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Hoover už prisirengimą karui, 
bet taip pat už juros laisvą

Prezidentas proponuoja Jungtinių Valsty
bių laivyno mažinimų, proporcijoj su 
kitų valstybių laivynų mažinimu

bu- 
pric-

Portugalija paleido iš 
trėmimo 86 politinius
LISABONAS, lapkr. 12.

Portugalijos ministrių kabine
tas nutarė paleisti iš trėmimo 
<86 karininkus ir puskarinin
kius, kurie buvo išsiųsti į Azo
rus už dalyvavimą 1927 me
tais sąmoksle prieš dabartinę 
diktatūra.

VVASHINGTONAS, lapkr. 12:mi juroj, dagi jei maistas 
-— Savo kalboj, kurią preziden-.-tų gabenamas priešų 
tas llooveris pasakė vakar va-’šams. 
karą vienuolikos metų karo pa- šiuo pasiūlymu prezidentas 
liaubų sukaktuvių proga, jis nori padaryti neteisėtomis pa- 
pareiškė, kad kiekviename žing- stangas su blokados pagalba 
sny dėl pasaulio Taikos, Jung- badu išmarinti visą priešų tau
tinės Valstybės kartu busian- tą, kaip kad per pastarąjį di- 
ėios visados prisirengusios ap
sigynimo karui. Prezidentas 
pasisakė stojas už tinkamą pri
sirengimą, nes lik prisirengi
mas duodąs garantiją, kad nė 
joks svetimas kareivis neįkel- 
siąs kojos Į Jungtinių Valsty-Į 
l,\ų žemę. Jungtinės Valstybės* 
pritariančios laivynų mažini- i 
mui, bet jos savo laivyną su-1 
mažinsiančios proporcijoje su

Tai, brač, šalis, ta 
‘proletarų tėvynė’ — 

bolševikija!

dįjį karą darė santarvininkai, 
pagaliau ir Jungtinės Valsty
bės, prieš Vokietiją.

Juros laisvės reikalą pirmas 
iškėlė premjeras Ramsay Mac 
Donald. Anglijos Darbo parti
ja stoja ne tik už maisto ga
benamų laivų laisvę karo me
tu, bet ir už lai, kad ne joks 
prekybos laivas nebūtų kariau
jančių tarp savęs valstybių puo-

,, . , , TT .... lamas juroj.Prezidentas llooveris taipjau 
pasisakė, kaip jis yra nusista
tęs juros laisvės klausimu. [Tą' “Karo paliaubų di-ena,” lap- 
savo nusistatymą prezidentas kričio 11, buvo švenčiama vi- 
veikiausia yra priėmęs po ne- sose 
seniai įvykusių savo 
įėjimų su Anglijos darbiečių j tuose. Lakpričio 11 dieną su- 
premjern Ramsay MacDonal- [ kako lygiai vienuolika metų, 
du.] Kaip pirmą žingsnį tam kaip didžiojo karo mūšiai bu- 
klausimui išspręsti, prezidentas į vo baigti, ir dcl to visur įvy- 
Hooveris siūlė, kad prekybos į ko didelių paradų ir iškilmių, 
laivai, gabenantieji vien mai
sto produktus, karo metu nie- liaubų 
ku budu nebūtų pi-h’šų puola- pralaimėjusi

ir
santarvininkų kraš-j

Jungtinėse Valstybėse 
pasikal- Europos

su Anglijos darbiečių j tuose.
i Ramsay

paradavo 
tik

ir nešventė 
Vokietija, 

valstybė.

•pa- 
karą

“Visos tautos trokš- 42 rusu “kryžeiviai”
ta amžinos taikos” sovietų teisine

Jei kas nori iš sovietskos Ro- 
siejos pasiųsti kokią kapeiką 
savo giminėms užsieny, tai 
žiūrėkit, kaip tas jam “leng
va” padaryt

2,000 busų šoferių strei
kas Londone

LONDONAS, lapkr. 12. — 
Londone sustreikavo 2,000 bu
sti šoferių, dėl to, kad busų 
kompanija, kuriai jie dirbo, 
ūme samdytis neunijinius šofe
rius. Manoma, kad prie strei
ko prisidės ir kilų busų kom
panijų šoferiai.

Socialistų partija da
bar gauna daugybę 

naujų narių

Lašinių Skutimo Byla

Kauno spauda paskelbė pra
nešimą, pavardytą “Norinčių 
gauti pinigų iš SSSR (sovietų 
Rusijos) žiniai”. Pranešime sa
koma :

“Kai kurie Lietuvos piliečiai, 
kurie turi savo giminių Rusi
joj (SSSR), stengiasi parsiųs- 
dinti iš jų pinigų. Kadangi lai 
dažnai nepavyksta dcl formali
nių priežasčių, šiuo pranešama 
štai kas:

“SSSR Įstatymai leidžia sa
vo šalies piliečiams siųsti i už
sienius ne daugiau kaip po 100 
rublių kas mėnuo vienam žmo
gui, bet ir ta suma Sovietų 
valdžios Įstaigų nuožiūra gali 
būti keičiama. Siųsdamas pini
gus, siuntėjas pašto įstaigai tu
ri pateikti: a) asmens liudy- 
mą; b) atatinkamo SSSR ban
ko kvitą, kuris liudija, kad pi
nigų gavėjas jh'u anksčiAu pi-

i yra gavęs; c) kurios nors 
visuomenės organizacijos- lin- 
dymą, kad tas asmuo kuriam 

[siunčiami pinigai, yra tikrai 
I reikalingas pašalpos ir d) bu

Taip salto gen. Pershing, Jūng-i “Kryžeivių” vadas sakosi esąs d apie |)inigų gavejo tur- 
Riai Lr <1 11 <vtt» o a čucnloe ■ >• metu nmvitiHc * _ . .tinių Valstybių kariuomenė 

Francijoje vadas
šventas ir 457 metų amžiaus, 
iš naujo Jeruzolimo

to padėjimą. Paskutinysis—ne
turto liudymas — sudaromas

\VASHINGTO-NAS, lapkr. 12 ' VORONEŽAS, Rusija, lapk.j
Vakar, karo paliaubų su- 12. — šiandie čia prasidėjo by-[ 

kaktuvėmis, generolas John J. la keturiasdešimt dviejų 
Pershing, 
riuomenes 
bar esąs 
Amerikos

Isčiaus, valdyboj ir pan.). Jį 
[reikia surašyti iš karto lietuvių j

. _ as" i ir rusų kalbomis, patvirtinti ap- 
menib kažkokios leiginės se 1 skrįtjes valdyboj, vidaus reika- 

3 sa osi esą į ministerijoj, užsienių veika- 
atsiuntė.“knžeiviai ir lauk^ ateinant ;. ministerijoj ir SSSR pasiun. 

Ijlegramę,,aikangelo Mykolo, kinis ls'd-ąjnybjs konsulariniama skyriuj 
[Kaune. Liudyme turi būt pažy
mėta, žmogus, apie kurį liudy
mas surašomas, neturi nei tur
to. nei uždarbio ir kad jam 
tikrai reikalinga pašalpa, ken-ią. 
jis gali gauti iš to ir to, gyve
nančio ten ir ten (Sovietų Ru-

buvęs Amerikos ka- 
vadas Francijoj, da- tos narių, kurie sakosi 
Paryžiuje, 
Legionui telegramą, arkangelo Mykolo, kuris išva-| 

be kita sako: duosiąs juos iš sovietų vald-
“...Šią dieną mes negalime i žios ir sunaikinsiąs “Antikri- 

neprisiminti tų baisių aukų, to stą.” 
milžiniško skaičiaus žmonių. Atgabentieji į teismą “kry- 
j’yvybių, kurias las pasaulio kn- t želviai*’ Bvi 
ras prarijo, ir kiekvieno šir- bažnytiniais 
dis šiandie yra pilna vilčių, sandalais. 
kad niekados daugiau karo ne- priešinimus 
butų... Kaip mes Amerikoje,; kurstymo 
taip šiapus Atlanto vandenyno čiuose. ir, bendrai, dėl 
visos 
trokšta 
gurno.” C '

rūbais ir apsiavę 
Jie kaltinami dcl 

sovietų
neramutnų valstie-!

valdžiai,

, . Pinigus išsiųsti iš SSSR į
K ( 111 t T* ' užsienį galima iš Maskvos per 

[Vnieštorgo Banką, kitose SSSR 
vietose per valstybės banko 
skyrius.”

tautos nuoširdžiausiai voliucinių darbų.
amžinos taikos ii sau- 1 Teisme į visus beveik klau

simus kaltinamieji atsako tik: 
. “Kristus prisikėlė.” Vienas jų

Smarkios audros Britą- vadų, Oporkin vardu, pasisakė, Ex-kaizeris 
nijoj; 8 asmens žuvo kad jis esąs “šventas žmogus,” , 

[esąs 457 metų amžiaus ir at- 
— vykęs iš naujojo Jeruzolimo. 

Teisėjas pašaukė psichiatrą, 
Britanijos salose siau- kad jis ištirtų, ar kaltinamie- 

lė smarkios vėjo ir lietaus au- ji yra sveiko proto žmonės.

LONDONAS, lapkr.
Praeitą naktį ir šiandie Did
žiosios

droš, padariusios daug žalos. 
Kiek žinoma, per audras astuo
ni asmens neteko gyvybių.

ORFĮS.

skundžia
Berlyno laikrašti už 

“šmeižtų”
BERLYNAS, lapkr. 12. — 

Gyvenąs ištrėmime Olandijoj' 
buvęs Vokietijos kaizeris Vil
helmas iškėlė vienam Berlyno 
laikraščių bylą už jo “garbės 
plėšimą.”

Tas laikraštis, būtent, įdėjo 
straipsnį, kuriame buvo pasa
kyta, kad per didįjį karą vo
kiečių armija buvus aprupin-

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

Gali būt sniego; šalčiau; 
stiprus žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 470 jr 530 F.

šiandie saulė teka 6:37, lei
džiasi 1:32. Mčnuo leidžiasi j Policija mano, kad vaikus ji 
2:35 ryto. arba nugalabijo, arba pardavė.

Britai grąžina Ki
nams koncesiją

LONDONAS, lapkr. 12. — 
Didžioji Britanija sutiko grą
žinti Kinams britų Činkiango,
Kiangsu provincijoje, koncesi- ta išimtinai Kruppo a r motom i s, 
ją šių metų lapkričio 15 dieną, daug prastesnėmis negu kitų 

firmų, dėl to kad kaizeris bu
vęs pats pinigiškai suinteresuo
tas Kruppo fabrikais. Del tos 
priežasties, — sakoma straip
sny, — vokiečių artilerija sto
jus į mūšius, neaprupinta kaip 
reikiant. Privatinė kaizerio 
mašna dėl to be galo išsiputus 
mližiniškais pelnais, o geriau
si Vokietijos sunųe turėję ma
sėmis žūti.

Anglija tą koncesiją 
nuo 1868 metų.

laike

12.
mo-
ku-

VIENA, Austrija, lapkr.
Policija suėmė vieną 

teriškę, Rozą Novy vardu, 
ri laikė mažų vaikų prieglau
dą. Buvo susekta, kad iš jos 
prieglaudos prapuolė 36 vaikai.

[Pacific and Atlantic Photo)

Chicago. — Ivan Lazareff, 
buvusis Maskvos Dailės Teatro 
artistas, kuris šiomis dienomis 
pasimirė. Su Dailės Teatru jis 
atvyko 1922 m. Amerikon ir 
daugiau nebegrįžo Rusijon. La
zareff buvo 52 metų amžiaus.

Milžiniškas pasisekimas New 
Yorko miesto rinkimuose la
bai pakėlė darbininkų dvasią

Lėktuvas kaip misi 
žudymo priemonė

Jauna mergina, išskiidus 2,000 
pėdų aukštyn, šoke laukan 
užsimušti

[Tęsimas]
Skatikai pi isipažįsta lašinius 

skutę.
Mariamp. ūkio banko sk. di

rektorius Bergas, aiškindama
sis sakė, kad jis samdės dar
bininkus tik druskai, o ne anl- 
spaudanfs skusti. Bet liud. But- 
kauskas, Bergo samdytas laši
niams skusti, aiškiai pasakė, 
kad Bergas liepęs ne druską, 
bet antspaudus išskusti. Tei
sybė, Bergas liepęs lašinių ant
spaudus, kaip grėblakočius, 
skusti stiklu, bet Rutkauskas 
sako, kad stiklu antspaudus iš
skusti buvę “nemožna”. Kai 
kuriose paltyse ir peiliu buvę 
negalima išskusti ir tada jie 
antspaudus pianiste išplaudavę. 
Išskustose vietose dėdavę kitus 
antspaudus.

YOBKAS, lapkr. 12. 
Valley Stream, Long 
vakar ypatingu bilduIslande, 

nusižudė Miss Ruth Rockvvell, 
18 metų mergaitė, iš Philadel- 
phijos.

Ji pasisamdė aeroplaną, pa- 
simokėdama $5, ir prašė pilo
tą E. F. Boolhą, kad ją pa
vėžintų juo aukščiau.

Kai aeroplanas pakilo apie 
2,(MM) pėdų aukštuinon, Miss 

Ttockvvell šoko laukan ir, nu
kritus žemėn, užsimušė. Ji pa
liko jieroplane laišką, ’ adresuo
ta savo broliui Donaldui Rock- 
\velliui, vienos fonografų kom
panijos Yonkerse manadžeriui. 
Laiške mergina sako, kad 
sidaranti galą dėl to, kad 
venimas jai e$ą$ be galo 
čias ir ji nerandanti jokio 
slo gyventi.

Miss Rockwell tik praeitą 
birželio menesį buvo baigus! 
Drc\v seminariją Carmely, N.

pa- 
gy- 
tuš- 
tik-

Josiukas Serg. ir Fi 
kas dažnai lankydavęsis 
ii ir prižiūrėdavę lašinių sku
timo darbą.

