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Praloto K. Olšausko Byla
Teismas eina uždarytomis durimis, bet 

apie jo eigą žinių netrūksta - Kaip bu
vo rasta Birštone pasmaugta praloto 
meilužė Ustjanauskienė

kiek

Kau-

ir, tur būt, teismas juos tikri
no. Vėliau galima, buvo supra
sti, kad teismas liudininkus sai- 
kdina. nes sukinėjasi su mal
dų knygomis katalikų, provo- 
slavų, liuteronų ir žydų dvar 
siškiai. Po to liudininkai iš sa
lės pasipila Į koridorių ir vie
nas kitam pasakoja, kada kas 
turįs atvykti teisman parody
mams duoti.

Iš kuluarų buvo matyt, kad 
prieš pietų pertrauką buvo šau
kiami teismo salėn 7 liudinin
kai, o po pietų net 13 žmonių.

Kai tik teismas iššaukia liu
dininką, tuojau kuluaruose ky
la diskusijos ir spėliojimai, ką 
iššauktasis liudininkas pasa
kys ir ar jo parodymai temps 
aukštyn ar skandins pralotą 
Olšauską. O kai iššauktas kaž 
kuris liudininkas ilgai nukl.iu- 
sinėjamas, tada vienas jaunas

Tas faktas, kad praloto Kon
stantino Olšausko byla svarsto
ma prie uždarų durų, nė kiek 
nesumažina visuomenės susido
mėjimo. Nei valdžių krizini, nei 
blogi metai, nei prof. Volde
maro interviu tiek plačiai ne
iti lerrsuo ja visuomenės, 
praloto Olšausko bvla.

Jau trečia diena, kai 
iš provincijos skambina 

nan telefonais
ir teiraujasi piliečiai, kas de
dasi su pralotu Olšausku: ar 
jis sveikas, ar nėra priepolių 
pavojaus, ar daug j j gali nu
bausti, ar tikrai 
pralotas Olšauskas Stasę Ust- 

janauskienę nusmaugė...
Į tuos klausimus nei mes, 

nei kitas kas atsakyti negali
me, juo labiau, kad ir spaudos 
atstovai neturi progos posėd
žių metu teismo salėj dalyvau- j žydas, tuo melu, kai Įvyko Ust- 
ti. Bet vis dėlto besidominčius j.anauskienos 
byla mes galime nuraminti, k..d rojęs Birštone, 
jei ir ne

viską apie Olšausko bylos
procesą galima žireti, jkioše aplinkybėse buvęs pasie

tai vis dėlto be orientacijos | betas. Jis negalėjo atsikratyti 
šiuo Įdomiu klausimu likti ne-. žurnalistų smalsumo ir klausi- 
reikės, nes per vtsą tą laiką, Į nėjamas pasakojo, ką matęs ir 
kol tęsis praloto byla, mesi ką žinąs.
stengsimės ką nugirdę ir kas! 
bus leistina - savo skaityto- į 
jams pranešti. Taipjau 
stengsimės ryt — poryt Įdėti

nužudymas, vasa- 
, apie ji susirin- 

I kusiems pasakoja, kaip išrodęs 
Ustjanauskelnės lavonas ir ko-

šukos, kepuraitė, batukas.
Kažkoks biršlonietis Laisvės 

mes Alėje lies teismo rūmais pasa
kojo, kad Birštone, pačioje kal- 

velionės dukters nuomonę apie no viršūnėje praėjusių metų
Ustjanauskienės nužudymą, vidury rūgs. mėn. buvęs ras- 

nes ir praloto Olšausko* byloj, (tas moteriškės lavonas, o ne
toli jo iškritusius iš galvos šu-reikia spėti, Ustjanauskienės

duktė duos kapitalinius par-o- kos, kitoj lavono pusėj pliu- 
dymus. Poliau. Mes leirausi- šinė kepuraitė ir moteriškas ba- 
mės ir pas tuos žmones, kurie tukas. Lavonas buvęs galva pa- 
pralotą Olšauską ir Ustjanau- svyręs
skienę senai pažįsta, žino daug pakišta po krutinę, o kairioji

žemyn, dešinioj.i ranka.
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Canon City, Colo. — Paveiksle parodoma valstijos kalėjimo griuvėsiai po gaisro. Kalėjimą, pa
degė kaliniai, kurie po to pakėlė maištą. Tačiau jie tapo numalšinti, žuvo keliolika žmonių.

No. 249

Sovietai pripažino1 J. V. delegatai į ju 
naują Afganista- ros nusiginklavimo 

konferenciją
naujų Afganista 

no valdovą
MASKVA, spalių 21. So

vietų Rusijos valdžia pripaži
no Nadir Chaną kaip Afgani
stano valdovą.

Nadir Chanas nuvertė Bušą 
Sakao, kuris šių melų prad
žioj buvo paėmęs Kabulą, iš
vijęs emirą Inajatulą, ir 
atsisėdęs Afganų soslan. 
Chanas pirmiau buvo < 
Amanulos ministeris.

nusi- 
pir-

Reed
■ pats
Nadir 
cm iro

Australijoj sudaro
ma darbiečių valdžiai

Komunistai vėl gavo 
skaudų smūgį rinki

muose Vokietijoj
BYGA, 

paskelbtu visuotiniu latvių dar
bininkų
suėmė pusantro šimto socialis
tų, jų tarpe penkis Latvijos sei
mo narius.

Visuotinis streikas buvo pa
skelbtas piolestui prieš -vald
žios nutarimą darbininkų 

j nių kasas paimli Į savo 
kietijoj ką tik pasibaigė visuo- {ro](> 
tiniai geležinkelių darbininkų i 
federacijos apskričių atstovų 
rinkimai.

Rinkimų rezultatai labai įdo
mus. Pasirodo, kad šiais rin
kimais komunistai buvo taip 
baisiai sumušti, kaip nė aršiau- j 
si jų priešai, turbūt, nesitikėjo. 
Iš 18 tūkstančių visų manda
tų komunistai gavo tik 180,. 
vadinas, tik vieną nuošimtį vi- i 
su išrinktų atstovų. Didžiausi: 
laimėtojai buvo socialdemokra
tai, kurie rinkimuose gavo dau
giau kaip 14 tūkstančių man
datų, arba 80 nuoš

"9SiX are1Septyni kaltinamieji 
„ iGastonijos byloj pri

pažinti kaltistreikui, vyriausybė

Geležinkeliečių federacijos rin- 
k’tnucse jie buvo visai su
mušti. Laimėjo socialdemo
kratai

Teisėjo nuožiūra, komunistų 
tekstiles unijos vadams gre
sia kalėjimas nvo 2 iki 30 
metų

CANBEBBA, Australija, spalių1 
21. Australijos konservato-| 
rių valdžia, kurios (premjeru 
buvo S. M. Bruce, praeitais rin
kimais visai Darbo partijos su
mušta, šiandie atsistatydino.

Naują ministrių kabinetą 
sudaryti generalgubernatorius 
Slonehaven pakvietė Darbo par-j 
tijos vadą Henry Sculliną.

Naujajame parlamente 
Lo partija turi absoliučią 
gumą.

WAfcHINGTONAS, spalių 21 
— Be valstybės sekretoriaus 
Stimsono, / kuri prezidentas 
Iloover paskyrė Amerikos de
legacijos busimoj juros 
ginklavimo konferencijoj 
mininku, tapo paskirti 
Pennsylvanijos senatorius
ir Arkansaso senatorius Bobin- 
son. Pirmasis yra republikonas, 
antrasis demokratas.

(‘•ako, kad pirmiau preziden
tas Iloover kvietęs delegacijos 
nariais būti senatorių Borą h, 
senato užsienio reikalų komi
sijos pirmininką, ir senatorių 
Walsoną, republ ikonų 
bet juodu atsisakę.

Penkių valstybių juros 
ginklavimo konferencija 
sausio mėnesi Londone.

vadą,

nusi-

epizodų iš jų intymių santykių atlaužta atgal. Taip pat buvę įduotų balsų.
i »• buvill rrnli l'iif vt’£> i XO(lzill. TITir kurių daugelis, gali būt, yra ■ aiškiai matyt, kad 
ir liudininkais šioj byloj iššauk
ti. Ir dar ne viskas.
Teismo kuluarai, kiemas, lių-'
dininkų įspūdžiai ir šnekos, • šakų pririšti. Buvę 
Perkausko, Mildos, Konrade ■ ku, ’ ~ J ■' —
kavinės — neišdžiustami žinių ra, 

šaltiniai.

moteriškės kaklas 3 kartus 
stipriai apsuktas virve, 
virvės galai prie eglaičių 

• visai aiš- 
kad apiplėšimo žymių ne
neš ant piršto žiba aukso

žiedas, piniginė su pinigais,
Teismas uždarė duris, bet nėra į lornetas — žodžiu, niekas ne-
mums uždrausta patiems tei-Į paliesta. Tuojau prisirinkę daug
rautis pas žmones, pas liudinin- i žmonių, atvykusi policija ir
kus, kurie mums gali kartais I buvę nustatyta, kad tai yra
daugiau pasakyti, negu kam ki-1 Ustjanauskienės lavonas, 
tam. Ir paskutinis pliusas, tei- kuri Birštonan buvo a t važi;*.-
smo salės duryse maži stiklo Vusi vasaroti ir jau ryt poryt
langeliai, pro kuriuos bile ka- rengėsi iš ten išvykti.
da pažvelgus vidun galima ten1 
matyti šio proceso herojų pra
lotą Olšauską, teismo stalą, o 
jei sargybinis policininkas al
kūne neužkiša, tai ir advoka
tus su valstybės gynėju.

Trečiadienį, spalių 2 dieną, 
teismo kuluaruose Įspūdžiai 

maždaug toki: Teismas posėdį 
pradeda 9:40 vai. Teismo sa-

Hadus Ustjanauskienės lavo
ną/ tuojau visi pradėję saky
ti, kad
Ustjanauskienę nužudęs pralo

tas Olšauskas.
Ustjanauskienės duktė ir žen
tas Įtarę pralotą Olšauską, nes 
jis ant jų motinos labai 
už nuolatinius pašalpos 
lavimus.

pykęs 
reika-

ligo- 
kon- • GHARLOTTE, N. C., spalių 

21. • Septyni komunistines 
National Textile Workers uni- 

; jos vadai ir nariai, kurie bu- 
' vo kaltinami dėl nušovimo Ga- 
įstonijos policijos viršininko O.

Vokiečių monarchis
.• | |« J • 1 v įsmmjus puucjjįjs vu'smiiiKO i/,

tai kelia triukšmai1 A *> ^110 7
• v mt i L i šiandie Aukšlesniajame teisineprieš YOlin^O Dianai ^uvo iur.vT's (prisaikmtų po-
- c j sčdininkų) pripažinti kalti dėl

1 žmogžudybės.
Tas nusikaltimas baudžiamas

Berlyne įvyko aštrių susikirti- 10
mų tarp policijos ir plieną- ’as_..1-----------
šalmių; daug sužeistu ir areš- I<a.lejinni nuo dviejų iki trijų
įll0ĮU ' ‘ > į dešimčių metų, teisėjo nuožiu-

Italai nežino kame 
slaunas Kaunas

yra

*ORF|
Francuzų lakūnai 

kė i Šanchajų iš 
Mukdeno

atle-

žodžiu, rinkimų rezultatai yra i 
toki: kiekviename išrinktų dar- . 
bininkų atstovų šimte yra 8.0 
socialdemokratų, 1 komunistes 
ir 19 įvairių kitų — liberali
nių, konservatinių ir pilietinių 
— srovių atstovų.

Sovietu buvęs amba 
sadorius ištremtas 

į Sibirą
BERLYNAS, spalių 21. — 

Stalino valdžios oponentai Mas
kvoje praneša savo draugams 
Berlyne, kad Kristijonas Rakov- 
skis, buvęs sovietų ambasado
rius Paryžiuj ir buvęs Ukrai
nos sovietų respublikos prezi
dentas, tapęs “čekos” ištrem
tas i Sibirą.

Tai. matyt, yra sovietų val
džios atsakymas į bendrą Ba- 
kovskio ir Trockio prašymą, 
kad juodu butų atgal priimti 
į komunistų partijij.

BERLYNAS, spalių 21.—Del 
i vokiečių nacionalistų bandymų 

. visų pa-1 vaka.r padaryti demonstraciją 
I protestui prieš Youngo repara- 
įcijų plano priėmimą, įvairiose 
miesto dalyse j 
mų su į 
timuosc buvo nemaža asmenų 

i apkulta. z
Policija, kuri buvo užgynus; 

demonstracijas, areštavo 120 
asmenų, kurie ant rytojaus bu
vo visi, be vieno, paleisti.

Didžiausias susikirtimas įvy
ko šiaurinėj Berlyno daly, kur 
300 monarchistų “plienašalmių” 
organizacijos narių bandė pul
ti žydų sinagogą. Raitoji poli
cija, pliekdama lazdomis, plie- 
našalmius išvaikė.

Prie riaušių bandė prisidėti 
taipjau komunistai iš Koeslin- 
štrasės apielinkės, pagarsėju
sios riąušėmis per gegužės pir
mosios šventę, tačiau policija 
sugebėjo prie to neprileisti. Ke
li komunistai buvo suimti.

Pasmerktieji yra: Fred Er- 
win Beal, komunistų tekstilinin
kų unijos organizatorius; Cla- 
rence Miller, komunistų moky
tojas; Joseph Harrison, orga-

' ■ ! Įvyko susikirti-, pizuotojas; George Carter, W. 
policija?Tuose susikir- M- McG.innisi, K. Y. Hendricks 

ir Louis McLaughlin — ko- 
^munistų unijos nariai.

Mušeikos išteisinti
CONCOBD, N. C., spalių 21.

— Aukštesniame Cabarras 
kauntės teisme jury, surankio
ta iš farmerių ir prekininkų, 
pripažino nekaltais Loray tek
stilės kompanijos žmones, ku
rie buvo kaltinami dėl suėmi
mo, išsigabenimo į laukus ir 
sumušimo komunistų agitato
riaus Ben Wells’o ir dviejų ki
tų jo draugų. Kaltinami buvo: 
O. G. Morehead, Loray teksti
lės įmonės superintendentas; 
Gari Hollovvay, Dewey Carver 
ir Horace Lanc, Loray teksti
lės kompanijos tarnautojai.

3 arabai pasmerkti mir
ti dėl riaušių Pa- 

lestinoje

Meksikos banditai 
mirs už traukinio

Šerifas leido kaliniams 
eiti žuvauti; eina 

pats kalėti

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

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai ir 
stipresni mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 48°

Šiandie
džiasi 5 ;i 
vakaro.

ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 
21. — Francuzų lakūnai Dieu- 
donne Coste ir Maurice Bel- 
lonte šiandie iš Mukdeno, Man- 
džurijoj, atskrido i Šanchajų.

ir 52° F.
saulė teka 6:10, lei-. 

00. Mėnuo teka 7:47

OSLO, Norvegija, spalių 21. 
— Per smarkią vėjo audrą ju
roj, Norvegijos šiaurėj, pasken
do nedidelis garlaivis “Bus- 
ken”, ir astuoni jo žmonės pri
gėrė.

POCATELLO, Idaho, spalių 
21. —. Del to, kad Fremont 
kauntės šerifas James Frede- 
riekson leisdavo kauntės kalė
jimo kaliniams eiti žuvauti, ka
da tik jie norėdavo, federali
nis teismas dabar jį nubaudė 
$500 pabaudos pinigais ir tri
mis mėnesiais kalėjimo.

