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ADF vadai už 5 dienų 
darbo savaitę

I————————————

Kartu stoja už stipresnį imigracijos suvar
žymą kaip vieną priemonių kovai su ne
darbu — Krašte esą 3 milionai darbi
ninkų be darbo

Lietuvos Naujienos
' • \ . • •

ST. PETERSBURG, Fla., 
sausio 19. Amerikos Darbo 
Federacijos vykdomosios tary
bos suvažiavime, svarstant ne
darbo padėtį, pirmininkas Green 
pasakė, kad esu apskaičiuoja
ma., jogei šiuo tarp Jungtinė
se Valstybėse esą 3 milionai 
darbininkų be darbo. Nedar
bui sumažinti, jis siūlė, kad 
butų dedama pastangų sutrum
pinti darbo valandas, įvedant 
visur astuonių valandų dieną 
ir penkių dienų* savaitę.

Taryba nutarė stengtis, kad 
butų išleisti įstatymai, kuriais 
kontraktoriai, gaunantieji kon
traktus valdžios trobesiams 
etc. statyti, butų priversti už- 
sustatyt i kauciją, kad jie mo
kės darbininkams unijines al
gas.

Išstūmimas iš darbo ir dar
bininkų pakeitimas mašinomis 
ir mechaniniais pabūklais, kaip

Gyvenimo Sovietų Rusijoj 
Baisenybės

Pabėgusių vokiečių kolonistų pasakojimai
Spaudoje jau buvo rašyta 

apie tūkstančių vokiečių kolo
nistų Rusijoj bėgimą laukan 
iš bolševikijos. Apie 20 tūk
stančių jų, iš įvairių Rusijos 
ir Sibiro dalių suplaukę į Mas
kvos apielinkę, iš ten ešalonais 
po kelis šimtus asmenų kelia- i 
vo per Kaunu, per Ryga į Vo
kietijų, kad iš ten iškeliautų 
j Amerikos kraštus.

Pirmas toks pabėgėlių eša- 
lonas pravažiavo pro Kauną 
praeito gruodžio mėn. 1 die
ną, ir Kauno laikraščių atsto
vai turėjo su jais pasikalbo-, 
jiinų. “Lietuvos žinių” kores
pondentas apie tai rašo šitaip:

Sunku yra perduoti, ką jie 
[pabėgėliai iš sovietijos] pasa
koja. Jie ir patys sako, kad ne 
Sovaet)/ gyventoj ui esą. sunku 
suprasti tai, kas ten dedasi.

Kolonistai daugiausia iš Do
necko srities ir iš Pavolgio. 
Jie pasakoja, kad prie Mask
vos yra apie 20,000 kolonistų; 
o leista išvažiuoti tik 4,000. 
Esą leidžia išvažiuoti 10%. Iš
važiuojant iš Maskvos ešalo- 
nui, buvo tikrai šiurpulingų ir 
graudingų scenų, nes daugelio 
šeimų nariai buvo atskirti vie
ni nuo kitų. Yra kelios mote
rys, kurių vyrai paliko kalėti 
Butirkos kalėjime, vaikai grą
žinti į kolonistų gyvenamąją 
vietą, o jos pačios išsiųstos eša- 
lonu.

Iš kolonistų atimti visi pi
nigai ir brangesni daiktai. Be 
kita ko, buvo atimti net auk
siniai jungtuvių žiedai. Sovie
tų pasienio stoty Sebeže kolo
nistus 5 valandas krėtė, žino
ma, be to, kad generaline kra
ta buvo padaryta dar Maskvoj 
G. P. U. [Sovietų žvalgybos] 
agentų.

Kratos rezultate suimta daug 
kolonistų. Kolonistams nepa
vykę likviduoti savo turto Ru
sijoj; tiktai kad kurie yra par
davę dali savo turto, vadinas, 
teko jis tap palikti, kaip sto- 
iVi.

Tiesiog nepaprastų savo bai

I antai išstūmimas iš darbo 8,- 
1060, arba vieno trečdalio, tea
trų muzikantų įvedimu mecha
ninės muzikos, taip pat buvo 

i svarstomas, tačiau nieko neini- 
tarta.

Suvažiavimas nutarė tuojau 
Įdaryti žingsnių ir versti kon- 
gresą priimti įstatymą prieš 
naudojimą teismų “indžonkše- 

! nų” ginčuose tarp darbo ir ka- 
j pitalo, o taip pat reikalauti, 
kad svetimšalių imigracija bu
tų griežtai suvaržyta iki nor
malių kvotų, lidant nedarbas 
krašte Ja r labiau nepablogės 
ty.

Pagaliau Darbo Federacijos 
vadai aprobavo VVlashingtono 
vyriausybės sumanymą pasta
tyti du nauju federaliniu ka
lėjimu, tik ta sąlyga, kad kaw 
’linių darbo gaminiai nebūtų 
pardavinėjami regula rio j rin
koj.

sumų dalykų papasakojo kolo
nistai apie ūkininkų buklę So
vietų Rusijoj.

Sąryšy su 5 metų ekonomi
nių metų Įvedimu, esą, iš ko
lonistų, kolchozų (kolektyvinių 
ūkių) naudai, buvo atimami 

Į namai, turtai ir derlius. Prieš 
pasipriešinusius siunčiamos 
baudžiamos ėkspedtioijos. Ko
lonistai ilgiau kentėti neištesė
jo ir pagaliau nutarė iš Ru
sijos bėgti. Rugsėjo mėn. prie 
Maskvos susirinkę apie 20,090 
kolonistų. Duona kolonistams 
buvo išduodama sulig korte
lėmis, bet neregulariai. Prad
žioj su kolonistais buvo geriau 
elgiamasi ir leidimai išvažiuo
ti buvo lengviau gaunami. Vė
liau jau pradėta imtis Įvairių 
represijų. Prasidėjo kratos, su
ėmimai. Kiti kolonistai buvo 
priversti naktimis slėptis miš
ke, kad išsisuktų nuo suėmi
mų. Kalėjimuose sėdi iki 300 
kolonistų, daugiausia, turtin
gesnieji. Kasdien iš Maskvos 
išeina traukimai, kūnuose jė
ga grąžinami į senas vietas vo
kiečių kolonistai.

Ūki ninku padėtis Sovietų 
Rusijoj labai sunki. Kaimie
čiai neduoda savo laukų kol
chozams, visaip išsisukinėja 
nuo prievartos keliu iš jų at
imamo derliaus išdavimo.

Vienoj vietoj, išvažiuojant 
kolonistams, vietos rusų ūki
ninkai 'kreipėsi į kolonistus, 
prašydami pasiimti juos su sa
vim. Kada kolonistai pareiškė 
negrlį tai padaryti, rusai ūki
ninkai Įteikė, kolektyvinį pra
šymą, kurį pasirašė apie 80 
ūkininkų. Tačiau, delegacija iš 
8 žmonių, kuri tą prašymą per
davė, buvo sušaudyta, O prieš 
pasirašiusius prašymą ūkinin
kus buvo imtasi griežčiausių 
represijų.

Sekmadienį, gruodžio 1 d., 
14 vai. 55 min. pro Joniškį į 
Lietuvą įvažiavo vykstančių iš 
sovietijos į Vokietiją vokiečių 
kolonistų menonitų etalonas, 
kuriuo važiavo 101 asmuo. Į

Kauna kolonistai ai važiavo 20 
vai. 40 min. Stoty juos suliko 
Kauno burmistras p. Vileišis, 
vietos vokiečių ponių komite
tas ir Raudonojo Kryžiaus at
stovai. Kolonistai buvo pavai
šinti šokoladu ir karšia kava.

Etalonas iš Kauno stoties iš; 
važiavo 21 vai. 40 min., o iš 
Lietuvos — 23 vai. 55 min. 
Gruodžio 2 diena laukiamas 
kitrs cšalon s 20 vai. 40 min., 
ar.i? kurį parašysime ryt.

Miesto viršininkai 
kalti dėl sąmokslo 

su butlegeriais
East Chica»’os meras, policijos 

galva u 13 kitų pasmerkti 
už degtinę.

HAMMOND, Ind., sausio 19.
Feder'liniame dislrikto teis

me vakar čia pasibaigė dide
lė devyniolikos asmenų, jų tar
pe aukštų East Ghicagos mie
sto administracijos ir policijos 
valdininkų, byla dėl konspira-- 
cijos prieš prohibicijos įstaty
mą ir kitokių nuodėmių.

Kaltinamųjų, East Ghicagos 
meras (burmistras) Raleigh P. 
Hale, policijos viršininkas 
James Regan ir trylika kitų 
tapo rasti kalti ir jiem gresia
kalėjimas iki dvejų metų ir pi
niginė pabauda iki $10,000 
kiekvienam.

Kiti kaltais pripažinti yra: 
policijos kapitonas Jarkovicli, 
patrolmenas Ramey, Niek Su- 
dovich (tasis jau dabar yra 
uždarytas baudžiamajame Mi- 
chigano valstijos kalėjime už 
žmogžudybę), paskubusio but- 
legerio Capone biznio agentas 
Collenger, negrų rezorto laiky
tojai Overall, Chandler ir 
White, 'Mrs. Bert ha 'Popp, Tom 
Thomas, Tony Zalenski, En- 
riųue Ortą ir Joe d’Angelo.

Keturi kiti kaltinamųjų bu
vo išteisinti.

Nuteistiems bausmė bus pa
skirta vėliau.

Rusų karo laivų pa
sirodymas Bospore 
baugina Balkanus
STAMBULAS, (Konstantino

polis), Turkija, sausio 19. 
Bosporu vakar praplaukė. — 
visai be Sąsiaurio Komisijos ži
nios — du sovietų Rusijos ka
ro laivai, drednotas “Parižka- 
ja Kommuna” ir kreiseris “Pro- 
fintern”, plaukią iš Baltijos ju
ros į Juodąją jurą.

Tas sovietų karo laivų pasi
rodymas Bosporo sąsiaury su
judino Sąsiaurio Komisiją, ku
li žiuri i tai kaip i Lausanos 
sutarties laužymą.

Sovietai tačiau nėra Lausa- 
nos sutarties pasirašę ir Są
siaurio Komisijos nepripažįsta.

3 sargybininkai suimti 
už kyšių ėmimą iš 

butlegerių
BUFFAlLO, N. Y., sausio 19. 

— Tapo suimti ir kalintos ka
lėjime padėti trys pakraščių 
sargybos nariai, kaltinami dėl 
kyšių ėmimo iš butlcgerių.

Buvo susekta, kad Toledo 
uoste jie buvo sugavę vieną 
greitąją degtinės kontrabandos 
valtį, bet gavę iš butlegerių 
$2,500 kyšio, ją paleido.

Senatoriaus namai sudegė
VVASHINGTONAS, sausio 19. 

— Penktadienio naktį gaisras 
sunaikino čia Nevarios senato
riaus Plttmano namus. Nuo
stoliai siekia apie $75,000.

lAiiunue und Pacitic PiiotoJ

Julius Rose,nwald, Chicagos milionierius, ir jo žmona. Juo
du apsivedė šiomis dienomis ir išvyko į Egiptą medaus mėnesĮ 
praleisti.

Sovietų kova su ‘kol
chozų’ priešais

Maskva išleido naują dekretą 
prieš “kulokus”, nenorinčius 
atiduot savo gyvulių

MASKVA, sausio 19. — Cen- 
traiinis vykdomasis Sovietų 
Sąjungos komitetas išleido de
kretą, kuriuo numatoma aš
triausios bausmės “kulakams”, 
vadinas “turtingiems” ūkinin
kams, ir kitiems, kurie skers 
arba pardavinės savo gyvulius, 
idant jų karvės, kiaulės ir ark
liai nebūtų iš jų atimti ir ati
duoti valdžios steigiamiems ko
munistiniams “kolchozams” — 
kolektyvioms ūkiams.

Sovietų valdžios vyriausybe 
įgaliojama taip nusikaltusius 
ūkininkus tremti laukan, arba 
kišti dvejiems metams į kalė
jimą, o jų gyvulius ir visokį 
kitų turtą konfiskuoti.

Aviatorius žuvo aero
planui susikalus

JACKSONVIULE, Fla., sau
sio 19. — Netoli nuo čia va
kar nukrito aeroplanas. Jo pi
lotas Emanuel Marguiles, iš 
Ne\varko, N. J., užsimušė, o 
pasažierius V. Moon pavojin
gai užsigavo.

Galli-Curci pasitrauk
sianti visai iš operos
NEW YORKAS, sausio 19. 

— Metropolitan Operos prima
dona Amelita Galli-Curci ke
tina visai pasitraukti iš ope
ros ir užsiimti tik koncertais.

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

Nenusistojęs oras; gali Imt 
miego; nedidelė temperatūros 

'atmaina; mainąsis vėjas.
Vakar temperatūros viduti

niškai buvo 170 F.

Šiandie saulė, teka. .7:14, lei
džiasi 1:48. Mėnuo teka 11:37 
vakaro.

Sundievuočiai kon
grese nesnaudžia

Georgijus kongresmanas siūlo 
užginti visame krašte teatrus 
sekmadieniais

WASHINGTONAS, sausio 19.
(leorgii jos kongresmanas 

Lankford vakar pasiūlė bilių, 
kuriuo einant visose Jungtinė
se Valstybėse butų užginti tea
trų vaidinimai ir kintamųjų 
paveikslų rodymai sekmadie
niais.

Sibire prapuolusių 
Amerikos lakūnų 
nepavyko surasti
NOME, Alaska, sausio -19.

Lakūnas Joe Crosson, ku
ris nuo įšalusio Sibiro pakraš
čiuose kailių prekybos laivo 
“Nanuk” buvo nuskridęs į žie
mių rylų Sibiro sritis, radio 
praneša, kad visos jo pastan
gos surasti lakūnus Eielsoną 
ir- Borlandą, neva nusileidvi- 
sius arti A n gnoma upes, 120 
mylių nuo Žiemių Iškišulio, 
arba ką nors apie juos sužino
ti, nepavyko.

