri
statymo' trokas pigiai. Privatinis sa
vininkas. 3009 Union Avė.

PARDAVIMUI arba mainui res
tauracija — galiu mainyti i bučemę 
arba i namų. Restauracija randasi 
Roseltinde ant biznio gatvės, biznis iš
dirbtas ir yra nešąs pelną.

Michigan Avė. Restaurant 
10819 So. Michigan Avė.

I

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

Sekančią dieną, t. y. ketvir
tadienį, dar 5,000 milicininkų 

i miesto .tėtušiai paskyrė darbui 
“iššluoti skarmaluotus komunos

keletas žodžių apie jėgą, vaidi
nusią nuožmią rolę Čikagos dar
bininkų kovose — Pinkertono 
detektyvų agentu ą.

Čikagietis.

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
{skaitant 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

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

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

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

280 AKRŲ, medžiais apaugę. Del 
investmento. 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000. $15.000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašy
kite dėl platesnių žinių. Agentai ne
silankys pas jus. NAUJIENOS, Box 
1137, 1739 So. Halsted St.

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

160 AKER1U žemės, Michigan 
valstijoj, gera žemė, prie gero kelio, 
netoli nuo miesto. Parduosiu pi
giai su mažu {mokėjimu arba mai
nysiu " ’---  -'i—
farma 
ninku

Parduosiu pi- 

ant namo. Kam reikalinga 
meldžiu atsišaukti pas savi-

tas į aldermanus— Albert L. minią Halsted gatvėje ties ta 
Parsons. Jis nelaimėjo, bet jo vieta, kur šiandie yra viaduktas 
rinkimų vajus padarė didelio i- prie Archer Avė. 
spūdžio i darbininkus.
Gelžkelių darbininkų streikai

Pasinaudodami sunkiais lai
kais samdytojai kapojo algas, nenaudėlius”. 
Kilo banga streikų. Gelžkelių 
darbininkai atkreipė savėp 
Amerikos dėmesį. Liepos 17 
dieną Čikagos laikraščiai plačiai 
aprašė kautinęs tarp Baltimorės 

| policijos ir lokomotyvų inžinie- 
[ rių. Kova pasiekė Pittsburg- 
; hą, kur, dėl susirėmimų, žuvo 
$10,000,000 vertės gelžkelių sa
vasties. Sujudimas pasiekė 
Philadelphią, Cincinnati, St. 
Louisą.

Čikagoje, liepos 23 dieną, va
kare sustreikavo Michigan 
geležinkelio svičmonai, kuriems 
kompanija nukapojo algas ne
seniai nuo 65 dolerių iki 55 mė
nesiui ir vėl rengėsi kapoti. 
Sekančią dieną visi Čikagos 
gelžkelių darbininkai metė dar
bą, v

*

Parsons ir jo draugai iš 
Workingmen’s partijos’ dėjo pa
stangas išlaikyti streiką ramų. 
Streikas apėmė kitų 
darbininkus. Policija 
ban. Suorganizuota 
Nusamdyta mušeikos,
tojai išleido atsišaukimus, kad 
reikia skebų.

Kai kurios turčių šeimos ap
leido Čikagą. Išgąstis apėmė Či
kagos valdovus. Ketvirtadienį 
pasirodė Čikagoje reguliarė Su
vienytų Valstijų kariuomenė, 
vadovaujama leitenanto pulki
ninko Granto — sunaus gene
rolo Ulises' Grant, pasižymėju
sio Živilėje karėje.

Streikas sulaužyta. Darbinin
kai, paniurę, sugrįžo darban.

*. * *
Tai viena audringųjų Čikagos 

darbininkų kovų su kapitalu. 
Jų buvo daug, jų buvo kruvinų. 
Kiek plačiau pakalbėti apie jas, 
reikėtų visą knygą parašyti, 
šičia reikia pasitenkinti dar po
ra pavyzdžių — vadinama Hay- 
market. tragedija ir didžiuoju 
Pullmano streiku. Bet pirm to

Vartojamas dėl Kosulių 
Virš 50 Metų

Kosuliai parodo jdegtą padėtp ger
kles ir oro takų. Krupo kosuliai 
yra gąsdinantys, bronchiniai kosuliai 
yra silpninantys, naktiniai kosuliai 
ir gerkles kutenimas yra kvaršinan
tys. Į’er daugiau kaip 50 metų 
Foley’s Honey and Tar Compound 
yra jsigyvenusi kosulio gyduolė, sau
gi ir patikima dėl vaikų ir suaugu
siu žmonių. Pati pirmoji doza pa
skleidžia gydant; ir raminantį apval
kalą ant {degtos gerkles ir kosulys 
sustoja. Jis paliuosuoja ir pakelia 
flegmą be pastangų. Vaikai j{ mėg
sta — neturi opiatų. Jis pilnai pri
tinka senesniems žmonėms — yra 
švelniai liuosuojantis. Atsiminkit 
vardą, Foley’s Honey and Tar Com
pound ir klauskite jo.