šerifas Frederickson sako, 
kad paprotys Jeisti kalinimą tu
rėti pramogos tame kalėjime 
buvęs nuo seniai įsigyvenęs, ir 
jis to papročio nekeitęs.

HAIFA, Palestina, spalių 21.
Teismo čia tapo pasmerkti 

mirties bausmei trys - arabai, 
kaltinami ryšy su įvykusiomis 
arabų riaušėmis prieš žydus. 
Jie buvo rasti kalti dėl muši
mo žydų ir nužudymo vieno 
Izako Namano, mechaniko.

MEKSIKOS MIESTAS, spa- 
lių 21. Aukščiausias teismas 
patvirtino mirties nuosprendį 
šešiems banditams, kurie daly
vavo užpuolime Meksikos Mie- 
sto-Larcdo traukinio 1927 me
tais ir nužudyme kelių trauki
nį lydėjusių kareivių.

Katastrofingas katilo 
sprogimas Ispanijoje
BILBOA, Ispanija, spalių 21. 

-u. Vienoj geležies liejykloj va
kar čia įvyko garinio katilo 
sprogimas, kurio dešimt darbi
ninkų buvo vietoj užmušti, o 
apie dvidešimt kitų sužaloti.

Poincare serga; jam pa
daryta antra operacija ;

PARYŽIUS, spalių 21.—Ray- 
mondui Poincare, buvusiam į 
Francijog premjerui, šiandie 
buvo padaryta antra operacija. 
Poincare serga kažkokia vidu
rių liga.

| Kauną ateina vienas egz.
1 Italijos vyriausybės oficiozo 
“II Popolo d’Ilalia”. To laik
raščio ekspedicija ant laikraš- 
čio juosteles šitaip adresą pa- 

irašo: “Bureau de poste Kau
pias, Leltonia”—Latvija. Gali 

PUS- atsitikti, kad koks gabus geo- 
dėl

D ir-

Cechų teisėjas 
merktas mirti 
žmonos numarinimo

; grafijos “žinovas” kitą kartą 
jj kame nors Afrikoj ar Aus
tralijoj atras?

PRAHA, Čechoslovakija, spa
lių 21. Kriminalinis teismas 
Įglave pasmerkė mirties baus
mei teisėją Josefą Odenliali, 
apkaltintą d*el savo žmonos nu
žudymo.

Teisėjas Odenhal 'prisipaži
no davęs sergančiai žmonai nuo
dų tikslu sutrumpinti jos ken- auglio, avis dabar moka iki 40 
įėjimus.

KAUNAS. — Kiaulėms ir ra
guočiams, paskutiniu laiku, kai
nos yra gerokai pakilusios. Ry- 
šv su tuo, avvs brangsta. Re- 

I lai būdavo taip mokama, kaip 
šiemet. Už vidutinio didumo 
paprastos veislės, šių metų prie-

lt. štokai.

Lietuvių
Valanda

iš Radio WLS Stoties
345 metrų—870 kilocyclcs

Antradieny
Spalio 22,1929

nuo 8:00 iki 9 valandai vak
(Central Standard Time)

t

PROGRAMAS

1. BYANSKO-STEPONAVIČIAUS ORKESTRAS.
2. L. BRUNVALDAS — Baritonas, svečias artistas, operos

dainininkas.*
3. BYANSKO-STEPONAVIČIAUS ORKESTRAS.
4. S. STANIULIUT6 — Mezzo Soprano.
5. BYANSKO-STEPONAVIČIAUS ORKESTRAS.
6. P-lčs STRADOMSKAITĖ ir SKEBERIUTE — duetas.
7. BYANSKO-STEPONAVIČIAUS ORKESTRAS.

8. S. STANIULIUTĖ — Mezzo Soprano.
9. BYANSKO-STEPONAVIČIAUS ORKESTRAS.

10. L. BRUNVALDAS — Baritonas, svečias artistas, operos 
dainininkas.
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Lietuvos Ūkio Apžvalga 
1918-1928

(Tęsinys)
II.

VALSTYBĖS ŪKIS
Krašto ūkiški ištekliai spren

džiami dar ir iš to, kokių vals- 
• tybę ir jos aparatų kraštas pa
jėgia išlaikyti. Musų valsty
bės apratas per išėjusį dešimt
metį buvo tokis:

1923 
met. 

žm.
6.868
2.864
4.175
2.293 
2.863 
1.450

Šiandie Prasidėjonedidelė 150.000 sv. st. skola 
likviduojama. Viso Lietuvos 
valstybe 1928 metais turėjo 
apie 89 mil. litų skolų, kurių 
apie 88 buvo užsieniui ir 1 mil. 
vidui. Pereitais metais buvo 
keliama karo reparacijų, klausi
mas, kurios dalis atitenka iš 
Vokietijos skolų Klaipėdos kraš
tui ir to krašto franeuzų oku
pacijos 1921—1923 metais' 
laidos. Bet dėl šitos skolos 
beina derybos.

ŽEMĖS ŪKIS

nuo 1925 metų musų 
rodo vis daugiau pa- 
pereiti nuo javų prie 
ir jų produktų ūkio, ir Krautuvėse

tas Metini'
iš-
te-

1929 
m et.
žm.

7.834 
5.815 
4.409 
4.303
1.453
1.040

977 
166 
133 1

Susisiekimo Ministerija 
švietimo min. 
Žemės ūkio 
Vidaus reikalų min. 
Teisingumo min. 
Finansų min. 
Krašto aps. (civ. tar.) 
Valst. Kontro. min. 
Užsienių reik. min. 
Prez. Klaip. kr. gubern. 
Uinisterių kabinete 
Valstybės Taryboj 
Žydų 
Gudų

Iš 
1913 
m. 21.001 žm 
080 žm.

Ant šitų tarnautojų pečių gu
li viso krašto tvarkymas ir rei
kalai. Šito aparato darbas yra 
valstybės darbas. Iš patiektųjų 
davinių matome, kad musų val
stybės aparatas, nors' ir yra 
mažesnis už panašaus masto ki
tų valstybių, pav. už Latvijos, 
kuri turi 42.000 valdininkų be 
savivaldybių tarnautojų, bet vis 
dėlto yra gana impozantiškas, 
ir augant krašto reikalams jis 
nuolat auga.

Kų valstybė veikė ir kaip ji 
šeimininkavo per išėjusius 10 
metų parodo valstybės biudže
tas ir apskritai jos rankose bu
vusios lėšos finansai. Valstybė 
per tų 10-metį savo finansus 
tvarkė labai atsargiai ir taupiai. 
Tik vienais antrais metais buvo 
valstybės daugiau išleista, negu 
paimta, o šiaip kitais metais 
valstybė vis turėjo pertekliaus.

Paskutiniojo dešimtmečio 
valstybės pajamos ir išlaidos 
taip atrodė:

1924 m. pajamų buvo 236 
mil. lt., išlaidų 232 mil lit.

1925 m. pajamų 
laidų 255 mil.

1926 m. pajamų 
laidų 229 mil.

1927 m. pajamų 
laidų 231 mil.

1928 m. pajamų 
280 mil litų.

Tas sumas valstybė surenka giams buvo 18 centnerių nuo 1 
netiesioginių ir tiesioginių mo- kviečiams 20, miežiams 17, 
kesčių, rinkliavų ir kitų pajamų žirniams 17, avižoms 16, linų 
kelių. ] 
čių vieni muitai 
niuosius trejus metus (1926 
1928) davė kasmet apie 50 mi- kultūrų derlius buvo: rugių 20

Iš akzicų ir mono- cnL (2

136
239

81
29
16 

tarnautojų

reik, minister.
minist.
viso valstybės
m. buvo 19.126 žm. 1926

o 1929 m. 26.-

Lietuvos — neokupuotosios 
srities paviršius turi iš viso 

15.565.000 ha. tame skaičiuje 
dirbamos žemės yra apie 2.800.- 
000 ha., pievų ir ganyklų apie 
1.400.000 ha., miškų apie 875.- 

~ 000 ha., vandenų, pelkių, kelių 
ir kitokių plotų yra apie 450.- 
000 ha.

Visi tie plotai išskyrus pel
kes yra musų krašto gyventojų 
išnaudojami. Daugiausia pelno 
musų kraštui duoda ariamoji 
žemė. Del to dirbamosios ie- 
mės plotas, bendrai imant, di
dėja, nors sėjamos žemės plo
tai metai iš metų svyruoja. Iš 
dirbamosios žemės apie % už
ima kasmet laukų pasėliai, o li- 
kusis %—pūdymai ir nedirba
moji žemė.

Sulig apsėjamuoju žemės 
plotu rugiai Lietuvoj užima pir
mų vietų, paskui iš eilės eina 
avižos, miežiai, bulvės, kviečiai, 
žirniai ir linai. Visos kitos kul
tūros, išskyrus pašarines žoles, 
didelės reikšmes žemės ukiui 
neturi.

Derlius įvairių grudų kultūrų 
vidutiniškai buvo:

Rųšis 1909-1914

tukst.
tukst.
tukst.
tukst.

215

231

mil

mil.

is-

Bulvėš
Regiai
Avižos
Miežiai
Kviečiai tukst.
žirniai tukst.
Sėmenys tukst.
Pluoštas tukst.

m. 1913-1927 m 
tonų 
800 
500 
265 
160 
85 
50 
25. 
24

tonų
1.500

525
350
210
115

60

Atskirų kultūrų 
tuvoje, palyginus jį prieš 
ir dabar, rodo palinkimo diduti.

281., išlaidų • Prieš karų vidutinis derlius 
1909—1913 metų laikotarpy ru-

derlius
262 miU iš

Lie- 
karų

Iš netiesioginių mokės- sėmenims 9, linų pluoštui 9 Va, 
per paskuti- bulvėms 140 cnt. Po karo 1920- 

' 1928 metų laikotarpy itų pat

lijonų litų, 
polių valstybė surenka apie 45 
mil. litų. Iš valstybės tuntų— 
miškų, vandenų
valstybė gauna apie 30 mil. li
tų. Iš valstybės įmonių ir 
rinkliavų turi apie 10 mil., o ki
ta iš kitokių mokesčių.

Išlaidų valstybė daugiausia 
turi susisiekimui—per paskuti
nius 3-jus 1926, 27, 28 m. po 
58 mil. litų, toliau krašito ap
saugai tarp 40—50 mil. litų., 
švietimui— 30-40 mil., žemės 
ukiui—30 mil. finansams tvar
kyti 30 mil., vidaus reikalams 
—23 mil., teisingumui—8-9 mil. 
litų, užsienio reikalams— 4-5 
mil. ir kiti valstybės Kontrolei 
ir vyriausybei laikyti — viso 
apie 3-4 mil. litų.

Pastaba. 1918-23 m. tarpo 
biudžetų čia nepaduodame, nes 
sunku tiksliai parodyti auksinų 
sumas litais.

Valstybė skolų per tų 10-tį 
buvo daug kartų ir visokių pa
sidariusi: buvo užtrauktos' 3 
vidaus paskolos auksinais—su
moje apie 30 mil. auksinų, tos 
beveik likviduota, Amerikoje^— 
iždui skola sumoje 6 mil. dol. 
tėra likviduojama, Amerikos 
lietuviams sumoje apie 20 mil. 
litų bus apmokėta 1935 m. 
Francuzijai už gelež. medžiagų 
ir amunicijų sumoje apie 6 mil. 
frankų likviduota. Iš Vokieti-i 
jos paskolinta apie 115 mil. 
markių. Paskola jau likviduo
ta susitarimo keliu. Anglijai

cnt. aukštesnis), kvie- 
(viso 1 centneris aukš- 
miežių 19 (2cent. au- 

išnaudojimo ikštesnis), žirnių 17 (tas pat), 
avižų (3 cent. aukštesnis), linų

čių 21 
tesnis),

sėmenų 12 (8 cnt. aukštesnis), 
pluoštų 12 (taip pat 3 cnt. au
kštesnių) ir bulvių 200 cnt. (60 
cnt. abkštesnis).

Bendrai javų derlius Lietu
voje per tų laikotarpį siekė 20 
centnerių, linų 12 'cento. ir bul
vių apie 200 cntn. niro 1 ha.

Buvo atskirų atsitikimų, kad 
javų derlius Vakarų Suvalikjoj 
laikėsi vidutiniškai po 40 cent
nerių nuo 1 ha. Ir tokių ūkių 
skaičius nemažėjo, bet didėjo.

Nors 
kraštas 
linkimo 
gyvulių
ieško būdų išplėsti techniškų 
augalų kultūrų, kaip linai, cuk
riniai burokai, kurių mėgini
mas įveisti Lietuvoj davė ga
na gerų rezultatų, bet grudų 
derlius dar vis' tebesudaro tau
tos turto ir pelno pagrindų.

Derliaus perteklius tokiuose 
kraštuose kaip Lietuva, yra vy
riausias akstinas gyventojų 
perkamųjai ir mokamųjai galiai 
sudaryti, tai yra tai galiai, ku
ria remiasi valstybės užsienio 
prekyba ir finansai. Nuo per
kamosios ir mokamosios galios 
didumo pareina mokesčių aukš
tis valstybei ir savivaldybėms, 
o taip pat ir kultūros reikalavi
mų augimas.

Per 10 išgyventų metų, iš
skyras 2—3 metus, Lietuva tu
rėdavo derliaus perteklius, nors 
atskirų kultūrų derlius, parei
namai nuo oro sąlygų ir kitų 
aplinkybių, vienų metų būdavo 
didesnis, kitų—mažesnis. Javų 
linų ir pašarinių žolių derliaus 
perteklius davė galimumo Lie
tuvai eksportuoti arba pačius 
grudus, arba jais užaugintus 
gyvulius ir jų produktus.

Svarbiausi grudų eksporto 
metai Lietuvai buvo 1923, 24 
ir 25. Smarkiai kritus 
grudų kainoms pasaulio 
dėl didelio jų užvežimo 
jurio kraštų: Amerikos, 
dos, Argentinos, 
grudų
nuo tų metų beveik visai su
stojo ir prasidėjo net atvirkš
čias reiškinys, būtent— grudų 
įvežimas.

Nuo to laiko musų žemės 
ūkis atrodo griežtai pasukęs į 
linų, gyvulių ir jų produktų ga
mybų.

(Bus daugiau)

po to 
rinkoj 
iš už- 
Kana-

Australijos 
eksportas iš Lietuvoj

Silpni Nervai?
, , 1—na—■>—.11—»—-»U—»« ——<M—all_—im^u.i—u:i_—

Mrs. H. L. Harris. Fabor. Va., sako, 
"Kuomet aš pradėjau vartoti Nuga-Tone aš 
buvau visai nervuota. Aš taipgi buvau 
nusilpusi, visada jaučiausi nuvargusi, ne
turėjau energijos, turėjau prasta kraują, ma
žai svėriau ir vos tik galėdavau atgauti 
kvapu. Aš vartojau Nuga-Tone tik per 20 
dienų ir galiu teisingai pasakyti, kad jau
čiuosi geriau, negu pirmiau per mėnesių 
mėnesius."

Per 35 metus Nuga-Tone atlieka puikiau
sių užduoti nuraminant ir sustiprinant silp
nus, nervuotus žmones, sustiprinant kraujų 
suteikiant daugiau jėgos ir energijos vi
siems kūno organams ir raumenims. Nuga- 
Tone taipgi pagerina apetitų ir pagelbsti vir
škinimui, prašalina svaiguli, galvos skau
dėjimą, gasuH iš skilvio arba žarnų ir už- 
kiotoilmų. Prašalina inkstų ir pūsles nevei
kimą ir silpniems žmonėms. Vartokit jas 
koletų dienų ir pastebėkit dideli pasitaisy
mų. Nuga-Tone pardavinėjamos vaistinėse, 
jos turi pagelbėti arba pinigai gražinami. 
Žiūrėkit garantijos ant kiekvieno pakelio. •

Nebūk vienas iš milionu* 6 
kentėti skausmus šįmet!