Prieš keletą dienų praneši
mai iš Maskvos skelbė, kad so
vietų vyriausybė tyrinėja pra
nešimą apie Amerikos lakūnų 
suradimą netoli nuo Anguema 
upės.

Francijos parlamentas 
atsisakė paleisti ko

munistų atstovus
PARYŽIUS, sausio 19.

Parlamentas vakar 309 balsais 
prieš 256 palaikė premjero 
Tardieu vyriausybę, atmesda
mas. komunistų reikalavimą pa
leisti iš kalėjimo tris komuni
stų atstovus.

Moteriškė papiovė dvi 
savo dukteris

ll()RT()N,~Kim~ sausio 19. 
— Vietos farmerio Karlo Fin- 
gėrio žmona, matyt, gavus pro 

| to pamišimą, skustuvu papio- 
1 ve dvi savo mažas dukteris, 
j vieną 7, antrą 8 metų amžiaus. 
, Po to ji pati persipiovė gerk
lę ir, turbūt, ncbeišhks gyva.

Kainos įvairiems pro
duktams Kauno rinkose

KAUNAS. Kauno rinko
se lurgai prieš pat Kalėdų šven
tes buvo dideli ir gana gyvi. 
Daugiausia buvo matyli pieno 
produktų, įvairių vietinių ir už
sieninių džiovintų vaisių, krie
nų, pašaro gyvuliams ir mal
kų. Obuolių taip pat dar gana 
daug buvo atvežta.

Pieno produktų kainos vis

Skiria $15,000,000 
prohibicijos įstaty

mui vykdyti
Atstovų butas taipjau pritarė, 

kad industrinis alkoholis bu
tų nuodijamas

WASIIINGTONAS, sausio 19. 
— Po ilgų ir aštrių ginčų, at
stovų butas vakar priėmė bi
lių, kuriuo prohibicijos Įstaty
mo vykdymui skiriama 15 ma
donų dolerių.

Atstovų butas taip pat dide
le balsų dauguma! atmetė pa
siūlytą bilių užginti vyriausy
bei dėti nuodų Į industrinį al
koholį, kad žmonės nevartotų 
jo gėrimams.
Marylando kongresmanas Lin- 

llricum, kuris tą bilių buvo pa
siūlęs, pasakė, vyriausybė, dė
dama nuodus į industrinį al
koholį, kas metai nunuodijan
ti kelis tuksiančius žmonių.

1 -----------------

Italija trukdo Haa- 
gos reparacijų kon

ferenciją
LONDONAS, sausio 19. — 

Praneša, kad Italijos delega
cija Haagos reparacijų konfe
rencijoje pareiškus, jogei ji ne
pasirašysianti Youngo plano, 
jei visos kreditorių valstybės 
neduosiančios garantijos, kad 
Vengrija ir Čekoslovakija pa
tenkinsiančios Italijos ieški
nius.

Du franeuzų karo lai
vai susidūrė; 40 

sužeistų
PARYŽIUS, ssusio 19.—lu- 

roj, ties šeriburgu, vakar per 
laivyno manievrus susidūrė du 
franeuzų karo laivai, Arab ir 
Ailette. Abudu laivai smarkiai 
nukentėjo ir 10 jūreivių buvo 
sužaloti.

PINIGAI 
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

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

J
Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po p i et.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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dar pastovios. Už sviesto kilo
gramą prašė 6.50 — 7,50 lt., 
varškės kg. 2 lt., didelį kai
mišką sūrį 2 — 2,50 lt., grie
tinės litrą 2,50 — 3 lt., pieno 
litrą 50 — 60 et.

Obuolių kainos taip pat dar 
nepakilo. Gerų obuolių gorčių 
(2 litru) buvo galima pirkti 
už 1,50 — 1,60 lt. Už bulvių 
centnerį prašė. 4,50 — 5 lt., 
didelių kopūstų galvą 10 — 60 
ct„ kalafiorų 50 — 90 et., krie
nų kilogramą 1,50 — 2 lt., svo
gūnų kg. 50 — 60 et., petruškų 
ir saleros štuką 50 — 80 et., 
spanguolių litrą 50 — 70 et., 
įvairių džiovintų vaisių kg. 
nuo 0,50 — 5 lt. ir daugiau, 
prastų džiovintų grybų litrą 
0,50 — 1 lt., baravykų kg. 10 
— 17 lt., avižienių miltų gor
čių 50 — 70 et.

Kiaušinių 10 št. pardavinėjo 
po 2,80 — 3 lt., penetą žąsį 
12 — 15 lt., kalakutą 10 — 14 
lt., vištą 5 7 lt. Vištienos
mėsos kg. 7 — 8 lt., žąsienos
1.50 — 5,50 lt., mažytį parše
lį papjautą 5 — 7 lt., zuikį 6 
lt. Senapilio rinkoje žuvies tur- 
gai buvo taip pat gyvi. Lydekų 
kilogramą pardavinėjo po 3—
4.50 lt., karšių 2,50 lt., megše- 
rių 2 lt., stintų 1,50 — 2 lt., 
seliavų 4 lt., ūsorių 4 lt., kar
pių 3 — 4 lt., smulkios maišy
tos žuvies 0,50 — 1,50 lt.

šieno ryšį pardavinėjo po 
0,80 — 1 lt., dobilų 1 — 1,40 
lt., gerų malkų vežimą 25 — 
10 lt., Kalėdoms eglaitės štu- 
ką 1 3 H.

Ketvirtadienį kiaulių turgus 
buvo didelis. Buvo atvežta apie 
250 — 300 kiaulių. Karvių ir 
arklių turgai buvo vidutiniški.

Stipendijos Šiaurie 
čiams studentams

KAUNAS. — švietimo mi
nisterija paskyrė 46 šiaurie
čiams studentams, kurių tėvai 
1928 m. dėl nederliaus buvo 
nukentėję, visam 1929 m. ru
dens semestrui stipendijas po 
75 litus mėn. Jie proporciona- 
liai gaunami stipendijai atlei
džiami nuo mokesčio už mok
slą, vadinas, turėjo mokėti už 
mokslą po 50 litų.

“Lietūkis” eksportavo
200 tonų miežių

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis “Lietūkis” eksportavo į 
Antverpeną 200 tonų miežių.
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Amerikos lietuviai ir 
Lietuvos kooperacija

Amerikoje gyvenų lietuviai 
išvažiavo iš Lietuvos prieš ka
rą. Tada kooperacija Lietuvoje 
buvo mažai išsiplėtojusi ir ma
žai kam teko su ja susidurti, 
jų pažinti. Amerikoje vyrauja 
kapitalistinis ūkis, todėl ir ten 
lietuviai neturi progos dirbti 
kooperacijoje.

Kitas reikalas Lietuvoje po 
karo. Nepriklausoma Lietuva 
nori savarankiškai tvarkyti 
ekonomiškus reikalus. Lietuvoje 
gyvena smulkus ūkininkai, 
amatninkai, pirkliai, stambių 
kapitalų nėra, todėl kooperaci
jai labai plati dirva.

Kelios dešimts ar keli Šimtai 
ūkininkų sudėję po 20 litų ati
daro sau smulkių prekių krau
tuvę. Kitais atvejais sudėję po 
52 litus atidaro bankelį arba 
įsteigia pienui perdirbti bendro-

Iš pirmo pažvilgio kooperacija 
turi panašumo į akcines ben
droves (Corporation): ir čia ir 
ten įnešami pajai (shares). Bet 
tik tiek panašumo, toliau eina 
didžiausi skirtumai. Koopera-

Kenčiate Del 
Strėnų? ‘

Tankiai tai persergsti pakri
kusius inkstus.

NUOLATINIS strėnų skaudėji
mas. su inkstų nereguliaru

mais ir jautimasis skaudančiu, su-“ 
stirusiu. pavargusiu tankiausia 
ispėja buvimą pakrikusių inkstų. 
Susidomėk! Pagelbėkit savo ink-Į 
stams su Doan’s Pilis. Rekomen
duojamos visame pasaulyje. Par
davinėjamos pardavėjų visur. 
50,000 vartotoja pataria Doan’s: 

Mrt. Franee* 663 Mltunt
Av«., Kaaaa City, Kuihhm, sako: "Mano 
nurnra taip skaudėjo, kad rytai* *4 *n 
vargu galėjau iJlipU U lovo*. Alapima- 
Ms degino ir sutrukdydavo man tniogg 
naktimi.*. Doan'a Ptlre padard tai. kad 
paaijauiHau svaik* kaip vtmiomat".

HįOAN'S PILIS
A Stimulant pivrętic tothe Kičines

v

(Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Parodoma, kaip trys gengsteriai — W. Wilson, W. Quan ir W. Ryan — buvo detektyvų nušauti, kai jie atėjo 
unijoKofisą (14 N. Sacramento Avė.) išsikolektuoti $10,000.

bankeliuose, 
draugijoms

Amerikos lietuviai galėtų ben-(Nuo to aš nepasidarysiu lie- 
dradarbiauti su kooperacija ir sesnis.
ją paremti laikydami savo in-i Ir ateina jis pas chiromantę.
dėlius Lietuvoje smulkaus kre- Paėmė ji jo ranką. Nuplovė,
dito draugijose ir Lietuvos Ko- žinoma, nuo delno visus purvus’, 
operacijos Banke, čia butų abi-> nes jokių linijų nesimatė. Ir 
pusė nauda: Amerikos lietuviai sako: 
gautų didelius nuošimčius už 
indėlius (9% metiniai, o koope- 
ratyvai turėtų lėšų apyvartai.

Nuo tų samprotavimų chi- 
romantes laurai kiek nublanks
ta.

Nors ką gali žinoti. Jeigu ne 
tas* pranašavimas, tai gal nieko 
tokio ir nebūtų atsitikę.

Draugas Jaščikovas pats sa
ke:

•—Ir svečiai buvo ramus — 
muses nenuskriaus. Ir mažai 
tevalgė. Ir jokiu budu tokių 
sVečių aš nebūčiau lietęs. Bet,

sako, atsiminiau pranašivmą ir 
užvažiavau.

Visgi yra pasaulyj kas tai 
paslaptingo, Na, ir iš kur pas 
žmogų aitsiranda tokie gabumai 
numatyti busimus įvykius?

Vert© K.

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

Geriausių Uogų Niekad Nėra 
šit Ant Nusususio Krūmo... 
Prastos Karvės Niekad Neduoda 

Geriausį Pieną.
pAMTA duosniai at

lygina extra rū
pestingumą auginant 
uogas. Ji tiek pat ly
giai gerai apmoka ir 
pieną gaminant.

Bowman karvės yra 
rinktinės ir sveikos — 
maitinamos tik pa
rinkta žalia žole ir ge

rais, parinktais grūdais; apsaugotos nuo 
vasaros saules kepinimo ir žiemos šiurpaus 
oro. To pasėkoje Bowman Pienas yra extra 
geras pačioje pradžioje. Ir delei musų extra 
rūpestingumo ant kiekvieno žingsnio, tas
extra gerumas niekad nebūna pražudomas!

Bowman Pienas yra pilnos Smetonos pie
nas, pasteurizuotas, kaipo extra užtikrini
mas tyrumo. Tai yra riebus pienas, 
šviežias pienas ir virš visko, pienas 
nepalyginamai geresnio skonio.

Užsisakykit bonką šiandie. Papra
šykit savo šeimines duoti jam ‘‘sko
nio išbandymų”. Jis tikrai laimės jų 
entuziastišką užgyrimą.

Telefonas 
Superior 6800

neišreiškia. Linijų išpranašavimą norėjo ja į pa- 
Ir aš, sako, nors ir mazgų duobę įmesti, 
o tos linijos mane

cijoje vienas Smogus turi tik 
vieną balsą kiek jis neturėtų 
pajų (share). Kooperacijoj^mt- 
rys (šėrininkas) atsako uzį- 
s’taigos nuostolius netik įneš
tais pajais, bet ir dar suma, 
kelis kartus didesne, negu pa
jus. Kooperacijos pagrindais 
sutvarkytuose 
smulkaus kredito
vadinamuose, narių atsakomybė 
labai didelė. Smulkaus kredito 
draugijos narys už draugijos 
nuostolius netik įneštu pajų, 
bet du kartu tiek, kiek jis gavo; 
paskolos. Jeigu smulkaus kre
dito draugijos narys pasiskoli
no 1.000 litų, tai jis atsako, 
savo turtu už draugijos nuosto
lius 2.000 litų.

Kaip matome, smulkaus kre
dito draugijon įdėti pinigai la
bai tvirtai apdrausti. Gyveni
mo praktika parodė, kad pinigai 
prieš karą įdėti į smulkaus kre
dito draugijas visai nežlugo, in
dėlininkai nors dalį gavo. Kitaip 
atsitiko su akciniais bankais, 
ten visi indėliai žuvo. Kai su
smuko rusų rublis, tai bankų 
akcinis kapitalas visai sutirpo, 
o kitokio padengimo nebuvo.

Po karo smulkaus kredito 
draugijos gerai susitvarkė, ir 
turi žmonių pasitikėjimą, nes 
tik lietuviškos draugijos š. m. 
birželio mėnesio 1 dienai turėjo 
surinkusios 15 mil. litų indėlių, 
o savų kapitalų turėjo 5 mil. 
Utų.

Smulkaus kredito draugijos, 
kuriu skaičius siekia 174, su
daro Lietuvos Kooperacijai 
Banką, kurio bustino yra Kau
ne, savuose namuose. Koopern- 
cijos Bankas sudarytas tokiais 
pat pagrindais, kaip smulkaus 
kredito draugijos. Vadinasi, 
Lietuvos Kooperacijos Banko 
nariai (šėrininkai) —smulkaus 
kredito draugijos—įneša nema
žiau vieno pajaus (share) ir at
sako už Kooperacijos Banko 
nuostolius du kartu tiek, kiek 
Banke gauna paskolų. Iš to iš
vada, kad pinigai įdėti į Ko
operacijos Banką labai tvirtai 
apsaugoti.