Kai vėliau Butkauskas para
šęs į “Šešupės 
apie lašinių skutimą tai po to 
atėjęs pas jį Petras Josiukas 
su polic. nuov. virš. pad. ir lie- 

o

vęs Sakalauskas. Sakalauskas 
turėjęs daug teisių, buv. ( k. 
s-gos centro v-bos ir Seimo f r. 
nariu, daugiausįa tuo metu pa
sidarbavęs.

Ir daktarai amerikoniškus 
lašinius peikia.

Dr. Abraitis ir veter. gyd. 
Butkauskas,'dalyvavę lašiniams 
pi Įimti komisijose, taip pat sa
ko, kad amerikoniški lašiniai 
ne labai geri: daug surūdiju
sių. Priėmimo komisija nuta
rus 20% pristatomų lašinių at
mesti, t. y. 20%) sumažinti pri
statomiems lašiniams kainą, ta
čiau tas komisijos nutarimas, 
pasiekęs aukštesnes valdžios 
instancijas, 
Kai lašinius priimant 
reta konstatuoti, kad 

Irikoniški, tai Serg.

aukštesnes 
, buvęs panaikintas.

buvę no- 
jie ame- 
Josiukas 

s nidė- ’ I)r‘mygtinai tvirtinęs, kad la
idiniai esą tikrai iš Klaipėdos 
įkipšto. Davęs ir raštelį. Josiu- 
■ kas žadėjęs pristatyti ir doku-

1 afi
šavo 
die-

laišku mentus’ iro(’an^us» kad 
■ ‘ niai klaipėdiškiai, bet to 

pažado Josiukas lyg šios 
nos neišpildęs.

Bendras Įspūdis.
<ors liudininkai dar ir ne 

išsaukti, bet ir iššauktieji 
[įrodo, kad amerikoniški laši- 

ainiai nebuvo labai aukštoj ko- 
- ? Į kybes, bet buvo ir netinkamų. ,,n I

;Toliau. Lašiniams priimti ko
misijos Ik. s-gos buvo tiki
namos, kad lašiniai ne ame
rikoniški, bet iš Klaipėdos kra- 

aukštos kokybės, tai aiš- što. Jei komisijos sustatydavo
, Kubiliaus parodyt- aklus nepalankius lašinių sta-
Kubiiius, atsimenąs, [tylojams arba darydavo išskai- 

tas, tai aukštesnioji valdžia tą 
viską anuliuodavo. Gali būt, 
kad ir ne be pamato dažnai 
minima p. Daukanto pavardė, 
tada buvusio kr. aps. minis- 
teriu. Jo parėdymu grąžintas 
Ilk. s-gai užstatas, jis anuliuo
davo pabaudas, žodžiu, jaučia
ma kaž koks bendras intere
sas tarp p. Daukanto ir l’k. 
s-gos. Be to, kai kas stebisi 
ir p. Daukanto didelių kelio
nių sutaupimu su lašinių by
los eiga. Tardymo metu p. Dau
kantas važiuoja j Afriką, by
los nagrinėjimo metu 
žiuoja Brazilijon elc. etc. Ga
limas daiktas, kad tas viskas 
— atsitiktini dalykai, bet dėl 
to palinkimas visaip spėlioti 
<lar labiau sutvirtėja. O kol 
kas palauksim bylos galo. (B.d.)

kad ne,1 
ir “Liet, i

NEW YOBKAS, lapkr. 12. 
— Didele pažanga, kurią so
cialistų partija padarė pasta
ruose Ne\v Yorko miesto rin
kimuose, labai pakėlė darbinin
kų dvasią — taip pakėlė, kad 
per pastaras kelias'dienas cen- 
tran ėmė plaukti daugybė ap- 
l’kacijų norinčių jų įstoti i so
cialistų partiją.

Socialistų kampanijos vedė
jo, Augusto Cerberio, prane
šimu, centre gauta jau daU- PV atšaukti laišką, 
giau kaip 500 naujų aplikaci- tai busią blogai. (Jie 
jų Įstoti Į partiją. Ką tik Įvy- Žinioms 
kusiame miesto centro komi
teto posėdy 100 aplikacijų bu
vo patvirtinta, o likusios dau
giau' kaip 400 bus svarstomos [ir b'redzinsko pasamdyti skutę 
ateinančiame mitingo. Iš vieno ■ lašinius.
tik Brooklyno distrikto gauta; Amerikoniškų lašinių kokybė, 
daugiau kaip 80 aplikacijų, i tz . ..... . .1 Kad amerikoniški lašiniai ne- 

----------------- iluve ;
T ■ 1M , . • J ku iš liud.
Ispanių diktatorius mų Jis

gavo didelę nosi ikaip|H netikusių ia«mu Vi«- 

kareivių kilęs...
Tą patį pasakė ir viršyla 

įsas; amerikoniški lašiniai bu
lvę blogesni už lietuviškus.

Neaišku.
Pasiaiškinimo žody ir liudi

ninkams statydamas klausi
mus, Bern. Sakalauskas buv. 
l’k. s-gos prek. sk. direk. sten
giasi Įrodyti, kad Uk. s-goj bu- 

i ves visų stumdomas, niekas jo 
neklausę, niekas su juo nesi- 
taręs ir todėl už Uk. s-gos vei
kimą t. y. prekybą lašiniais esąs 

j neatsakinga. Tačiau iššauktas 
Diktatoriaus Primo de Rive-1 liudininku p. Jusevičius, 192J 

ros valdžia Įsakė Valencijos ge-[ m. tarnavęs l'k. 
neralkapitonui karo teismo I skyriuj ivs<1 viprt
Sprendimą pakeisti, tačiau ne-, kati visus užpirkimus daryda- 
atejejama, kad “anksčiausias i---------- —------------
armijos ir laivyno teismas,’’ ;

Karo teismas išteisino liberalu 
vadą, apkaltintą dėl bandy
mo nuverst de Riverą

LONDONAS, lapkr. 12.
Iš Hendaye, Ispanijos-Francijos ! 
siencj, praneša, x kad politinė 
situacija Ispanijoje^ pasidarius 
labai nejauki dėl to, kad ge
nerolų karo teismas Valencijo- [' 
je išteisino buvusį liberalų
premjerą, Sanchezą Guerrą,
kuris buvo apkaltintas dėl są-

čičerinas, sovietu !,i,oksl<> prieš <|abar|ine val<|- 
v • • i • 1 žia. \užsienių komisaras, į 

pasitraukė
BERLYNAS, lapkr. 12.—Te- 

legraplier Union telegrama is 
Kauno praneša, kad čičerinas,
sovietų užsienių reikalų komi- (kuriam byla bus galutinai per 
sąrąs, rezignavęs dėl nesveika-į duota, sprendimą patvirtins, 
los ir kad komunistų partijos 
politbiuras jo rezignaciją pri
ėmęs.

čičerinas jau nuo pjaeito 
balandžio mėnesio gyvena Wie- 
sbadene, Vokietijos kurorte.

Sako, kad diktatorius Primo 
de Rivera dabar svarstąs prie
mones nubausti karo teismo 
nariams, išteisnusiems Sanche
zą Guerrą. Ir jei aukščiausias 
teismas jų sprendimą patvir
tins, tai diktatorius veikiausiaProhibicininkas gavo 50 tĮJ iibcraių vadą išsiusiąs km-

metų kalėjimo už 
žmogžudybę

CHANDLER, Okla., lapkr. 12 
Jeff Harris, federalinis pro- 

hibicijos agentas, kuris ieško
damas svaigiųjų gėrimų* nu
šovė vietos farmerį Oscarą 
Lowery, tapo nuteistas 50 me
tų baudžiamojo kalėjimo.

nors į tolimą Ispanijos provin
ciją.

Kinų armijų tarpu
savio kautynėse 
kritę 20,000 vyrų

ŠANCHAJl^S, Kinai, lapkr. 
12. — Iš Hankovo praneša, 
kad tautinės Kinų valdžios ka
riuomenė Mihsiene, Honano 
provincijoj, smarkiai sumušus 
sukilėlių kuominčunų (“liau- 

CAPE T0WN. Pietų Affika,{<lie9”) kuri lapus nl"

Perkūnas užmušė 8 as 
menis, ėjusius iš pa

maldų

lapkr. 12. — Netoli nuo New- 
castle vienas farmerys rado sa
vo lauke negavus aštuonis as
menis. Tirinejimu 
kad visi jie buvo perkūno nu
trenkti, begrįžtam t jiems namo 
iš pamaldų.

nustatyta

vyta 25 mylias į vakarus Ten- 
fengo linkui.

Mihsicn miestas tapęs tauti
nes kariuomenės paimtas.

Pranešimai sako, kad mū
šyje abiejose kariaujančių pu
sėse kritę po apie 10,000 vyrų.

grasint)).
liudininkai

— tėvas su sunumi ir Petro- 
vičius pasakė tą patį:

Ruškiai i

s-gos prek.

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

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

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami i trumpinusį 
laikų.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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p* i gu kiltais metais. Tai reiškia,
įKORESPONDENCIJOSĮ ant trekių. Tad darbininkams

~ - iš visų pusių bus blogai.
j, | —j. Fermeriams šie' metai buvo
Eagle Kiver, W1S. ( visai neblogai. Jie ypač gerai 

-----------  pasipelnė iš bulvių. Gailisi tik,
Žiema.—Darbai-— Farmeriams kad didesnius laukus neužsodi- 

geri metai. — Areštavo pa
tėvi už vaikų kankinimą.

Jau žiema mus užklupo. Oras 
gerokai atšalo. Vieną dieną 
pasirodo sniegas, o kitą — jis 
pranyksta. Vadinasi, eina sa
votiška kova. Bet nebeilgai 
taip bus. Greit žiema visai įsi
galės. Prasidės šalčiai. Jau ir 
dabar oras nebėra malonus. Re- 
zortų darbai užsidarė. Reiškia, 
darbai sumažėjo. Tai blogi po
pieriai.

Šiais metais ir miškuose ne 
kokie dalykai. Nuolat mažina 
darbininkų skaičių. Eagle River 
lentų piovykla praeityje dirbda
vo dieną ir naktį. Bet jau pra
eitą žiemą darbą sumažino per 
pusę. Nėra vilties, kad šią^ žie
mą darbai bent kiek pagerėtų. 
Lentų ir žalios medžiagos pil
nas kiemas. Priežastis to yra 
ta, kad gelžkelio kompanija, 
kuri pirkdavo lentas ir kitokią 
medžiagą, žymiai sumažino pir
kimą. Apskaitoma, kad šiais 
metaias gelžkelio kompanija Į 
trys dešimtys penkiais nuošim
čiais mažiau beperka lentų, ne-

yra ap
turi du

maži ir

no bulvėmis.
Neseniai čia tapo areštuotas 

Joe Malek, čekas'. Jis 
sivedęs su našle, kuri 
vaikučius pustrečių ir 
virtų metų. Vaikai
miegodami prišlapindavo lovas. 
Patėviui tatai labai nepatiko,, ir 
jis sumanė juos savotiškai 
bausti: guldyti dėžėj gyvulių 
tvarte. Kažkas apie tai prane
šė pavieto slaugei, kuri ištyrė 
visą reikalą ir iš tiesų, rado 
vaikučius bemiegančius tvarte.

Padarinyj patėvis tapo areš
tuotas'. Kiek teko nugirsti, jis 
turės duoti savo moteriai ir jos 
vaikučiams atskirą užlaikymą. 
Vadinasi, myli našlę, tai mylėk 
ir jos vaikus, o jeigu ne, tat 
atsidursi už krotų, ypač jeigu 
su vaikučiais bandysi apseiti 
kaip su kokiais gyvuliais.

—Jonas Sharka.

Cieveland, Ohio
Dr. V. Kudirkos Draugijos 

parengimas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

■**

Chicagos kriaučių 
gyvenimas

Frank Borden
4250 Archer Avė,

Lapkričio 3. Dr. V. Kudirkos 
Draugija turėjo koncertą su šo
kiais. Tai buvo 20 metų gy
vavimo paminėjimas. Pirmiau
siai kalbėjo chemikas P. J. žu- 
ris, kuris papasakojo apie Dr. 
Kudirkos gyvenimą ir nurodė 
priežastį, kodėl tuo vardu tapo

1 ną grajinsi i 8 lėkei- pavadinta draugija. Jis taip 
> jas per Pus-Balsio sy-Įpat vykusiai išaiškino reikalin-

Pus - Balsio 
Systems

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli-

stemą, kad ir nežinai 
nė vienos notos

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se 

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų ne.įu 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ai 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš 
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

gumą priklausyti pašalpinei 
draugystei.

Po to, J. Krasnickas sudai
navo porą dainų. Dainavo ir 
panelė E. Griniūtė. Sudainavo 

j vieną dainą. Publikai labai pa
tiko, bet jinai atsisakė daugiau 
dainuoti, nes pianas buvo labai 
prastas ir negalėjo jai pritarti. 
Ant galo, du jauni vyrukai pa- 
smuikavo. Išėjo neblogai. Po 
to, prasidėjo šokiai.

Publikos buvo gana daug. 
Daugiau vargu bebūtų galėję 
tilpti svetainėj.—J. S. Jarus.

Waukegan, III
Aukos Dėdės šerno paminklui.