C

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

sustingimų iš muskulų ir sųnarių.

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

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

puikus Linimentas įsisunkia 
p?Y odos skylutes, suteikia urnų 
palengvinimų skausmų apimtoms 

; kurto dalims, prašalina kraujo su- 
kepima ir atstato tinkama kraujo 
cirkuiiaciių.

Skausmai ir gėlimai išnyksta 
kaip magišku busit:; skaudėjimas,

nušalimas ir sustingimas tuojaus 
apleidžia justi pailsusius musku
lus ir sąnarius. Tikrai jis atneša 
žmogui.atnaujintų jėgų ir jaunu
mo jausmų po sunkaus dienos dar
bui.

Už 35c. ar 70c. bonka, galima 
nusipirkti bilc vaistinėje mieste, 
atidarys jums naujų vaizdų į gy
venimų — maloniai sveikas gyve
nimas, pilnas smagumų, laisvas 
nuo gnaibančių ir virpančių 
skausmų!

Pasarga: Akyvaizdoje didelio 
Pain-Expcllerio pasisekimo visuo
menėje, daugelis pavyduolių par
davėjų mėgino kopijuoti ir nieko 
nepasiekė, todėl persitikrinkit, 
kad musų vaisbaženklis — Inka
ras butų ant bonkos, kuomet per
kate Pain-Expellerį. Nepasiten
kinkite jokiu kitu išdirbiniu ir vi
suomet reikalaukite Pain-Ey.pel- 
lerio. Ap.gr.—No. 89 A

Del paminėjimo 14-tų metų pasekmingo biznio vedimo ir dėl padėkavo- 
jimo ir didesnio pertikrinimo savo rėmėjų, skelbiame šį išpardavimą už 
labai -

Nužemintas Kainas
, •' *» X » » . • i. . > ' ■

Nes šiame išpardavime aukaujame savo uždarbius - parduodam už musų 
pačių kaštus ir dar žemiau.

$400,000.00 Vertės Prekių
Su kurioms yra užpildytos šios didžiausios Lietuvių Krautuvės Ameriko

je, yra dėl tamstų naudos ir pasirinkimo,

Desėtkai-Šimtai ir Tūkstančiai
M • -K

Rakandų, Radios, Pianų, Kauni ir Visokių
Namams Reikmenų

Rasite čionai - Pirksite ir sučėdysite daug daugiaus negu kad tikėjotės.

Išpardavimas tęsis tik šią savaitę. Pirmutiniai pirkėjai gėrėsis pirmu pa
sirinkimu, todėl

Bukite Musų Krautuvėse Šiandien!
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio Vakarais

Tėmykite musų skelbimus šiame laikraštije vėlesniuose numeriuose ar
ba reikalaukite musų cirkulioro, kuriame yra nurodyta daugybės įvairių 
bargenų ir dovanos.

SOUTH o I ARGESTyyESTSlDEsJ^^^^

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Brighton Park Marųuette Park

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400
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ginio krizio, kilusio 1837 
tais, tiesimas nepradėta iki

me-
1817

laiko padaryta dešimtis mylių., 
burah!

Kai kas iš Čikagos praeities 
dabarties

i r Stakas gelžkeliui tiesti 
pardavinėti rugpiučio 10 dienų 
1847 m.

imta

Pirmas lokomotyvas gelžke
liui atgabenta Čikagon laivu 
Buffalo. Jis buvo, kaip sako
ma, “second hand”. Ir vagonai 
buvo antrarankiai. Pirmas 
traukinys paleista kalbamuoju 
gelžkeliu lapkričio 20 dieną 
1848 metų.

Koks gelžkelis buvo
Kada paleista traukiniai bė

gioti, gelžkelis buvo 10 mylių j 
ilgio — iki Pesplainės upės, 
iki Desplaines upės.

Gelžkelio patalas nutiestas ši
tokiu budu: skersiniai balkiai 
(špalos) padėta, kaip ir šiandie 
yra dedama.

Viršuj jų nuklota išilgai len-
• paskandinti’ jame nepaly- los šešių colių pločio ir storio.

Pirmieji geležinkeliai
.Jau buvo minėta šiuose strai

psneliuose apie dumblą, kuris 
Tetikėdavo nugalėti važiuojan
tiems į Čikagą arba iš Čikagos.

Taigi, bent arčiau Čikagos, 
pradėta keliai taisyti. Pirma
sis taisymas buvo daug-maž 
toks: dėta išilgai kelio seno- 
jai, o ant jų, skersai lentos.

1818 metais šiokiais keliais 
Čikagon atvažiavo 70,000 ve
žimų su tavorais. Reiškia, apie 
200 vežimų dienai.

Atsirado naujas amatas. Tai 
profesiniai vežikai tymstoriai. 
Pas juos išsidrbo net savotiš
ki ‘džiokai” kelionei. Vienas tų ' 
“džiokų” būdavo įvaryti j dumb
lų ir 
rusins važiuotojus.

I’ž važiavima šitokiais ke
liais imta mokės ties: 37 su pu
se centų ketverto arklių 
ktui, 24 centai — dvejeto 
lių jaukini ir 12 su puse 
tų vieno arklio velkamam 
žimui.

Vežikai pakeliui kai kada 
vogdavo vištas ir užkabinėdavo 
farmerių dukteris. Čikagoje 
dauguma jų sustodavo kempė
se ir pigiuose viešbučiuose, čia 
maišydavosi visokio svieto — 
ramių farmerių, suktų svieto 
perėjūnų, vagilių ir kekšių, vi
sokio plauko amatninkų.

Nepaliaudami moralistai į- 
spėdavo farmerius saugotis pri
gavikų, kaip kad šiandie polici
jos komisionierius įspėja mo
teris nesinešioti daug pinigų, i... , ,. . . ® I Sukrauta maišai i vagoną,šiaip teciaus nieko ypatingo; _ . > •(nepraėjus ne valandai neveikta. Alatote, nors Čika-, 
gos morale stovėjo ne kaip au
kštai, bet biznis buvo gaivus, 
tai išrodė, kad gyventi galima.

Galena ir Chicago Union IKailroad

jau- 
ark-
cen-
ve-

O jau ant tų lentų (ar balkių) 
nutiesta geležiniai bėgiai 2 su 
puse colių platumo ir trijų ket
virtadalių colio storumo.

Šiandieninis didysis lokomoty
vas, uždėtas ant tokių bėgių, 
sulaužytų kaip matai ir geležį, j 
ir medinius balkius ir nusmeg-Į 
tų žemėn.

Bet visgi tai buvo geležinke- 
lis!

Pirmasis tavoras atgabentas 
geležinkeliu Čikagon

Lapkričio 20 dienų statytojai ' 
; ir gelžkelio fisansuotojai nuva
žiavo iki Desplaines upės.

Čia jie radę farmerį su veži-| 
mu kviečių, kuris važiavo Či-1 
kagon. Farmeriui pasiūlyta

I nugabenti jo kviečius Čikagon.1 
iL 

laiko, 
farmeris ir jo kviečiai buvo Či
kagoj. Supraskite: j valandą

B?t visgi jausta stoka kelių, 
stoka greitesnio susisiekimo. O 
ypač nužiūrėta, kad geresnėmis 
susisiekimo priemonėmis bus ga
lima padaryti pinigų.

“Pinigų padaryti”—to nerei-1 
kia užmiršti ne valandėlei. “Pi-j 
nigų padaryti”—buvo ir pasi-, 
lieka svarbiausias akstinas, ku
ris vertė ir tebeverda čikagie- 
cius skubėti, lenktyniuoti, lip
ti per galvas kitų.

Pinigams daryti ir sumanyta 
Čikagą sujungti gelžkeliu su 
( ra Iena daug didesniu, ne kad j 
Čikaga, mainų miesteliu.

čarteris gelžkeliui tiesti gau-1 
ta 1836 metais. Bet dėl pini-

Žinia pasiekė farmerius. J sa
vaitę laiko prie Desplaines sto
ties jau laukė 30 vagonų kviečių 
gabenimui j Čikaga.

(Bus daugiau) čikageitis.

Išmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 

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

vaitę.
Musų lavinimas pri
rengia jus vietai i 

F* trumpų laikų, die
nomis ar vakarais. 

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

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

MILDAV

THEATRE
3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

22, 23 ir 24
Bus rodoma visas kalbanty

sis paveikslas

“Madame XM

dalyvaujant
Ruth Chatterton, Lewis Stone

Raymond Ilackett
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
“Lookout Below”

Kalbančios žinios.

VYRAI!
s Pasitarkite su Dr. Koss, dykai, apie bile ligų ar 
silpnumą.

Geriausi Amerikos ir Europos metodai yra var
tojami gydymui chroniškų, nervų, kraujo, odos, in- 
kstų, pūslės, šlapumo ir privatinių ligų. Jo specia- 
lis gydymas dėl vyrų, kurie kenčia nuo lytinio 
silpnumo atgaivina stiprumų ir jėgą silpnų organų. 
Vaistas 914, pagerintas 606 už $5 

DR. H. M ROSS Karsus Europos vaistas, bendrai su Dr. Ross 
Specialistas specialiu gydymu, išgydo sifili, skaudulius ii’ krau

jo pakrikimus. Jo kainos yra žemos ir lengvi iš
mokėjimai padaro šiuos pastebėtinus gydymus prieinamus kiekvie
nam.

- Dr. Ross sėkminga 30 metų praktika ir jo tūkstančiai išgydytų 
pacientų, yra užtikrinimas ligoniui, kad jis bus gydomas sėkmingai.

Pasitarimas yra dykai ir griežtai konfidencialia. Tas neuždeda ant 
paciento jokių pareigų. Neatidėliokit, ateikit šiandie!

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street 

kampas Monroe Street, Crilly Building. Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto, kambarys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl moterų.

25 METAI SIAME NAME.
Valandos: Kasdie 10 iki 5. Nedėliotais 10 iki 1. Panedėliais, Seredo- 

mis ir Subatoinis nuo 10 v. ryto iki 8 v. vakaro.

U

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexą apsau
ga nęplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems niauja
miems vilnoniams.

Feen:a;mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos -

MOKYKLOS NMRBB, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU tlNOTI ilTA

KALBtDAMA aukitesnės mo
kyklos merginoms apie asme
nini higieną, patyrnsi distrik- 
to nur*i nesakė:

‘'Viena pagrindini* taisyto* 
lių dėl merginti sveikatos, rei
kia atlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalls manto* 
ėtinlmaa ir dieta turi hut ear. 
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentą, kuo
met, nujol turėtų būti varto* 
Jamaa. Paimk 
▼Iena vakar*, 
nesmagumo.“

Nujol galit 
rint kaip jus 
viena moteris 
tmtelj namie.

ieukAtą kiek-
Jo» Dvpadarra

vartoti neitu* 
Jauėiatėe. Kiek- 

privalo turėti

Garsinkite. NAUJIENOSE
JUST KIDS—Graduating From Kid Day! Bv m Carter

I

Ddicious

CHEESE

KRAFTPHENIK 
CHEESE COMPANY

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

Kas Per Vienas Yra Tas 
Jeronimas Plečkaitis?

Sekmadienį Vokietijos sostinėje nacionalistai (tau
tininkai) surengė protesto mitingą prieš Youngo planą, 
kuris, fanot jų, “pavergs tautą”. Jie bandė taip pat pa
daryti demonstraciją ties prezidento Hindenburgo rū
mais, o kada policija neleido jiems maršuoti gatvėmis, 
tai jie šoko su ja muštis. Rezultate dvejetas riaušinin
kų tapo užmušta ir daug sužeista.

Šis Vokietijos monarchistų žygis primena šių metų 
gegužės mėnesio įvykius. Tuomet irgi kilo, Berlyno 
mieste, kova tarpe policijos ir demonstrantų ir buvo 
užmušta ir sužeista nemažas skaičius žmonių.

Gegužinėse riaušėse policiją užpuolė komunistai, o 
dabar — ginkluotos nacionalistų gaujos. Pasirodo, kad 
tos dvi kraštutinės partijos vartoja vienodą taktiką ko
voje prieš demokratinę respubliką. Ir komunistai ir 
nacionalistai respubliką neapkenčia; ir vieni ir antri 
jėga priešinasi valstybes organams, kuriems pavesta 
prižiūrėti tvarką respublikoje; ir vieni ir antri kelia, 
tuo budu, riaušes tikslu diskredituoti respubliką žmonių 
akyse.

Šitaip daro tos dvi kraštutinės partijos dėl to, kad 
jos nepajėgia pakreipti savo pusėn daugumą piliečių. 
Nesugebėdamos įtikinti žmones, jos mėgina laimėti 
smurtu.

Aišku tečiaus, kad jiedvi abi laimėti negali. Jeigu 
Vokietijoje paimtų viršų nacionalistai, tai, sunaikinę 
demokratinę respubliką/ jie įvestų panašią fašistišką 
diktatūrą, kaip Italijoje, — ir tuomet komunistai nebe
galėtų nė cyptelėti. Priešingam atsitikime, jeigu pergalė 
tektų komunistams, tai pastarieji įsteigtų tokį pat te
roro režimą, koks šiandie gyvuoja bolševikiškoje Rusi
joje. Tuomet butų statomi “prie sienos” ir sušaudomi 
tie ponai, kurie šiandie remia nacionalistus (ir, žinoma, 
ne tik jie vieni).

Taigi, net ir pačių komunistų ir nacionalistų atžvil
giu, yra geriau respubliką ginti, negu ją griauti, nes 
respublika jų nežudo ir nedraudžia jiems vesti savo 
agitaciją. Bet fanatizmas daro tų dviejų partijų žmo
nes aklais.

Nėra abejonės tečiaus, kad respublika sugebės at
siginti nuo fanatikų ir iš dešinės ir iš kairės.

ATSIMETĖ NUO MASKVOS

Francijos angliakasių sąjunga Loire’os departa
mento, kuri iki šiol priklausė “raudonųjų” (bolševikų) 
darbininkų unijų susivienijimui, nutarė atsimesti nuo 
bolševikų, ir nė vienas sąjungos narys tam nutarimui 
nepasipriešino.

Santykiai tarpe organizuotųjų angliakasių Fran- 
cijoje ir Maskvos jau ir pirmiau buvo nepergeriausi. 
Bet pastaruoju laiku jie visai ant jos supyko, kada ko
munistų partija, sulig Rusijos “kardinolų” įsakymu, 
pašalino iš partijos angliakasių federacijos sekretorių.

Taigi irimo procesas Francijos komunistuose eina 
gana sparčiai. Per keletą paskutinių savaičių, Maskvai 
liepiant, išmesta iš komunistų partijos visa eilė žymiau
siųjų vadų, kurie nenorėjo aklai klausyti Stalino klap
čiuku. Tapo pašalintas iš savo vietos generalis partijos 
sekretorius Semard ir pakeistas kitu asmeniu. Tapo 
“paliuosuotas” nuo savo pareigų vyriausias centralinio 
organo “L’Humanitė” redaktorius Vaillant-Counturier, 
kuris sėdi kalėjime už priešvalstybinę .agitaciją armijo
je. Jie buvo perdaug “sudešinėję”.

Neseniai išmesta iš komunistų partijos miesto Vii- 
letaneuse burmistras (meras), p. Lauže. Išmesta taip 
pat Paryžiaus priemiesčio Clichy tarybos narių (alder- 
manų) dauguma kartu su burmistru. Priemiestis Clichy 
iki šiol buvo komunistų tvirtovė. Komunistas burmist
ras ir tarybos nariai dabar “nusidėjo” tuo, kad atsisa
kė vykinti vietinio komunistų partijos skyriaus nutari
mą.