Lietuvos Kooperacijos Bankas 
pradėjo savo darbą 1920 me
tais, pamažu, bet stipriais žin
gsniais vis eina pirmyn; šių 
metų gruodžio pradžioje turėjo 
4 su puse milijonų litų indelių, 
dcl Lietuvos tai didelė suma.

Lietuviai, gyveną Amerikoje 
tolį nuo Lietuvos, galėtų palai
kyti ryšius su Lietuvos koope
racija. Lietuvoje išeina du ko
operacijos laikraščiai: “Talka” 
—mėnesinis, žurnalo pavidale, 
ir “Bendras Darbas” — dvi
savaitinis, skiriamas eiliniams 
kooperatininkams - ūkininkams. 
Abu laikraščiai randasi Lietu
vos Kooperacijos Banko namuo
se (Kaunas, Laisvės Alėja 62 
Nr.).

Ko koopuratiskų

CHIROMANTIJA
(Iš M. Zosčenkos)

Vienu žodžiu, viskas atsitiko 
taip, kaip buvo pranašaujama. 
Net nukentėjo ir viena dama.

Žinoma, jeigu giliau pažvelg
ti j dalykus, tai nieko ypatingo 
tame pranašavime nėra. Pas 
draugą Jaščikovą peštynės la
bai dažnai įvykdavo. Ne tik 
Šventadieniais/ bet ir šiokiomis 
dienomis, ir tai pačiai chiro- 
mantei įtekdavo milicijų kviesti.

> Ir tos muštynės persimeta 
ant laiptų. į aikštę.

Čia nesuprantamu budu į 
muštynes įsimaišo chiromante. | 
Gal būti, ji išgirdo triukšmą ir 
išėjo pažiūrėti, kame čia daly
kas. Tik draugas Jaščikovas

—Ranka, sako, nieko ypatin- pradėjo ją vytis ir, už teisingą 
gai baisaus 
labai daug, 
chiromante,
painioja. Tiesiog sunku ir pa- 

; sakyti kuri linija ką reiškia.
i Vietoj to leiskite, gerbiamas 
drauge, paburti kortomis.

Ir desta ji kortas ir kalba:
Iš tiesų, sako, artinasi Ka- 

ledų šventės. Ir atvyks pas jus 
keli karaliai ir bubnų dešimto
kė. Ir jus su jais suyipešite. 
Ir vienas kitam pradėsite mur- 
zas daužyti. Galimas daiktas, 
kad viena dama ir nukentės. O 
visa kita tai nieko sau. Jokios 
ypatingos psichologijos pas jus 
nesimato.

Pasijuokė iš to pranašavimo 
draugas Jaščikovas, nieko jai, 
tai kvailei neužmokėjo ir nu
ėjo savo keliais. • 

Ir štai ateina ir šventės. 
Rengiama kūčios. Užstoja ir pir
ma Kalėdų diena. Ateina pas 
draugą Jaščikovą keli karaliai 
ir bubnų dešimtokė. Valgo, ge
ria ir truputį triukšmauja. Ir 
devinto valandą prasideda pas 
juos muštynės. • , ! |

Ir atsitinka taip, kaip buvo 
pranašauta.

Bowman
DAIKT COMPANY

MILK
Geresnio Skonio Pienas

Nors tas įvykis gana menkas, 
taip sakant, naminis, bet leis
kite man jį papasakoti nors dis
kusinėj tvarkoj. '-į.'

Nėra žodžių, juokinga septin
tais nepo metais kalbėti apie 
paslaptingus dalykus ir atei
ties būrimus. Visa tai jau se
niai atgyveno savo dienas, ži
nome. Ir ginčytis deliai 'to nei 
nemanome.

Tegul tik skaitytojas nenusi
gąsta. Čia kalba eina tik apie 
chiromantiją. Toks mokslas 
yra platinamas' su valdžios ži
nia. Ir ačiū tam, šis pasako
jimas negali įžeisti net ir švel
niausios ideologijos.

O reikalas tokis. 
muose gyvenanti 
jau labai teisingai
draugo Jaščikovo, iždininko ir 
valdybos nario, likimą.

O nuvyko pas ją draugas 
Jaščikovas prieš pat šventes. 
Nuvyko tiesiog dėl juoko, dėl 
pramogos. Gyvena su ja juk 
visai kaimynystėj. Tad, galvo
ja, kodėl ir neužeiti. Visgi iž
dininkų ji nebandys apiplėšti. 
O jei apiplėš, tai vėliau gailėsis.

Na, tai jis ir nuvyko.
—Žmogus, sako, aš gana kul

tūringas, pusiau inteligentas, 
man, sako, tiesiog gėda chiro- 
mantes lankyti. Bet, sako, vi
lioja mane tas' faktas, kad visa 
tai man nieko nekainuos. Te-

$3.00

i.

y

$2.50

$1.50

.50

Chicago, III

■

$7.00
......50

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Vaikų kosulys!
Turi būti sustabdytas pirm 
pasidarys pavojingas. Su
stabdykit ta siundinantl 
kutenimą su Sevora’s 
Cough BaJsanr. vaikų ir 
suaugusių favoritą per 
60 motų. Molonus, 
saugus, veikmingas. 
Jūsų aptiekininltas 
turi jų.. 26c. 
ir 60 centų.

>, Vartokit Severą’* Cold f Tablete

$EVERa’s_ 
coughbalsam

Musų na- 
chiromante 
papasakojo

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Sausio 19 ir 20

Visas kalbantis didysis paveikslas

“The Racketeer”
gražus veikalas iš dabartinio 

gyvenimo miestuose
dalyvaujant 

Kobert Armstrong, 
Carl Lombard

Taimri
Vitaphone Vodevilio

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios tinioa.

« Phone Vi’rftinia 20 54 .

JOSEPH 'VILIMAS
N amu. Statymo 

° KONTRAKTORIUS J
4.».'»6 So. Rockwe!I Št., Chicago, 111. laikraščių

Class Heath Institute
65 East Garficld Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
pastebėtinas mineralinis gydy-Šis ________________ ___

mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat Šaknimis. Tai yra vienatine 
vieta Chioagoje. , x

Duoda prirodytad pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis 
Lumbago, Neuritis, Soiatica, Šalčių 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne 
virškinimo.

i 1 ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU-gul man ką norą papasakoja. SiNimas, ATBUDAVOJIMAS.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................
1,054 patarimai kaip virti Įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ii’ skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...... ........... ........... .
šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ...................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose,...........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...... ...........................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais. '

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .........    55
Namų darbai, naminė sąskaitybč ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street Brooklyn, N. N.

Gegužio-May 26 d., 1930
TIESIAI I KLAIPĖDA

Laivu “LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

ties apvaikščiojimo Jubiliejaus 500 metų mirties 
D. L. K. Vytauto, važiuos tūkstančiai Lietuvių atlan
kyti savo Tėvynę, dalyvauti visose apvaikščiojimo iškil
mėse ir praleisti vasaros laiką Lietuvoje.

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės j Naujienas.

Ypatingai Lietuvos piliečiai, nes gavimas permito 
sugryžimui tankiai užima apie 3 mėnesius ir daugiau 
laiko.

V

1739 So. Halsted St
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių valanda
Jos. F. Budrikę Radio Krau

tuvė, 3417 S. Halsted st. pa
duoda gautus laiškus delei Lie
tuvių radio valandos:
Gerb. p. Budrikas:

Dėkavojame .Jums už taip 
gražius koncertus, kurie mus 
palinksmina du syk savaitėj. 
Girdėjome daug kitų koncer
tų, bet ne buvo taip gražiai 
surengti. Kuo tolinus, tai vis 
gražesni Tamstos koncertai...

Petras Pašvenskas, 
5(121 Northcote avė., 

East Chicago, Ind.

ČIKAGA

Gerb. p. Budrikas:
Matomi yra klausytis lam

stų programų nedėliomis per 
radio, bet gaila, kad mes ne
galime gauti ke(vergais. Lin
kiu geriausio pasisekimo. Lai 
skamba lietuvių balsas ir pui
kios dainos plačiame pasauly.

A. Genčauskienė,
M8 Vista avė., 

\Vauwatosa, Wis.

Gerb. p. Budrikas:
Labai esame dėkingi p. Bud- 

rikui už rengiamus radio pro
gramos nedėldieiuais ir ket- 
vergais, už gražias dainas ir 
muzikų, bet nieko nėra gra
žesnio už p. Vanagaičio daina
vimą ir juokus bei Mahano- 
jaus mainierių orkestrą. Net 
svetimtaučiai dažnai klausosi 
ir myli lietuvių valandą.

J- Yufikeviiius, 
15432 Paulina avė.,

Harvey, III.

Roseland
Daktaro L Makaro automo

bilių sudaužė antradienį, sau
sio 14 d., 3 vai. po pietų.

Dr. I. Makaras važiavo Mi- 
chigan avė. Prie 115 st. dak
taro mašina susimušė su tre
ku, taip kad jo mašinos sudau
žyta visas priešakis. Patsai dak
taras išliko visai nesužeistas.

Susimušimas atsitiko deltai le
dų skidumo gatvėje. Dabar Dr. 
Makaras, pas ligonius važiuo
damas, turi šaukti taksikebą. 
O daktarams, kai tokie orai, 
tai darbimetė: vieną aplankę, 
skubi pas kitę. Vietinis,

Klaidos Pataisymas
i Man teko pastebėti “Nau
jienų” No. 14-tame žinutė, buk 
paros Bridgeporte subankrota- 
vusaos. Turiu pareikšti, kad pa
lės nesubankrutavo, o tiktai 
Viena rengėja pasitraukė su 
$200.

Musų sueiga tikrai bus ir ji 
bus sausio 25 dieną. Visi, ku
rie priklausote, ateikite. Turė
sime pasvarstyti, kas bus ga
lima padaryti su žuvusiais pi
nigais.

Vienas rengėjų.

Lietuvių bylos 
teismuose

Frank Stankus prieš Martin 
ir Valeiia Urbutis, Union Bank 
of CJkicago, bylos No. B194- 
430, Circuit crt., byla uždary
ti trust dydą sumoj $2,000.

William Buishas prieš Julia 
Buislms, bylos No. BĮ 91432, 
Circuit crt., divorsas.

Geo. Basu Ils prieš Mary Ba
sutis, bylos No. B194447, Cir
cuit crt., divorsas.

Virginia Latsis prieš Chica
go Surface Lines, bylos No. 
511172, Superior crt., byla dėl 
$25,000.

Anas tąsi a Evanauskis prieš 
Ted. Evanauskis, bylos No. 
511188, Superior crt., divor
sas.

Lucile Witkus ir kiti prieš 
The Fair, bylos No. 511295, 
Superior crt., byla dėl $25,000.

Kai kas iš Čikagos praeities 
ir dabarties

Tepalas ir tepalo mėgėjai
Čikagoje reiškiasi žymiu,’ ku- 

I rybos darbas. Bet matyti ir 
'gverimas. Ir gverimas tur būt 
aiškiau galima matyti, bent iš 
kasdieninės spaudos, ne kad kū
rybos darbas. Apie gverimą 
kalbėsiu pirmiau. O po to - 
apie kūrybos darbą.

Kalbėdamas apie gverimą, 
turėsiu omenėje visokių rusių 
graftą. Amerikonai paskutiniuo
ju laiku graftą vadina “Big 
Fix”. Kaip tinkamai šiuos žo
džius išversti lietuvių kalbon, 
nežinau, bet manau, kad žodis 
“tepalas” daug-maž atsakys žo
džių “Big Fix” esmei.

Kas yra to tepalo mėgėjai? 
Tai yra kombinuotė įtakos tu
rinčių asmenų ir agentijų, kad 
apsaugoti nuo įstatymų baus
mės tuos, kurie įstatymams nu
sikalsta arba mėgina nusikalsti.

ši kombinuotė gal niekuomet 
nebuvo ir nebus taip ištobulin
ta, kad jau nieko jai nereikėtų 
taisyti ir tobulinti. Bet ji nie
kuomet nepaliauja veikusi. Jai 
priklauso visokių žmonių, nes, 
mat. ranka plauna ranką, kad 
abi baltos butų. Bet žymiau
sias vietas joje ir tur būt dau
giausia vietų užima politikie
riai. Čia rasi ir gubernatorių, 
ir teisėjų, ir valstybės' gynėjų, 
ir šerifų, ir miestų merų. Ji 
veikia, tarpe kitų miestų ir Či
kagoje.

Iki šiam laikui manyta, kad 
“tepalas” galįs viską padaryti. 
Kad jis gali apsaugoti holdape- 
rius ir grafterius, gen gateriui 
ir museiluu* ---- aukAtua ir ma-
žesniuB. Tepalas plauke ir, ma
noma, tebeplaukia Čikagoje der 
sėtkais milionų dolerių kas me
tai. O milionai dolerių turi di
delės galios.

Kaip tepalas galingas yra Či
kagoje, rodo paliepimas, duotas 
wardų darbuotojams porą metų 
atgal, Prirrmry balsavimų die
nos išvakariuose: “Jus turite 
su savimi gubernatorių, valsty
bės gynėją, šerifą ir — jeigu 
jums reikės — teisėją. Jei kas 
mėgins pastoti jums kelią, tai 
nustumkite jį. Ateikite* prisi- 
ruošę, ateikite gerai apsigink
lavę.”

Iš kur tepalas plaukia
Tepalas plaukia tiems, kurie 

juo vilgosi, iš įvairių šaltinių. 
Visų tų Šaltinių neišskaitiiuosi. 
Bet ve keletas, sakyti, standar
tinių šaltinių:

Asesmentai, dedami tiems, 
kurie turi miesto arba valdžios 
darbus.

Pasidalinimas algomis su tais, 
kurie turi valdiškas vietas*.

Pasidalinimas pinigais su 
tais, kurie oficialiai turi valdiš
kus darbus ir gauna algas, bet 
kuriems dirbti visai nereikia.

Tepalas plaukia:
Iš tų. kuriems ■Suteikiama pa

aukštinimai tarnyboje, žinoma, 
valdiškose vietose.