Darbai.—Koncertas

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose

Bridgeport
Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St. 
Roselande 

Tubučio aptieka 
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka 

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

pi-

Spalių 13 d. Liuosybės sve
tainėj j vyko SLA. 262 kuopos 
susirinkimas. Besvarstant bė
gančius reikalus, atsiminta ir 
apie Dėdę šerną. Būtent, pri
siminta, kad dar trūksta pini
gų paminklui. Nors pamink
las jau pastatyta, bet kol kas 
dar neišmokėtas. Pirmininkas 
Rybikauskas duoda sumanymą, 
kad reikia ir kuopai prisidėti. 
Po trumpų diskusijų nutarta iš 
kuopos iždo paaukoti $5.00. Na
riai taip pat sumetė keletą do
lerių. Aukavo sekamai: Vin
cas Stukas' $2.00; po doleri 
Pranas Norkus, Petras Vaišna- 
ras, Alekas Venckus, Antanas 
hybikauskas, Antanas Rukšė
nas, Kazys Grinius ir Juozas 
Mačiulis. Viso su kuopos pen
kiais doleriais susidarė $14-

Visiems aukavusiems tariu 
širdingą ačiū. •

Darbai pas mus eina neper
geriausiai. Darbo ieškantiems 
nepatarčiau čia važiuoti, nes be
darbių ir dabar yra pusėtinai 
daug.

Waukegano Liuosybės Choras 
rengiasi prie didelio koncerto, 
kuris įvyks lapkričio 17 d. Liuo
sybės svetainėj.

—Joseph Mitchell.

Liehivių kriaučių lokalo su
sirinkimas atsibuvo penktadie
nį, lapkričio 8 d., Amalgamei- 
tų centre.

Kadangi šiuo laiku tarpe. 
Chicagos kriaučių jokių naujų 
įvykių nėra, viskas eina pa
prastai, tai ir susirinkimuose 
beveik nieko nėra tariama, iš
skyrus paprastus lokalo reika
lus. Kiek įdomiau lai rapor
tai išklausyti, kurios, išduoda 
biznies agentas, ir Joint Board 
delegatai apie unijos viršinin
kų veikimą.

Pagal delegatų išduotus ra
portus matyti, kad unijos vir
šininkų visa atyda buvo at
kreipta į Philadelphijos strei
ką, kuris tapo sėkmingai už
baigtas. Tas priduoda didelę 
svarbą taip organizuotiems, kaip 
ir neorganizuotiems darbinin
kams. Taipgi ir Chicagoj vie
na didelė kompanija pasirašė 
unijos išlygas, kurios pradės 
veikti nuo lapkričio 15 d. Tai 
yra Shane kompanija, prieš 
kurią keletas metų atgal buvo 
vedamas streikas per šešius 
mėnesius ir kuriai iki šiam lai
kui unija nedavė ramybes. O 
Dr. Graičiunas, streiko laiku 
skebams, kurių nemaža buvo 
komunistų, sakė prakalbas — 
kaip reikia būti ištikimiems 
kompanijai ir nesįilorganizuc'ti 
j uniją. Užtai lietuviški ko
munistai Dr. Graičiuną didžiai 
gerbia.

šiaip, Chicagos kriaučiai pra
stai dirba, nors dabar lai pats 
sezonas spešel šapų. Bet tur 
būt nei viena šapa neišdirba 
pilno laiko, jau neskaitant tų 
šapų, kurios savo sezoną už
baigė. Tai ir darbą pas kriau- 
čius sunkiu įgauti, i

Baliaus rengimo komitetas 
pranešė, kad lokalo balius įvyks 
lapkričio 23 d., Amalgameitų 
Centre.

Po to buvo nominuota val
dyba ateinantiems 1930 me
lams. Nominuoti šie nariai: 
phinininkas J. Bočiunas, vice 
pirm. J. černauskas, raštin. P. 
Prusis, kasierius 
maršalka Brazis; 
domają tarybą 
Janušaitis, Zelle, 
Pačkauskas, Bulis, 
Joint Boąrdo delegatus—Bei- 

ga, Čepaitis, Morkus, Zellė, 
Kedzel, Brajus, Bočiunas. Bal
savimas bus slaptas, per balo
tus; balsavimą tvarkys pildo
moji taryba.

Tlavorščiai libfgi nominavo 
keletą savo kandidatų, tarp ku
rių yra žymus komunistų vei
kėjas Vėžis. Jis yra kazionas 
komunistų kandidatas, nes kur 
tiktai komunistams prireikia 
kokio kandidato, tai kas-nekas,

J. Bertašius, 
į lokalo pil- 
— Smalelis, 

Bacevičius, 
Daunis; i

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, 

riuos turi žinoti kiekvienas 
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

ku-
no-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
34 MENESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L JLAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

į- &.*.-■

NAUJIENOS, Chicago, III.
— ................................................................—>■■■*•■ ......................................

o jau VėŽis vis kandidatuos. 
Dar ne pro šalį butų primin
ti, jog komunistai bandė kel
ti triukšmą — užtai, kad no
minuoti kandidatai turi priduo
ti savo knygutes dėl peržiū
rėjimo pildamajai tarybai, 
idant visi nominuoti kandida
tai bptų lietuvių 269 lokalo, 
taipgi ir pilnai užsimokėję. 
Nors tas yra daroma kiekvie
nus metus, bet, mat, pas ta- 
vorščius tokia jau sistema: kur 
nors turi pasirodyti ką jie ga
li. O ypač pasižymi tai brolis 
Yakštas. 
kapuose 
lis.

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

Kelioni greita ir pigia kainui 
Del permito ir 'kitų informa-i 

cijų kreipkitės prie vieti- I 
nių agentų arba prie *

Hmburg-Anierican line
177 N. Michiffan Av. Chicago

Trečiadienis, lapkr. 13, 1929

Mirė

Tas žmogelis gal ir 
negalės ramiai, ilsjb- 

*Kriaučius.

netikėtai 
tuvis

lie

Vincentais Kaupas, 42 
gyvenęs adresu 6827 S. Wash- 
tenaw Avė., išėjo į darbą va
kar ryte. Dirbo jis Chicago 
Union Bailroad, prie 51-mos ir 
So. Wallaėe S t.

8 valandą ryte jis staigiai 
susirgo. Buvo pašaukia polici
ja. Ligonis nuvežta į ligoninę. 
Čia daktarai pripažino, kad jau 
miręs.

Kūnas 
koplyčią, 
Avė.

šiandie 
koronerio
deikių įstaigoje.

Velionies paliko moteris ir 
trys sūnus. Laidotuvės bus at
einantį šeštadieni, 2 valandą po 
pietų, iš koplyčios i Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Report.

metų,

parvežta j Eudeikių
4605 So. Hermitage

■y te, 10 valandą, bus. 
tyrinėjimas pp. Eu-

Svečiuos pas Jonis 
' kiečius

Praeitą sekmadieni sumaniau 
aplankyti Joniškiečius Julę ir 
Viktorą Kazimieraičius, kurie 
gyvena Brighton Parke, adresu 
4030 So. Campbell Avė.

Atvykęs pas juos, radau dau
giau Jon|škiečių—kliubo knygų 
revizijos narius, Joną Yonkų ir 
finansų sekretorių Roką šiliuką. 
Mat, tą dieną buvo sutarta per
žiūrėti visų metų kliubo finan
sų knygos. Vieta buvo paskir
ta pas Kazimieraitį, nes ir 
pats Kazimieraitis priklausė tai 
komisijai. Tik nežinau, kodėl 
nepasirodę ketvirtasis komisi
jos nar^s, Barniškis, iš Burn- 
sidės.

Mums bešnekučiuojant, kiek 
vėliau atsirado ir daugiau Jo
niškiečių. Susidarė gažus. bū
relis svečių. O kur jau Joniš
kiečių susirenka į vieną kupe
tą ,tai jie ramiai nesėdės. Be 
to, iš kažin kur atsirado muzi
kantas ir kampe atsisėdęs pra
dėjo groti lietuviškas polkas. 
Joniškiečiai ir Joniškietės va
lio šokti! '

Šitaip Joniškiečiams besi
linksminant, p-nia Kazimierai- 
tienė paprašė svečius prie va
karienės. Pats Kazimieraitis 
pasveikino svečius su tokiu 
skaniu alučiu, kad norėjau už-

jie mus ir taip linksmai laiką 
praleidome.—Karveliškis.

yra meilus

raukti joniškiečiams žinomą 
dainelę “Saldus alutis, balta pu
telė, musų sesaičių meili kalbe
le”, ir t.t.

Kazimieriečiai
žmonės, taippat ir veiklus Jo
niškiečių kliubo nariai. Jie au
gina tris sūnūs ir dukrelę. Vy
resnysis sūnūs Juozas yra rim
tas vaikinas ir gražus, sveikas 
jaunuolis. Vladas ir Edvardai 
lanko mokyklą, o dukraitė tai 
tikra gražuolė. Ji jau lanko au
kštesniąją mokyklą. Gražiai 
kalba lietuviškai ir yra švelnaus 
budo lietuvaite. Malonu maty
ti tokią gražią lietuvių šeimy
ną.

Pp. Kazimieraičiai turi nuo
savą namą vieno pagyvenimo, 
pavyzdingai užlaikomą. Tyli, 
jauki, rami vietelė—maloni gy
venti.

Baigdamas, norėčiau tarti pp. 
Kazimieraičiams dideli ačiū už 
gerą jų širdį savo ir visų sve
čių vardu—taip gražiai vaišino

Babravičius užsisa
kė lietuviškų la

šinių
Šaunusis lietuvių daininin

kas, p. Juozas Babravičius, at
siuntė V. M. Stulpinui (3255 
So. Halsted st., Chicago) 
laišką:

“Skaičiau laikraščiuose, 
turite skanių lietuviškų

pių, Aš labai juos mėgin ir 
pripažjstu, kad yra labai svei
ka valgyti lašiniukai su juo
da duona. Bet čia nėra kur gau
ti tikrų lietuviškų lašinių, tai 
ir kreipiuos i Tamstą prašyda
mas atsiųsti man kokią porą 
—trejetą svarų tų skanių lie
tuviškų lašinių. Siunčiu ketu
ris dolerius išlaidoms padeng
ti.

tokį

kad 
laši-

Prie progos prašau atiduoti 
geras dienas visiems, kurie ma
ne atsimena.”

Laiškas gauta iš New Yorko.

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

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

Kur Tamsta taip greitai bėgi.
Juk žinai, kad j Lietuvių Tau

tiškų svetainę.
O kas ten bus? Kas nors 

svarbaus ?
Gana svarbus dalykas, juokinga 

revoliucija, matai, malkinis ba
lius su daugybe dovanų $10.00 
grynu auksu, vokiško sidabro lai
krodėlis su 21 akmeniu, net iš 
Berlyno. O dar daugybė kitokių 
brangių dovanų.

O kada tas viskas bus?

Lapkričio 16 d., 1929 
7 vai. vakare, 

3501 So. Union Avė., 
prie 35 gatvės.

Chicago, III.
O įžanga tik 50c.

Fine, aš irgi busiu.

.Beje klausyk. Ant rytojaus 
bus ir kitas balius toj pačioj vie
toj. Tai bus vienas iš linksmiau
sių balių, bet pradžią šio baliaus 
bus 6 vai. vakare,

Lapkričio 17 d.,
O šiems baliams griež 

kaus puikus benas, per 
karus.

1929 
p. Bart- 
abu va-

IA aplankysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

patyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems - pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčią, kaip tai:

RADIOS
RADIOLAS Atwater Kent 

KADA KIMBALL JH Hadtos radios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

SOUTH 
IVESTSĮD5

4177-83 Archer Avė.
Telephone Lafayette 8171

^^utriiiNG FofThe homes

2536-40 West 63rd Street 
Telephon* Hemlock 8400

—• •*

Klausykite
Šį Vakarą

Lietuvių Programą
Per

Galingąją Herald Examiner

E

Dr. P. P. Šimaitis, 
Naprapatas

Jau 8 metai kaip užsiima žmonių 
gydymu Chicagoje.

IŠNEIVYDR- 
$ /II 4 KO IKI KAB
LU U NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revanue 

taksai

KYW
Radio Stotį

293-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

Lapkričio 13 dieną lygiai 9tą v. vak. ir
Toliaus kas vieną seredos vakarą tame pačiame laike 

per kelioliką savaičių.

Programą Finansuoja
Dvi Didžiausios Lietuviu

Specijalizuojasi ant nervų ligų, 
Ofisas 2346 W. 69 St.

prie Western Avė., Chicago, III.
Išgydo be operacijos penesaidę, 

goiterj, tonsiliu.s; pasitarimai vel
tui ir mandagus. Yra išjrydęs 
daug žmonių Lietuvoje ir Ameri
koje nuo mirštamos ligos, širdies 
ligų, pilvo ligas, uždegimą krūties, 
galvos, nugaros, strėnų gėlimą.

Baigęs Naprapatijos Kolegiją 
Illinojuje; duoda dietą — valgių 
surašą; išgydęs nurodo raštu kaip 
išlaikyti sveikatą ir ant toliau. Eina 
ir j namus gydyti. Tel. Hemlock 
1881. Žmonės sako esąs nebran
gini nkas, sukalbamas.

Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 6 iki 8 
vakaro, šventadieniais nuo 9 iki 
11:31) iš ryto.

Radio ir Rakandų Krautuvės Amerikoje

The Peoples Furniture Company
2536-40 W. 63rd St. 4177-83 Archer Avė.

CHICAGO, ILLINOIS
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Del Kampininko 
puolimų

Praėjusios savaitės “Drauge” 
pasirodė smarkių puolimų prieš 
tuos lietuvius, kurie yra katali
kai, parapijų nariai ir kurie 
dainavo “Naujienų”, p-no Bud
riko ir Majestic kompanijos 
koncerte per radio.

Aš esu katalikė. Aš esu dai
nininkė. Aš dėjau pastangas, 
kad išmokti dainuoti. Aš mo
kėjau pinigus už pamokas, nors 
dažnai tie pinigai butų išsitekę 
kitiems reikalams. Mokinaus 
dainuoti, nes man išrodė, kad 
•tai gali būti malonu ir naudin
ga ne tik man vienai, bet tiems, 
kurie gal norės klausytis ma
no dainos.

Kodėl gi man nevalia eiti 
dainuoti, jei mane pakviestų? 
Kodėl “Draugas” bara tuos dai
nininkus, kurie jau dainavo mi
nėtiems'radio koncertams?