Pinančiai
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

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

--...... o---------

NAŠLĖ paieško apsivedimui vaiki
no arba našlio. Prašome rašyti, 
Box 1149, 1739 So. Halsted St. Chi
cago. 111.

1021 W. 60 St. 
Englevvood 2116

Exchange—-Mainai
IŠSIMAINO bizniavas namas su 

bekarnės bizniu — parduosiu vieną 
biznį ar su namu. Mainysiu i bun- 
galow, lotus, nedidelę farmą arba 
gerą automobilių priimsiu kaipo pir
mą {mokėjimą.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

pramonių 
šoko dar- 

milicija.
Samdy-

Trečiadienį, liepos 25 dieną, 
pasiliejo darbininkų kraujas 
prie McCormicko dirbtuvių, kur 
darbininkus užpuolė policija ir 
mušeikos. Prie Chicago, Bur
lington ir Ųuincy depo keletas 
lokomotyvų sugadinta. Policija 
ir mušeikos’ užpuolė darbininkų

PRANEŠIMAI

MASKŲ VAKARAS. Rengia 
Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
švieta nedelioj,' gruodžio 1 d., 
1929, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3138 S. Halsted St. Do
vanų bus viso išdalyta už $300- 
Pirmą dovaną gaus grupė, $15, 
antra grupė $10. Pradžia 6:30 
vakare. Įžanga ypatai 50c.

Kviejia Komitetas.

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

Rožių Balius. Rengia Lietuviška 
Teatrališka Draugystė Rūtos No. 1, 
nedelioj, lapkričio (Nov. 24 d., 1929, 
Chicagos Lietuvių Auditorijo;e, 3133 
So. Halsted St. Pradžia 6:30 vai. va
kare. įžanga 50c.

Gerbiamieji: — Visados Rutiečių 
parengimai būna skaitlingi ir links
mi. Taigi užprašome visus atsialnky- 
ti ant musų rožių baliaus, kur ga
lėsite pasišokti prie geros muzikos.

Visus kviečia Komitetas.

Joniškiečių Kliubo priešmetinis su
sirinkimas Įvyks nedelioj, lapkričio 
21 d., G. Krenčiaus svetainėje, 4600 
So. Wood St. 1:80 p. m. Malonėki
te visi nariai atvykti nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti, taipat 
bus ir valdybos rinkimas ateinan
tiems metams. Valdyba.

Lietuvių Tautos parapijos yra ren
giamas Balius, subatoj, lapkričio 23 
d., 1929 m., parapijos svetainėj, 3501 
So. Union Avė. Pradžia 7 vai. vaka
re. Bartkaus muzika grieš Įvairius 
šokius. Kviečia Komitetas.

Dr-stė Dr. Vinco Kudirkos laikis 
extra susirinkimą šeštadieny, lap
kričio 23 d., 1929 m., M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23 PI., 7:30 vai. vak. 
Šis susirinkimas yra šaukiamas dėl 
darimo naujos konstitucijos, todėl vi
si nariai ir narės būtinai bukite šia
me susirinkime. A. Kaulakis, rast.

SpoctaH«taB nrdyme chroniškų ir nauju 11Jei kili neg-alčjo Jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegznrninavl- 
nae atidengti juaų tikrą liga Ir jei aA apsl 
imsiu jus gydyti, sveikata, jums Biigryfl, EL 
lot pus tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino iAegzaminavitno—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
VV. Jackson Blyd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

(K>

20 st.

Ofiso nietų, lioj PO

Susirinkimas Šv. Kazimiero Kara
laičio bus nedelioj, lapkričio 24 d., 
12 vai., Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Kviečia Valdyba.

Universal Restaurant
Gardus, 

sveiki lietu
viški v a 1- 
giai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Ava 
Tel Lafayette 6738-6716

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000 f

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė. 
-O------

ir

PASKOLINSIM nuo $56 iki $800 už 
2‘/a nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

"Upstairs” 
Telephone Annitagti 1199

Miscellaneous
įvairus

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Maliir sumanu* vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
nauju* 6 cilindeliu

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastu* 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyru teritorijose 
Worth, Stickney. taipjau tarp Stock 
Yardė ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bu* trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
Karų ir geriausių 
vinėti. -

Kreipkitės kas 
<vto iki 4 vai. po

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 turt^, 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 Bankete & Real Estate Inv. 

2418 W. Marąuette Rdad, 
arti Westem Avė. Tel. Grovehill 1038

badu juos parda

diena nuo 10 
pietų*

VertelgųChevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 . 

Rush and Ohio Sts.

iš

REIKALINGAS bučeris. patyręs 
darbą po didžiuosius marketus. At
sišaukite tuojaus. 2409 W. 47th St.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
——'■ U* '   . -     ......... .........