Iš įstaigų, kuriose laikoma vi
suomenės pinigai; čia yra gali
mybių gauti komisai, paskolos, 
etc.

IŠ atidavimo kontraktų vie- 
šiemsiems darbams atlikti. Iš 
•supirkimo materiolo tiems dar-

Pago Fago, Samoa. Vadas 
Tamasese, kurį nušovė Naujo
sios Zelandijos kareiviai, kai 
tasai pakelė maištą.

bams. Iš to, kad leidžiama pra
stesnį materialą naudoti ir pra
stesni darbą atlikti, negu pažy
mėta kontraktuose.

Iš protekcijos butlegeriams. 
šios rūšies protekcija šiandie 
skaitosi pelningiausiu tepalo šal
tiniu, Tepalas' plaukia taipjau 
iš gemblerių įstaigų, kekšių na
mų, iš kriminalistų — holdape- 
rių, vagilių gatvekariuose, spe
cialistų prigavystems, etc.

Iš “išlyginimo” taksų.
Iš viešųjų įmonių (Public 

Utilities) — už atliktą “patar
navimą”.

Iš pavienių asmenų už “ne
matymą”, kad krautuvininkai 
arba namų savininkai kartais 
nepildo miesto patvarkymų.

Iš to, kad yra įstaigų ir pa
vienių ypatų, kurioms reikalin
ga įtekmingų politikierių sim
patija.

Pagalios, net iš to, kad di
diesiems grafteriams arba tepa
lo kombinuotus viršytoms sutei
kiama tipsai, kokius Šerus pirk
ti biržoje, kuriuos parduoti, ko
kį savasties jrabala įsigyti, et.c., 
etc,

Kaip matote, tepalas plaukia 
iš įvairių įvairiausių šaltinių.

(Bus daugiau) Čikagietis.

$92.65. Ižde buvo $2,399.81. Da
bar yra viso $2,492.46.

Ačiū visiems aukotojams, S. 
L. A. kuopoms ir pavienėms 
ypatoms, už aukas. Komitetas 
įvertina ir paties šerno darbus 
nuveiktus tautos labui, o labiau
sia pačių Amerikos lietuvių nau
dai. Del jo pasidarbavimo ne 
vienas iš musų šiandie gyve
name gražiai. Broliai, mes' pri
valome gerai atminti tai ir pri
pažinti, kad šernas praminė 
sunkiausius takus mums vi
siems į apšvietę. Mes pasinau
dojome jo triusu, pradėjome 
siekti apšvietos, irtis pirmyn. 
Ir šiandie, ne vienas iš musų 
yra profesionalas arba stam
bus biznieris. Ačiū tam, kad 
šerno knygos skatino mumyse 
noro šviestis, geriau gyventi, 
tai šiandie ne vienas iš musų 
turime geresnius darbus ir 
dirbtuvėse.

Taigi ir yra musų visų parei
ga atminti nuveiktus Šerno dar
bus, kad ir mirusį — j j pagerb
ti. šiandie jau stovi grąžui pa
minklas ant šerno kapo. Tik 
dar liko skolos $715 koht rak to
ri ui.

Laikas trumpas. Beliko vos 
keturi mėnesiai, kada turi būti 
užmokėta skola. Kitaip neteksi
me paminklo. Ar bus gražu 
mums, jei įvyktų toki nelaime 
su Šerno paminklu?

Vyrai, visi pagalvokime da-

bar kas bus. Trūksta dar $715. 
Maža surha. Siurpraiz parė dau
giau kainuoja kokiai šeimynai, 
negu paminklo skola. 0 jau Ko
mitetas vargsta per dvejus me
tus, aukaudamas savo laiką ir 
daug lėšų pakeldamas.

O Čikagoje randasi dar tokių, 
kurie daro juokus iš šio dar
bo ir visgi save vadina šimto 
nuošimčių patriotais. Vienas 
dentistas gražino laišką su šer
no Komiteto atsišaukimu; gra
žino su pastaba “refused”. Dar 

į viena Bridgeporto draugystė, 
taipjau susidedanti iš žmonių, 
kurie skaito save šimto nuo
šimčių patriotais, gražino šer
no Fondo Komiteto laišką ir da
vė griežtą įsakymą daugiau ne
siuntinėti laiškų. Gi dėdė šer
nas visą laiką priklausė 
draugystei ir dirbo jai.

Ačiū, daugiau Komitetas 
draugystei laiškų nesiųs'. 
būva draugystė rami.

Bet, broliai ir seserys lietu
viai ir lietuvaites, mes, šerno 
Fondo Komitetas, kreipiamės į 
jus visus, kurie remiate tautos 
darbus ir tautos kultūrą. Dau
guma iš jūsų jau aukavote Šer
no paminklui. Bet dar kartą 
prašome aukauti, ir greitai už
baigsime prakilnų darbą gar
bingai.—Stasys K, Grišiuis, 6228 
So. Sacramento avenue, Chica
go, III., telefonas — Republic 
7180.

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimų.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vienų iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytų plėvę 
ir sustabdo irritacijų ir uždegimų. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraujų ir tuomi sustab
do gemalų augimų.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, šalio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrų veikimų su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant j j taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (a p g)

CREOMULSION

J
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tai
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Garsinkitės Naujienose'

RADIO IŠPARDAVIMAS
f

Po Naujų Metų
Nauji radios; naujos žemos kainos; daug sučėdysi dabar 
pirkdamas. Nauji Radio Setai: Brunswick, 9 (tūbų su 4 
screen grid tūbomis, Victor Radio, R. C. A. Radiolas, 
Atwater Kent, nauji Majestic Radio. Philco, Sparton, 
Bosch. Didelis pasirinkimas ir lengvus išmokėjimai.

Aukos Šerno Fondui
h/

Šerno paminklo fondui už 
gruodžio mėnesį suplaukė aukų:

Iš Chicagos: Dr. M. T. Strikol 
$10; SLA 134 kuopa $10. Iš 
Waukegan, III. (per “Naujie
nas) SLA 134 kuopa $5; Vin
cas Stukas $2; Pranas Norkus, 
Petras Vaišnoras, Alekas Venc
kus, Antanas' Rybikauskas, An
tanas Rukšėnas, Kazys Grinius, 
Juozas Mačiulis po — $1.

Iš St Louis, Mo, — Vincas 
Chesna $3.

Iš Thorp. Wis. — L. P. Fon
das $5.

IŠ Portland, Ore. — John P. 
Grite $1.

Iš Easthampton, Mass. — 
Tėvynės Mylėtojų Draugystės 
16 kuopa $6.40.

Iš Plymouth, Pa. — SLA. 5 
kuopa $10.

Iš Baltimore, Md. — SLA 64 
kuopa $10.

Iš Warehouse Point, Conn. — 
SLA 334 kuopa $5.

Iš Carnegie, Pa. — SLA 323 
kuopa $4.75.

Iš Woodruff, Wis. — SLA 
841 kuopos nariai aukavo: Jur
gis Vitas $5; Jonas Vitas ir 
Alf. Juodsnukis po $2; Mikas 
VarekojiS, Jonas Varekojis, Jo
nas Guzauskas, Stasys Šaltis po 
$1.

Viso įplaukė gruodžio mėnesį GARSINKI® “NAUJIENOSE”

Naujas Brunswick 4 Screen
Grid Radio modelis S. 14

... $129.00

Bereikalingas 
Skausmas!

*• • v • y ■» ' *■ ■

Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo. 
Daug kehtėjimų tikrybėj nereika

lingi.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie atei

na be pasargos, bet nuo jų visada ga
lima būt prisirengus. Bayer Aspirin tab
letei sutelkia greitą palengvinimą. Lai
kyk bonkute namie. Nešiok plona ekri- 
nutę kišenėj. Tuomet jum nereikės jiefi- 
kot aptiekoe, ar laukti iki namo pareisi.

Ir nemanyk, kad Bayer Aspirin ge
ras tik nuo galvos skausmo, gerklės 
skausmo, ir šalčio! Skaityk patikrintas 
direkcijas palengvinimui neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir kitų skausmų. 
Atmindamas vienok, kad greitas smagu
mas nuo šitų tabletų nėra iš gydimas; jei 
skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok 
save žiūrėdamas to vardo. Visada to 
paties. Visada saugaus. Niekad neken
ksmingas širdžiai.

BAYER AS PI III]S
Aapiriu yra trade Ąrrufl Bayer Fabriką Monoaceticaddeeter of Ballcyiicacui

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedrie 8002

014-11 Reeeevelt RL 
arti St. Louie Av 

CHICAGO. UJU

Vėliausia Victor Radio
10 tūbų, stiprus balsas.

$155.00

Vėliausia Radio ir Vict- 
rola krūvoje, 9 tubu, 
elektrikinis motoras. Kai
na su tūbomis, su

$149.00

Jos. F. Budrik, Ino
3417-21 So. Halsted St

Tel Boulevard 4705

ALL PAN 'iOU'CE O? YOcMSurve -too uita nqo
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FHEM DAYS ARE GONE FOREVER <A New Tune Each Day

THEM DAYS ARE 
GONE FOREVERI
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SAVOTIŠKAS “TEISINGUMAS”

ŪKININKAI PRIEŠ FAŠISTUS

LIETUVOS KUNIGŲ ALGOS

“L. Aidas” rašo apie nesusipratimus su katalikų 
bažnyčios vyriausybe dėl kunigų algų. Valdžia moka 
kunigams algas, bet kunigai skundžiasi, kad jie jų ne
gauna, ir valdžia nežino, kur jos dingsta.

Kunigams algų mokėjimą nustato įstatymas, išleis
tas dar krikščionių valdymo laikais. Oficiozas rašo:

“Esant krikškioniu demokratu valdžiai Lietu- C G

voje, būdavo sustatomi kunigų algų sąrašai ir pagal 
juos per kurijas (vyskupijų administracijas. “N.” 
Red.) iš valstybės iždo išmokami pinigai. Po pasku
tinių seimo rinkimų valdžia, kaip žinome, perėjo į 
valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų rankas. 
Kairioji valdžia, palaikoma seimo daugumos, visai 
atsisakė kunigams algas mokėti. Tik po 1926 m. 
gruodžio mėn. 17 d. perversmo naujoji tautinė vy
riausybė vėl pradėjo algas kunigams mokėti. Iš val
stybės iždo pinigus gaudavo kurijos, kurių pareiga 
būdavo tuos pinigus išmokėti, kaip įstatymas yra 
numatęs, atskiriems kunigams. Bet ilgai netrukus 
iš daugelio pusių, ypač iš provincijos kunigų pasi
girdo daug balsų, kad jie tų algų visai nematą ir 
negauną. Buvo ‘Lietuvos Aido’ redakcijai atsiųsta 
nemaža kunigų laiškų, kuriuose jie skundėsi, kad 
valstybės biudžete jiems skirtų algų ne tik negau
ną, bet ir visai nematą. Vadinasi, iš vienos pusės 
nebuvo vykdomas įstatymas, o iš kitos pusės savo 
nepasitenkinimą reiškė ir patys kunigai.”
Valdžia tuomet, pasak oficiozo, ėmė reikalauti, kad 

vyskupijų administracijos pristatytų sąrašus, kam ir 
kokios algos turi būt mokamos, ir nutarė mokėti algas 
tiktai pagal tuos sąrašus. Bet kurijos tam griežtai pa
sipriešino ir algų sąrašų arba lapų nepristato. Rezulta
tas yra toks:

“Todėl ir kunigams algas išmokėti praktiškai 
negalima.”

Rusijoje šiomis dienomis buvo teisiamas generolas 
Akim Davidov už tai, kad prieš 24 metus jisai organi
zavo juodašimčius ir sukurstė žydų pogromų Gomelye. 
Kaltinamasis tapo pasmerktas mirčiai.

Tai yra savotiškas “teisingumas” — mirtim bausti 
žmogų už nusidėjimą, atliktą prieš daugelį metų, prie 
senosios, panaikintosios valdžios.

Dalykas, žinoma, ne tas, kad to juodašimčio buvu
sio caro generolo reikėtų gailėtis. Bet jo nusidėjimas 
buvo cariško despotizmo vaisius. Su carizmu savo są
skaitas Rusijos revoliucija jau seniai yra suvedusi, ir 
dabar dar vėl daryti kruvinas ekzekucijas už tai, kas 
įvyko prieš ketvirtadalį šimtmečio, tai — be prasmės 
žiaurumas. I

Kurią nors dieną dabartinę bolševikų valdžią pakeis 
kita, priešinga bolševikams, Na, ir ar butų žmoniška, 
jeigu ta naujoji valdžia paskui per kokią dešimtį ar 
daugiau metų medžiotų ir žudytų tuos, kurie buvo kuo 
nors nusikaltę sovietų diktatūros laikais?

Maskvos diktatoriai tomis bylomis ir mirties nuo
sprendžiais, matyt, nori palaikyti baimę savo priešuose. 
Jie terorizuoja žmones, kadangi jie patys yra nusigandę.

Austrijos fašistų “Heimwehr” (Namų Apsauga) 
susipyko su Ūkininkų Sąjunga, ir ginčas tarp šių dviejų 
atžagareiviškų organizacijų tolyn vis labiau aštrėja. Sa
vo apskričių konferencijose Ūkininkų Sąjunga daro nu
tarimus, kuriais griežtai atmetama fašistų užsimojimai 
įvesti krašte diktatūrą.

Fašistai Austrijoje pirmiaus buvo labai įsigalėję 
ekonominiai atsilikusiose provincijose tarpe valstiečių. 
Praloto Seipelio (buvusio, kanclerio) ir kitų klerikalų 
šulų sumulkinti, ūkininkai ėjo paskui fašistus dėl to, 
kad šie žadėjo “paliuosuoti” Austriją nuo “bedievių so
cialistų jungo”. Bet, laikui bėgant, ūkininkai pradėjo 
suprasti, kad fašistai jiems yra daug pavojingesni, ne
gu darbininkai, susiorganizavę į socialdemokratų par
tiją ir profesines sąjungas.