Šitaip toliaus dalykams einant, netrukus pasiliks 
nuo komunistų judėjimo Francijoje tik nešvankus kva
pas.

GASTONIJOS NUOSPRENDIS
Prisaikintieji posėdininkai pagarsėjusioje Gastonia, 

N. C., byloje išnešė nuosprendį, kuriuo septyni kaltina
mieji pasmerkiama kalėjimui nuo 2 iki 30 metų.

*) Esu daugiau negu tikras, kad 
Lietuvos fašistai perskaitę šias eilu
tes tuoj savo spaudoj klyks, jog jos 
yra gimusios Varšuvoj. Kad jie to 
padaryti nepamirštų, pakišu jiems tą 
mintj iš anksto. — Pr. An.

Užsisakymo kaina;
Chicagoje — paštu:

Metams__________________ $8.00
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irderiu kartu su užsakymu.

Tos bylos pradžioje kaltinamųjų suolan buvo pa
sodinta 13 vyrų ir 3 moters ir jie buvo kaltinami pir
mos rųšies žmogžudyste dėl policijos viršininko Ader- 
holto nužudymo. Paskui devyni buvo paleisti ir kaltini
mas prieš likusius septynis tapo sušvelnintas, taip kad 
nė vienas jų nebegalėjo būt nubaustas mirtim.

Gastonijos policijos viršininkas buvo sužeistas (ir 
ant rytojaus mirė nuo žaizdos) susišaudyme, kuris įvy
ko tarpe būrio policininkų ir streiko organizatorių ko
munistų bei streikininkų. Tas faktas, kad policininkai 
buvo atėję į unijos ir streiko vedimo centrą, leidžia ma
nyti, jogei policininkai ir buvo to susirėmimo kaltinin
kai. Bet Amerikoje yra paprastas dalykas, kad bylose, 
kurios kyla iš tokių susirėmimų, policija visuomet lie
ka “nekalta”. , ' . .

Antra vertus tečiaus, komunistai šiandie Ameri
koje turi tokį blogą vardą, kaipo nenaudėliai ir triukš
madariai, kad plačioji publika vargiai kiek gyviaus 
reaguos į tą teismo nuosprendį.

(Tęsinys)
“Ylos maiše nepaslėpsi”

Negali būti abejonių, kad 
tarpe svarbiausių priežasčių, 
kurios verte Voldemarą suėmus 
skvernus dumti iš Ženevos, bu
vo ir ta, kad paslėpti Plečkai
čio kaipo provokatoriaus aiškė
janti veidą ir galimas su tuo 
nemalonias Voldemarui pasek
mes. Nes jo žvalgyba reikalau
janti Plečkaičio, politines polici- 
jos valdininkai ir kvaili žurna
listai, kurie visi kartu suėmus 
savaime aišku nieko nežinojo ir 
negalėjo, apie Plečkaičio bičiu
lystę su Voldemaru, žinoti — 
galėjo Voldemarą pastatyti į 
tokią podėtį, kurioj jis atsidū
ręs jau ir ateity nebūt galėjęs 
panaudoti “nesugriaunamų ar
gumentų“, esančių Rytprūsių 
kalėjime. Ir štai grižus Volde
marui staiga pasikeičia fašis
tinių manijakų taktika link 
Plečkaičio. Tiems, kurie tame 
pasikeitime nespėjo įžiūrėti 
Voldemaro bičiulystės su Pleč
kaičiu, paklusni savo viešpačiui 
spauda stengiasi visomis ketu
riomis įkalbėti, kad Plečkaitis 
yra lenkų agentas, emigrantų 
vadas', kuris ėjo lenkų siųstas 
ir t. t.

Kokie buvo Plečkaičio santy
kiai su Lenkijos vyriausybe 
man asmeniškai nežinoma. Bet 
šiame atsitikime ir aršiausias 
Lenkijos ir jos vyriausybės 
priešininkas objektingai- galvo
damas tegali pasakyti sekantį. 
Jei dabar Plečkaitis vyko su 
Lenkijos vyriausybės žinia, kad 
padaryti Lietuvoj kokią nors 
avantiūrą Tautų Sąjungos me
tu — tai Lenkijos vyriausybė 
nieko kvailesnio negalėjo sugal
voti.

Asmeniškai esu tos nuomo
nės, kad XX amžiaus antram 
ketvirty, išskiriant Voldemarą, 
tikrai nerasime tokios idiotiš
kos vyriausybės, kuri atstovau
dama savo kraštą kultūringų 
Tautų forume, kartu sau viešai 
daužytų antausius. Jeigu da- 
leisti, kad Lenkijos vyriausybė 
siuntė Plečkaitį, aukščiau mi
nėtą misiją atlikti — tai kon
sekventiškai išeitų, kad Lenki
jos vyriausybė norėjo pati sau 
išdaužyti antausius, o kartu 
įduoti Voldemarui jo ieškomų 
“nesugriaunamų argumentų“ 
svarbiai akcijai vesti. Manau, 
kad tam nelabai tiki ir Volde
maro mani j akai, kurie savo 
Viešpačio spiriami sapię tai ra
šo*).

Visai kitokį pagrindą turi 
mano tvirtinimas, kad Plečkai
tis ėjo su Voldemaro žinia, kad 
paruošti pastarajam “nesu
griaunamų argumentų“. To 
tvirtinimo ir pats Voldemaras 
savo “nesugriaunamais argu
mentais“ nesuginčys. Jo įsaky
ti žurnalistai, žinoma, ves prieš 
tai didžiausią demagogiją, kad 
paslėpti ylą maiše, bet tai bus 

demagogija, į kurią atsakau iš 
anksto.

Voldemaras' žinojo iš anksto, 
kad jo pozicijos Tautų Sąjun
goj taip labai užsiangažavus 
bus daugiau negu tragikomiš
kos, jei jis neparems jų “nesu
griaunamais argumentais”. Tuos 
“nesugriaunamus argumentus“ 
Voldemaras tikėjosi gauti pa
galba savo stambiausio agento 
Plečkaičio, kaip kad jis ankš
čiau jos mėgino susidaryti pa
galba Majaus ir kitų smulkes
nių savo agentų. Voldemaro 
planas buvo nekvailai paruoš
tas. Jis užsiangažavusį provo
kacijose Plečkaitį, kaipo jo ber
nų visam pasauly išgarsintą 
lenkų agentą, emigrantų vadą
— tiesiog privertė, kad tas pa
darytų Lietuvoj avantiūrą kaip 
tik tuo metu, kada Voldemaro 
žadamai “svarbiai akcijai“ bus 
reikalingi “nesugriaunami ar
gumentai“. Bet Voldemaro ne
laimei jo agentui Plečkaičiui, 
kuris ėjo lydimas keletos jo ap
mulkintų vyrų —- visai netoli 
nuo tikslo pastojo kelią papras
ti darbininkai. Pasiekus ta ži
nia Voldemarą, žaibo greitumu 
parnešė jį Kaunan be niekur 
nieko, šiandien ponai fašistai 
gali rašyti kiek 'tik nori vieni 
kitiems prieštaraujančių straip
snių; gali įtarti “Lietuvos ži
nių“ vedamąjį visai teisingai 
reikalaujant “Šviesos“ tame da
lyke, kaipo lenkų inspyravimą
— jiems visvien nepavyks' pa
slėpti ylos, nes ji perdaug iš
lindo iš maišo. O kas liečia len
kišką amuniciją — tai lai Vol
demaras prisiunčia dolerių, o 
aš jam ir ^turėdamas ryšių 
su generaliniais štabais apsiimu 
pristatyti kokios jis tik nori 
amunicijos: lenkiškos, vokiškos, 
prancūziškos ir t. t. Voldema
rui nereikia užmiršti, kad kol 
kas doleris' valdo pasaulį.

Kaip ir kodėl priėjau tokių 
išvadų?I •-

Atsakant į šrklausimą tenka 
šiek tiek pažvelgti praeitin, ku
ri po įvykio Rytprūsiuose yra 
daug aiškesnė ir padaro visą 
eilę faktų iš Plečkaičio veikimo 
visai suprantamais, ko nebuvo 
galima tuomet suprasti, kaip tie 
faktai vyko. Gyvenime papras
tai taip yra. Kuomet koks nors 
akis duriantis faktas priside
da prie galutino psichologinio 
persilaužimo, tuomet to fakto 
išaiškinimui nestinga davinių ir 
panašių faktų faktelių iš praei
ties, kurioj visa tai lig tol pra
eidavo neatkreipdami saviep di
desnio dėmesio ir nesukeldami 
gilesnio galvojimo. Tai liudija 
ir garsaus provokatoriaus Aze- 
fo istorija, šiandien, kai skai
tome Savinkovo “Teroristą> pri
siminimai”, matome, kad tik 
galutinai paaiškėjus Azefo pro- 
vokatoriškumui privesta iš jo 
praeities tiek daug faktų fak
telių, kurie savaime sudaro lyg 
ir vienalitę grandinę viso Aze
fo veikimo. Po to kiekvienas 
faktelis', kurs ankščiau praeida
vo nepastebimas — stebėtojo 
galvoj iškyla iš pasąmonės ir

(Atlantic and Pacific Photo]

Canon City, £olo. — Vidus valstijos kalėjimo, kur kaliniai nužudė septynis sargybinius

atsiduria savo vietoj. Tuomet 
pats sau sakai, kad jau tuomet 
iš to ir to fakto reikėjo pada
ryti atatinkamas išvadas. Bet 
ot dar ko tai truko, kas butų 
galutinai sukoncentravęs dėme
sį. Tas pats ir su Jeronimu 
Plečkaičiu. Kuomet šiandien pa
žiūriu į jo veikimą ir atskiras 
kai kurias smulkmenas, kurios 
anuo metu neatkreipdavo sa
viep didesnio dėmesio — man 
darosi aišku, kad jis nuo pat 
emigracijos pradžios veikė ta 
linkme, kad kompromituoti ir 
žlugdyti visą socialistini ir de- 
mokratinį lietuvių liaudies ju
dėjimą. X

Kalbėsiu pradedant Rygos 
kongresu, nes ankščiau Plečkai
čio, kaip ir nepažinojau ir apie 
jo veikimą kuo mažiausiai ži
nau. Tai nušviesti prašyčiau ki
tų asmenų, kad butų galima tą 
provokatorių visoj nuogumoj 
parodyti.

Jau per Rygos kongresą man 
buvo nesuprantama Plečkaičio 
taktika link liaudininkų. Dar 
labiau nustebau, kaip Plečkai
tis aptartas bendrai rezoliuci
jas, teisindamasis, kad jam ru
sų kalboj patogiau išsireikšti, 
parašė rusų kalboj ir jas ru
siškai paskaitė kongrese. Man 
tai atrodė įtartina, bet to nie
kam nesakiau, nes politikoj bu
vau vaikas tik ką pradedąs pir
mus žingsnius ir neturėjau jo
kio patyrimo. Bet šiandien man 
tai yra daugiau negu aišku, kad 
Plečkaitis jau tuomet dirbo fa
šistų naudai sąmoningai norė
damas suskaldyti demokratijos 
frontą ir sukompromituoti emi
gracijos veikimą, pat pradžioj. 
Be to Plečkaitis tuomet pakiša 
man sumanymą, kad pasveikin
čiau kongresą LSDP vardu, ką 
aš nieko negalvodamas ir pada
riau. žinoma, pasielgiau kvai
lai, nes dabar man supranta
ma, kuriuo tikslu Plečkaitis no
rėjo išprovokuoti LSDP C. K-tą 
apstatytą žvalgyba ir policija.

Grįžus iš Rygos Vilniun, Pleč
kaitis tuoj parsigabeno Majų iš 
Vokietijos ir su juo pradeda 
ruošti tiesiog avantiuristinei- 
provokatoriškus planus, kurie 
jau tuomet pastatė man plau
kus ant galvos ir aš buvau pa
davęs raštišką pareiškimą, ku
riame pareiškiau, kad man tie 
visi dalykai nesuprantami, be 
to jaučiuos nesveikas ir toliau 
negaliu dirbti. Liga norėjau pa
dengti tikrąją pasišalinimo 
priežastį. Dariau tai dėl to.

Atvykęs Majus Vilniun 1917 
m. lapkričio mėn. 27 d. redak
cijos kambary, kur buvom su
sirinkę Plečkaitis, Paplauskas 
ir aš — pareiškė, kad reikia 
vykti pas Maršalą Pilsudskį ir 
prašyti keletos divizijų Volde
maro nuvertimui. Kuomet aš 
tai išgirdęs tuč tuojau užpro
testavau ir mane parėmė Pap
lauskas — tada Plečkaitis Ma- 
jui tarė: “Tai ne su tokiais dur
niais' padaroma”. Tie žodžiai 
buvo taikomi į mane ir Paplau
ską. Išėjus Majui tuoj pareiš
kiau Plečkaičiui, kad taip te
gali kalbėti tik provokatorius 
ir mano įsitikinimu Majus yra 
tokiu. Plečkaitis labai užpyko 
ir išdurnino mane sakydamas: 

“Parše, kaip tu drįsti įtarti to
kius žmones, kaip Majus“. Aš 
jam nieko neatsakiau ir įtei
kiau raštu minėtą pareiškimą. 
O jei tuomet likau, tai tik to
dėl, kad į mane paveikė Pap
lauskas. Nuo to laiko Majaus 
daugiau nemačiau ir už kiek 
laiko patyriau, kad Majus din-, 
go be žinios.

1927 m. gruodžio mėn. 16 d. 
vakare Plečkaitis, Paplauskas 
ir aš išvykome Berlynan į šiau
rės-rytų socialistinių partijų 
konferenciją. Konferencijoj J. 
Plečkaitis elgesį tiesiog skan- 
dalingai. Pradėjo demagogiškai t 
kolioti Vokietijos socialdemo
kratus, kad net vienas atsto
vas pasiūlė išmesti Plečkaitį I 
lauk ir priminti jam, kad čia ne I 
mitingas. Mudu su Paplausku 
laike jo kalbos jautėmės kaip 
ant žarijų. Su vokiečių esde- 
kais po tos konferencijos, ly
giai taip pat kaip ir su latvių' 
esdekais po Rygos kongreso dėl 
skandalingo Plečkaičio elgesio, 
santykiai tapo visiškai paga
dinti. Aš to niekaip negalėjau 
suprasti ir kai pareikšdavau sa
vo abejones Plečkaičiui jis at
sakydavo: “O ką man apeina 
Latvijos ar Vokietijos socialde
mokratai.“ Man dabar aišku, 
kad Plečkaitis taip elgėsi sulyg 
Voldemaro instrukcijomis, kad 
izoliuoti socialdemokratinę po- 
litemigraciją nuo socialistinio 
pasaulio, kurio moralė ir me
džiaginė parama kovoj prieš fa
šistinę diktatūrą Lietuvoj, Vol
demarui, kaipo liliputiškos val
stybėles diktatorėliui, užsieny 
visiškai galėjo užkirsti kelią, ką į 
Voldemaras labai gerai numa
tė ir iš anksto stengėsi apsi
saugoti.