Jau jeigu katalikams nevalia 
dainuoti ,tai turėtų būti neva
lia ir klausytis. O jeigujievalia 
klausytis šių koncertų, tai tu
rėtų būti nevalia klausytis nė 
simfonijos orkestro, nė operos, 
nė pagalios, dramos - teatrus 

l?a kas žino, kok:e 
palaiko tą simfonijos 
tą operą, tuos teat- 
neabejoju, kad ir pa- 

bendradarbiai

lankyt i. 
žmonės 
orkestrą 
rus. Ai
tys “Draugo 
ir darbininkai (bent kai kurie 
jų) lanko ir dramos teatrus, ir 
operą, ir simfonijos orkestrą.

Man rodosi, kad dainininkas 
arba dainininkė gali dainuoti, 
ar juos kvies “Naujienos”, ar 
“Draugas”. O kai dainininkai 
dainuoja per radio, tai jie dai
nuoja ne tiek tiems, kurie juos 
kviečia, kaip visiems', lietu
viams. Juk yra Amerikoje lie
tuvių, kurie gal 
gražių lietuviškų 
žiai sudainuotų, 
metų.—Katalikė.

ge” ir čia ji pakartosiu: “Pras
tas tas paukštis’, kuris savo liz
dą dergia”.

Kilčiausia meno nauda yra ne 
artistui, bet visai žmonijai. Pa- 
vyzdis mums išaiškina šį saki
nį tai yra Dainos šventė Lie
tuvoje. Jai susirenka ne vien 
katalikai, bet visokių pažiūrų 
žmonės ir dainuoja įspūdingai 
liaudies dainas.

Kada, o kada lietuviai atskirs 
meną nuo politikos? žinau, kuo
met tai atsitiks, tai menas lie
tuvių tarpe pakils aukščiau. Gal 
tuomet' kitataučių ' atydą at
kreipsime į save.

Ar daug yra lietuvių pasau
linių artistų? Mažai, žinoma, 
yra tam priežasčių. Rusija buvo 
prispaudusi mus ir nedavė mu
sų jėgoms plėtotis. Ir čia, Ame
rikoje, susimyldami, nedarykite 
to, ką Rusija darė su Lietuva.

“Drauge” Kampininkas prašo 
savo tavorščius surimtėti. Jis 
paduoda keletą ištraukų apie 
bažnytinį giedojimą. Man rodo
si, ištraukos ne visai tikrai iš
verstos, nes mano nuomone, 
ištraukos kalba apie bažnytinę 
muziką, o ne giedojimą. Yra ži
noma, kad kai kuriose bažny
čiose giedojimas stovi žemiau 
kritikos. Kai dėl bažnytinės 
muzikos, tai kas kita. Kiek
vienas žmogus, nežiūrint jo pa
žiūrų, pripažįsta, kad bažnytinė 
muzika yra aukštos' rųšies, iš
kilminga ir įspūdinga

Muzika, bažnytine ir svietiš
koji, turi skirtingas ypatybes 
—kaip pamokslas ir prakalba.

žmogus, klausantis bažnyti
nio giedojimo, mintimi kyla prie

Dievo. Antrą vertus, aš neti
kiu, kad koncertai, per radio 
(rengiami “Draugo” ar “Nau
jienų”) sėtų velnio sėklą. Prok- 
torius sako: “Patyrimai moki
na, kad muzika neužsilieka ten, 
kur velnias viešpatauja”. Turiu 
pasakyti, kad klausytojai per 
radio gėrisi gražiomis lietuviš
komis dainomis, kurias meni
ninkai mėgina perduoti savo 
balsu. Nieko blogo tame nėra; 
yra tik didžiausia nauda lietu
viams.

Parapijinių chorų nariai pri
klauso bažnytiniams chorams 
vien todėl, kad tiki. Ir dainavi-

mas per radio “Naujienoms” 
neatims iš jų to tikėjimo. Tai
gi nėra jokio nusikaltimo dai
nuoti tiems koncertams.

Tikiuos, kad lietuviai katali
kai duos progos s'aviems meno 
mėgėjams muzikos srityje lie
tuvių itautai liuosai pasidarbuo
ti.

Taigi, Kampininke, negąz- 
dink katalikus “velnio sėkla”. 
Ir nekelk jaunų menininkų gal
voje blogų minčių.

Tikiu, kad Kampininkas liau
sis sėj'ęs lietuvių tarpe, sakysiu, 
“velnio sėklą”.

Mylintis teisybę.

būt negirdėjo 
dainelių, gra- 
net keliolika v

Draugo” ir “Kam 
pininko” žiniai

“ Drauge” “Kampininkas” sa
ko pamokslus dainininkams ir 
dainininkėms katalikams ir ka
talikėms, kurie dainavo “Nau
jienų”, p. J. F. Budriko ir Ma- 
jestic Radio koncertams. Girdi, 
kaip jie gali dainuoti šiems 
koncertams?

Visi mes, čia Amerikoje, kal
bame, kad reikia garsinti lie
tuvių vardą, reikia parodyti 
svetimtaučiams' ką gero lietu
viai turi. Koncertai per radio, 
kuriuos pradėjo “Naujienos”, p. 
Budrikas ir Majestic Radio Ko., 
ir yra priemonė parodyti vieną 
gražesnių lietuvių turtų —tai 
lietuvių dainas.

Musų dainininkus lietuviai 
jau yra girdėję; kai kuriems 
gal jau ir nubodo klausytis jų. 
O per radio pasitaikė proga su
pažindinti su lietuvių dainomis 
tūkstančius ir tūkstančius sve
timtaučių- Musų dainininkai ir 
dainininkės, tegul buvo jie ka
talikai ir ne-katalikai, dainavo 
visų lietuvių naudai.

Ir nereikėtų “Draugui“ pavy
dėti. “Naujienos” kvietė daini
ninkus ir dainininkes dainuoti 
per radio. Jie dainavo. Jei 
“Draugas” pakvies dainuoti — 
jie irgi neatsisakys. O jeigu 
kas sumanys rengti daugiau 
koncertų per radio, lai rengia. 
Tai yra naudingas visiems' lie
tuviams darbas. Ir gerai butų 
jei “Draugas” nesistengtų var
žyti musų menininkų darbą.

—Mėgiąs' dainas.

Katalikai meninin- 
kai-kės

Gaila, labai gaila, kad lietu
vių katalikų menininkai-kės tu
ri būti suvaržyti, smerkiami pa
čių savo vedėjų ir katalikų 
laikraščio. Nežinojau to prie
žodžio, bet patėmijau “Drau-
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pridedant dar išimtiną Ma- 

jestic Automatic Sensiti- 

vity Control, suteikia jums

ant. trumpų, taip ir ant il

gų bangų.

TYKŲ, malonų priėmimą, 

be jokio virpėjimo kaip

KAINOS NUMAŽINTOS!

ko.

Kuomet Jums Nugara Skauda 
Plaukite Inkstus Kaip 

Plaunate Vidurius

UST KIDS

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

CHICAGO, ILL.
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1
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Druska Labai Tinka 
Skaudantiem , 

Inkstam

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne, tai 
skauda nugarą, gelia inkstų vietą, 
skauda galvą, suka rauinatizmas, 
valgis nesivirškina, viduriai rūgsta, 
žmogus nemiegi ir pripuola Ijitokios 
bėdos pūslei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švariais. Pajutęs skausmą to
je srity pradėk gerti apsčiai vandens. 
Prie to gauk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš geros aptiekos ir pa
imk po arbatinį šaukštelį su vande
niu pirm pusryčių per keletą dienų. 
Inkstai pradės veikt kuopuikiausia. 
Ši garsi druska padaryta iš rūgščių 
vynuogių, citrinų ir sumaišyta su li- 
thia. Ji suvaldo šlapumų rūgštis ir 
palengvina pūslės negaliavimus.

Jad Salts druskos nebrangios. Iš 
jų pasidaro putojantis lithia vandeni
nis gėrimas, kurį kiekvienas laikas 
nuo laiko turėtų gerti.

Žinomas aptiekorius pasakoja, jis 
parduoda daug Jad Salts druskų 
žmonėms, kurie nori suvaldyti inks
tu bėdas, kol jos dar nėra bėdoje.

PEOPLES 
DENTIST

135 S. State St.
Komp. ADAMS, 3 fl., priešais Falr 

Per 35 *m. Chicagos didžiausi dentistai.

Be skausmo
Suteiksime Tvvilight Sleep ar musu be 
skausmo smagenų užmarinimą traukiant 
dantį ar jj taisant. Nėra ......... —
SIJAUCIA PASEKMIŲ.

BRIDGEVVORK
Sanitary

Bridgework be 
trinimos. patogus, 
Svarus ir Jtvirti- 
nainas jnsij bur
noje. Valgykite, 
ragaukite ir sko- 
ninkytf’s maistu 
t:j pačia diena.

Vienos dienos patarnavimas
Mes tikrai galimo duoti jums GERES
NIUS DANTIS už ŽEMESNĘ KAINĄ. 10 
metu garantija.

DYKAI X-RAY
Ateikite Šiandie. Gaukite musų patari
mu ir kainas nrieft taisant jūsų dantis. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

CORALITE PLATĖS
Importuoto natūralioj 
rausvumo, pripildo ju- 
sų eidą. jus išrūdysi te 
daug jaunesnis.
Kreditas—6 mėn. išsimokėjimui 

"Nėra palūkanų—nėra carrying cnarges.’
ATDARA: kasdie iki 9 vai. 

Nedaliomis 9 iki 12 d.

ŠKAC:8MO, NE-

FLIT
Užmuša muses 

uodus
Kitus Namų 

Vabzdžius

Deteeti’i
and the Ngw-45 Tu bes

Kai Mes Sęstame
Mes turime rūpestingai daboti 

savo inkstus
INKSTŲ pakrikimai yra perdaug rimti, kad butų galima juos 

ignoruoti. Apsimoka paklausyti ankstyvųjų signalų. Men
kas, deginantis ar perdaug tankus inkstų šlapimasis; mieguistas, 
nebojantis jautimasis; pastyrimas, luošumas ir nuolatinis strėnų 
skaudėjimas yra laiko įspėjimai.

Kad paakstinti normali inkstų veikimą ir pagelbėti jūsų inks
tams išvalyti jūsų kraujų nuo nuodingų atmatų, vartokite 
Doan’s Pilis. Vartojamos ir rekomenduojamos visame pasauly
je. Pardavinėjamos gerų pardavėjų visur.

50,000 Vartotojų Pataria Doan’s:
Mik. Alke Giimiis, 3110 llarrison Avė., Detrolt, Mieli., sako: "Aš ken

čiau nuo kurtaus skaudėjimo mano nugaroje, kuris mane labai vargino kada 
aš dirbdavau namų darbą. Kai pasilenkdavau, mano nugara taip skaudėdavo, 
kad sunku būdavo vėl išsitiesti. Mano inkstai veiki“ labai nereguliariai, bet 
priėmusi Doan’s Pilis aš pasijaučiau vėl puikiai ir strėnų skaudėjimas iftny- 

Aš mielai rekomenduoju Doan’s”.

Doan’s Pilis
A StiTnulcmt Uiuretic to the Kidneys

SKAITYKIM IR REMKIM VIENINTELĮ ARGENTINOS 
LIETUVIU LAIKRAŠTĮ 

“ARGENTINOS NAUJIENOS”
“ARGENTINOS NAUJIENOS“ eina kas savaite, didelio formato ir 

gausiai iliustruotas laikraštis.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” plačiai rašo apie Argentinoj gyve

nančių musu brolių vargus, jų politinį ir kulturinį stovį.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslinės ir dailiosios 

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vieninteles gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus. .

“ARGENTINOS NAUJIENOS” kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų $1.50. Užsiprenumeruodami adresuokit:

“Argentinos Naujienos”
* Avenida Montes de Oca 1683, 

Buenos Aires. Repub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, 

arba Money orderiais.

Apdrauda
Naujienose įvedama apdraudos skyrius 

ir apdraudžiama visose geriausiose 
Kompanijose: 
Nuo Ugnies

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

Automobilius
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertes sunaikinimo.

Bonds
užbonsuojame draugijų viršininkus, ofisų tarnautojus, 

agentus ir t. t.

Nuo Užpuolimo, Pavogimo 
apdraudžia jūsų turtą, auksą, brangenybes, kailius ir kitokius 
vertę turinčius daiktus; apdraudžia langus, rendas, sėfus.

Nuosavybės Apdrauda
namus, krautuves ir t. t.

Gyvasties Apdrauda
Apdraudžia nuo sužeidimo ir kitų nelaimių kelionėje, prie 

darbo ir t. t.
Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais ir ypatiškai

1739 So. Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500 

CHICAGO, ILL

Rusiškos ir Turkiškos Vanos ’ 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

H? Hl H į,.

Model 91
£116.00

(less tubes) 
Paderintas Majestic Super-Dy- 
namie kalbętuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą amžių ir saugumą. Anks
tyvo angliško dezaino. Ameri
kos riešuto kabinetas; instru
mento panelė išklota tikru im
portuotu Australijos Lacewood. 
Kankenukės gi užbaigtos tikru 
sidabru.

FOURTUNED
* STAGES -

No A-C Hum

. Model 92.
SI 46.00

(less tubes)
Paderintas Majestic Super-Dy- 
namic kalbetuvas. Extra sun- 
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą amžių ir saugumą. Jacobe- 
an periodo dezaino. Amerikos 
riešuto kabinetas; instrumento 
panelė išklota tikru importuo
tu Australijos Lacevvood. Ran- 
kenukės gi užbaigtos tikru si
dabru.