Atsimetus. valstiečiams nuo fašistų, pastarieji pa
liks visai nebaisus Austrijos demokratijai.

Taigi ir tautininkų valdžia galų gale priėjo prie to 
paties, kas buvo daroma kairiosios valdžios. Kunigų al
gų išmokėjimas sustojo (arba beveik sustojo), ir tai per 
pačios dvasinės vyriausybės kaltę.

Katalikų bažnyčios viršininkai Lietuvoje, pasirodo, 
reikalauja pinigų iš valstybės iždo neva kunigams algas 
mokėti, bet tuos pinigus jie pasilaiko sau arba apverčia 
visai kitokiems tikslams, negu jie yra skiriami, šitoks 
valstybės apgaudinėjimas ėjo per visus klerikalų vieš
patavimo laikus ir paskui vėl atsinaujino, kai pervers
mo keliu j valdžių įsiskverbė tautininkai. Tik po trijų 
metų tokios praktikos tautininkų valdžia susigriebė, 
kad tam apgaudinėjimui turi būt padaryta galas.

Vadinasi, milionai litų, kuriuos valdžia kasmet iš
mokėdavo neva kunigų algoms, būdavo “nusavinami” 
dvasiškijos viršininkų naudai. Nėra abejonės, kad dide
lė dalis tų pinigų būdavo suvartojama klerikalizmo po
litikai. Nenuostabu, kad klerikalizmas Lietuvoje taip 
bujojo.

Mokėjimas algų kunigams iš valstybės iždo yra iš 
viso didelė nesąmonė, nes į valstybės iždų pinigus deda 
visi piliečiai, o ne tik parapijonys. Bet jeigu kunigai ir 
butų laikomi valstybės tarnautojais, tai praktika paro
do, kad jie skiriamų jiems algų vistiek niekuomet ne
gaudavo, o visgi jie gyveno ir tebegyvena. Todėl aišku, 
kad algos jiems yra nereikalingos, ir jos turėtų būt vi
sais panaikintos.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Met^ns ..............._....................... $8.0 i
Pusei meti] ....................... -....... 4.0
Trims mėnesiams   ............... 2.0
Dviem mėnesiam ...........  1.5 i
Vienam mėnesiui ............................75

Chicagoj per išnešiotojus)
Viena kopija _______ „________8c
Savaitei ......  18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams .............. ......... ..... — $7.W
Pusei metų ..........    8.5(
Trims mėnesiams ............ — 1.75
Dviems mėnesiams -...............- 1.25
Vienam mėnesiui __ ......... ........... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ................... $8.0(
Pusei metų ....................—____ 4.0(
Trims mėnesiams .................... 2.5(
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Bolševikų diplomatai.— 
Pusė Rusijos gyven
tojų yra analfabetai.

G. Besedovskis savo atsimi
nimuose pasakoja tiesiog anek
dotiškas istorijas apie sovietų 
diplomatus. Štai, pavyzdžiui, 
paveikslas kažkokio Petro Dech- 
;iarenko.

Petro Dechtiarenko
Prie, ukrainiečių atstovybės 

buvo G. P. U. skyrius. Pradžioj 
jos priešakyj stovėjo Petro 
Dechtiarenko. buvusis Kijevo 
čekos pirmininko pavaduotojas. 
Tai buvo keistas subjektas. Jis 
tapo bolševiku 1917 m., būda
mas kareiviu. Dviem metam 
praslinkus', jis dalyvavo gene
rolo Duchonino nužudyme. Tai 
buvo jo didžiausias pasižymėji
mas. Bet užteko ir to, kad da- 
sigauti iki čekos pirmininko pa
vaduotojo vietos. Ir tai nežiū
rint to, kad jis su dideliu var
gu galėjo skaityti. Tarnauda
mas čekoj jis pasižymėjo ne
įmanomu žiaurumu: pats šaudė 
kalinius ir dažnai prisigėręs 
ateidavo į kalėjimą, ir gėdinda
vo moteris. Kai kurie čekos na
riai pasipiktino tokiu draugo 
Dechtiarenkos elgesiu ir prane
šė, kur reikia. Bet visagalis Pe- 
ters'as visuomet užsistodavo už 
jį ir už šlykščiausius prasikal
timus jis beveik visai nebuvo 
baudžiamas.

Apsivedė su grafiene
Kada buvo pradėta organi

zuoti Ukrainos pasiuntinybė 
Lenkijai, Dechtiarenko pareika
lavo, kad jį siųstų į užsienį. 
Pasirodė, kad* jis pametė savo 
pirmąją žmoną,, paprastą kai
mietę, ir suėjo gyventi su kaž
kokia grafiene, kurią jis išgel
bėjo nuo mirties. Tai buvo ko
kių 45 metų amžiaus moteris, 
negraži ir jau pradėjusi vysti. 
Ji su dideliu atsidavimu pradė
jo šviesti savo vyrą, kuris bu
vo kokiu desėtku metų jaunes
nis, negu ji. Kartu su juo ji 
daug skaitė ir net pasiryžo iš
mokyti jį ant piano skambinti. 
Kai pradėjo organizuotis' minė
ta pasiuntinybė, Dechtiarenkos 
žmona pradėjo gundyti savo 
vyrą, kad jis reikalautų toj pa
siuntinybėj sau .vietos. Ir jo 
reikalavimas buvo išpildytas.
Varšuvoj norėjo šeimininkauti, 

•kaip Kijeve
Tarnaudamas užsienyj, Dech

tiarenko pridarė visokių kurjo- 
zų.

Varšuvoj jis jautėsi, kaip 
Kijevo čekoj. Pasiuntinybėj jis 
užėmė kelis kambarius ir ant 
durų prikabino iškabą su tokiu 
užrašu: “Varšuvos gubernijos 
nepaprastos komisijos skyrius”. 

Šumskis pareikalavo, kad ta iš
kaba butų nuimta. Reikalavimą 
Dechtiarenko labai nenoriai iš- 

i pildė, bet savo kambaryj visgi 
rado reikalingu perspėti “Var
šuvos gubernijos nepaprastos 
komisijos sandarbininkus”, kad 
reikalinga būti labai atsargiems, 
kadangi “mes čia iš visų pusių 
esame tarptautiško kapitalo 
ryklių apsiausti.”

Kunigaikštis Obolenskis
Dalyvaudamas ukrainiečių mi

sijoj, sako Besedovskis, aš taip 
pat pradėjau po truputį susipa
žinti su Maskvos pasiuntinybe, 
kuri tuo laiku buvo apsigyve
nusi Romos viešbuty j. Pasiun
tinio pareigas ėjo Leonidas Obo
lenskis. Kai Karachanas buvo 
pasiuntinys, tai jis ėjo patarė
jo pareigas. Vėliau, kai Kara
chanas tapo atšauktas į Mask
vą, tai Obolenskis užėmė jo vie
tą. Pilsudskis atsisakė ką nors 
bendra su bolševikų pasiunti
niu turėti, ir Obolenskiui teko 
dviem mėnesiam į Maskvą va
žiuoti. Į Varšuvą jis grįžo tik 
po to, kai Lenkijos prezidentu 
liko išrinktas' Wojciechowski.

Tipingas Oblomovas
Leonidas Obolenskis buvo ki

lęs iš kunigaikščių šeimos. Jis 
buvo tipingas rusų Oblomovas. 
Iš lovos atsikeldavo paprastai 
apie, antrą valandą po pietų. 
Užsimetęs kambarini apsiaustą 
ir įsispiręs į pantaplius, jis ei
davo į savo ofisą, kad išklau
syti savo štabo narių raportus. 
Tuo pačiu laiku jis gėrė arbatą 
ir valgė pusryčius. Na, ir, ži
noma, gėrė degtinę. Degtinę jis 
gėrė nuo pat atsikėlimo iki pat 
ėjimo gulti. Pasiuntinybės rei
kalais jis mažai tesidomėjo. Pa
duodamus dokumėptus jis daž
nai pasirašydavo visai jų ne
skaitęs.

Obolenskio “nuopelnai”
Praeityj, iki revoliucijos, jis 

tarnavo Urale ir tapo apdova
notas valstybės patarėjo titu
lu. Palaikė jis taip pat ryšius 
su kai kuriais bolševikais, ku
rie buvo ištremti į Uralą. Ypač 
jo santykiai buvo geri su Kres- 
tinskiu, kuriam jis kartas nuo 
karto pagelbėdavo vienokiu ar 
kitokiu budu. Po spalių revo
liucijos Obolenskio draugai ne
užmiršo jo, ir Krestinskis, ku
ris vienu laiku ėjo Komunistų 
Partijos' sekretoriaus pareigas, 
paskyrė savo buvusį geradarį 
į atasakomingą vietą. Tačiau 
Obolenskis niekuomet nesijau
tė saugiai įsitvirtinęs. Jis. gerai 
suprato, kad pakanka jam tru
putį nusikalsti, ir tuoj bus pri
siminta, kad jis paeina iš ku
nigaikščių giminės ir kad prie 
caro valdžios užėmė aukštą 
urėdą. Deliui to jis buvo labai 

atsargus ir dabojo kiekvieną sa
vo žingsnį. Ypač jis vengė ne
susipratimų su čekos nariais, 
kurie bile valandą galėjo iškel
ti jo praeitį ir nutraukti jo 
karjerą. O tuo laiku Varšuvos 
pasiuntinybėj čekistai knibždė
te knibždėjo. Ir su jais visais 
Obolenskis stengėsi kaip galima 
geriau sugyventi.

* * *
Beraščių skaičius Rusijoj

Sovietų Rusijoj kova su anal
fabetizmu vedama nuo 1917 m. 
Tačiau patys bolševikai privers
ti yra pripažinti tą faktą, kad 
dar ir šiandien 50% visų gy
ventojų yra analfabetai, t. y. 
nemoka nei skaityti nei rašyti. 
Tiesa, centralinėse gubernijose 
beraščių nuošimtis palyginamai 
nėra labai aukštas’, bet užtat 
tolimuose užkampiuose jų skai
čius siekia net 80 nuošimčių.

Mordovsko y py gar da
Neseniai, pavyzdžiui, specia

li s “Pravdos” korespondentas 
aplankė Mordovsko apygardą, 
kuri susideda iš dalių Penzens- 
kos, Simbirskos, Nižegorodskos, 
Riazanskos ir Tambovskos gu
bernijų. Ir štai ką ten korespon
dentas patyrė:

Raštingumas nepaprastai že
mai stovi. Tik 18 nuošimčių 
vyrų moka skaityti ir rašyti. 
O su moterimis reikalas dar 
blogesnis. Iš šimto moterų tik 
keturios gali skaityti ir rašyti.

To neraštingumo pasėkos 
jaučiama ir visose gyvenimo sri
tyse . Dauguma valstiečių turi 
žemę paskirstę rėžiais. Dažnai 
vienas rėžis nuo kito randasi 
kokių 20 kilometrų atstume. 
Iki šiol dauguma valstiečių aria 
laukus’ žagrėmis, o akėja me
dinėmis akėčiomis. Sifilis ir 
trachoma yra neįmanomai pra
siplatinę. Gana dažnai sifiliu 
serga 60 nuošimčių vieno ar ki
to kaimo gyventojų. O tracho
ma yra dar labiau prasiplatinu
si. Jąja kartais serga visi kai
mo gyventojai. (“Pravda” gruo
džio 4d.).

Trūksta mokyklų
Kuo galima išaiškinti tą fak

tą, kad Rusijoj yra tiek daug 
analfabetų ?

Pirmiausia, žinoma, tai išaiš
kinama tuo, kad bolševikai ne
deda rimtų pastangų neraštin
gumo likvidavimui ir kitiems 
kliudo tą darbą dirbti. Ir dagi 
daugiau to: jie skaito tą darbą 
prasikaltimu ir meta į kalėjimus 
tuos žmones, kurie bando ati
daryti privatiškas mokyklas ir 
mokyti ten vaikus arba suaugu
sius'.

Patys bolševikai nebando už
ginti to fakto, kad Rusijoj mo
kyklų yra labai mažai. Ačiū 
tam, daugelis net darbininkų 
vaikų nelanko mokyklą ir pasi
lieka analfabetais.

Beraščiais pasilieka vaikai 
“kulokų” ir kitų asmenų, kurie 
priklauso nedarbininkų klasei. 
Bendrai imant, buržujų vai
kams yra draudžiama mokyk
las lankyti.

Draudžia steigti privatiškas 
mokyklas

Taip dalykams esant, nieko 
nėra nuostabaus, kad žmonės 
bando sukurti privatiškas mo
kyklas tiems vaikams, kuriems 
nėra vietos valdiškose mokyk
lose.

Kaip bolševikai atsineša į tas 
mokyklas ?

Jie ne tik neremia tą darbą, 
bet kaip tik priešingai: mokyk
los steigėjus apšaukia kontrre
voliucionieriais ir grūda juos į 
kalėjimus arba ištremia. Tai 
yra faktas, kurio Maskvos' bu- 
terbrodininkai jokiu budu nega
li užginti'. Neseniai ta pati 
“Pravda” paskelbė baisų daly
ką: girdi, Odesoj tapo susekta 
nelegališka mokykla, kurią su
ku re “nedarbo elementas” kar
tu su darbininkais. Tos mo
kyklos steigėjai ir mokytojai 
bus patraukti atsakomybėn.

Kovą ved i su raštingumu
Iš tų faktų aišku, kad bolše

vikai veda kovą ne su analfa

betizmu, bet su raštingumu. Jie 
nenori arba negali įsteigti tiek 
mokyklų, kad jų pakaktų vi
siems vaikams. Vadinasi, dau
geliui vaikų valdžios' mokyklos 
yra neprieinamos. Ir kada tų 
vaikų tėvai bando steigti priva
tiškas mokyklas, tai jie yra 
traukiami atsakomybėn. Ar be
reikia didesnio pasityčiojimo?