Po konferencijos mudu su 
Paplausku grįžom tuoj Vilniun. 
Plečkaitis gi nekuriam laikui 
liko Vokietijoj. Kaip vėliau pa
aiškėjo, tuomet jau Majus bu
vo padaręs' savo revelacijas 
Berlyno atstovybėj. Bet tos re-i 
velacijos nebuvo tuoj paskelb-; 
tos, nes Voldemaras laikė jas j 
paslapty, kad vėliau pakelti sa-l I 
vo prestižą po pralaimėjimų 
Tautų Sąjungos 1927 m. gruo
džio sesijos. Plečkaitis gi, ke
letą kartų tais laikais lankėsi 
pas sėdintį Berlyno atstovybėj 
Škirpą ir turėjo su juo pasikal
bėjimų. Kas per pasikalbėjimai 
galėjo būti su tuo fašistų agen
tu, sėdinčiu Berlyno atstovybėj 
— sunku pasakyti. Bet manau, 
kad tarp kitko Plečkaitis galė
jo būti ir korektorium Majaus 
revelacijų, idant jose tebūtų 
pasakyta tai, kas reikalinga. 
Ar tik iš Škirpos, kaipo buvu
sio valstiečių liaudininkų žmo
gaus nebuvo paleistos tos pir-, 
mos' kregždės per “Lietuvos ži
nias”, kurios pareikalavo “švie
sos“ tose užkulisių kombinaci
jose?
Ar Plečkaitis ankščiau .tarnavo i 

žvalgyboj?

ny sukeldavo daug abejonių ir 
aš buvau tos nuomonės, kad 
Plečkaitis gali būti visakuo. 
Sausio 12 d., valgant man pus
ryčius užėjo pas mane Plečkai
tis ir nei iš šio, nei iš to pa
klausė, kaip aš žiuriu į tą žval
gybos paskelbtą melą. Jam tuo
met atsakiau: “žinai ką, Jero
nime, aš tave labai mažai pa
žįstu, kad galėčiau tvirtinti, 
jog tu netarnavai žvalgyboj. 
Man atrodo, kad jeigu buvo 
Azefas N r. 1, tai kodėl negali 
būti Azefas Nr. 2 ir kodėl tu 
tuo Azefu negalėjai būti ?” Pleč
kaitis suprato, ką tuomi norė
jau pasakyti ir trenkęs duri
mis išėjo lauk. Apie dvi savai
tes po to jis su manim nesi- 
sveikino ir nekalbėjo. Be to 
skundėsi Paplauskui, kad aš 
pienburnis drįsęs jį, seną vei
kėją, taip užgauti. Tą pat pa
kartojau ir Paplauskui ir per jį 
ręikalavau, kad jeigu Plečkai
tis jaučiasi nekaltas lai jis 
daro kokių nors žygių to daly
ko išaiškinimui. Plečkaitis pra
džioj atsisakinėjo tvirtindamas, 
kad jei jis teisinsis, tuomet 
kiekvienas gali pamanyti, kad 
jis tikrai tarnavo. O jei nesitei- 
sins — tai tuomi parodys, kad 
jis aukščiau stovįs už fašistų 
melus ir nenorįs su jais nieko 
bendro turėti. Bet man reika
laujant, kaž kbdel teparašė vos 
už mėnesio su virš trumpą pa
siteisinimą, kuris tilpo “Pir
myn“ Nr. 3(10) iš 1928 m. II 
16. Laikinai tuo dalykas ir bu
vo “baigtas“. Plečkaitis veng
davo apie tai užsiminti. Aš gi 
nedaviau jam ramumo. Tuomet 
kovo mėn parašo LSDPC. K-ui 
laišką, kuris manęs nepatenki
no. Kokį atsakymą jam davė C. 
K-as į tą laišką ir ar davė —■ 
nežinau.

(Bus daugiau)

UMOTH
THEATRE

351 h and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

22, 23 ir 24
Pirmas naturalemis spalvo

mis kalbantis paveikslas

“On With the
Show” 
dalyvaujant

Betty Compson, Sally O’Neil, 
Joe E. Brown ir virš 400 

gražuolių
V Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

K------------------ -------

1928 m. sausio pradžioj, fa
šistų oficioze “Lietuvis“ nr. 4 
pasirodė žinia apie Plečkaičio 
tarnavimą žvalgyboj 1922-23 
metais. Perskaitęs tą žinią pil
nai jai patikėjau, nes visas lig
tolinis Plečkaičio veikimas ma-

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

V. . ....... ........................... ........ .....  ■>
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NAUJIENŲ

VALANDA

Nebr

Fairfax 5000
) ATDAROS KIEKVIENĄ VAKARĄ

PRAŠALINTASTAPO

Tamstų Naujas Radio Daug Geriau

24 menesiai išmokėjimui

GENERAL RADIO STORE
3856 Archer Avenue

A. BLACKSTONE

PLUMBING
AND HEATING

SUPPLIES

184 North Halsted St

Kampas raudonu frontu

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

FVZnsoR'I
riUCKY: 
įSIRIKĮ)

lietuvių 
viktrola.

GREITAS BUDAS SUSTABDY
TI. KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS

Lengvus Iš
mokėjimai

PHILCO 
ATWATER KENT 
F ADA
R. C. A. RADIOLA 
BRUNSWICK 
HOWARD 
STEINITE

už jūsų seną Ra 
dio, Pianą ar Fo 
nografą

1501 E. 53rd St

Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

6747 Stony Island 
Avenue 

Plaza 1813

Ateikite į bile ku
rią musų sankro
vą dėl nemokamos 
demonstracijos

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

CHICAGO, ILL.

irdė-
scenoje de-
skambinant

malonius prog- 
girdžiu kiekvie- 
vakarų nuo 8 
iš WLS stoties

giriame, 
puikus buvo, 
yra kiek se- 
laiko pašven- 
0 p-lė Stra- 
ar 18 metų.

Didele Nuo 
laida

Nereikia nieko įmokėti 
Nepraleiskit šios progos! 
Mes kalbam lietuviškai.

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

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen-

to lietuviai yra labai nuskriaus
ti, jogei negali girdėti per radio 
lietuvių programų. Beskaityda
ma laikraštį net apsiverkiu iš 
didelio amerikiečių džiūgavimo 
ir gėrėjimosi lietuviškomis dai
nomis.

Ir kaip, rodosi, norėčiau gir
dėti! Juk ir aš ne menkesnė lie
tuve už kitas’, o viepok negir
džiu tų programų. Bėgam nuo 
vieno radio prie kito, ir vis tas 
pats. Jau, jau minutėlę pasi 
girsta keli žodeliai, tai, ir vėl 
užbaubia koks džiazas ar biz- 
niška kokio baso prakalba.

Bet dar nenustojau vilties: 
kada nors gal išgirsiu.

Su pagarba, Marija Yokuby- 
aienė, Toronto, Canada.

(Bus daugiau)

LIETUVIU RADIO EXPERTŲ 
INŽINIERIŲ KRAUTUVĖ

Mes esame autorizuoti 
dileriai

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

suotojas

PRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis

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

Mes įvesime j jūsų namų 
apšildymų ir įdėsime 

plumbingą

i, kada ji bū
ti metų, o jau 

ir pianų 
Kaip ji mus prijuo- 
privirkdindavo savo 

niekuo-

Gerb. “N-nų” Redakcija, — 
...Turiu priminti, kad Toron

Teisybė Nėra Akla!

SENOVĖS PRIETARAS

Kai jus atsikeliate iš lovos 
jausdamies galvos skaudėjimų, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia”. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo.

Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalį indorsavimų. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo 
daktarų patariamas per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino
ti jo greitą pagalbą virškinimo 
ir pašalinimo nesmagumuose 
pas vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius — reikia visuomet 
turėti po ranka jo bonkų.

Pilni nurodymai platiems jo 
vartojimams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekos turi di
deles 25c ir 50c bonkas.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtaku no Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m

įtuvėje, 2004 Farnam St., Oma
ha, Nebr.

A. Akromas sumanė ir nuva
žiavo prie J. Armoškos, svetai
nės savininko, ir pareiškė, kad 
p. Crancer duoda kas antradie
nį vietiniams lietuviams už dy
kų Majestic Radio klausytis 
“Naujienų” rengiamų programų 
iš stoties WLS.

Jus užgirsite puikiausią Lietuvių muziką patiektą jūsų ausims, 
kaip gali patiekti tik Majestic tyras, be jokio ūžimo, balsas. Leis
kite Westem Radio and Electric Stores sankrovoms įvesti j iusų 
namus vieną šių nepalyginamai puikiausių setų. Turėjimas reikalų 
su mumis yra jūsų garantija patikimo ir mandagaus patarnavimo.

Pirmiau matyk musų Radios ir 
dažinok kainas, o paskui pirkite. 
Čia lengvus išmokėjimai dėl visų 
be jokio nuošimčio.

Gerb. “Naujienų” vedėjai, —
Jūsų programai, duodami 

antradienio vakarais iš stoties 
WLS, sužavėjo musų kolonijos 
lietuvius.

Yra noras’, kad butų pakvies
tas padainuoti pora lietuviškų 
džiazų komp. A. Vanagaitis.

Su gilia pagarba, J. A. Urbo
nas, Dayton, Ohio.

Jau teismo nebedaro kokie tamsūs ir asmeniniai viešpatautojai. Dar vieną senovišką prietarą pasmerkė AMERIKOS INTELI
GENTINGUMAS, kuris reikalauja, kad prisiekusiųjų teismas iš "dvylikos gerų, ištirtų ir teisingų žmonių” spręstų faktus,

“Naujienoms”, —
Kaip “Naujienų” skaitytojas 

ir rėmėjas, • norėčiau paačiuoti 
Tamstoms ir p. Budrikui už 
tuos gražius Lietuvių Progra
mos, kurių mes klausomės kiek
vienų antradienį iš radio sto
ties WLS.

labai smagu, kad mes 
lietuvių kalba išgirsti 
balsų ir dainų. Ypač 
antradienį, spalių mėn. 

teko kldus’ytis

“Naujienoms”, —
Mes omagiečiai lietuviai tu 

rime gerų vyrų ir su gerais su
manymais. Pavyzdžiui, p. Ak 
romas dirba prie p. Glen A 
Crancer, Majestic radių krau-

galime 
puikių 
pereitų
8 diepų, kada
Birutės choro, kuris puikiai su
dainavo, ir taipjau panelės Ve- 
ros Stradomskaitės dainuojant 
taipgi gražiai ir aiškiai. Kada 
p. žymontas perstatė,' jogei da
bar dainuosianti p-lė Vera Stra- 
domskaite, tai man atėjo gal
von mintis, kad tai bus ta pati 
panelė, kurių seniau esu 
jęs daugelį kartų 
klamuojant, pianų 
ir dainuojant.

Aš atsimenu jų, 
vo maža pupa 5 
ir tuomet deklamavo 
skambino. Kaip ji mus 
kindavo 
deklamacijomis

Veiks, jeigu bus pirktas iš musų 
Radio Krautuvės ir įstatytas į 
tamstų namus. Kam mokėt dau
giau už Radio, jeigu pas mus 
galit mokėt mažiau.

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie- 
ną kartą, kai kūdikis pradeda- 
vo verkti”, sako Syracuse, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipacijų, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti Flęt- 
cher’s Castoria, kadangi ji y- 
ra nekenksminga ir kūdikiai jų 
mėgsta. Tai užbaigė mano rū
pesčius ir nuo to laiko aš duo
davau jų visiems mano vai
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipacijų, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria—gry
nai augalų produktas — vi
suomet turi Fletchcr’s parašų.

met neužmiršiu, kol gyvas bu
siu. Ji deklamuodavo graudin
gai ir juokingai. Kai mes parei- 
davom namo, tai kalbėdavom 
apie jų visuomet. Ji buvo žino
ma ne tik man vienam, bet šim
tai lietuvių pasakys tų patį, ku
rie atsimena Chicagų prieš 11 
ar 12 metų.

Antra, dar jos paveikslų gali
me atsiminti, kada “N.” leido 
tuos vadinamus žaislus. Tai mes 
visi matėme jos vardų į kiek
vienų užklausimų. Geri atsaky
mai buvo. Mes visi “N.” skai
tytojai galime jų gerai atsimin
ti ir jai garbę atiduoti.

Aš manau, kad kiekvienas 
lietuvis, išgirdęs jų per radio 
dainuojančių, atsimins jos ga
bumus ir pasakys, kad ji bu
vo musų žvaigždė ir bus. Apie 
kalbamos dienos radio progra
mų aš daug nekalbėsiu, ba gir
dėjo programų be mano pagy
rimo, jogei jos balsas gražus ir 
žodžiai labai aiškus. Aš niekuo
met nemaniau, kad, dainuojant 
per radio, žodžiai galima butų 
girdėti taip aiškiai. Ir kas’ jų 
prirengė toms dainelėms, tas 
tikrai vertas pagyrimų.

Mes visas solistes 
kiekvienos balsas 
bet kiekviena jų 
nesnė ir daugiau 
tusi dainavimui, 
domskaite tik 17 
Ir ji pasirodė kaip patyrusi, tu
rėjusi daug progos’ dainuoti so
listė.

Kodėl “Naujienos” neįdėjo 
jos paveikslėlio, kaip kad kitų 
solisčių buvo įdėti? Meldžiu pa
talpinti jį. Mes turime viltį, kad 
“Naujiems” pakvies jų vėl dai
nuoti.

Su pagarba, Mr. & Mrs. J. 
Mitchell, Melrose Park, III.

WCKY
\ IT’S TOASTED" /

4803 West 22nd Street
CICERO 388

4126 W. Madison St 
Van Buren 4446 

Kedzie 7400

O svetainės’ savininkas pa
reiškė, kad jeigu vietiniai lie
tuviai eis klausytis “Naujienų” 
programų iš stoties WLS, tai 
jis duos svetainę veltui.

Reiškia, viskas už dykų, tik 
reikia, kad žmonės eitų klau
sytis. A. Akromas atgabeno 
Majestic radio su viktrola mo
delio 92. Nebuvo laiko 
sinti, bet 30 lietuvių 
apsėdo radio.

Kolei atėjo valanda 
programų i, tai grojo 
A Akromas turi labai gražių 
lietuviškų rekordų. Klausytojai 
gėrėjosi rekordais.

O paskiau prasidėjo lietuvių 
programas per radio. Taigi dė
kojam už lietuvių dainas ir mu
zikų. Patiko visiems labtįi. Iš 
programų pusė galima buvo 
girdėti labai silpnai, daugiau 
viskas buvo gerai, o ir oras bu
vo tikęs ir, vienu žodžiu, gra
žus. Laukiame sekančio antra
dienio.

Pasibaigus programai, pasi
girdo balsai iš būrio žmonių: 
“Ačiū, ačiū A. Akromui, J. Ar- 
moškai ir tai kompanijai, kuri 
davė radio.”

Ir aš sakau ačiū jiems vi-

Gerbiami tautiečiai, —
Siunčiu nuolankios ir didelės 

padėkavonės už 
ramus, kuriuos 
no anttadienio 
iki 9 valandos 
Chicago j e.

Tik malonėkite lietuviškas 
dainas dainuoti labiau senoviš
kas. Ir kalbėtojas galėtų kal
bėti balsiau. Tai butų malonu 
labai klausytis lietuvių šnektos 
apie programas’.

Su aukšta pagarba, Jacob Ga- 
ven, Rock I>ake, North Dakota.

■ ■ I ............................................. , !■■ ■■ I ■——*—■■■■ ■' ..............................■■■■ «■ . |

[Atlantic and Pacific Photo]

Hammond, Ind. — Paveiksle parodoma namas (909 Calu- 
met Avė.), kur spalių 9 d. tapo suimta plėšikų gauja. Paženk

lintas langas rodo, kur tie plėšikai gyveno. Vienas plėšikų tapo 
nušautas ir keli sužeisti. Policija taip pat turėjo aukų — ser
žantas Leo Fox liko nušautas.