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE

Telephone Boulevard 4705

Jos. F. Sudrik, iB£
3417-21 So. Halsted St

REX RADIO SHOP
3343 South Halsted Street

Tel. Boulevard 3986

I Wonder If Heaven’s Likę This? By Ad Caner
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Editor P. GRIGAITIS
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DARBININKŲ POLITIKA

Nepaprastas socialistų pasisekimas New Yorko 
miesto rinkimuose parodė, kad jau yra labai daug žmo
nių, kurie nepatenkinti senomis kapitalistų partijomis ir 
ieško kelių savarankiškam veikimui politikoje. Bet kol- 
kas dar nėra organizacijos, kurioje jie galėtų susispies
ti. Socialistų partijai toli gražu ne visi jie pritaria. Iš 
tų 175,000 piliečių New Yorke, kurie pereitą savaitę pa
davė savo balsus už Normaną Thomasą, daugelis taip 
balsavo tiktai dėl to, kad jie yra priešingi republiko- 
nams ir demokratams, o ne dėl to, kad jie yra socialis
tai. Pripažindama šitą faktą, New Yorko socialistų par
tija nutarė šaukti darbininkų ir pažangių grupių kon
ferenciją sudarymui koalicinės partijos, “kuri savo pro
gramų ir dvasia butų panaši į Britanijos Darbo Par
tiją".

Konferencija įvyks Albany mieste ateinančių metų 
vasario 22 ir 23 dd. Jeigu ji pasiseks, tai New Yorko 
valstija jau 1930 metais turės darbo žmonių partiją 
(“party of producers”), nepriklausančią nuo republi- 
konų ir demokratų. Socialistai toje naujoje partijoje, 
be abejonės, veiks, kaipo atskira grupė — panašiai, kaip 
Britanijos Fabian society arba Independent Labour 
party veikia Darbo Partijoje, sudarytoje iš įvairių or
ganizacijų. Toje naujoje partijoje galės, žinoma, sutilp
ti ir daugiau politinių organizacijų, kurios iki šiol gyva
vo skyrium nuo socialistų partijos ir nuo kapitalistinių 
partijų, kaip, pav. Socialist Labor party.

Mums rodosi, kad tik šituo budu Amerikos darbi
ninkų masės ir tegalės politiškai susiorganizuoti. Pir
miau buvo manoma, kad propagandos keliu socialistai 
sugebės pritraukti prie savo partijos vis daugiau ir 
daugiau darbininkų ir laipsniškai išaugti į tokią pat di
delę jėgą, kaip kad išaugo socialistų partijos, sakysime, 
Vokietijoje, Francijoje arba Danijoje. Bet sąlygos Ame
rikoje yra kitokios, ir praktika parodė, kad socializmo 
idėja čionai platinasi dar labai palengva. Nenorėdamos 
dėtis prie socialistų, darbininkų masės Amerikoje palie
ka be organizacijos, per kurią jos galėtų pareikšti savo 
balsą politikos klausimais.

Taigi tas New Yorko socialistų sumanymas yra 
sveikintinas.

VIDURAMŽIŲ BALSAS

Keletas vietinių kunigų ir vienuolių, užmiršę valan
dėlių! einančius jų tarpe kivirčus, susirinko ir pagamino 
‘‘viešą pareiškimą” prieš “bedievius ir socialistus”. Su
lig tuo pareiškimu, katalikams menininkams ir visiems 
katalikams žmonėms esą bažnyčios kanonų uždrausta 
dalyvauti “bedieviškų įstaigų-organizacijų idėjų platini
mo rengiamuose programuose”. Toliaus tame pat pa
reiškime sakoma, kad “socialistų įstaigos, jų skleidžia
mos idėjos raštais yra priskaityta prie apostatu, ereti
kų”. - .

Mes tuos kunigų žodžius pakartojame ne tam, kad 
ketintume su jais ginčytis. Tokias nesąmones kritikuoti 
šiandie nebėra jokio reikalo. Mes norime tiktai parody
ti visuomenei, kaip yra atsilikę nuo pasaulio progreso 
musų vadinamieji “dvasios vadai”. Kelintame šimtme
tyje jie gyvena?

Šiandie, kada didžiausios pasaulio valstybės prie
šakyje stovi socialistų valdžia; kada tos 'valdžios vadą 
MacDonaldą priėmė Amerika iškilmingiau, negu kada 
nors buvo priimtas iš užsienių atvykęs svečias, — šian
die bandoma nugąsdinti žmones pasakomis apie tai, 
kad socialistai esą “eretikai”!

Ar ne geriau butų padarę tie dvasios atžagareiviai, 
kad jie butų pasimeldę už savo sėbrą ir konfratrą pra
lotą Konstantiną Olšauską, kurį Lietuvos teismas pri
pažino kaltu pasmaugus našlę Ustjanauskienę? Butų 
buvę naudinga, kad po tos baisios bylos musų kunigai 
butų paaiškinę tikintiems žmonėms, jogei ne kiekvienas 
yra šventas, kuris dėvi sutoną ir nešioja ant krutinės 
kryžių.

Ar ne geriau butų padaręs tas kunigų ir vienuolių 
būrelis, kad jisai butų pamėginęs paaiškinti žmonėms, 
kodėl galėjo taip atsitikti, kad klerikalų partijai val
dant Lietuvą, tos partijos, lyderiai “lašinių skutimu” ir 
kitokiomis suktybėmis apgaudinėjo valstybės iždą?

Tik aklas gali nematyti, kad klerikalizmas išsigema

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .... ......... .................... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ..........  2.0(
Dviem mėnesiam ...... ....... _... 1.5(
Vienam mėnesiui ........................75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _____________ 3c
Savaitei ___ .......____________  18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pašty:

Metams ......................  $7.0(
Pusei metų ___  3.5C
Trims mėnesiams .............. 1.75
Dviems mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui „............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ____ __ __________ $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams .... ......... .... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ir susilaukia žmonių paniekos, kuomet jisai eina tuo 
keliu, kurį rodo musų “kunigų vienybė”. Kada kunigai, 
užuot skelbę artimo meilę, kaip mokino Kristus, ima 
kurstyti žmonyse neapykantą; kada jie, užuot žiūrėję 
savo tiesioginių dvasinių pareigų, ima lįsti į biznius, į 
politiką, į partijų reikalus, tada jie paliauja patys-save 
gerbę ir netenka pagarbos visuomenėje.

Jeigu kunigai nori save išstatyti viešai pajuokai, 
tai tegu jie skelbia “bedieviams” boikotą. Viduramžių 
gadynės baidyklėmis jie šiandie žmonių nenųgąsdins!

Sovietų Rusijos val
dovai.

Ką sčiko Besedovskis apie So
vietų Rusijos valdovus.—Tre
jukė. — Molotovo chiarakte- 
ristikia. —Trečias sekretorius- 

—Kaip atrodo Stalinas. — 
Stalino žmonos. — Stalinas ir 
Pasaulinė revoliucija. —Nė
ra tinkamo vietininko. 

Viename rusų laikraštyj bu- 
vusis komunistas ir Paryžiaus 
sovietų pasiuntinybės patarė
jas', G. Besedovskis, apie dabar
tinius Rusijos valdovus rašo 
daug-maž taip:

Sovietų Sąjungos valdovu yra 
Stalinas. Bet valdo jis ne vie
nas, bet kartu su dviem padė
jėjais.

Rusijos likimą sprendžia 
“trejukė”—Stalinas, Molotovas, 
Kaganovič—komunistų partijos 
Centralinio Komiteto pirmas, 
antras ir trečias' sekretoriai. Jie 
—likimo sprendėjai. Jų rankose 
—partija, komimternas, sovnar- 
<omas, etc. Bet trejuke — ne 
<olegija. Molotovas ir Kaga- 
novie—tik pagelbininkai, o jų
dviejų darbus prižiūri—Vyriau-' 
sias. Trejukėj jis vaidina le
ninio rolę, šaliniai yra reika- 
ingi todėl, kad vyriausias vis
tą prižiūrėti, visiems duoti pa
tvarkymus jokiu budu negali, 
—tai fizišku atžvilgiu nėra ga- 
ima.

Tai jis velka vežimuką, ku
riame tamposi ir raivosi sulie
sėjęs, susilpnėjęs Rusijos kū
nas. O du šaliniai bėga greta, 
mindžiodami tuos, kas pasipai
nioja ant kelio ir padėdami iš
traukti vežimuką, kai tasai ne
rikėtai įklimpsta į duobę.

Partijos rateliuose Molotovą 
vadina “akmeniniu pasturga
liu”.

Drebius, gaišius kokių ketu
rių dešimčių metų amžiaus' vy
ras, pilnai suprantantis savo 
reikšmę ir galią. Darbštus ir 
patvarus. Kartais prie stalo 
gali išsėdėti po šešiolika valan
dų paroj. . Politbiure skaitosi 
specu vidaus reikalų politikoj ir 
kaimiečių klausime. Dabarti
niu laiku jis užima Bucharino 
vietą, t. y. skaitosi vyriausiu 
teoretiku. Tačiau jis atlieka tik 
juodą darbą. Surenka reikalin
gą medžiagą, iš kurios “liniją” 
nustato pats Stalinas. Dažnai 
Stalinas daro visai priešingus 
išvedimus. Bet Molotovas ne
drįsta pasipriešinti ir tyli.

Labai abejoju, kad jis tikėtų 
bėk kokiomis idėjomis. Iš pavir
šutinės išvaizdos— jis tipiškas 
valdininkas; gyvenimą veda tei
stoj išto-vegetariono. Didelis 
blaivininkas: negeria ir nerūko. 
Ltfcia proferansą. Gyvena kaip 
mieščionis ir visai niekuo nesi
skiria nuo kitų Europos miestų 
miesčionių. Nei į pasaulinę re
voliuciją nei į “socialistinę san
tvarką” netiki. Savo žmoną 
visais budais saugoja nuo par- 
tijOs, o vaikus’— nuo komsolo. 
Bet tarnauja pasaulinei revo
liucijai ir “socialistinei santvar
kai” sąžiningai ir stropiai.

Svajoja, kad laikui bėgant 
jam teks užimti Stalino vietą. 
Baigė Petrograde politechniku
mą,—ekonominį skyrių. Stali
nas įvertina jo darbštumą, val
dininkišką sąžiningumą, bet 
mažai juo tepasitiki ir nemėgs
ta jo...

Partijos viršūnėse reiškiasi 
didelis nepasitenkinimas dėliai 
išpustos “akmeninio pasturga

lio” rolės. Neapkenčia jo irval- 
stybės aparatas, ypač užsienių 
reikalų komisariatas, kuriam 
vadovauja čičerinas ir Litvino- 
vas. Jiemdviem Molotovas tie
sioginiai diktuoja, kaip vesti 
politiką.

“Akmeninis pasturgalis“ apie 
bendrą politiką nusimano tiek, 
kaip šiaučius apie reliatingumo 
teoriją. Tačiau niekas jam ne
drįsta pasipriešinti, kol jį re
mia pats Stalinas.

Stalinas gerai supranta, kad 
“akmeninis pasturgalis”* siekia- 
si užimti jo vietą, ir yra pasi
ryžęs prie pirmos progos per
kelti Molotovą į mažiau garbin
gą ir mažiau pavojingą vietą.

Molotovo draugas ir jo kon
kurentas Kaganovič neturi jo
kio apšvietimo. Jis paparastas 
balnius’ iš Gomelio, išaugo ne
turtingoj žydo-amatninko šei
moj ir su revoliucijos pradžia 

tąsyk jis buvo 23 metų am
žiaus—jis pilniausiai atsidavė 
partijos darbui. Patraukianti 
asmenybe, garsus balsas, mokė
jimas gerai kalbėti ir greitai su
sivokti, dideli prigimti gabu
mai išstūmė jį į pirmas revo
liucijos veikėjų eiles.

Kai 1926 m. Ukrainoj įvyko 
sekretoriato krizis, tai Maskva 
pasiūlė tris kandidatus komu
nistų partijos generalinio sek
retoriaus vietai: Molotovą, Ka- 
ganovičą ir Ordžonikidze.

Gudrusis Petrovskis, Centra
linio Komiteto pirmininkas, ne
norėdamas šalia savęs' turėti 
stambią partijos figūrą, pasirin
ko iš trijų Kaganovičių, kadan
gi tasai tuo laiku buvo ma
žiausiai žinomas. Ir skaudžiai 
suklydo...

Centralinio Komiteto ukrai
niečiai pradėjo prieš jį vesti 
antisemitišką agitaciją:

—Generalinio sekretoriaus 
vietą negali užimti žydas ka
dangi gali kilti pogromų pavo
jus.

Prasidėjo atviras karas'. Įsi
maišė Stalinas ir bandė sutai
kyti. Bet prie Petrovskio pri
sidėjo Čubar ir prigrąsino, kad 
visa ukrainiečių partija prisi
dės prie opozicijos, jeigu cent
ras nepašalins Gaganovičių. 
Stalinas nusiliedo, bet davė Ka- 
ganovičiui paaukštinimą: pa
skyrė jį Centralinio Komiteto 
trečiuoju sekretorium. Jei ka
da Molotovas pasitrauks, tai ne 
kas kitas, o Kaganovič užims 
antrojo sekretoriaus vietą.

Stalinas Kaganovičių labiau 
brangina, negu Molotovą. Jeigu 
Molotovas “akmeninis pastur
galis”, tai Kaganovič —Stalino 
rankos.

Stalinas kalba su labai ryš
kiu gruzinišku akcentu. Orato
rius jis labai prastas, savo kal
bas jis parašo iš kalno ir pas
kui jas gana nevykusiai skai
to, nuolat žiūrėdamas į popier
galį. Įtaką klausytojams daro 
ne žodžiai, o tono ir gestų griež
tumas. Tačiau kartais ir žo
džiai: politbiuro ’ posėdžiuose 
Stalinas' dažnai pasižymi savo 
dideliu grubijoniškumu ir šlykš
čiomis koliončmis.