Nieko tad nėra nuostabaus, 
kad bolševikiška neraštingumo 

Caro Šeimos Nužudymas
(Tęsinys)

Diskusijos apie ginklus
Klausimas apie tai, kokiu 

ginklu šaudyti, taip pat buvo 
nuodugniai išdiskusuotas. Nu
tarta buvo sušaudyti revolve
riais, kadangi šautuvų šūviai 
butų labai toli girdžiami ir at
kreiptų Jekaterinburgo gyven
tojų dėmesį, šaudymui Volko
vas prirengė savo mauzerį. Pa
sakodamas apie tai, jis ištrau
kė revolverį iš kišenės ir paro
dė jį man. Pasak jo, tokį jau 
mauzerį turėjo ir Jurovskis.

Pereidamas prie aprašymo 
žudymo scenos, Voikovas pasa
kojo, kad Jurovskis taip skubė
jo, kad “iškilmingą istorišką 
aktą” pavertė mėsininko darbu.

Voikovas' čia jau pridūrė, kad 
nutarimu nešaudyti berniuką 
Jurovskis buvo labai nepaten
kintas. Jis buvo tiek žiaurus, 
kad jam nesinorėjo persiskirti 
nei su viena auka.

Liepos 17 d.
Liepos 17 d. 2 valandą nak

ties Voikovas kartu su nepap
rastos komisijos Jekaterinburge 
pirmininku atvyko į Ipatjevo 
namą. Jurovskis pranešė jiem
dviem, kad caro šeima ir visi 
kiti jau išbudinti ir jiems įsa
kyta nusileisti žemyn, į pusiau 
rūšinį aukštą, iš kur jie bus 'to
liau “gabenami”. Jiems praneš
ta, kad Jekaterinburge neramu, 
bile valandą laukiama užpuoli
mo ant Ipatjevsko namo ir kad 
todėl dėl* saugumo reikalinga 
nusileisti į pusiaurusinį kamba
rį.

Caro šeima nusileido žemyn 
2 vai. 45 min. (Voikovas pažiu
rėjo į laikrodį). Jurovskis', Voi
kovas, Jekaterinburgo čekos 
pirmininkas ir du latviai čekis
tai užėmė vietas prie durų. Ca
ro šeimos nariai buvo ramus. 
Matomai, jie jau buvo pripratę 
prie 'tokios rųšies dalykų ir ne 
kartą buvo vežami iš vienos 
vietos į kitą.

Vieni jų stovėjo, o kiti sėdė
jo pasidėję ant krėslų paduš- 
kas. Caras žengė keletą žings
nių link Jurovskio, kurį jis skai
tė susirinkusiųjų' viršininku ir 
ramiai pratarė į jį:

“štai mes ir s'usirinkome, da
bar ką gi darysime?”

Tuo momentu Voikovas žen
gė pirmyn ir jau ruošėsi skai
tyti Uralo apygardos sovietų 
sprendimą, bet Jurovskis jį per
traukė. Jis priėjo visai arti prie 
caro ir pareiškė:

- Nikolai Aleksandrovič, Ura
lo apygardos' sovieto nutarimu 
jus busite sušaudytas kartu su 
savo šeima.

Ta frazė carui buvo tiek ne
tikėta, kad jis mašinališkai ta
rė:

“Ką?”
Atsigręžė į šeimos pusę ir iš

tiesė rankas.
Sušau^ymas^

Tuo momentu Jurovskis kelis 
kartus šovė, beveik atrėmęs į 
carą. Caras sugniužo.

Beveik tuo pat laiku pradėjo 
ir visi kiti šaudyti, šaudomieji 
krito viens po kito. Liko dar 
caraitės, kurios beprotiškai mė
tėsi į visas puses ir baisiai kly
kė.

Jurovskis. Voikovas ir dalis 
latvių pribėgo prie jų arti ir 
pradėjo šaudyti, taikydami į 
galvas.

Kai viskas buvo užbaigta
Kai viskas nurimo, Jurovskis, 

Voikovas ir du latviu apžiurėjo

likvidacija iki šiol neatnešė jo
kių vaisių. Neraštingumas tarp 
vaikų beveik nesimažina. O juk 
bolševikai gyrėsi, kad už dešim
ties metų Rusijoj analfabetiz
mas bus visai likviduotas. Ir 
po viso to šiandien jie patys 
turi prisipažinti, kad Rusijoj 
50 nuošimčių gyventojų nemo
ka nei skaityti nei rašyti.

Bepigu tokioj šalyj aziatui 
Stalindi viešpatauti!

lavonus kai kam pridėdami po 
šūvį, kai ką durklu perdurda- 
mi.

Voikovas pasakojo, kad tai 
buvo pasibaisėtinas vaizdas. 
Lavonai gulėjo ant grindų bai
siose pozose; jų veidai buvo bai
mės ir kraujo s’ukone veikti. 
Grindys pasidarė visai slidžios, 
kaip skerdykloj. Ramus buvo 
tik vienas Jurovskis. Gal būti, 
jis ramus buvo ačiū savo feldše- 
rio specialybei ir pripratimui 
prie kraujo. Jis šaltai apžiūri
nėjo lavonus, rankiodamas nuo 
jų visas brangenybes.

Voikovas taip pat pradėjo 
mauti nuo pirštų žiedus, bet 
kada jis palietė vieną iš carai- 
čių, perversdamas ją ant nuga
ros, kraujas pradėjo veržtis iš 
jos burnos ir kartu su įtuo pa
sigirdo koks tai keistas garsas. 
Volkovui tai padarė tokio įspū
džio, kad jis su baime pasitrau
kė į šalį.

Lavonų išvežimas
Jurovskis davė įsakymą, ir 

latviai pradėjo nešti lavonus 
per kiemą prie krovinių auto
mobilio. Paskui automobilis nu
važiavo už miesto prie vienos 
kasyklos. Jurovskis nuvažiavo 
tuo automobiliu. Voikovas pa
siliko mieste, kadangi jis turė
jo paruošti viską, kas reikalin
ga lavonų sunaikinimui. Tam 
darbui buvo paskirti 15 atsako- 
mingų Jekaterinburgo ir Verch- 
Isaevsko partijos organizacijų 
nariai. Visi buvo aprūpinti nau
jais ir aštriais kirviais tokio ti
po, kokie yra naudojami mėsos 
krautuvėse. Priegtam Voikovas 
parūpino sieros rakštį ir ben
ziną.

Miške ties kasyklos šuliniu

Lavonų naikinimas prasidėjo 
sekamą dieną, ir buvo vedamas 
Jurovskio, vadovaujant Volko
vui ir prižiūrint Gološčekinui 
bei Bieloborodovui, kurie iš Je- 
kateringurgo kelis kartus buvo 
į mišką atvažiavę. Sunkiausias 
darbas buvo sukapojimas lavo
nų. Voikovas prisiminė tą vaiz
dą ir šiurpis' jį nukratė. Jis pa
sakojo, kad kai tas darbas bu
vo užbaigtas, tai ties kasykla 
išaugo kruvinas žmogienos kal
nas, susidedąs iš rankų, kojų, 
liemenų ir galvų. Tą kruviną 
masę laistė benzinu ir sieros 
rakštimi ir čia jau degino. De
gino dvi paras be sustojimo. 
Pritruko benzino ir sieros rakš
ties. Teko kelis kartus iš Jeka
terinburgo tų dalykų vežti.

—Tai buvo baisus reginys, — 
pabaigė pasakoti Voikovas. — 
Net Jurovskis ir tas iki galo 
neišlaikė ramumo ir pasakė; kad 
jei tas dar tęstųsi kelis dienas, 
tai jis iš proto išeitų. Prie pa
baigos mes pradėjome skubėti. 
Sugriebėme, viską į krūvą, kas 
pasiliko nuo sušaudytųjų, į ka
syklos šulinį įmetėme porą ran
kinių granatų, kad išardyti joj 
niekuomet netirpstantį ledą, ir 
į išmuštą duobę sumėtėme krū
vą apdegusių kaulų. Paskui mes 
vėl įmetėme apie des'ėtką ran
kinių granatų, kad geriau iš
sklaidytų kaulus, viršuj, aikšte
lėj prie kasyklos, surausėme že
mę, apibarstėme lapais ir sa
manomis, kad paslėpti laužo 
pėdsakus... Vertė K.
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CHICAGOS 
Z!?4IOS

Dorr nuteistas visam 
amžiui kalėti

Garsioji Dorr’o byla, nagri
nėta 16 dienų, pasibaigė šeš
tadienį, sausio 18 d. Džiurė 
išaiešė nuosprendį, kad Dorr 
yra kaltas dėl nušovimo O’
Brieno, ir paskyrė jam baus
mę kalėtu iki gyvos galvos.

Tai buvo sensacingiausia šie
met byla Čikagoje. Po keletą 
šimtų žmonių susirinkdavo kas
dien prie teismo durų, kad gau
ti progos pamatyti kaltinamuo
sius Dorrą ir nušautojo O’
Brieno žmoną. Kad išgirsti ad
vokatų argumentus ir polici
jos liudymus. Vienok tik ma
ža minios dalis tegalėdavo pa
tekti vidun deliai vietos sto
kos.

šios bylos istorija yra toki. 
O’Brien, tarnautojas pavieto 
rekorderio ofise, tapo pašau
tas namuose, kur gyveno, ad
resu 7328 So. Maplevvood avė., 
anksti rytmetį, lapkričio 20 
dieną. Jis mirė vakare kitą 
dieną.

Ryšyje su pašovimu areštuo
ta Dorr, namo savininkas, ir 
pašautojo žmona, Genevieve 
O’Brien. Per septyiuoliką va
landų moteris, O’Brieno pati, 
tvirtino, kad ji, o ne Don*, pa
šovusi savo vyrą.

Pagalios ji pripažino, kad ne 
ji, bet Dorr pašovęs O’Brieną. 
Pats Dorr tuomet argi patvir
tino O’Brienienės pareiškimą. 
O’Brienienė, be to, prisipažino 
buvusi kurį laiką Dorro mei
lužė. Dorr betgi tvirtino, kad 
tai esanti neteisybė.

* * *
Kada džiurė, klausiusi Dorro 

bylos, išėjo iš kambario, ku
riame buvo užrakinta, skaity
ti savo nuosprendį, tai pats 
kaltinamasai Don pabalo.

Dorro advokatai reikalavo 
arba paskirti mirties bausmę 
Dorrui, jeigu ras jį kaltą, ar
ba išteisintų. Kada tečiaus (Įžiū
rės pirmininkas perskaitė nuo
sprendi Dorrui kalėti iki gy
vos galvos, lai kaltinamasis žy
miai nusiramįno.

Bet kaltinamojo žmona ap
alpo. O’Brieno tėvai pareiškė, 
kad džiurės nuosprendžiu jie 
patenkinti. Valstybės gynėjai, 
kurie reikalavo kaltinamajam 
mirties bausmės, išreiškė ne
pasitenkinimo.

Nepatenkinti esą pareiškė ir 
Dorro advokatai. Jie, mat, įro
dinėjo, kad Dorr, jeigu jis nu
šovęs O’Brieną, tatai padaręs 
netyčia, tąsynėse su O’Brienu. 
O kadangi pašovęs netyčia, tai 
bausmė Dorrui kalėti iki gy
vos galvos esanti neteisinga.

Dorro advokatai kreipėsi j 
teisėją Millerį prašydami Dor
rui naujo teismo. Teisėjas įsa
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kė paduoti formalj prašymą.
Koridoriuje, kai jau byla už

daryta, prasidėjo argumentai 
dėl džiurės nuosprendžio. Ke
lios ypatus net apalpo be ar- 
g umen t uodamos.* * *

Rytoj prasidės O’Brienienės
byla. Ji yra laikoma kalėjime.

Nepavyko iškolektuoti
Nepažįstamas balsas per te

lefoną pašaukė Julius Rosen- 
waldo, Čikagos milionierio, na
mus. Nepažįstamasis reikalavo 
sumokėti $1,700 neva už vyną, 
imtą buvusioms neseniai Rosen- 
waldo vestuvėms'. Rosenwaldo 
privatė sekretorė liepė nepažįs
tamajam pašaukti ją vėliau. 
Tuo tarpu ji davė žinoti apie 
šį reikalavimą $1.700 policijai. 
Kada prašęs pinigų žmogus vėl 
patelefonavo, tai sekretorė pa
prašė jį atvykti ir pasiimti pi
nigus. žmogus atvažiavo. Poli
cija čia jį sugavo. Du jo drau
gai paspruko. Areštuotasai da
vė savo vardą kaip Harry Li- 
piski, sūnūs turtingo Philadel- 
phijos rūbų siuvimo dirbtuvės 
savininko.

Išgelbėjo nuo divorso 
vargų

George Lafoe, 26 metų (3135 
Edge.vvood avė.) apsivedė su 
Betty Tokovich, 21 metų (1037 
N. Franklin st.). Pagyveno jie
du porą mėnesių. Mergina pa
sišalino iš Lafoe namų. Apsigy
veno pas savo tėvus. Sakėsi ieš- 
kosianti divorso. Lafoe atsilan
kė pas ją. Paklausė, ar ji ma
nanti dar ieškoti skirybų. Mo
teris atsakė, kad mananti. La
foe pareiškė, kad nereikėsią tai 
daryti. Jis paleido sau kulką į 
kaktą ir susmuko. Moterei tik
rai nebereikės divorso ieškoti.

Miesto taryba įveikė 
merą Thompson^

Neseniai miesto taryba priė
mė biudžetą Čikagai, kaip kor
poracijai $55,272.205.

Mėras Thompson vetavo tas 
biudžeto sumas, kurios buvo 
skirtos policijai, sveikatos de
partamentui, gatvėms nušvies
ti ir valyti departamentams. Jis 
vetavo kai kuriuos kitus paski- 
rimuš. Vietavimui priežastį mė
ras nurodė tą, kad šiems depar
tamentams skiriama per mažai 
pinigų, idant jie galėtų veikti 
tinkamai.

Mėras reikalavo prie priimto 
aldermanų biudžeto pridėti dar 
apie $4,500,000.