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

siems už pasidarbavimų, ba ir 
aš pirmų kartų girdėjau “Nau
jienų” lietuviškų programų per 
radio. Savo neturiu, o kitų stu- 
bon nesinori eiti.

Ura visi lietuviai spalių 22 
dienų į J. Armoškos svetainę 
klausytis “Naujienų” programo 
per radio. Visiems už dykų.

P. J. Juzeliūnas, Qmaha,

prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
cigaretose darytose senoviniu budu.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Jau pasveiko

Rugpiučio 4 dienų buvo su
žeistas Lietuvių Auditorijos 
gaspadorius, p. B. Butkus.

Tų dienų jisai, pabaigęs dar
bą Auditorijoj ir išleidęs sve-1 It;ai. Dainuos pp. 

Halsted A. Dočkicnė, J. 
išlipo įninkąs, pianą 

69- Briedžiu te, B.
i smuikuos.

Dainuos Lietuvos daineles 
į apie šieno grėbėjas, apie šiena- 
i piuvius ir apie artojėlius. Pa- 
į linksmins visus atsilankiusius, 
j Jausimės taip, kai susieidami 
; Lietuvoje 'rūtų ir rožių darže
lyje; jausimės kaip pas močiu
tę Lietuvoje.

Vakaras įvyks spalių mėn 
27 dienų Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted Street. Sve- 

į atsidarys 5:30 valandų 
(vakare. Muzika pi adės groti 
Į 6 valandą.

Kviečiami atsilankyti visi, 
nes bus linksmas parengimas. 
Esu užtikrintas, kad busite už
ganėdinti. Turėsime progos su
sipažinti ir įsigyti daugiau 
draugų. Artojas.

čius, važiavo namo, 
gatvėje, prie 69-tos, jis 
iš galvekario, kad paimli 
tos gatvės karą.

Tuo laiku, kai jis išlipo iš j 
karo, automobilis užvažiavo j 
ant jo ir pertrenkė anl žarnos. 
Automobilis pabėgo.

() p. Butkui leko pasirgti ko- j 
kios septynios savaitės. Dabar! 
tečiaus jis jau pasveikęs ir vėl 
prižiūri Auditorijų, nors dar 
nesijaučia pilnai sveikas.

Report.

Iš Joniškiečiu Kliu- l?.1,6I v n Rin

bo veikimo

Dabar Joniškiečių kliubas, 
užbaigęs vasaros sezonų ir su
grįžęs į svetaines, pradėjo žie
mos sezoną svetainėse.

.Jiems vasaros parengimai 
ant žolės pievose ir ąžuoly
nuose buvo pasekmingi. Pa
rengimus lietuvių visuomenė duoda naudą dėlto, 
lankė gana skaitlingai. Mat, jo- kad pačios Naujienos 
niškiečiai stengiasi visus pa- yra naudingos.

Skelbimai Naujienose

Slllllll!llll®llllllllllll@lllli:illl4llllllllllllg]|||||IIIN

LIETUVIŠKAI
Radio Programas

Per Radio Stotį

WHFC

Ketverge, 6 v. iki 6:30 v. vakare
Programą duoda

Jos. F. Budrik, Ine
Radio Krautuvė

3417-21 So. Halsted St.

kuri parduoda visus gerus “standard” Radios: Majestic, 
Zenith, RCA. Radiolas, Sparton, Atwater-Kent, Howard, 

Victor, etc.

Tel. Boulevard 4705

Žlllllllllllffl!llllllllll®llllllllllll®llllllllllll®lllllllll»^

enkinti ir palinksminti taip, 
kaip darydavo tėvynėj Lietu- 
voj-e. lodei visi jų išvažiavimai 
buvo linksmi ir draugiški. Jo
niškiečių kliubas įsigijo daug 
draugų ir pritarėjų, taip kad 
dabar jaučiasi kaip Iikras Jo
niškio šimtametis ąžuolas.

Dabar kliubas, jausdamas 
turįs draugų ir pritarėjų lie
tuvių visuomenėje, sumanė su 
rengti Rožių Balių ir apdova 
noti rožėmis visus, kurie at
silankys į jų vakarų. Taipgi 
tus ir programas. Programą 
išpildys Joniškiečių kliubo na- 

A. Ančiulė, 
Griciūtė, B. 

skambins; B.
Andrėj uniutė

228:9 metrų arba
1319 kilocycles

CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvis nubaustas

gyv.

avė.

i
Sekmadienio vakare W. Grie

bei, 21 metų, gyvenąs 3314 S. 
Morgan st., važiavo autu. Su 
juo kartu važiavo Charles Zu- 
bas, taipjau 21 metų, 
7252 So. Fairfield avė.

Jiedu važiavo Ashland
Prie Harrison gatvės' jie už
kliudė ir apvertė automobilį, 
kurį valdė George Meccia. Me- 
ccia buvo sužeistas.

Griegel, kuris buvo šoferis, 
mėgino pabėgti. Bet policija pa
sivijo jį prie Ashland ir Ro.ose- 
velt Rd.

'teisėjas Eller, Desplaines 
gatvės teisme, , nubaudė Grie- 
gelį užsimokėti '$50 ir teismo 
lėšas. Be to, Griegeliui paskirta 
90 dienų kalėti. Jisai buvo kal
tinamas, H<ad važiavęs' girtas ir 
mėginęs pabėgti nuo vietos, kur 
nelaimė įvyko.

Nušautas svarbus liu
dininkas

Nušautas Shelby McDougal, 
svarbiausias valstybės liudinin
kas byloje prieš policijos leite
nantų Carrollį ir jo skvadų. 
Matote, Carroll ir jo skvadas 
yra įtarti ryšyje su nušovimu 
advokato Granady, kuris 1928 
m. statė kandidatūrą į 20 war- 
dos komitimanus. Shelby nušo-
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vė negras Gaston. Abu negrai 
buvo bute Bessie Clark, 1226 
Blue Island avė. Susikivirčiję 
dėl moteriškės. Pasak valstybes 
gynėjo, kivirčas dėl moteriškės 
buvusi įvykio priežastis.

Pratinasi

Mo-m, amžiaus Thomas 
nušovė John Fiorę. Nušo-

17 
retti 
vimas įvykęs dėl piktumo. Mat, 
Moretti ir Fiore buvę kaip ir 
kokie vadovai gengėms tos apie- 
linkes jaunuolių žaismėse. Mo
retti turės stoti teisman kalti
namas galvažudyste.

Gaisras padarė nuosto 
lių $50,000

Argo Motor Sales kompani
jos trobėsyj, 6215 Archer Avė., 
kilo gaisras. Nuostolių padary
ta apie $50,000.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

15802—Onai Gumaliauskienei 
25522—Zuzana i Ežerskienei 
15790—Leonui Galdikui 
15803—Vincentai Baršaitei 
25225—Amcliai Vapstienei 
15804—Magd. Merkuševičienei 
15789—Ant Anui Bancevičiui 
15793 -Antaninai Vaivadienei 
15791—Emilijai Vitkauskienei 
15714—Steponui Step. Gedriu- 

nui
25200—Stasiui Paulauskui 
96059—Jeronimui Bacevičiui 
15765—Onai, Jokūbo, Paulaus

kaitei
23680 Liudvikai Jaugelienei 
15787—Uršulei Ivanauskienei 
15788—Stasiui Petkevičiui 
15774—Julijonai Šniukienei 
25219—Marijonai Paulauskienei 
56662—Jonui Lupeikui 
25232 Agotai Uznienei 
.25235—Marijonai Kaveckienei 
25238—Petrui Katauskui 
56667—Salom. Jurgutavičienei 
23686 Tadeušui Gaižauskui 
15792—Onai Naudžiūnienei 
15805—Pranciškai Noviskienei 
15819—Stanislovui Pliauškui 
23691—Valer. Sebestijonienei 
15807— Marcelei Naudžiūnaitei 
15815—Anastasijai Rimšienei 
15817—Pranui Tarvidavičiui 
15824—Ignui Sidaravičiui 
25242—Marijonai Rimkienei 
25246—Antanui Grigaliui 
25247 Kazimierui Juškiui 
25248—Bartuševičiui Antanui 
56668—Dominikai Siužinui 
56669—Evai Jenterienei 
56670—M. Vaitkevičiui 
56672—Juozui Sugentui 
56673—Onai Jankauskaitei 
15830—Zofijai Kazlauskaitei 
15841—Johanai Martinonienei 
15843—Albert Pauly 
15838—Mikolai Kazokui 
15844—Joganai Tautkienei 
15828—A. 
23693—M. 
15827—0. 
15837i—M.
15833—P. Jonikienei 
15851—O. Kringelienei 
15854—J. 
15845—P. Naujavičiui 
15847—J. Brenciui 
15856—V. 
23695—M. 
15853—K. 
25259—V. 
25231—M. 
23692—A. 
25226—J.
15835—P. Jurčienei 
25229—1. Dirdai 
15829—T. Survilienei 
15831—K. Minskiui 
15832—P.
15839—F. Razpiinienei 
25230—0.
15848—M. Gudaičiui 
15857—S. Taršauskui 
15858—K. Markevičienei 
15850—A. Motuzienei 
15855—A. Kiltinavičienei 
25232—1. Pučkoriui 
25256—K. Strielčiunienei 
25258—J. Pocevičiui 
25261—G. Kupstienei 
25264—A. Lukauskui 

Šimoniui 
Raišu tienei 
Mikutienei 
Ežerskienei

Budvičiui

Kančių i 
Vaišnienei 
Vastartui 
Strazdui 
Šleinienei 
Valenciui 
Petkui

Jončiui

Rimkienei

25266—J. Kaveckiui 
^5268—J. Embrilaitienei 
25269—P. Venckienei 
56674 M. Paulauskienei 
56677—-Brigitai Medzienei 
56678—J. Daubarui 
56681—B. Šatienei

VIEN TIK PER

Vien tik iš
MajesticModelis 91 

pilnai įrengtas, be tūbų

$137.50

Majestic Modelis 92
pilnai įrengtas, be tūbų

$167.50

Amerikoniškas Rojus

Čia, Amerikoje ne taip poetiškai kaip kad Lietuvoje kad buvome, — kur šeimyninkei norinčiai paga 
minti valgį, pirmiausia reikėjo pasikasti bulvių, susirinti daržovių, pamelžti karvę, atsinešti iš vištininko kiau 
šinių, prisikapoti — prisiskaldyti malkų, užkurti pečių ir tik paskui pastačius juodą puodą ant krosnes 
užsikaisti pusryčius.

Amerikoje tinginėms rojus. Ne bulvių, nei daržovių kasti ne reikia. Nei karvės melžti, nei malkų ka 
poti, viskas atnešama ant vietos. Gazas gryčioj... O pieną atneša i namus, net žibančiose blekinėse. Viską; 
be skonio, be poezijos, be naudos.

Prie tokių patogumų šeimyninkėms vertėtų ne tingėti ir kai ką skanesnio ir maitingesnio savo šeima 
pagaminti. Sunaudokime savo energiją geriems tikslams,

15874—S. Reivičui 
15863—J. Liepų i 
15865 J. Rapšiui 
15873—J. Tanukui 
15860—A. Mikulskaitei 
15862—V. Martinaitei 
23697—P. Jurkšui
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23696—B. Kračauskienei
15864—K. Kastancijai Stasytei 
25235—M. Bartašienei 
15870—T. Daujotienei 
15868—A. KrišČiunienei
15884—K. Gumbaragiui
15889—J. Grigaitienei.

Uit

Galima pilnai ir gerai girdėti Lie
tuvių Programą kiekvieną utarnin- 

ko vakarą nuo 8 iki 9 vakare

12th Street Store

Tamistoms apsimokės pirkti 
Majestic Radio set’ą 

dėlto, kad

1. Galite pirkti patogiausiais išmokėji
mais.
Į '

2. Nereikia mokėti nuošimčio ir “Car- 
rying Charge”. A

< o .

3. Gausite kuogeriausį patarnavimą.

4. Gausite vertingas 12th Street Store 
Štampas — pilna knygutė verta $2.50 
pinigais arba $3 tavoru. O pirkus 
radio galima pripildyti daugiau kaip 
dvi knyguti.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Birutes” koncertas

Praeitą sekmadienį, spalių 20 
d., Lietuvių Auditorijoj įvyko 
“Birutės” sezono atidarymo 
koncertas. Praeitą metą, kaip 
žinia, “Birutė” sukūrė savo or
kestrą, kuris gana neblogai pa
sirodė “Bailiame Daktare”. Tai 
buvo naujanybė. Per visą savo 
gyvavimą “Birutė” pirmą kar
tą pasirodė su savo orkestru; 
orkestru, kuris buvo sudary
tas ant greitųjų. Nežiūrint to, 
jis gana vykusiai grojo. Buvo 
tad galima likėtsi, jog laikui

rutės” pradės vaidinti gana žy
mią rolę.

Ir dabar tikrai galima sa
kyti, jog “Birulė” turi ne tik 
šaunų chorą, bet taip pat ir 
gerą orkestrą. Choro ir orkes
tro kombinacija yra labai gra
žus dalykas. Tatai parodė pra- 
eities koncertas. Aš vargu kly- 
siu pasakęs, kad tai buvo vie
nas šauniausių koncertų, kokį 
“'Birulė” yra kada nors turė
jusi.

Toks bent buvo bendras 
įspūdis. Malonu buvo žiūrėti į 
sceną. Priešakyj sėdi »didelis 
būrys muzikantų, o toliau —■ 
skaitlingas “'Birutės” choras.

Koncerto programa gana .gy
va ir įvairi: solistai, duetai, 
trio, kvartetas, orkestras, cho
ras or pianistas. Viskas ėjo 
gana sklandžiai. Pirmą kartą 
teko girdėti dainuojant p-lė So-

tinai tvirtą balsą ir dainuoja 
neblogai.

Žinoma, publikai 'geriausiai 
paliko choras, kuris orkestrui 
pritariant sudainavo keletą dai
nų. Viena tų dainų (Op, op, 
Nemunėli) buvo pašvęsta Onos 
Pocienės atminčiai.

Publika, matyti, buvo pilnai 
patenkinta koncertu. Aplodis
mentų tai jau t’T.rai nesigai
lėjo.

Sprendžiant iš to pirmo kon
certo, galima tikėtis, kad šį se-

Šiuomi pranešame visiems gimi
nėms ir pažystamiems, kad kūnas 
A. A. KAZIMIERO STRZYNECKIO 
bus perkeltas ant kito loto Tautiš
kose kapinėse, Seredoj, Spalio 23 d., 
1929 m., 1 vai. po pietų.

Visus gimines, pažystamus ir 
draugus kviečiame dalyvauti.

Nubudus moteris
Julė Strzynecki.

Lėgant tas orkestras prie “Bi-'fiją Paškevičiūtę. Ji turi pusė-

Antanui Pociui
Mirus jo mylimai žmonai,

ONAI POCIENEI
Reiškia širdingą užuojautą

i

FERDINANDAS DULINSKIS

Gerbiamam

*■ iv'
■ '■'■I

~ *r *

r

LIETUVOS KONSULATAS 
Chicagoje.

Ona Pociene
po tėvais Klimavičiūtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalių 19 d., 8:30 vai. va
kare, 1929 m., sulaukus 33 metų amžiaus. A. a. Ona Po
cienė gimė Gland Lyon, Pa.

Paliko dideliame nubudime vyrą Antaną, motiną Elz
bietą, 3 brolius’ — Jurgį Edvvardą ir Lenordą ir gimines. 
Kūnas- pašarvotas randasi 3259 S. Halsted St.

Laidotuvės įvyks ketverge, spalių 24 d., 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Pocienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Motina, Broliai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika. Tel. 
Yards 1138.