Stalinas gyvena Gorkuoše ne
toli Maskvos. Jis užima tuos 
pačius namus, kuriuose užbai
gė savo dienas suparaližuotas 
Leninas. Gyvena užsidaręs. 
Palaiko ryšius' su labai nedau
geliu: Vorošilovu, Kaganovičių, 
Ardžonikidze, Mikojanu. Mėgs
ta jaunimą, dažnai kviečia pas 
save CK komsomolo narius ir su 
jais ilgai kalbasi, bandydamas 
susipažinti su priaugančios

[Atlantic and Pacific Photo]

Washington, D. C- — Albent B. Fall (viduryj), buvusis vi
daus reikalų sekretorius Hardingo kabinete. Teismas jį rado kal
tu dėl grafto. Jam gręsia kalėjimas ir pinigiška bausmė, kuri 
sieks’ $100,000.

gentkartės nusistatymu. Kartas 
nuo karto iš aukščiau paminėtų 
asmenų pakviečia du-tris' ir su 
jais išsigeria. Tačiau tatai pa
sitaiko labai retai—tris ar ke
turis kartus per metus. Korto
mis visai nelošia. Daug skaito 
ir lavinasi. Neseniai buvo už
simanęs išmokti anglų kalbą. 
Kuriems galams—niekas nega
lėjo suprasti... Mokėsi ištisus 
metus, bet be rezultatų. Var
gais negalais išmoko su žodyno 
pagalba paskaityti laikraštį. 
Dabar paliovė mokytis anglų 
kalba.

i
Gorkuose jį saugoja penkioli

ka GePeU narių. Kas rytą apie 
9 valandą jį į Maskvą atveža 
galingas ir žibantis Rolls Royce 
automobilis- Automobilyje sė
di du GePeU agentai, o iš pas
kui seka irgi automobilis su če- 
kos agentais. Visą kelią į Gor- 
kus budriai saugoja čekistai. , ♦

Visą dieną Stalinas sėdi Cent
ralinio Komiteto raštinėj. Na
mo grįžta vėlai vakare arba 
naktį. Savo asmeniškiems rei
kalams jis beveik neturi laiko. 
Prieš trejetą metų nutarė savo 
seną žmoną. permainyti ant 
jaunos. Pats' asmeniškai netu
rėjo laiko ateiti Į perskyrų teis
mų. Todėl prisiuntė kurjerą su 
raščiuku ir gavo divorsą.

Kas pasidarė su senąja žmo
na, nežinau. O naujoji Stali
no žmona neseniai pagimdė kū
dikį. Ir senoji ir naujoji 
partijos narės. Bet kaip seno
sios beveik niekas nematė, taip 
nemato ir naujosios. Stalinas 
laiko ją Gorkuose, tarsi aziatiš- 
kame hareme. Brangina jis tik 
tuos, kuriuos skaito naudingais 
ir reikalingais. Ir meilėj tiek 
jau begailestingas, kaip ir ne
apykantoj.

Kada jo seną draugą Kamo, 
kuris caro laikais kantu su juo 
dalyvavo ekspropriacijose, Tif- 
lise suvažinėjo automobilis', Sta
linas tiek įdūko, kad Tifliso 
GePeU pasiuntė telegrafą, kur 
buvo pasakyta:

“Sušaudyti šoferį”.
Nekaltą šoferį, partijos ir 

profsajuzo narį, sušaudė be jo
kio teismo. Kada Piatakovas 
baisiai pradėjo gerti ir pas jį 
nuo alkoholio ir nikotino atsi
vėrė žaizdos, tai Stalinas pasi
šaukė daktarus ir paliepė:

—Išgydyti per dvi s'avaiti.
Daktarai išpildė įsakymą. 

Dviem savaitėm praslinkus Pia
takovas atsistojo ant kojų, bet 
greit po to vėl sugniužo ir apie 
porą menesių kovojo su mirti
mi. Sužinojęs, kad kuris nors 
iš reikalingų žmonių serga, Sta
linas siunčia pūdą šviežio svies
to arba bačkutę medaus' su 

rašteliu: “Valgyk ir taisykis. 
Tu mums reikalingas”.

Stalinas yra nemalonus, gru
bi jonas, blogas prietelis, neturi 
artimų draugų. Geras ir ma
lonus jis yra tik tiems, kurie 
jam esti reikalingi. Politiškai 
jis yra sąžiningas, nesvajoja 
tapti Bonopartu, prie tikslo ei
na tvirtai, be svyravimo. Jis 
yra įsitikinęs, kad asmuo lošia 
labai svarbią rolę istorijoj, nors 
tai ir nesutinka su marksizmu. 
Pagrindinė jo yda,—menka po
litinė nuovoka ir nekultūrin
gumas. Nepažįsta Vakarų kul
tūros, nežino kalbų. Galvoja 
abstraktiškai. Dažnai daro 
stambias klaidas, bet su azia- 
tišku gudumu moka išsisukti. 
Partijos nariai prie jo prisiri
šę yra todėl, kad tiki jo sąži
ningumu ir mano, kad be jo 
viskas sugrius.

Stalinas yra vienatinis žmo
gus iš senosios s'palių gvardi
jos, kuris vis dar tebetiki, kad 
įvyks pasaulinė revoliucija.

Jo iliuzija ryšy j su pasauline 
revoliucija palaiko užsienio pol- 
predai, kurie klaidingai nušvie
čia svetimų valstybių padėtį.

Kada aš parašiau tiesą:.—sa
ko Besedovskis', —rugpiučio 1 
d. Paryžiaus gatvėse pasirodė 
20,000 policistų ir 2000 darbi
ninkų,—tai pas mane atvyko 
Roizenmaftas ir pareikalavo, kad 
aš vykčiau į Maskvą ir stočiau 
prieš partijos teismą.

Sovietų diktatūra pasilaiko 
atkakliu Stalino tikėjimu į pa
saulinę revoliuciją. Jeigu Stali
nas pasitrauktų, tai viskas su
bliūkštų. Tinkamo jam įpėdi
nio nėra.

Jam pasitraukus, jo vietą 
greičiausiai užims kolegija, ku
rion įeis Molotovas, Kaganovič, 
Vorošilovas. Ardžonikidze, Ču
bar ir Bauman (Maskvos gub- 
komo sekretorius). Bet tąsyk 

sugriuvimas' ir galas.

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

Garsinkites Naujienose

■ 11 ■' 1

Skaitytojų Balsai
- . • J

S. L. A. “Gerovės Ly
gos” Slapukams.

Chicago lietuviai kiek įmany
dami daro pastangų, kad SLA. 
busimas seimas atsižymėtų kul- 
turingumu. Ar SLA. “Gerovės 
Lyga” savojo tikslo siekia kul
tūrinių budu. Visai atžagariai. 
Tautinį kulturingumą nušviečia 
tiktai aukštos kultūros asmens. 
Ar visi “Gerovės Lygos” sla
pukai, kartu sudėti, atsvertų 
vieną advokatą K. Gugj? Ne
abejodamas sakau, kad ne.

Advokatas K. Gugis dabarti
nis SLA. iždininkas visą laiką 
buvęs SLA. narys ir finansų 
reikaluose žinovas-, labai bran
gus, busimam SLA. seimui 
žmogus. “Gerovės Lygos” sla
pukai nesidrovi Įžeidžiančiai ly

ginti gerb. P. Grigaiti ir advo
katą Gugi su Maskvos grama- 
fonais- visą musų tautą ter
šiančiais.

SLA. gerovei galima dirbti ir 
be įsibrovimo į SLA. Pildomą
ją Tarybą. Suvargusios sielos 
asmuo nepajėgia kituose pra
kilnybių įžlaibinti, nes į kitus 
žiuri per savąjį labai tamsų še
šėlį; jam visur ir visad nakti
nės šmėklos vaidinasi.

“Gerovės Lygos”, slapukai, 
neruoškite sau ir saviškiems' į 
vadovus' kelio, tokiems vyrams 
kaip gerb. P. Grigaičiui ir adv. 
K. Gugiui “ant kelio duobę kas
dami”.

“G. Lygos” slapukai, jus ne 
tautinės vienybės idealo siekia
te, bet savųjų šešėlių išsigan
dę, tautinę vienybę bandote su
ardyti... ir pikčiausiams Susiv. 
Liet. A. priešams talka u j ate.

Iš jūsų darbų, o slapukai, pa
žįstame jus.
Antanas K. Rutkauskas, M. I).

JUOKAI
Jis ne žmogus.

—Ar daug žmonių buvo gy
vulių parodoje?

—Ne, kada aš ten buvau, ne
buvo nė vieno žmogaus.

O tie vaikai!
—Kodėl tu nerėkei, kada ta

ve tėvas peria!?
—Tai negelbsti, jis visiškai 

kurčias.

Teatro sezoną atidarant
/

Iš teatro kapeldineriai išve
da jauną studentą ir atiduoda 
policininkui.

—Aš nieko nekaltas aiškinąs 
studenčiukas. Aš tik savo drau
gui perdaviau vaisių.

—Bet užmiršai paminėti, kad 
buvai galiorkoj, o draugas sė
dėjo partery, gi vaisius — tai 
buvo supuvęs obuolys.
f

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

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Lapkričio 

12, 13 ir 14
Visas kalbantis paveikslas

“Alibi”
dalyvaujant

ALL STAR CAST

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
“The Spy”

Kalbančios Žinios.
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šokti. Policininkai surado apie 
dešimtį “fliaskių”, bet nieko 
neareštavo. Sakoma, svečiai ir 
viešnios neturėję smagesnio 
laiko niekuomet, kaip tas pus- 
tračios valandos, kurias sau
sieji darė kratą.

PRANEŠIMAI Graboriai

Policininkų suvažia vimas Dar teberenka džiurę

Bridgeport. ■—- Dr-stė Palaimintos 
Lietuvos, susirinkimas atsibus lap
kričio 13 d., 8 vai. vak , Lietuvių Au
ditorijoj. Kurie draugai esate pasi
likę su mokesčiais, malonėkit užsi
mokėti. Valdyba.

-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Jau 
sidejo 
na nto 

darO

kelinta diena, kaip pra- 
teismas policijos leite- 

Karrollio ir jo skvado. 
(Įžiurę neišrinkta.

Tire 
zing.

3647

ILiteriij np tarnavimas
Phone Boulevard 2854

Joseph Witolds
and Battery service, Vulcani- 
Naujos batarės garantuotos ant 

metų $6.95.
So. Halsted St. Chicago, III. 

Lietuvis savininkas.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningai ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu uftlal- kymui ■Kvric.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

diskusuoti 
kaip sek- 

kriminalis- 
pri pažinta,

Banditai darbuojasi Lietuves Akušeres

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 206, 1579 Milvraukee Avė.
Tel. Brunsvrick 0624

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

valandai po pieta ------ o-........

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų šo
nan žaizdas, ligas rectal

Pirmadienį ir antradienį bu
vo konferencija įvairių miestų 
policininkų — atstovavusių 45 
Amerikos miestus. Konferen

cijoj dalyvavo ir nemažai pro
fesorių. Klausimai 
konferencijoj buvo: 
mingiau kovoti su 
tais? Konferencijoj
kad šiandien stoka tinkamų 
davinių apie tikrą kovos su 
kriminalistais eigą — kur kri
minaliai nusikaltimai didėja, 
kur jie inažinasi, kokie sėk
mingiausi kovos budai yra. Tie 
daviniai, kurie užlaikomi yra 
tuose ar kituose municipalite
tuose, faktinai tarnauja tik 
tam, kad “pabustyti” tą ar ki
tą policijos viršininką, politi- 
kierį, ar “nakinti” jį. Viena 
priemonių kovai su krimina
listais numatoma kaip sėkmin
ga, tai įtaisymas radio apara
tų policijos skvadų automobi
liuose.

Biznierius — banditas
VVilIiam S. Bagan, superin

tendentas Lindę Air Products, 
prisipažino, kad jis buvęs tas 
banditas, kuris mėgino praėju
sį penktadienį apiplėšti banką 
miestely Fisher, III. Bagan 
gaudavo algos $100 mėnesiui. 
Kompanijos viršininkai žiūrėję 
j Raganą, kaip sėkmingą sam
dini, ir jį, Baganą laukusi ga
na gera karjera su minėta 
kompanija. Policija nužiūri be
nt* bus Bagan apiplėšęs keletą 
kilų mažų miestelių bankų.

Vaikas nušovė me 
džiotoją

Fr eddie Net te, 13 melų far- 
merio sunūs, prisipažino, kad 
jis nušovęs medžiotoją vaiki
ną Herman Ashen, 19 metų, 
prie Arlington Heights. O nu
šovęs lodei, kad Herman Ashen 
užėjęs ant jo tėvo farmos že
mės.

Tai bent mandagiai 
priėmė sausuosius

isibriove
i sekma->

Sausieji agentai 
nakti iš šeštadienio 
dieni į Club Boyale, 426 So. 
\Vabash. Tą naktį svečių pri
ėmėja buvo Texas Guinan — 
ta pati, kuri šiemet laimėjo pa
skubusią visoj Amerikoj bylą 
New Yorke. Kada merginai, 
kuri prižiūrėjo kiiubą, buvo pa
lodyta va rantas, lai pasigavo 
piohibicijos agentų viršininką, 
prisivedė prie piano ir palie
pė orkestrai duoti “Three 
Cheers for Uncle Sam”. Mu
zika pradėjo groti, o agentai 
ėmėsi darbo. Svečiai pasileido

ban- 
gaso- 
pasi- 
Wal-

MRS. ANELIA K. JARUSH 
l’hysical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany 'Avenue

Pirmadienio vakarą du 
di lai apiplėšė septynias 
lino stotis. Du banditai 
gavo gatvėje menedžerį 
green aptiekos, kuri randasi
adresu 5500 Dorchester Avė. 
Atsivežė į aptieką ir privertė 
atidaryti šėpą. Pasigavę $400, 
banditai pabėgo, šeši banditai 
mėgino išsprogdinti Chapell 
Ice Cream kompanijos seifą. 
Jiems besidarbuojant sprogo 
gaso bomba, prijungta prie sei
fo. Banditai priversti buvo pa
bėgti.