Miesto taryba, aldermanai, 
vakar mero reikalavimą atmetė 
31 balsų prieš 16 jie paliko 
biudžetą kaip priėmė jį pir
miau, tik nukapojo iš kai ku
rių mažiau svarbių skyrių $270,- 
000 ir pridėjo tiems departa^ 
mentams, kurie atrodo esantys 
didesnės svarbos — būtent po
licijai, sveikatos departamentui, 
etc.

A+ A
JONAS PUKINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 17 dieną, 10:20 valandą 
vak., 1930 m., sulaukęs 55 me
tų amžiaus, gimęs Šiaulių ap., 
Žagarės mieste. Paliko dide
liame nubudime moterį Julianą, 
3 sūnūs — Antaną, Joną, o Ta
deušas Lietuvoj, 3 dukteris — 
Justiną Peiką, Zuzaną Šalkaus
kienę ir Julianą, 2 žentu — 
Petrą ir Tamošių, broli Kazi
mierą. brolienę Antaniną, sese- 
rj Johaną Bartkienę, švogeri 
Steponą ir gimines. Lietuvoj 
marčią Bronislavą, broli ir se
serj. Kūnas pašarvotas randa
si 2109 Evergreen Avė.

Laidotuvės jvyks utaminke, 
sausio 21 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų i Šv. Mikolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamlados už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Pukinskio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą^

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Žentai, Brolis, Sesuo ir 
Giminės.

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

Mčro vetavimo aldermanų di
džiuma nepajėgė nugalėti. Mat, 
kad mero vetavimą nugalėti, 
tai aldermanams reikia dviejų 
trečdalių balsų daugumos. To
kiai daugumai stokavo vieno- 
kito balso.

Gaisras stokjarduose
Apdegė Mather Stock Car Co. 

šapa. Nuostolių gaisras padare 
$5,000.

Deportuoja
Suv. Valstijų imigracijos val

dininkai deportavo 57 s'vetim- 
šalius. Jų tarpe deportuota trys

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

STANISLOVAS VAIČIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 18 dieną. 4:30 valandą 
iš ryto, 1930 m„ sulaukęs 37 
metų amžiaus, gimęs Pakalniš
kių kaime, Pajures parapijos, 
Tauragės apskr. Paliko dide
liame nubudime broli Antaną, I 
du brolius — Stanislovą Vai
čiulį, Kazimierą šimeli, Lietu- j 
voj pusbroli Mickų ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 5362 
So. Maplevvood Avė.

Laidotuvės jvyks seredoj, *1 
sausio 22 dieną. 8 vai. iš ryto 
iš namų i šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Vaičiu
lio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami I 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Pusbroliai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

MIKOLAS BUMBLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 17 dieną, 8:30 iš ryto, 
1930 m., sulaukęs 52 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoje, Plungės 
parap., Telšių apskr. Ameri
koj išgyveno 28 metus. Paliko 
didėliame nubudime moterį Ur
šulę, po tėvais Masdlaitę, du 
sūnų — Rranislovą ir Albertą 
ir vieną dukterį Francišką ir 
švogeri Venckų Simoną, Lietu
voj seserj Teodorą ir švogeri 
Anužj. Kūnas pašarvotas ran
dasi 1727 S. Union Avė.

Laidotuvės jvyks utaminke 
sausio 21 d., 8:30 vai. ryte iš 
namu i Apvaizdos Dievo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mikolo Bumblio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sunai ir Duktė

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Butkus Co., Telefonas 
Ganai 3161.

kriminalistai, sėdėjusieji Joliet 
kalėjime.

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Kosulys jus visai nevargins šią 
žiemą, jeigu jus turėsite po ranka 
Foley’s Honey and Tar Compound. 
Ar jus kosulys pasidaro nuo žalčio, 
įdegtų bronchinių vamzdžių, gerklės 
kutenimo, kvaršinančių naktiniu ko
sulių, ar nuolatinio nervinio kruna- 
vimo, kiekviena doza Foley’s Honey 
and Tar Compound savo gydymąją 
balzaminę raminančią vertę perduoda 
tiesioginiai įdegtam paviršiui ir su
teikia tuojautinę pagelbą. Maloniai 
glosto gerklę, šildo ir ramina, priim
tinas jautriausiems viduriams. Ne
turi opiatų ar chlorofęrmo. Užtiki- 
mas ir veikmingas kaip dėl vaikų, 
taip ir dėl suaugusių. Reikalaukit 
Foley’s Honey and Tar Compound. 
Parsidavinėja visur.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III

įvairus gydytojai

Rezidencijos Tel. Midwav 5512
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

8 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Graboriai
J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJ A S 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Modemiška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsam uotoj as
2314 W. 23rd PL 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina’ prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J.
Pigiausias 
, Graborius

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 ict.
f

Telefonas
Cicero 8724

ZOLP
Lietuvis 

Chicagoj

• LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 čMJiitn Ashianrt Avė 

Phone Boulevard 7589

Ofiso Telefonas Virgtnla 0030 
Bes. Tel. Vau Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 Iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
8256 SO. HALSTED STREET 

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 
2-ras Ofisas: 4191 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 5820

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to* 
dėl, kad priklausaB 
Crie grabų išdir 

ystės.
OFISAS;

<«8 W. I8th Strese 
Te). Canai 6174 
SKYRIUS:

4238 S. Halstsd St. 
Tel Vietom 4018

Aki^ Gydyto jai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visoMų akių 

John Smetona, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedaliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

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- 

’sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų

Jei

Dr.

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brunsvvic'k 4983
Namų telefonas Brunsvick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tėl. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Roz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

•nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 

, Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros- 
I pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

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.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
s Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė,

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki II

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet
Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. i Tel. Drexel 9191

DR. /A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3102 S. Halsted Chicago 
arti 31 st Street

Valandos 1 iki 3 vai. po pietų ir nuo
7 iki 8 vai. vakare. Nedėliomis 

ir šventadieny. 10—12 diena

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

__________CHICAGO. ILL.__________

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206
Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sckmadiemąis pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 v. rvte iki 8:30 vai. vak.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East ILl-th Street, 
kampas Wabash Avė.
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir t. t.
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Fhone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį 

dEhIržman
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas por 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 223R ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 3202

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1311
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketverge 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1761 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarais

LP.WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Paįfk 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. w. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin. 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 So. Union Av<\ 

Tel. RoobPvelt :>< J U 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. rak.



buvo įkainuota

NAUJIENOS, Chicago, TU
skaitytojais, tai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

pir- jeigu yra šimtas dolerių, tai O su
jau tikrai bus ir šimtas drau- juos paralis: yra juk pats Jei
gu. O jeigu tų dolerių nėra, tai dejas, pats redaktorius ir pats

Spulka
se-Naujienų spulkos nauja 

rija prasidėjo sausio 2 dieną 
1930. Dabar laikas įstoti į Nau
jienų spulką ir pradėti taupy
ti pinigus.

Kreipkitės į Naujienų 
dėl informacijų. 1739 So. 
sted Street.

ofisu
Ilal-

Čikagos vargai dėl 
taksų

Bėdos su taksais; kas nuken
tėjo, o kas pelnė dėl naujo 
Įkainavimo savasties tak
sams; mėro Thompsono ir 
departamentų viršininkų pra
nešimai

Penktadienio vakara meras 
Tliompson, o. taipgi įvairių mie
sto departamentų viršininkai, 
davė pranešimus taksų klausi
mais svetimkalbių ir vadina
mų Commumty laikraščių at
stovams.

Čia atpasakosiu, esmėje, kas 
buvo pranešta'. •

Čikaga, kaip bet kuris mie
stas ar miestelis, reikalinga yra 
pajamų, kad vesti miesto rei
kalus. Pinigai tam tikslui gau-I 
narna, didžiuma, įvairių taksų 
pavydalu. h’ vienas stambiau
sių pajamų šaltinių esti taksai 
ant nejudinamos savasties.

Šiemet miesto, kaip korpo
racijos, reikalams tvarkyti, bu
vo padarytas biudžetas, siekiąs 
$55,000,000. Biudžetas buvo ma
žesnis, ne kad reikėjo, ba nu
žiūrėta, kad pajamų miestas 
turėsiąs ne pilnai $54,000,000.

Bet pasirodė, kad su $55,- 
000,000 metams negalima išlai
kyti departamentai taip, kad 
jie tinkamai veiktų.

Kad tie ar kiti miesto de
partamentai galėtų verstis to
kia suma pinigų, koki jiems 
skiriama, tai reikia atleisti iš 
tarnybos dalis tarnautojų.

Deliai paleidimo darbininkų, 
departamentų darbas grūmoja 
pakrikti. Paleidus policininkus, 
piliečiams grūmoja pavojus 
piktadarių. Paleidus sveikatos 
departamento tarnautojus — 
porą šimtų daktarų ir narsių 
— grūmoja pavojus miesto gy
ventojų sveikatai. Sumažinus 
sumas pinigų, skirtų gatvėms 
nušviesti, jau ir taip menkas 
kai kuriose vietos nušvietimas 
atrodo tapsiąs dar prastesnis. 
Ugnėgesiai irgi reikalingi ir ne
galima jų kiekis mažinti.

Kas daryti? Reikia surasti 
kur nors pinigų. Ar didesnius 
taksus dėti? Bet jau ir taip 
piliečiai — ypač biednesnėji jų 
dalis — paskutiniu sųvasties 
įkainavimu aptaksuoti kai ku
riose vietose du-tris kartus 
daugiau, nei iki šiol buvo.

Bet viena vieta, turtingiau
sia visoje Čikagoje, turtingiau
sia visoj Illoinis valstijoj, ta
po dabar aptaksuota daug leng
viau, negu iki šiol. Ta vieta 
tai Čikagos vidurmiestis-Loop.

Priešpaskutiniu taksavimu 
vidurmiesČio sąvastis taksoms 
buvo įkainuota virš $700,000,- 
000. Per paskutinius kelius me
tus čia pristatyta daug naujų 
trobesių. Tik atminkite — Clii- 
cago Daily News trobėsis, Ope
ros trobesis, Foreman banko 
trobėsis ir kiti milžinai. Ga
lima drąsiai tvirtinti, kad vi
dų rmiesty pristatė tik per pa
staruosius trejus-ketverius me
tus naujų trobėsių, mažų-ma- 
žaausia, vertės $600,000,000. O 
dabar, kada visiems uždėta di
desni taksai (kai kur 200 ar 
300 nuošimčių didesni), vidur
miesČio visa sųvastis ne tik 
neapkau’nuota taksoms sulig tuo, 
kiek jo turtas pakilo. Ne tik 
nepalikta jo įkainavimas toks, 
koks buvo pirm treje t o-k et ver
to metų. VidurmiesČio sųvas- 

ties paskutinis įkainavimas tak
ioms aktualiai numušta $300,- 
000,000, jei palyginsime su tuo,

Pirmadienis, sausio 20, 1930

Fmancial
FinanHH i-Paskolom

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
r AUTOMOBILIŲ AMATO 

mokinsitčs ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Lietuviai 
rimčių, tik 
‘Triburio”.

turėjo visokių laik- 
r.etu rejo ik ii šiol
Bet jau dabar 
p. Simokaitis su

Čikagos valdininkai skundžia
si, kad iš tu tėjo miesto paket- 
bukss ir negalima algų išmo- Northsidčje

Nieko mio-įSemaška leidžia “Tribūną”. Oi, 
Jie [kad apšvieta bires — kaip iš

mažiau vidur-
apkainuota i ir draugai kažin kur dingsta, 

suma galėtų 
keletą milionų metams'

Tie milionai, kaip i 
suteikta vidur-

,stambiosioms kompa- , . ...... .. keti darbininkams,vartančioms savastis, . . .. . . .» i . stabaus su darbininkais,dolerių. . . .• ,yra pratę visam kam. Bet man 
kaip kad gaila ponų valdininkų, kurie se- 

stok3 ni?u šovelavo pinigus, kad da- 
kai nėra

minu.
- $3(1(1, 
miesuo są 
taksoms, š 
duoti 
taksų,
kekis pfragas, 
m’.esčlo 
nijoms,

• vertas mil.'onus
ATesto I’udžetui, 

jį priėmė aldermanai, 
keturių ar penkių milionų do- bar nenumirtų badu, 
lerių. Miesto darbininkams ne-:pįnjQų. 
mokama algos deliai suirutės « »:<
taksavimo reikaluose. įvairus i Rusijcs komunistai 
departamentai verčiami palei-[v0 kontrolėje gyvus 
sti darbininkus. Departamentų 1 o 
da.bas pakrikęs deliai 
pinigų ir gminoj 
pakrikti, jei bus i 
pinigų, ne kad 
O taksuotojai 
lioninę dovaną 
Čikagos turčiams

Pasak -mero, pi 
lo žinoti faktus, žinoti, ko
kių naštą taksuotojai užkro
vė vieniems ir kaip ją paleng
vina kiliems. Pasak mėro ir 
jo departamento viršininkų, 
jeigu jau reikia didesnių tak
są, 
tik 
lotą 
rie

turi sa- 
žmones.

Čikagos lietuviški komunis- 
sl(>k°’; tai, neturėdami progos kontao- 

a dar labiau į b'uoti gyvus, kontroliuoja 
mažiau | rusiys. Jei manim netikite, 
reikia, i susipažinkite su Tautiškų

* pinių valdybos kai kuriais 
riais.

skirta
jiivnis
suteikė mi 
didžiausieins 

kas metai.

mi
tai

ka- 
na-

tuščio maišo.
❖ ♦ ♦

Pora savaičių atgal man, in- 
šiurino reikalais, teko užeiti 
pas vienų amerikietį, kuris gy
vena adresu 6439 So. Troy st. 
Jis išvažiuoja,* su grupe inži-

inžinierius, 
rymo anglies
111., kurios
šių.

dirbo prie atida- 
kasyklų Orion, 
vienos didžiau-vra

Praktiškos instrukcijos, darbas kol kėjimais. 
valandas.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo- 

. Paskolas suteikiam 
Be jokio komiko. 
S. OSGOOD 
West Division St.
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199

2231

i 24

tai juos reikėjo dėti ne 
tiems, kurie turi namuką, 
ar porų, bet ir tiems, ku- 

valdo vidurmiesČio turtus,
siekiančius milionus dolerių.