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

REIKALINGAS darbininkas ant 
fanuos. Turi mokėti važiuoti For
do troku ir melžti karves. Darbas 
nuolatinis. Atsišaukite Peter Boyle, 
Tel. Allagaukvin 70-W-2.BRIDGEPORT 

KNITTING SHOP
Neriam vilnonius sveteriua — 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 įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavicius
504 W. 83rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

N. OAK'PARK. — 1630 N. New 
England Avė., 6 kamb. mūrinis bun- 
galovv 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 įmokėti, likusius susita
rimu. Savininkas.

Situation Wanted
I>arboleško

IEŠKAU darbo už bučerj, nesu 
daug patyręs tame darbe — dirbau 
tik 9 mėnesius už bučerj. Kalbu ge
rai angliškai. Tel. Boulevard 3158.

ood

KRAFT

Norkus, 
sav.

750 West 31st St
For Rent

Delicious
PARDAVIMUI namas ant 2 lotu, 

su bizniu, bowling alley, kitas minkš
tų gėrimų ir užkandžių; 5 kambariai 
gyvenimui. Parsiduoda pigiai. Prie
žastį patirsite ant vietos, 5711-18 W. 
Roosevelt Rd., Cicero.

PASIRENDUOJA 5 dideli kamba- 
riai, pečiais Šildomi, naujai išdeko- 
ruoti, $28. Klauskite viršuje. 8135 
So. Vincennes Avė.RAMOVA

THEATRE
35th and Halsted Street*

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

Furnished Rooms
»

KAMBARYS ant rendos su visais 
parankamais, su valgiu ar be valgio, 
2154 W. 23 St. Tel. Roosevelt 8128, 
nuo 5 iki 10 vakare.

PUIKUS PIRKINIAI
Parduosiu arba mainysiu nau

ją namą, tai yra didelis Storas 
su bučernės ir grosemėš bizniu; 
viskas puikiausiai įrengta; 3 
flatai po 5 kamb. ir 2 mašinų 
muro garažas. Randasi labai 
geroj vietoj.

Antras namas tai yra 2 Sto
rai, 5 flatai ir 2 mašinų muro 
garažas. Abu namai pilnai iS- 
renduoti; priimsiu į mainus 
nuo bungalow iki 8 flatų namą 
arba lotus, biznį arba mergi
šius. Meldžiu matyti savininką 
ofise 2621 W. 71st St. arba pa
šaukite Hemlock 0367 arba 
Grovehill 1680.

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

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.

Pėtnyčioj ir Subatoj, 
Lapkričio 22 ir 23
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“Careless Age” 
gražus veikalas' dalyvaujant 
garsiems Douglas Fairbanks, 

Jr. ir Loretta Young

PARDAVIMUI tik biskj nešioti 
sidabrinių mušk rat kailiniai, 40 
didumo, kainavo $250, parduosiu už 
$100. 4025 S. Talman Avė. 2nd fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė su namu arba mainysiu i 2 fla- 
tų namą po 6 kambarius, arba par
duosiu, vieną bizni. Priežastis par
davimo liga. Savininkas 5700 So. 
Morgan St.

Fumiture & Fixtures
Rakandal-Itaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 8 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moauette, Jacauard, etc. $85 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $48. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bąrgenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

BEKERNE pardavimui, su kam
bariais pagyvenimui. Paaukosiu pi
giai. 2949 W. 63 St.

PARSIDUODA Restaurantas ir 
Rooming House arba priimsiu pusi
ninką. Biznis seniai išdirbtas, 1715 
So. Canal St.

Taipgi

“King of Kongo”
Kriaučių Lietuvių Lokalo 269 A. 

C. W. of A. Balius įvyks subatos va
kare, lapkričio 23 d., 7:30 vai. vak., 
Amalgamated Auditorium, 383 So. 
Ashland Blvd. Yra kviečiami visi da
lyvauti. — Komitetas.

CHEESE

os tikėtu statyta kandida-

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių reikmenų, biznis daroma geras. 
Parduosiu už pirmą pasiutimą. 4319 
So. Paulina St.APLEIZDAMAS miestą esu pri

verstas parduoti savo naują grojiklj 
pianą bu 182 rolėmis ir suoleliu. 
Kainavo man $750.0Q, parduosiu už 
$50.00. J. Palonis, 2832 W. Madison

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė su namu arba mainysiu i prlva- 
tišką namą. Kas norite gerą biznį

darbą 
skirtu- 

ir “jan- 
s’usitvėrė

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Joniškiečių L. K. Kliubo linksmas 
vakaras įvyks nedėlioję, lapkričio 24 
d.. G. Krenčiaus svetainėje, 4600 So. 
Wood St. Pradžia 5 vaL vaje. Prašom 
atsilankyti ir su Joniškiečiais sma
giai laiką praleisti J* K. Komitetas.

KRAFT*PHENIX 
CHEESE COMPANV

Kalbaiti komedija
Kalbančios žinios

PARSIDUODA pigiai muro namas, 
savininkas duoda geras sąlygas per
kantiems, 3 pagyvenimai po 5 kam
barius ir Storas. Norintis gal pirk
ti su bizniu. Namas randas 

716 W. 81 St.
Savininko antrašas 

J. GETCHAS, 
6942 So, Campbell Avt<