Phone
Hemlock 9252

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

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimai teikiamas 
visokiem* reika
lam*. Moderniška 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St.

Chicago, IU, 
Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvina caklva Itemnima. Icvsirio 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati- 
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Spccialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589 

—:—O-------

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRUKGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St.. Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti— -....—o----------

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė,

Graboriai

JVHrė dėl auto nelaimės

Edward Green, 1833 
West 31th St. Jį užgavo auto
mobilis prie Archer ir So. Ar
tėliau Avės. Frank Wassel, 
3311 So. Morgan St., auto drai- 
veris, sulaikytas.

Mirė

Areštuoti aukų kolek- 
tuotojai

Valstybės gynėjo policinin
kai padarė kratą CAss viešbu
ty, 60 North Wabash Avė. Jie 
suėmė du vyru, kurie čia tu
rėjo kambarį, kaip ofisą, ir rin
ko aukas karo veteranams var
du organizacijos, kuri, sako
ma, nesanti pripažinta. Daro
ma tyrinėjimas.

PRANCIŠKUS KUNCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 11 dieną, 11:45 valan
dą vakare, 1929 m., sulaukęs 
14 metų amžiaus, gimęs kovo 
3 d., 1915 m. Chicago, III. Pa
liko dideliame ląiliudime tėve
lius, Pranciškų ir Domicėlę 
Kuncius, 3 seseris — Bronisla
vą 19 m., Valerija 17 m. ir Do
micėlę 12 m., brolj Danielių 5 
m., du dėdes — Joną ir Petrą 
Kuncius, dėdiną Bronislavą ir 
dar dėdę ir dėdiną Bučus ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3240 Parnell Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, lapkričio 15 dieną, 7:30 vai. 
iš ryto, iš namų į Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciško Kun- 
ejaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėveliai, Seserys, 
Broliukas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

S. D. LACHAVICZ

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi 
Siau, negu kiti to 

ei, kad priklausau 
prie grabą išdlr 
bystės,

OFISAS:
<68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

<238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

ŠAUKŠTELIS 

su šiuo pasauliu 
dieną, 7:80 valan

dą" ryto, 1929 m., sulaukus 4 
metų 8 rnėn. ir 10 dienų am
žiaus. Paliko dideliame nuliu- 
dimė motiną Stanislavą, tėvą 
Mykolą ir brolį Konstantiną ir 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 1846 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks pėtrtyčioj, 
lapkričio 15 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namų į Šv.‘ Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Elenos šaukštelis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motinu, Tėvus, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius 1. J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

ELENA

Fersiskyre 
lapkričio 12

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaad Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL. 
--------- o---------

VAKAJTDOS1

iki 4:80 ir nuo 7 iki 10
nuo 2:80 iki 4:80 pa pM

Nuo 2
Nedėlioj

Telefonas Canal B464

Lietuvis Graborius ir 
Halsamuotojas

2814 W. 23rd PI. 
Chicago, IU.

Patarnauja laidotu 
vėso kuopuikiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graboriu^ ir 
Balzamuotojas

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
------- 0-------

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South We«teru Aveliu*

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika 

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

Canal 0084 Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius. 

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halstcd Street

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

1646

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

W. 46th St.

1327 So. 49 Ct.

Telefonu/!
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5203

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotoj as
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

. 4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

O_

MET ĮNEŠ S U K A KT U V ĖS

Nedėliomis nėra skirtu 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

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

3265 So. Halsted St.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akiniu dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

PETRAS POŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 11 dieną, 7:40 valan
dą vakare, 1929 m. sulaukęs 
apie 40 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Raseinių parap., Urti
kės sodos. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Oną, dukterį 
Bronislavą 12 metų, sūnų Ed
vardą 10 m., broli Pranciškų ir 
brolienę Mortą Poškienę Ame
rikoj, Lietuvoj seserį Petronėlę 
ir švogerj Juozapą Gvezdauskj 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 3409 S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks penktadieny 
lapkričio 15 dieną, 8:30 vai. iŠ 
ryto iš namų į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioie atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines. 

Visi A. A. Petro Poškos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai. kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

ONA ŠALČIUVIENĖ
(po tėvais Basenavičiutė)

Persiskyrė su pasauliu lap
kričio litą (įeiną, 10-tą valan
dą iš ryto, 1929 m., sulaukus 
38 metų amžiaus, gimus Lietu
voj, Suvalkų rėd., Bartininkų 
miestely. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Kazimierą, dvi 
dukteris — Marijoną ir Oną ir 
gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 841 W. 34 PI.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny, lapkričio 14 d., 8 vai. iš ry
to iš namų j Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Šalčiuvienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4189.

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

A. MONTVn), M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey
Vai.: 1 iki 8 po pietį] 6 iki 8

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

st.
vak.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį.
Koplyčia

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201‘Wcst 22nd Street 
(Corpr*Leavitt St.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

MOTIEJUS KAČINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 13 dieną 1928 me
tuose. Mylimas broleli tavo 
atsiskyrymas nuo musų dide
liai sužeidė musų širdis, kurių 

•niekas jau nepagydis. Visas 
musų namas paliko begalo 
liūdnas be tavęs; musų širdies 
gailestis ir brangus tavęs at
minimas, atsistos kurią dieną 
prie tavo kapo paveiksle ne
kaltos mergelės su žydinčia le
lija rankoje ir barstys nevys
tančius lelijų žiedus ant tavo 
kapo visados.

Paliekam dideliai nuliūdę,

Seserys, Brolis ir Giminės.

Chas 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė. 
CICERO, ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rcz. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halstcd 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.

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo.

Re*. 6600 South ArtesLan Avenae 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1939

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 SL Chicago. III

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Drexal 9191

DR. A. A. ROTH
Ru^as Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Ckicsfs 
, arti 31«t Street
Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir Šventad. 10—12 diena
—.............. ..... ...... 1

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pairai susitarimu

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

ĮvRirys Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

2b

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinoma* per
metus kaipo patyrė* gydytojas, chi 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo lt—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph

ir

6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland 

CHICAGO, 
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų
OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dien> 
Phone Midway 2889

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

labo*
ILL.
DŽIOVOS 

ir Vaikų ligų

Dr. J. A. Roth 
Gydytojas-Chirurgas 

Vyrų ir moterų ligos 
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 6484 

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

Rezidencijos tel. Midway 5512 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE K AHN
4631 South Ashland A venų*

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki « po piet
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 11 

Rez. Telephone Plaza 8201

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO UFISaS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0382

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro,

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utaminko, Ketverge 
ir Subatos vakarai*.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St. \

Kampas Michigan Avė. -
Tel. I’ullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177,--------------------------- —*

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 0

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Oflso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
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

105

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talmaji A v.

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

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

Phone Boulevard 1697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Ava, 

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

Joseph V.Mockus, J r.
Advokatas

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

Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
Rcsidencija 4201 S. Maplmvood A-.e. 

Tel. Lafayette 16b5



NAUJIENOS, Chicago, III

CLASSIFIED ADS

Roseland

Brighton Park For Rent

rei

North Side
Bijūnėlis pradeda žydėti

MADOS

Automobiles

Exchange—Mainai
kaipo

Roseland
Tavorščių gudrybė

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

būdų juos parda

Kedzie Avė,
Vertelgų

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

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

iiusmess dei vice
Biznio Patarnavimui

4030 Archer Avė 
Tol. Lafayette 2082

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

Seredoj ir Ketverge 
Lapkričio 13 ir 14

Reai Estate bor bale 
Namai-Žemė Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

diena nuo 10 
pietų.

dalyvaujant

Nancy Carroll

b tnanciai 
Finansai-Paskoloa

.ai taisome 
)ile kada ir 
kaitliavimas 
•įausi darba

f inancial 
Finansai-Paskolos

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

1647 W. 47th St.
Arti Marshfield Avė.

iVlusicai Instruments 
Muzikos Instrumentai

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

RAMOVA
THEATRE

3bth and Halsted Streets

kalbėtojas* daug

ištikro 
kartu prieš publiką pa- 
bet visi stebėjosi kaip 
ji pianą skambiną. Iš 
puikus solistai.

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Misceiianeous
{vairus

REIKALINGA 
darbo, valgis ir 
tos. AtsiŠaukit 
4008 S. Artesian

VIRĖJOS - 
pagelbirfinkių 
Jų — $16.00 
$15.00. Accurate 1 
So. Halsted St., 2 lubos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas, kol 
mok i n si tos 
inoksite.

Help VVanted—Malė 
Darbininku Reikia

1G0 AKRŲ Kane paviete, gera dėl 
nieno ūkio. Riebi ženje. Kaina $21,- 
000. $5,000 įmokėti, likusius per 10 
metų.

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

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

Misceilaneuu? iur bale 
{vairas Pardavimai

Komunistai siųs protestą 
Stalinui

gyvavimo Bi j liue
su rengęs gražių 

muzikaliais pro- 
Neatsilikt 
štai atei- 

ričio 17 
d., Masonic Temple' svetainėje, 
1547 N. Leavitt St., Bijūnėlis 
stato scenoje “Mildos Mirtis”. 

I *
Tai yra labai juokingas veika
las. Prie to dąr bus atlikta 
koncertinė dalis.

Tai, kaip matote, Bijūnėlis 
pražydo. Todėl patartina vi
siems atsilankyti ir pasižiūrėti. 

—Northsidietis.

Paskolos suteikiama 
į vien*1 diena 

2-RI MORGIČIAI 
3 TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

BALZEKAS MOTOR 
SALES

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

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

IŠSIMAINO bizniavus namas — 
storas su 4 flatais, mainysiu j pri- 
vatišką namą, lotą, nedidelę farmą 
arba priimsiu bučernę kaipo pirmą 
(mokėjimą. Taipgi galiu priimti na
mą ir kitame mieste. Kreipkitės — 

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

F. SABATAVIČIUS
Painters & Decorators 
5234 So. Seeley Avė. 
Tel. Prospect 3049 
Tel. Hemlock 0653

Darbą garantuojame

PASKOLINSIM nuo $60 iki $300 už 
2!£ nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 VVest Division St. 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Turi kal- 
lenkiškal, čeehiškal

PABS1DUODA 5 6 kamba
rių medinis namas’; elektra, va
nos, 2 karų garažas. Parsiduo
da visai pigiai iš priežasties 
mirties, už $4,000.

5j29 So. Ashland Avė.

Help VVanted
Darbininkių Reikia

SKOLINAM PINIGUS 
' PARDUODAM, MAINOM

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
norgičius ir farmas visuose miestuo
se ir valstijose. Taipgi skolinam pi- 
ligus ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių mor- 
ričių • už 6 nuošimti. Apdraudžiam 
icjudinamą turtą, automobilius ir ki
tus dalykus. Kiekvienam užtikrinam 
tik teisingą ir greitą patarnavimą, 
lel to musų biznis pasididino. Su 
viršniinėtais reikalais kreipkitės y- 
patiškai arba laišką rašykit.

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

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

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

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
Pabudavosime ir finansuosime 

kaip patiks, taipgi parūpinsime lotą 
Jūsų nuosavybe bus priimta 
i mokėjimas.

CUMMINGS AND CO 
Matykit M r. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Salio St., 

Tel. Randolph 8780

SAVININKAS paaukoja kam
pinį groserį, delikatesen, fruit 
storas ir 6 kambariai, furnasu 
apšildomi. Renda pigi. Kaina 
tik $700.

5129 So. Ashland Avė.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgoport Painting 

& Hardtvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
314'7 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

PARDUOSIU savo grojiklj pianą 
suoleli ir 50 rolių už $75 Tai ba
lansas morgičiaus.

8213 Cottage Grove Avė.

torium, kur dės aukas surink
tas tam tikslui.

Kad išgelbėt save nuo pajuo
kos, komunistai sušaukė į savo 
garažą slaptą susirinkimą. Pri
buvo drg. Imba.

Kilbasninkas, atidarydamas 
susirinkimą sako: “Vardan 
Frainos ir Lenino, Afghanista- 
no caro ir Stalino, Dominus Vo- 
viscum! Drg. Imba dabar kal
bės apie aukas.”

Drg. Imba, labai susinerva
vęs, sako: “Draugai komunis
tai ,vaikai matuškos' Rosėjos: 
Jus norit žinot, ką mes dary
sim su aukomis surinktomis la
kūnams, kurie mus juokui pali
ko. Jeigu kuris iš jūsų sakytų 
ką apie aukas’, tas peržengtų 
komunistų principus. Jums ne
privalo rūpėti ką mes darysim 
su aukomis,* tik jums turi rūpė
ti kiek surinksim aukų.

“Mes komunistai užgriebėm 
L. S. S. 75,000 dolerių turto. 
Dabar tas turtas yra privatiš- 
kose rankose, valdo keli žmo
nės. Mes imam pavyzdį iš ku
nigų. Kunigai suima žmonių . 
pinigus, žmonės neturi rūpintis

moteris prie namų 
kambarys ant vie- 
po 6 vai. vakare,

BARGENAS. Išvykstu j Lietuvą, 
todėl skubiai parduosiu bučernę ir 
grosernę; gera vieta, 4530 So. Wood 
Street.

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
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Te). Victory 3486

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Educational 
Mokyklos 

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnj mokslą j vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igi.io mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi že
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

'Amerikos Lietuvių
Mokykla

.1. P. OLEKAS.’ Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. H,L.

PARSIDUODA lunch room ir 9 
kamb. išfnrnišiuota Rooming House 
parsiduoda už $650, arba mainau 
ant automobilio ar loto. 3352 South 
Halsted St. Tel. Yards 6751.

Keistučio spulkos koncertas 
gerai pasisekė lapkričio 6 d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
Prisirinko publikos virš 300. 
Programas buvo begalo puikus. 
Vakaro vedėjas buvo p. J. Zaka- 
reviČe, seniausias spulkos darbi
ninkas, kuris dirba prie spulkos 
nuo pat jos susitvėrimo.