Reperi.

Po truputį
Yra sakoma: “Geriau 

ti šimtas draugrų, nei 
dolerių”. Bet mau atrodo ki
taip: geriau turėti šimtas do
lerių, nei šimtas draugų. Nes

ture- 
šimtas

ką nors kitų. Ir, kaip 
pasauliui davatkų ne-

davatka poteriauja 
švento Pranciškaus ronų, 
— prie švento Antano,

Vieni žmonės garbina Lietu
vos kunigaikštį Vytautą. Kiti 
Napoleoną. Treti — Leniną. O 
kiti dar 
matote, 
trūksta.

Viena 
prie 
kita
kad jis sumaišytų kam nors 
protą, trečia- meldžiasi Rokui, 
kad tas kuo nors pagelbėtų. 
Na, kaip matote, visi ir visos 
bizi, ir aš nežinau, ar tai yra 
blogai ar gerai, bet fanatikų 
pasaulyje netrūksta. 

$ ><S
Jau, kaip matosi, ateityje 

laikraščiai bus nelyginant ko
kie automobiliai: kiekvienas 
žmogus turės savo laikraštį.

Teko su 
stibi ką jis 
važiuojame visa šeimyna, kuri 
susidaro iš keturių, ir Rusi
joje mes gyvensime trejus me
tus, šulyg kontraktu. Apsigy
vensime Clmrkove ir dirbsime 
vien tam, kad ištobulinti ang
lies ksisyklask Mums turės mo
kėti dvi dalis rusiškais pini
gais, o trečią amerikoniškais. 
Tokiu budu mes 
mis dalimis ten 
trečią sutaupinli.

Aš užklausiau
sija neturinti savo inžinierių? 
Well, atsakė jis, viena — nė
ra, o antra — gal jie išbėgiojo 
į kitas šalis. >

juo 
pasakė: mes,

pasikalbėti. Ir 
esu,

IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose ansišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. ILL.

Miscellaneous for bale 
įvairus Pardav i m a i 

UŽSISAKYKIT DABAR 
GarsųR riidimn mine rtin anglys: 

akmenų; kaina $6.50 su pristatymu. 
GOVALIS, 

Boulevard 1035

nėra

BLACK Diamond Coal & Supply 
Go., 4917 Loomis. Užsisakydami sau 
anglis šaukite Boulevard 1329. ■

ir
Miscelianeous

Įvairus

Business Service
___ Biznio Patarnavimas 

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co.,
manome dvie- I HARDVVARE, PAJNTS & 
ni’fHtvvAnri o WALL PAPERPiaL3'en>i, O Painters & Decorators 

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

Tel. Victory 7261jo, argi Ru-

Pustapedis.

---- -o-----
PATENTAI, copyriffht* — išradimai 

aokios rųfiiee. B. PELEOHOWICZ
2300 W. Chicago Avė.

Brunewick 7187

vi-

PRANEŠIMAI PLUMBINGAS. Geriausia darbas 
už žemiausią kainą.

JOHN P. DEGNAN
6807 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 0061

Help Wanted—Malė
Darbini lykiju _

REIKIA salesmanų rinkti užsaky
mus ant taisymo elių lietuvių apy
linkėj.

Atsišaukite ar telefonuokite 
METROPOLITAN PAVING CO.

160 N. La Šalie St.
Tel. Central 4674 

Mr. McCann 
nuo 12 iki 4 vul. po piet.

Help Wanted—Female
Darbininkijį^Reikią

REIKALINGA bookeeperka, paty- 
i rusi. Gera mokestis. Kreipkitės: 
Bridgeport Furniture Co., 3224 So. 
Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicatessen krau
tuvė, gera ir išdirbta vieta. Par
davimo priežastį patirsite ant vie
tos. 6529 So. Racine Avė.

I —1% ■■ ■ —

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neriam vilnonius gveterius — 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 įsitikrįnti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 3486

PARDAVIMUI barbemč arba mai
nysiu ant lotų, automobili aus arba 
mažo namuko. Pašaukite Republic 
1861.

O

Automobiles
'28
'20
•29
'27
’2»
’2S
'29 — ''400” Nash Sedan
7136Ls’o7“fiŪ«tėd ŠL,~

$800
$275 
$500 
$250 
$400 
$475 
$095

Buick 5 paa. Sedan ... 
Paigro Sedan 0 ratai .. 
Ksbčk Sedan............. ..
Kaulį Coach epeeial ... 
Ford Coupe . ..............
Chrysler Sodan 

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
Trlangle 9330

Musical Instruments
Maziko* Instrumentai

—o-----
PARSIDUODA grosemė su visais 

bučemės fikčeriais. Apgyventa vi
sokių tautų žmonių apielinkė. Biz
nis seniai išdirbtas. Parduosiu pi
giai. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. Atsišaukite

2249 W. 47th St., 
arba

Telefonuokite Lafayette 4937

2873. Sporto rūbas. Būtinas kiekvienai moterei, galima siūdinti 
storos ir plonos materijos. Sukirptos mieros 16, 18,• 36, 38, 40 ir 
colių per krutinę.

3333. Graži ir elegantiška suknelė. Tinka bile kur ir bile kokiai 
progai. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2905. Naujoviška suknelė. Galima siūdinti iš bile kokios materijos. 
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38. 40 ir 42 colių per krutinę.

iŠ
42

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
Miakymn. lėliškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739
So. Halsted St., Chicago, m.

Vardas ir pavardė)
(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Chicagos Lietuvių Socialistų Rajo
no Valdyba laikys susirinkimą utar
ninke, sausio 21 d., 7:90 vai. vak.,. tattcs
Naujienose. Sekami draugai, valdy- GENIbliAljlNlb
bos nariai, malonėkite būtinai daly- TZ/rAXTrT'D A TZfT’fA'DTTTQ 
vauti: Lapaitiene, Lekavičius, Micke- ŽVOIN 1 Iv A. JA. 1 VJvlU^ 
viČius, Jusas, Rypkevičius, Pačkaus- Statau namus mažus ir didelius, 
kas, Kondratas. Turime aptarti Taipgi taisau senus. Permufinu i 
daug svarbių reikalų, ypačiai rengi- kitą vietą ir duodu patarimus dy- 
mos prie busiančio Chicagos Lietuvių kai. Prirengiu morgičius ant namų. 
Socialistų Vakaro ir tt. A. KAIRIS

Kviečia Organizatorius. a TT . A3230 So. Union Avė.
Phone Victory 2740

$900.00 GROJIKUS pianas, rolės, 
suolelis ir kabinetas už priklausanti 
balansą $100. 6136 S. Halsted St.

Exchange—-Mainai
IŠSIMAINO BEKARNE, 

Daromas geras biznis, mainysiu i 
lotą, cottage, gerą automobilių.

Išsimaino 2 Storai — 7 flatai, mai
nysiu i farmą, privati namą arba 
summer resort.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Kadios
RADIO vartotas 1 mėnesi, naujau

sias modelis, kainavo $169, visas 
elektrikinis. Gražus riešuto kabine
tas. Parduosiu už $65.

1324 N. Homan Avė.

TURIU 2 flatų Austine, po 6 kamb. 
Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
gerų lotų.

HYLE & CO.
2015 Montrose Avė. Lake View 4479

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai, Knygos, 

trumpos apysakos, lekcijos, straips
niai ir pašnekėsiai konstruktyviai kri
tikuojami, parašomi ant užsakymo, 
ar sutvarkymo spausdinimui; daromi 
tyrimai; apgarsinimų literatūra per
tvarkoma, rankraščiai perrašomi 
suredaguojami.

THE LITERATY WORKSHOP, 
Suite 608, 

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

ir

speciaUiUui gydyme ehroallkų ir eaujv li
gų. Jei kiU negiUSjo Jtnnla llgydyU, aUdUa 
Kykit pM mase. Mano pilnas iiegasmiusvl 
<na» atidengs jūsų tikrą liga ir je< a* apu 
imsiu Jus gydyti, sveikata jums augry*. Ei , 
kit pas tikrą apeclalieta, kuris neklaus jutų . ______ _
kur ir kaa jums skauda, bst pats pasakys
oo galutino iiagiamlnavimo—kas jums yra. | MALEVOJIMAS — DEKORAVIMAS

Namų eavininkai, prisirengkite 
prie rendavimo sezono dabar; pada
rykit savo apartmentą patraukiantį; 
pigiai; apskaitliavimas dykai; speci
alybė — apartmentiniai namai.

F. M. BRAID,
2943 Major Avė. Tel. Berkshire 6941

Dr. J. E. Zaremba 
29 W. Jaekson Blvd„ netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo lt ryto iki 1 po 
nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede>- 
nuo 10 rvtn ki 1 no olėtų

Ofiso 
oiotu, 

lioi Financial
Finansai-Paskolos

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

■ ■ ...

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų riešuto valgomojo kamb. 
setas $39.

5 šmotų ąžuolinis Dinette setas 
$17.50.

5 šmotų miegamojo kamb. aut- 
fitas — lova, dreseris, i ‘ , 
springsai, matrasas — $63.

Kaurai 9yl2 $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 

vak.
Nedaliomis iki 5 vai. po 

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
4811 W. Lake St.

Tel. Columbus 0467

Real Estate For Sale

ARTI 63 IR HALSTED
2 flatų mūras; turiu parduoti grei

tai; 6 ir 7 kambarių; ąžuolu tri- 
muotas ir grindys; atskira karšto 
vandens šiluma? garažas; elė ištai
syta. 6409 Peoria St. Kaina nupigin
ta $2,400, dabar $11,500.

CLARENCE O. ROSEN, 
5933 So. Halsted St

skrynia,

10 vai.

piet.

727 W. 50th Place — 5 kamb. mū
rinė bungalow, garu Šildoma. Lotas 
29x125.

7551 Lincoln _ ________
rinė bungalovv ,garu šildoma. Lotas 
30x125.

Moderniški 
assesmentai užmokėti, 
dabar $6,950 kiekvienas, jūsų pačių 
išmokėjimo sąlygos.

FRENCH. tel. Central 4804

St. — 5 kamb. mu-

namai. Visi gatvių 
Buvo $8,500,

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

NORIU PIRKTI bizni, reikalinga 
partnerka ar partneris. Kreipkitės 
šiuo antrašu: Miss J. S., “Rūta” 
Lunch, 1623 W. 51 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parūpinami 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

RAMOVA
THEATRE

3bth and Halsted Street*
V 4

Ndėlioj ir Panedčly, 
Sausio 19 Ir 20

Visas kalbantysis garsusis 
paveikslas

They had to see 
Paris”

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiu* 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir

«i

gražiausia komedija
dalyvaujant 

paskubusiam komikui 
WILL ROGERS

Paskolos suteikiam# 
j vien* dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

labIr sumanų* vyrai _ 
padidinimui uždarbio it 
pirmyn, pardavinėjant 
nauju* 6 cillndalių

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šią 
kam ir geriausiu budu juos parda
vinėti.

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

U

GRAŽI G kambarių cottaffe; fum. Šildo
ma. 2 karų garažas, gatvė ir elė ištaisy
tos; Portage Park, arti mokyklų ir bažny
čių: ’A bloko iki gatvekarių. $7.600, Įmo
kė U $1,000. ’

šaukit
INDEPENDENCE 1542

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
farmos—13 apartmentų po 4-5 kamb. 
Kaina $58,000; morgičiaus $35,000. 
Namas geroj vietoj. 100% išrenduo- 
tas. Tikrai norima parduoti. Far
mos kaina turi būti teisinga. Prie
šais Humboldt parką ir Kedzie bul
varą. Savininkas, 3 augštas, 3211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St.. Chicago, III, 
čia Įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No--------------
Mieros ...... ........... per krutinę

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

F’inijęM Siuntimo Skyrius jit- 
daraš kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

SKOLINAM PINIGUS
$200 iki $30,000

ant 1-mu, 2-nj ir 3-<5ių morjeičių 6%.

J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Westem Avė.
Tol. Grovehill 1033

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didele fran- 

euzų styliaus bungalovv; 5 kamba
rių; tile stogas; 50 pėdų lotas; 3 
extra tumus galima padaryti viršuj. 
Arti N. W. vieškelio ir geležinkelio 
stoties. Kaina sumažinta nuo $11,- 
500 iki $9,500 greitam pardavimui; 
išmokėjimais.

WITTL,
32 Kerwood St., 

Palatine, III.

REIKIA
arLietuviškai kalbančių vyrų 

vertėjų tuoj aus’. Pastebėtina 
proga atsakančiam žmogui. Ga
liu vartoti jus dalj laiko, bet 
galintys dirbti pilnų laikų yra 
labiau pageidaujami. Ofisas at
daras nuo 9 v. ryto iki 8:30 vai. 
vakaro, 
ar

“ŽYMIAUSIA VERTE” 
Augštos rųšies kampinis namas arti 
Washington parko, 18 apartmentų, 
4, 5, ir 6 kamb. Grynai modemiškas, 
A-l stovyje. Rendos neša virš $12,000. 
100% išrenduotas. Tiktai pirmas mor- 
gičius. $10,000 cash reikia. Nepriim
siu mainų. Bargenas, $52500.
MR. SCHERER, COLEMAN & CO. 

4705 S. State St., Drexel 1800

Atsišaukite panedčly 
utarninke tiktai.

lloom 348

29 S. Lu Šalie St.
Klauskite M r. Weser

KAD SUTVARKYTI PALIKI
MĄ. NEPAPRASTA VERTE.

Namas dabar pertaisomas. $2,000 
paims jj. Mūrinis Storas. 5 kamb. 
apartmentas. didelis beismentas. 
1139 XV. Vau Burcn St.‘, arti Racine. 
Geriausia transportacija.

A. R. SCHWEITZBR,
452 Oakdale, 

Lakevievr 2461