Ona Ketvirtiene
Musų brangi motinėlė persiskyrė su šiuo pasauliu 26 

d. rugsėjo, 1929 m., staigia mirtimi, išsirausi tik 4 valan
das. Amžiaus turėjo 60 metų. Palaidota 28 d. rugsėjo gre
ta savo vyro, mirusio 1916 m., Pandėlio kapuose, Rokiš
kio apskr., iš Aidžiom] vienkiemio. Paliko dideliame nu
budime dvi dukteris ir sūnų, brolius ir seseris Lietuvoje. 
Amerikoje paliko dukterį, du šunus, dvi marčias, žentą ir 
penkis anukus. Mes išreiškiame didžiausi širdies skausmą 
tardami: ilsėkis, miela motinėle, Lietuvos žemelėje, pali
kusi visus vargus ir rūpesčius. O mes likę neužmiršime 
tavęs mirusios, mylėsim kaip kad mylėjom gyvą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sanai, ir .visi Giminės.

R. Ketvirtis, 1338 S. 48th Avė., Cicero, III.

>1

zoną “Birutė” dar labiau pa
gerės. Vadinasi, ji nuolat pro
gresuoja, žengia pirmyn. Ir (lė
liai to didžiausias kreditas pri
klauso jos vedėjui, p. Stepo
navičiui. — N.

Grabo riai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
M u i ų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui įkyria.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika-

Moderniška 
čia veltui.

Halsted St.
Chicago. I1L

Tel. Victorv 1115

i . . . . • i . •

Akiu Gydytojai

vietoj
Pastabai Mano ofisas dabar randasi 

na

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, /ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Lietuviai Gydyto jai
Rez. 6600 South Artestan Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th Si. Chicago. IU

---- o-----
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Saite 216, 1579 Milvraukee Avė.
Tel. Brun»wick 0624

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

valandai po pietį -------- o-,....... -

Įvairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
46.31 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po plot, 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8208

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 19 dieną, 7:45 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Kulšenų 
kaime, Sėdos parapijos, Mažei
kių apskr. Paliko dideliame 
nubudime inoterj Adolfiną, po 
tėvais Lenkauskaitę, dvi dukte
ris — Eleną ir Aleksandrą, 
broli Kazimierą, pusbrolius — 
Juozapą ir Beneventui’4 Pocius, 
puseserę Podenciją Povilaitie- 
nę. Lietuvoj motiną, 2 bro
lius ir 5 seseris. Kūnas pa
šarvotas randasi 6834 South 
Tai man Avė.

Laidotuves įvyks seredoj 
spalio 23 dieną, 10 vai. iš ryto 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Ferdinando Dulin- 
skio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Brolis, 
Pusbroliai ir Visi Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
birius J. F. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

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

3265 So. Halsted St.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2Ą59 S. Leavitt St.. Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti -------- o

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:86 ir nuo 7 Iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 14464

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotoias
• 2314 W. 23rd PL 

Chicago, IU.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiauaiai. 
Reikale meldžiu at
sisaukt!, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

--------------------------------------------- M— .....

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didele 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 j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metu praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashlaad Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Drsxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojus Ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyrišku, 
vaikų ir visų chronišką ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

........ 1 ■" 1 1 ' -!

Advokatai

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

JUOZAPAS KAŠMINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

po sunkios vidurių operacijos 
Jefferson ligoninėj, spalio 19 
dieną, 12:30 valandą iš ryto, 
1929 m., sulaukęs 50 .metų am
žiaus, gimęs Pakalniškių kai
me, Šaukėnų parapijoj, užau
gęs Šiauliuose. Amerikoj iš
gyveno 18 metų. Jo moteris mi
rus 10 metų atgal. Paliko di
deliame nubudime seserį Teo
dorą Pečiulienę, švogerį Mikolą 
Pečiulį, seserį Kazimierą Dau- 
gunienę, švogerį Jurgį Daugu- 
ną, brolį Stanislovą Kašminskį 
ir brolienę, pusbrolį Franciškų 
Galkauskj ir jo žmoną. Kūnas 
pašarvotas randasi 4202 So. 
Rockyvell St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
spalio 22 dieną, 8:30 vai. iš ry
to iš namų į Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švenčiausios pa
rapijos bažnyčią. Brighton Par
ke, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Kašmins- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Seserys, Brolis ir 
Visi Gi'mines.

Laidotuvėse patarnauja 
borius I. J. Zolp, Tel. 
levard 5203.

Laidotuvėmis rūpinasi 
rys.

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

1327 So. 41 Ct. 
■ j

Telefonas 
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5203

sese-

gra-
Bou-

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
.Virginia 1290

— --------------____

Phone Cicero 294

Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

Telefonas.
Patarnavimas dieną 

ir naktį.
Koplyčia

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Chas.
Syrewicze Co

Gmboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted Su
Tel. Victory 4388 13201

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

Canal 0084

Dr. K. NURKAITIS
Optometristas

Examinuoju akis ir prirenka akinius. 
P-no Roslavitčiaus aptiekoj, 

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

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

Tel. Ijafayette 4146
VALANDOS: 

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
832.3 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

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

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 valandai vakare

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. 

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utaminko, Ketverge 
ir Subatos vakarais.

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

ipart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

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

, - j

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177 

, , i________________________

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phoqe Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1512 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: j 
4605-07 So. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct„ Cicero

. Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 1201 South W<||ar* Street

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 5:30 iki 7 vai. vak. 
1410 W. Monroe Street

Phone Monroe 6880

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 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave„ 2 luboe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyrišku ir Vaiku lisru 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. no pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midvray 2880

Dr. J. A. Roth
Gydytojas-Chirurgas 

Vyru ir moterų ligos 
1659 W. North Avc.

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 6484 

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1 

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 7.30
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidoncija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2466

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Thone Boulevard 86S7 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

-Nuo 9:30 iiki 5 vai vak.
Local Office: 1900 S. Union Av% 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vaL vak.
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Burnside
Tarp Chicagos

Lietuvių
Raudoni agitatoriai

Šiandie Lietuvių Ra 
dio Programas

Lietuvių programas iš sto
ties WLS. Pradžia 8 vai. 
kare. Programas tęsis iki 9 
landos.

Susidės programas iš 10 
merių, būtent:

1. Bijansko-Steponavičiaus 
kėsIras; 2. L. Brunvaldas
baritonas (svečias), operos dai 
nininkas; 3. Bijansko-Stepona 
vičiaus orkestras; 4. S. Staniu- 
liūtė; 
čiaus

va-
va-

jos gerintis — aš verčiau lmo
siu laiku ką nors sulosiu arba 
šiaip sau kur nors pasėdžiu 
teatre. Nepritariu ir patariu da
bar čionais visiems nepritarti.

, t Mat.

dais, paliepė p. Petruliui iškel
ti rankas.

Vienas banditų atsistojo da
boti p. Petrulį, o kitas ėmė 
šeimininkauti rcgisleryje.

Banditai pasiėmė iš registe- 
rio $50 pinigais ir išsinešė če
kių sumoj $110.

Šeimininkavo aptiekoj bandi
tai neilgai 
nules.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Automobiles For RentBusiness Service

Biznio Patarnavimaskon- 
o jų konlrohuo-
— pradėjo vi

luos narius, ku- 
raudonainjam 
buvo pradė*- 
lauk iš kuo-

nariai, nega

nu

or

riti te; 
čia u s 
liūte; 
čiaus 
valdas 
operos 

šios

5. Bijansko-Steponavi- 
orkestras; 6. Duetai 
Stradomskaitč ir Skebe-

7. Bijansko-Steponavi- 
orkestras; 8. S. Staniu-

9. Bijansko-Steponavi- 
orkestras; 10. L. Brun-

— baritonas (svečias), 
dainininkas.
dienos programa, daly-

S. L. A. 63-čios kuopos 
troliuolojai 
ja komunistai 
saip niekinti
rie nepritaria jų 
bizniiui. Jiė dagi 
ję mėtyti/narius 
pos.

Skriaudžiamieji
lėdami to viso pakęsti, sutvė
rė naujų kuopų. Kada raudo
nieji sužinojo apie tai, jie pra
dėjo siuntinėli agitatorius po 
stubas. O tie agitatoriai šmei
žė pildančiųjų Susiviemijimo ta
rybą ir tuos vietos narius, ku
rie nešoko pagal komunistų mu
ziką.

Kada ir tai nieko negelbė
jo, tai jie pasiuntė naujų “mi
siją”, kuri paleido šitokius gan
dus: girdi, jeigu narys persi
kelsiąs iš 63-čios kuopos i nau
jų kuopą šioj apielinkėjs, lai 
tokiam nariui nebusianti mo
kama pašalpa ai ha pomirtinė.

Lietuviai turėtų žinoti, kad 
meluoja tie žmones, kurie ši-

vaus p. Brunvaldas. Jis yra sve- tokias kalbas leidžia. Jie, be 
čias __ ne lietuvis, bet latvis, i to, nepasako, kad jeigu komu- 
Vienok tenka p. Brunvaldui tar- j nislai arba jų klapčiukai pa
ti ačiū kaip artimam lietuvių | imtų S. 'L. A. centrų Į savo 

rankas, lai jau tikrai tuomet 
Susivienijimui butų pavojus. 
Tokiems nariams, kurie nepri
klauso komunistams, tai jau 
tikrai butų pavojus negauti nė 
pašalpos, nė pomirtinės.

O dabartinė valdyba išmo
ka ir mokės, bile tik nariai 
nebus suspenduoti dėl mokes
čių. Ir nežiūrint kokioje kuo
poje narys bus, jis gaus ir pa
šalpų ir bus jo pomirtinė iš
mokėta. Taigi, nesiduokite ko
munistams suvadžioti.

Narys.

kaimynui ir svečiui.
O jau p. Brunvaldo dainavi

mas tikrai mums patiks. Nes 
lokių puikių dainininkų, kaip 
jis, nedaug yra.

P-lė S. Staniuliutė 
šauni dainininkė. Ji
te, p-nios S. čerienės 
Tai lietuvių jaunosios 
dainininkė.

Be abejonės, ir p-lių
domskaites ir Skcberiutės due
tas išeis šauniai.

O kur pp. Bijansko-Stepona
vičiaus orkestras.

Taigi programas žada būti 
pirmos klesos.

taipjau 
chicagie- 

sesuo. 
kartos

S t ra-

Reperi. West PuUman

Bridgeportas
Kei-Spalių mėn. 17 dienų 

siūčio spulka turėjo mėnesinį 
susirinkimą.

Tarpe kita ko nutarta su
rengti Lietuvių Auditorijoj di
delį susirinkimą lapkričio 6 die
nų.

Parengime bus išpildytas pro
gramas, kuris susidarys iš pra
kalbų, dainų, smuiko ir piano.

Susirinkime dalyvaus nau
jas Illinois valstijos spulkų ly
gos prezidentas, jis ir kalbės. 
Be to, kalbės p. J. J. Zolp, Lie
tuvių Spulkų Lygos sekretorius, 
ir kiti. Kalbėtojai išaiškins 
spulkų reikšmę musų gyveni
mui ir 
įsigyti

Ši, t. 
si t vėre 
gyveno 
sigijųsi
nių veikėjų, 
čiai kilti, ir šiandie stovi aukš
čiau, nei daugelis kitų spulkų.

Spulka turi savo ofisą ir su 
reikalais kiekvienas ir kiekvie
na visuomet gali kreiptis ir čia 
ras greitą ir draugišką patar
navimų. Ofisas randasi adre
su 840 W. 33rd Street, Bridge- 
porte.

Sutikau p. Aleksandrą Jog- 
mina. Paklausiau, kas naujo. 
Jisai atsakė: “Matai, mano ge
ras draugas, Juozas Meškaus
kas, gyvenęs adresu 12323 
Emerald avenue, jau kelinti 
metai serga reumatizmu ir jau 
apie metai laiko nebegalėjo dir
bti. Tad nusitarė važiuoti į 
Lietuvą. Kad pagelbėti jam, tai 
aš ir pp. Johanna Pučkurienė 
ir Josefina .Mitkienė ir kele
tą kitų surengėm halių. Sve
čių buvo apie 150. Iš suren
gimo Meškauskui liko 214 do
lerių. Taigi dabar mes reiškia
me gilios 
rie tokiu 
sidėjo ir 
rengti tą
kauskas 10 dieną spalių mėn. 
išvažiavo Lietuvon tikėdamasi, 
kad rasi dar pasveiks. Juozas 
Meškauskas, atsisveikindamas, 
dėkojo visiems už tokią dide
lę paramų. Tai tokios pas ma
ne naujienos”, pasakė p. Jog- 
minas, ir mudu atsisveikinom.

padėkos visiems, ku- 
ar kitokiu bildu pri- 
pa gelbėjo mums su- 
party. Juozapas Meš-

kokias dvi mi-
Repori.

Kaip kūrėsi filosofi 
jos kliubas ir kas 

iš to išėjo
ės Chicagos gyvenimo)

Galų gale sutarėm susirink- 
ir pasvarstyti “kas iš to iš- 

prižadejo laiku at- 
reika- 

nu tarė

nom 
tojų, 
duok

valandų suvėli- 
vienas suinany- 
niekas neatvyko,

eis”. Visi 
vykti, bet, lietuviškai į 
la žiūrint, sumanytojai 
nesiskubinti.

štai jau 
sako 

o dar
šachmatus.
poros valandų, t. y. tris 

valandas vėliaus, susirinko uo
liausi sumanymo rėmėjai ir 
prasidėjo “diskusijos”. Suma
nytojui pasakius, kad norima 
sukurti toks kliubas, kurio da
lyviai liuosu laiku galėtų lais
vai diskusuoli įvairius filoso
finius klausimus, 
susirinkimas 
du dalyviai 
lošė.

ima balsų 
rius, visiems

steigiamas 
“atsidaro”, nors 
dar Įtemptai 66

pralobęs L-iznie- 
žinomas asmuo:

— gerbiamieji, aš pasakysiu 
trumpai: jokių filosofijų mums 
Amerikoj nereikia ir niekas jų 
čia nesupras. Geriaus balsuoki
te už mano draugų S. repub- 
likoną, tai visiems bus gerai.

Cigaro gala nukando, nu
spjovė ir

Profesionalas 
ha: —

— Filosofija
— aš nežinau,

galą nukando, 
užsirūkęs atsisėdo.

advokatas kai-

kaip filosofija 
kaip mes ga

lėtume su ja susipažinti ir ko
kiems galams jinai mums rei
kalinga? Jei jau tvert, tai tver- 
kim rūgusio pieno kliubų — 
tai visiems aiškus tikslas ir 
reikalas.

Kitas profesionalas kalba:—
— Kas čia sumanė šitokį 

kliubų aš nežinau, bet vistiek 
man nėra laiko prie filosofi-

Baterių aptarnavimas 
Phone Boulevard 2854

Joseph Witolds
and Battery service. Vulcani-

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas, 
tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riausi darbą

Tire
zing. Naujos batarės garantuotos ant 

metų $6.95.
3647 So. Halsted St. Chieago, III, 

Lietuvis savininkas.
~J—O------

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

mieste. Kedzie 8463.
—O—.

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

liausiais pagerinimais. Pas

DEL MAŽOS ŠEIMYNOS rendon 
4 šviesus kambariai Elektra, gazas, 
maudynė, šiltas vanduo visados, 2 
lubos iš fronto. Remia $15.00. 3534 
So. Pamell Avė

Business Chances
Pardavimui Bizniai

STUCHLIK’O
ST. VITUS DANGE GYDUOLĖS
Tai yra geriausios importuotos 

gyduolės gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

6243 W. 22nd St. Berwyn. III.
Tel. Berwvn 1201

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosime, 

kaip patiks, taipgi parūpinsime lotą. 
Jūsų nuosavybė bus priimta 
{mokėjimas. 

CUMMINGS AND CO.
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

BALZEKAS MOTOR 
SALES

kaipo 4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

Personai
Asmenų Ieško

Financial
Finansai-Paakolos

kaip lengviau galima 
nuosavybę'.
y. Keistučio, spulka su- 
1897 metais. Kurį laiką 
ne kaip tvirtai, liet iš- 
daugiau ir energinges- 

ji pradėjo spar

Holdapas padaryta 
p. St. Petrulio 

aptiekoj

Vidurių Pairimas, 
Galvos Skaudėjimas 

ir Kvaitulys
Jei jūsų viduriai serga, jus visas 

sergate. Jeigu jus negalite suvirškin
ti savo maisto, jus žudote savo spė
kas, darotės nervuoti ir jaučiatės tiek 
pat pavargę atsikėlę kaip ir eidami 
gulti.

Per 10 metų Tanlac sugrąžino svei
katą ir veiklumą daugeliui tūkstan
čių žmonių, kurie taip pat kentėjo, 
kaip ir jus.

P-as Edward B. Hali, 579 Kiefer 
Avė., Columbus, Ohio, sako: Mano 
viduriai buvo tiek pajrę, kad aš var
giai galėjau valgyti! Bet j mažiau 
mėnesi laiko pradėjus vartoti Tanlac 
mano apetitas pasidarė didelis ir ma
no viduriai kuogeriausia dirbo.”

Leiskite Tanlac padaryti jums tą 
Jatj, ką jie padarė šiam kentėjusiam, 

ie pataiso aštriausius virškinimo or
ganų pakrikimus — pašalina gasus, 
pilvo ir vidurių skaudėiimą. Jie sugrą
žina apetitą, gyvumą ir tvirtą miegą.

Tanlac yra padarytas iš šaknų, žie
vių ir žolių. Kainuoja mažiau 2 cen
tų už dožą. Gaukit bonką šiandien 
nuo savo aptiekininko. Pinigai bus 
sugrąžinti, jei jis jums nepagelbės.

Specialistas gydyme chronlfikų Ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas idegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą lig;} ir jei aA apsi 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikra specialiau}, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas juras skauda, bet pats pasakys 

galutino iAegzaminavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioi nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis. ,

Mes taipjau perkame morsričius
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfiold Ava.

Financial
Fina nsai-Paskolos

po

20 St.

po

Dr. C. C. SINGLE Y
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615

Tel. Hanison
, . in-.mOL’

1950

Kodel tas neramus, 
“pavargęs” jautimasis ? 
gate ir jus tai žipote, bet tik ne
norite prisipažinti. Kiekviena 
liga turi priežastį. Atraskite
priežastį ir atsikratykite jos ir ta
da liga visai išnyks. Tai tokis
yra mano būdas, kurį aš išmokau 
1906 m. Berlino universitete ir 
kurio nuo to laiko aš laikaus su 
nepaprastomis pasekmėmis.

VALANDOS:

ii

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

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199 

-o--------

Paskolos suteikiama 
j viena diena

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktiis

va-

nervuotas, 
Jus ser-

L’ai to kis

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

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

(
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CLASSIFIED fiDS

PAIEŠKAU merginos ar moteries 
apsivedimui nuo 25 iki 35 metų am
žiaus, esu našlys, turiu 3 vaikus, 
žiausis 2 metų, Frank Svolkin, 
So. 13 Avė., Mayvvood, III. 

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

ma-
153

BARGENAS KENOSHOJE
Parsiduoda icecream parloris ir 

lunch kaunteris puikioj vietoj prie 
pat lietuviškos bažnyčios, salės ir 
mokyklos Skersai gatvę yra tris ki
tos salės kur lankosi ir balius ren
gia lietuviai, lenkai ir rusai.

Puikus fixtures, renda pigi, gera 
proga dėl nusimanančio .šiame biz- 
nyj. Savininkas turi greit apleisti 
dėl nesveikatos.

Atsilankykite arba rašykite 
TAMOŠIUS SMAGULIS, 

5024 — 7th Avė., 
Kenosha, Wis.

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

PAIEŠKAU Juzės Mitrulevičienės, 
po tėvais Jakaitė. Paėjo iš Gerviš- 
kio kaimo. Turiu svarbų reikalą. Ji 
ar kas apie ją žino, prašau duoti ži
nią Onai Yankienei, po tėvais Ma- 
sidonskaitė, 900 W. 52nd St., Chiea
go, UI.

PARSIDUODA barbemė, dviejų 
krėslų, prie bizniavęs gatvės, pigiai, 
Naujienos Box 1136. 

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

o-------

PARDAVIMUI grosernė ir moky
klos reikmenis. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos, 1623 West 
51st St.

PAIEŠKAU Mares Balčiūnienės ir 
Elenos Balčiūtės, pirma gyveno 3219 
So. Lime St. Pasišalino iš mano na
mų spalio 19 d. Malonėkite atsi
šaukti pati arba kas pirmutinis pra
neš, gaus $5. Jurgis Adomaitis, 
3219 So. Lime St. Tel. Victory 5285.

PARSIDUODA bučernė, išdirbtas 
biznis. Gera proga. Turiu greit 
parduoti. Ateikite ir persitikrin
kite. Pašaukite Victory 9656.

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

PARDAVIMUI dunokepykla (be- 
kernė). ;..<j

5201 S. Ricbmond St.

REIKALINGAS partneris j bu
černę ir grosernę; vieta gera ir biz
nis daroma geras. Gera proga ge
ram žmogui. Kad ir nemokant} iš
mokinsiu. Telefonuokite Roosevelt 
4738.

EXTRA. Pardavimui Lunchrui- 
mis, biznis išdirbtas, priešais dirb
tuves, parduosiu pigiai iš priežas
ties ligos, 1314 S. Cicero Avė. Ci
cero.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Kali

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

73 akrų farma Stevens Point, Wis., 
ant upės kranto; cementinis kelias 
eina per vidur j farmos. Trobos vi
sos geros ir kiti {taisymai. Savinin
kas mainys ant namo, priims lotus 
už pirmą {mokėjimą. Perkant reikia 
{mokėti $1000. 3352 S. Halsted St.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas „ $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. l^afavette 6738-6716

Musical Instruments
_______Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo $1,000 
grojiklį pianą už $85, įskaitant 
suplelj ir roles. Cash ar išmo
kėjimais.

1411 Milwaukee Avė.
Kreipkitės į Radio sankrovą

PARDUOSIU savo giojiklį pianą, 
suolelj ir 50 rolių už $75 Tai ba
lansas morgičiaus.

8213 Cottage Grove Avė.

Miscellaneous
Įvairus

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

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

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

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

dieną nuo 10 
pietų.

iš

PARDAVIMUI 22 akrų vaisių fer
ma, visi vaisius nešantys. Naujas 
10 kambarių garu apšildomas namas 
ir miesto elektros šviesa. Dvi my
lios { rytus nuo Bcnton Harbor prie 
US.—21—31 cementinio kelio. Vi
sas farmos įrengimas, taipgi vištos, 
karvės, arkliai. Delei nesveikatos 
turiu išvažiuoti j Europą. Del pla
tesnių žinių rašykite, ar matykite 
savininką.

STEVE SURIN,
. R 2, Box 81, 

Benton Harbor, Mich.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGA salesmanų ir sales 

manager, i Radio Shop, Geras už
mokestis, 6360 So Kedzie Avė., Tel. 
Hemlock 7437.

REIKIA vaikų dėl lengvo darbo 
dirbtuvėj. Kreipkitės

2100 So. Morgan St.

‘ Exchange—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

kampinis muro bungalow, mainysiu 
{ bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirmą {mokėjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Keistučio spulkos valdybą 

sudaro šie asmenys; B. But
kus, prezidentas; J. P. Eval- 
lUs, sekretorius; St. Martin- 
kus, iždininkas; G. W. Zaclia- 
nevich, notaras; direktoriai, be 
suminėtų aukščiau, yra|: Pa- 
lijanskis ir Stonevičia (tai vie
ni seniausių spulkos narių ir 
direktorių), J. Gaubas, Izido
rius Papauskas, T. Janulis, A. 
Zalatorius, K. Demereckas, Ma- 
skaliimas. Jonas Bijanskas.

Kaip jau minėta, Keistučio 
spulkos susirinkimas įvyks lap
kričio 6 dienų Lietuvių Audi
torijoj, didžiojoje svetainėje. 
Pradžia programo 7:30 vai. va
kare. Bridgeporiietis.

P-nns Stasys .Petrulis, buvęs 
savininkas ir vedėjas Mildos 

aptiekog Bridgeporte, šiuo lai
ku turi puikiai įrengtų aptiek- 
ką adresu 1732 West 79th st., 
t. y. prie 79-tos ir Hermitage 
gatvių.

Praėjusio šeštadienio vakarų, 
apie 11:30 valandą (prieš už
darysiant aptiekų) vidun įėjo 
du jauni baltaveidžiai vyrai, 
amžiaus kokių 20-22 metų.

Vyrai, grūmodami revolve-

PRANEŠIMAI

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

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

Business Service
Biznio Patarnavimai

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

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi- 
J’os dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Lviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 

musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie- 
niaiš^nuo 9 iki 4 po pietiį.

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

Tel. Victory 8486

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
kuris moka kalbėti lietuviškai ir len
kiškai, 7218 So. Ashland Avė. Tel. 
Hemlock 9628.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA operatorkų, patyrusių ant 
dresių. I^ewis Dress Co., 325 West 
Adams Street

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

Furniture & Fixtures
3 SM. SKURINIS BCKlydloB eetaa $7.50. KRHlntai pečiai 3>&. DroMorti ui IFft. 3*2.

DaybedR Kaunu AinbakRiat Vir-
tuvfs kabinetai, virtuvas setai. Valdomojo 
Kami), setai.

GAUGER.
641 E. Gint St„ prie 8t. Lawrence.
Atdara utarn., ketv. aub. vakarais.

REIKALINGA veiterka i restau- 
rantą dienomis. Atsišaukit Charles 
Gaučius, 6068 S. State St., Phone 
Wentworth 8536

REIKALINGA mergina dirbti j 
Lunch Room. Alga $10.00 j savaitę 
ir valgis ir guolis. Patyrimas nerei
kalingas, 944 W. 37th PI.

REIKALINGA. patyrusi mergaite 
prie abelno namų darbo. Atsišau
kite '1356 So. Tripp Avė., 2nd floor, 
Phone Lavvndale 2460.

Naujienų Spulkos nauja serija 
prasidėjo su pradžia spalio mėnesio. 
Priėmimo valandos nuo 8 ryto iki 8 
vai. vakare.

— Sekretorius T. Rypkevičia.

NAUJAS moderniškas bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
{mokėti. Prie 6640 S. Talman Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą įmokėjimą.

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

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

Pirmyn Mišraus Choro praktika 
{vyks antradieny, spalio 22 d., Asso- 
ciation House svet., 2150 W. North 
Avė. Pradžia 7:30 v. v. Visi Pirmyn 
Mišraus Choro nariai ir narės ma
lonėkite susirinkti, taipgi ir naujus 
dainininkus ir dainininkes kviečiame 
atsilankyti ir prisidėti prie choro.

Valdyba.

PAMATYKIT pilną pa
sirinkimą naujų rudeni- 
nų PORTIS KEPURIŲ, 
kurios yra visų mėgia
mos dėl gerumo materi
jų, pasiuvimo, gražumo 
ir madingumo. Jaunieji 
ypač pamėgo šias ke
pures. $1.95 iki $2.45. 
Atdara ned. iki 12:30 v.

BARNEY PETKA’S 
Men’s Furnishings 

4171 Archer Avė, arti Richmond St*

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decoratort

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted t>t. 

Tel. Victorv 726!

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moouette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 8 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $48. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

REIKIA moteries indų plovėjas, 
patyrusios.

4169 So. Halsted St.

Zelvis Building Co.
GENERAUS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na 
mus. porčius, garadžius.

rna
Prieina 

kaina. Darbas garantuotas. 
2506 W. 69 St.

Tel. Prosnect 9856

PARDAVIMUI namų rakandai dėl 
4-rių ruimų, gerame stovyj, parduo
siu pigiai — priežastis pardavimo — 
vienai persunku užlaikyti ruimai. 
3655 So. Halsted St. (2nd front).

Situation Wanted
Darbo Zežko

PAIEŠKAU darbo prie namų ar 
šeimynos, esu suaugus mergina ir 
turiu patyrimą. Atsišaukite, U. Mi
linaitė, 6117 S. Talman Avė. Tel. 
Republic 7812.

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Su $2,000 cnsh Jus galite paimti 
puikiausią. Cliicaį-oje modernišką 3 po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 karų mūriniu garažiu. Elek
trine refrigeracija, Universal gasi- 
niai pečiai, tile maudynės, Red Flash 
boileris. Arti geros transportacijos 
arti lietuvių mokyklų ir bažnyčios. 
Parduosiu už kiek kainuoja. Šaukite

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981

BIZNIO namas, 2 flatų ant Hal
sted St. pačiame centre biznio, ge« 
ra vieta dėl k r jaučiaus. Del svarbios 
priežasties esmu priverstas parduo
ti labai pigiai. Parduosiu arba mai
nysiu ant mažo namelio. Klauskite 
P. GALSKIS, 1789 S. Halsted St.

For Rent

Automobiles

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus Ir didelius. 
Taipgi taisau senu*. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai Prirengiu tnorgičhi* ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Vietenr 2740

’28 Buick 5 pas. sodan ...........   1
’20 Pairę Sodan G ratai _________ ___  :
'211 Essex Sodan ...........  I....... .......  1
1927 Nash Coach spėriai ...... „............. :
’29 Ford coupe . ........      I
’29 Ford Roadster ..... ............ .................. i
’28 Aiilnnn Roadster ..........................  (

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
71.30 S. Halsted St.. Triangle 0830

$800 
$275 
$500 
$250 
$400 
$400 
$550

PASIRENDUOJA 4 kambariai, pe
čiais šildomi, naujai dekoruoti, elek
tra ir gasas, $15 Į mėnesj, 6318 So. 
Aberdeen St.

PASIRENDUOJA 4rių ruimų fin
tas, frontinis, šviesus, maudynė ir 
kiti patogumai. Kaina rendos $20 
Į mėnesi, 1125 W. 31st St.

2 AUGŠTŲ medinis namas, cotta- 
ge užpakaly, $4,900. Išmokėjimais, 
5-4 kambarių, 6318' So. Aberdeen St. 
Englewood 0601.

PRIVERSTAS esu parduoti vieną 
iš dviejų karų — Lincoln arba Cad- 
dillac, abudu sedanai, 1925 m., gera
me stovyj, 9927 Michigan Avė. Tel. 
PuUman 4091.

RENDON 4 kambarių fialas, 2ros 
lubos, garadžius ir beismontas, pigi 
renda. Gali renduoti vyrai arba mo
terys, 946 W. 31st Place.

PIKNIKŲ daržas arti Cedar I^ake 
ir Crown Point, prie valstijos kelio 
No. 41. 28 akrai gerai apaugę me
džiais. 7 kambarių moderninis na
mas. Gėrimų standa, gražus valgo
masis kambarys, šokių salė ir tt. 
Taipgi {važiavimas j base bąli lauką. 
Savininks mainys ant pelningos nuo
savybės.

Rašykite ar atsilankykite
W. G. JARCHOW, 

6314 Dorchester Avė. 
Tel. Dorchester 6304