Prakalbėjo jis į publiką, pa- 
liškindamas spulkos veikimą. 
Po to, perstatė pirmininką B. 
M. Butkų. P-nas Butkus kalbė
jo spulkos reikale^ P-no J. P. 
Evaldo sūnūs', dar jaunas, smui
kavo ir labai puikiai išpildė sa
vo numerį. Ir J. P. Evaldo 
duktė pianą skambino. Ta jau
na panelė, Evaldiute 
pirmu 
sirodė, 
puikiai 
jų bus

Paskui kalbėjo p. J. P. Eval
das. Ragino visus prie spul
kos prisirašyti, taupyti pinigus, 
ypatingai kvietė tėvus, kad vai
kučiam pradėtų mokėti spulką.

Po to, p. P. Saurienė, buvu
sio šv. Jurgio parapijos vargo
nininko moteris, labai gražiai 
dainavo, ir publika nesigailėjo 
delnais ploti.

Taipgi ir direktorius T. Ja- 
nulis kalbėjo spulkos reikalu. 
Po Janulio kalbos dainavo P. K. 
Sabonis.

Buvo duetų ir kvartetų: p.p. 
Sabonienč ir Saurienė ir pp. 
Sauris ir Sabonis. Panelė Sa- 
boniutė dalyvavo. Labai publi
ka užganėdinta buvo dainomis.

Po dainų perstatė kalbėti p. 
Zolpį. Tas’

PARDAVIMUI lunchruimis, biznis 
išdirbtas, kas norite padaryti pini
gų, atsišaukite. Turiu parduoti, 
nes išvažiuoju i kitą miestą. 139 W. 
39 St.

Kuomet buvo pranešta, kad 
Rusijos orlaivininkai atlėks į 
Chicagą, tai komisarams atsira
do proga pasinaudot iž žioplių 
—komunistų, savo draugų.

Vadai pamatė, kad bus gali
mybės pasipinigauti. Rinko vi
sur aukas surengimui iškilmin
gos vakarienės lakūnams, ir 
skelbė, kad vakarienei turės 
nupirkę traktorių, kurį paau
kaus lakūnams ir Rusijai.

Komunistų vadai rengėsi, šau
kė savo pasekėjus, kad kuodau- 
giausiai susirinktų lakūnams 
pasitikti. Susirinko apie trys 
desėtkai komunistų, nuėjo laukt 
lakūnų su vėliavom ir munšai- 
nu (nes buvo matyti gerai iš- 
sigėrusių), kad galėtų daugiau 
išrėkt. “Internacionalą”. Komu
nistai, pamatę Rusijos lakūnus, 
rėkė kiek tik jų gerklės leido. 
Kiekvienas laukė, kaip mažas 
kūdikis cackės, i kurį pirmiau 
lakūnai prakalbės. Vienok, la
kiniai neatkreipė nė jokios ati
dos Į rėkiančius komunistus.

| trumpą laiką pribuvo mies
to atstovai ir nusivežė Rusijos 
lakūnus į hotelį vakarienei. Gi ' 
komunistai buvo palikti didelei ‘ 
pajuokai, kad jų draugai ne
paisė ir nekreipė į juos mažiau
sios atydos. '

Mačiau, po to, keletą Roselan- ' 
do komunistų; jie net negalėjo 
į mane žiūrėt, bėgo kiek tik 
galėjo, kad neklausčiau, kaip 
bus su jų vakariene, su trak-

naudingo dėl visų nurodinėjo: 
spulkos naudą, kokį nuošimtį 
spulka atneša .ir ragino visus 
pradėti į spulką mokėti.

Programas užsibaigė 10:30 v. 
vakare. Visi buvo užganėdin
ti, ir linksmi išsiskirstė.

Keistučio spulkos nauja seri
ja prasidėjo 7 d. lakričio —pe
reitą ketvergą^ir pasekmės la
bai geras turėjo. Naujų narių 
gavo 67 
prisirašė 27 
džia. 
mieji

onQ0 Elegantiška ir gražiai atro
danti sporto suknelė. Galima siūdin
ti iš tvirtesnio šilko arba iš kitos 
kokios sunKesnės materijos. Gražiai 
atrodytų iš tamsiai mėlynos, pilkos 
arba pieskavos materijos.

Sukirptos mieros 16 ir 18, taipgi 
36, ao, ‘iv ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

ii vykstant namo. Vargas ne
pavelija sakyti spyčių ir rašy
ti gazieifai. Bet niekas iki šiol 
nedraudžia jį “diskusuoti” su 
gatvėmis. Tavorščiai, netekę 
glaunios as’abos veikimui, kvie
čia į savo tarpą negrus. Sako
ma, kad slaptuoose susirinki
muose jau negrai dalyvauja. 
Tavorščiai juos mokina spyke- 
rystės. Jeigu tavorščiams taip 
seksis pralavinti spykerystės', 
kaip diskusijų, tai ilgai netru
kus matysime tavorščių prakal
bose spykerius negrus.

—žmogus.

Energiški 
rasti proga 
uažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie VVacker Drive ir 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney. taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė 
bėti ^lietuviškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
vinėti.

K remkitės kas
ryto iki 4 vai. po

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

Chevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts

suaugusių 40, vaikų 
Labai gera pra- 

Gerbiamosios ir gerbia- 
esat visi kviečiami ateiti 

ir prisirašyti prie spulkos ir 
pradėti taupti spulkoj savo už
dirbtus centus- kad jūsų pini
gai neštų nuošimčius’, ne tre
čią, bet 7 ir 8-tą.

Keistučio spulka jau 18 metų 
gyvuoja. Ji moka 8-tą nuošim
tį. Jeigu vieni gauna, tai ko
dėl tamsta negali gauti- Gal ne 
vienas klausia, kaip gali ji iš
mokėti. Klauskite tų, kurie jau 
gavo iš spulkos tokius uždar
bius. Jie žino, nes ne vieną tū
kstantinę išmokėjo ir vėl moka; 
jie nebijo ir jų neatitrauksi 
nuo spulkos, nes jiems geras’ 
pelnas yra. Prirašykitez savo 
vaikučius, duokit progą jiem 
sutaupyti. Duokite jiems pra
džią išmokti savo gyvenimą 
gerinti. Nesigailėkite. Ateiki
te ir pasiklausykite spulkos’ raš
tininko, o jis jums išaiškins vi
sus dalykus, kaip reikia šutau-

ĮĮJj Norkus, 
------------- sav. 

750 West 31st St.

“Jums tikriems komunistams 
neprivalo rūpėti kur dings 
kos, surinktos dėl Rusijos 
kūnų; tai musų vadų yra 
kalas.

“Vienok aukų klausimas 
ra užbaigtas, mums reikės 
Jaugiau, ir štai delko. Turė
sim siųsti Stalinui atstovą, 
kuris užprotestuotų Stalinui, 
ir pareikalautų, kad tie lakūnai 
butų atiduoti komunistų inkvi- 
cizijos tribunolui.

“Pamislykit, draugai, mes 
giedam kiek tik galim, plavė- 
juojam Rusijos vėliavą, gi la
kūnai net ne kepurių nenusi
ėmė, ir nepasveikino mus.

“Prie užbaigos, draugai, tu- 
riu priminti, kad mes turim 
užkariaut SLA. ir paimti į sa- 
/o privatiškas rankas tą milio- 
.ią dolerių. Dabar, kuomet 
SLA. nariai yra1 valdytojai, tai 
nėra pagal koųiunistų princi
pus; bet kuomet tas milionąs 
dolerių bus kelių komunistų 
vadų rankose, taip kaip 
LSS 75,000 dolerių turtas, tada 
tai tikrai to žodžio prasmėje, 
bus komunizmo vykinimas-” .

Kilbasninkas pareiškė, kad 
jis surinks daug aukų; kad dar 
turįs daug mėsos, kurios nega
li iškišti. Taigi dar rengs vieną 
ir kelias vakarienes komunistų 
garažiuje- —Komunistas.

Nepamirškite, kad naują se 
riją tik atidarė, ir tamtos gali 
te ateiti bile dieną arba vaka 
rą. Nuo 9-tos ryto iki 9-toč 
vakaro spulka atdara yra, iš- 
skiriant nedėlią. Ofiso adres'as: 
840

NAŠLĖ turi paaukoti 2 augštų 
mūrinį namą, augštas beismentas, 2 
karų garažas, prie Oakley bulvaro, 
arti North Avė. Kaina $7,5000. Ma
žas j mokėjimas.

P. RONAYNE
2233 W. North Avė.

Specialistas gydymo cbroniflltų ir 
,'H Jei kiti negalėjo jumiA įlydyti 
<ykit pas iiane. Mano pilnas 
nas atidengs jusi; tikra liga i 
nisiu jus gydyti, sveikata 
<it pas tikru specialistą, 
<ur ir kas jums skauda, 
no

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONŠUMERS Stogų Darbas. Grel- 

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

mleste. Kedzie 8463.

ir dar geresni.^ kaip iš- 
Mokykla dienomis ir vaka

ris. Atsilankykit arba reikalaukit 
’.plikaci jos.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

PARDAVIMUI groserio Storas; I 
pagyvenimui kambariai, 4320 South 
Ashland Avė. Tel. Boulevard 9407.

apsivedė su p-Je Veronika Klik- 
naite. Abu Petras ir Veroni
ka Milašiai—yra malonus ir 
draugiški žmonės.

Taifl apielirtkės gyventojai, 
valgomų daiktų reikalais teik
sitės kreiptis pas P. Milašių. Jo 
mandagiu ir sąžiningu patarna
vimu, be abejonės, busite pa
tenkinti.—Brighton-par’kietis.

P-nas Milašius iš Town oi 
Lake, persikėlė į nuosavą namą, 
adręsti 4456 So. California Avė., 
Brighton Parke.

Milišiaus nauja grosernė ir 
bučernė. yra įrengta sulig nau
jausia mada—elektros šaldytu
vai, mėsai rūkyti vieta ir visi 
kiti įtaisymai.

Visi valgomieji daiktai šva
riai už laikomi ir labai prieina
ma kaina parduodami. Pas p- 

Milašių su kiekvienu pirkiniu 
duodama kuponai; kai sutau- 
pinama tų kuponų, tai gauna
ma tavorų už dyką.

P-nas Milašius Town of Lake 
r Brighton Parko lietuviams 
yra plačiai žinomas. Jo manda
gus ir nuoširdus patarnavimas 
kostumeriams davė jam galimy
bes įsigyti nuosavą namą.

Metai laiko atgal p. Milašius

REAL ESTATE, 
LOANS & INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 

*2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
biznis, švariai užlaikomas, parduosiu 
pigiai, keturi kambariai pagyveni
mui, 732 W. 19th St.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real “

, RENDON 5 kambarių flatas, pe
čium šildomas, naujai dekoruotas su 
visais įtaisymais, 1822 So. 48 Ct. 
Cicero, 111.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius 
Paipgi taisau senus. l’ermufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu

A. K AIRIS
3230 So. Union Avė.

Phonc Victory 2710

GROSERNĖ ir bučernė — moder
niška. Geras biznis, du pagyveni
mui kambariai su namu, 6 kambarių 
flatas, 2 karų garadžius, karštu van
deniu šildomas, mainysiu ant dvifla- 
čio South West. Gera vieta dėl lie
tuviu. 2450 W. 59 St.

Širdingai kviečiamų jus pama
tyti vėliausios, mados naujus 
1930 “400’ Nash karus su vė

liausiais pagerinimais. Pas

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

4588 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

•’S Jluick d pas. sodan ..... ....... .............
26 Pairę Seiliui 0 ratai .......................... ..
29 Ehscx Sodan .. .. ..... .................... .
1927 Nash Coaeh spocial ------------------
’29 Ford coupe ....................... ..................
29 Ford Roadstcr ..................... .................
28 Auburn Hoadster ..................................

McDERMOTT MOTOR SALES CO
7136 S. Halsted St.. Tnangla 9330

Jau seniai gyvuoja Northsi- 
dėje vaikų draugijėlė Bijūnėlis. 
Tai yra pirmoji vaikų draugi
jėlė Chicagoj, iš kurios paėmė 
pavyzdį ir kitos Chicagos lie
tuvių kolonijos ir, galima sa
kyti, kiti miestai.

Kadaise Maskvos pastumdė
liai buvo užpuolę Bijūnėlį, no
rėdami iš Bijūnėlio padaryti 
“Komsamolą”. Bet tai naba
gams nepasisekė. Taigi Bijū
nėlis ir po šiai dienai pasilieka 
Bijūnėliu.

Laike savo 
lis yra daug 
vakarėlių su 
gramais ir lošimais 
jis ir šiais metais, 
nantį sekmadienį, lapkr

Pusžemaitis nori apdumti 
akis roselandieeiams su bankie- 
tu. Jis nuolat kartoja komisa
rų gazietoje, kad bankietas bu
vo rengiamas palaikymui gara
žo, arba, kaip jie sako, guštos. 
Bet roselandiečiai gerai žino, 
net ir patys komisarai sakė, jog 
surinktus pinigus siųs Lietuvon 
baduoliams.

Tavorščiai, kodėl taip veid
mainiaujate? Rinkdami maistą 
iš biznierių sakote, kad mais
tas bus išdalyta darbininkams 
vel'tui. O kuomet surenkate 
maistą, tai surengiate parengi
mą, padarote ir įžangą. Jeigu 
jus pasąkytūmet rinkdami au
kas visą teisybę, tai manau, 
kad jums nepasisektų gauti ne 
agupnos grūdo. Apie tuos ta- 
vorščius galima pasakyti, kad 
jie yra veidmainiai 
riai, kaip Maxwell gatvėje.

Kadangi Pusžemaitį pusėtinai 
vargino jo kostumeriai store, 
tai jis kai kada iki tiek nu
vargsta, kad jam tenka pasilsė-1

PRIVERSTAS paaukoti Studeba- 
kėr Sedaną, aš vartojau tiktai trum
pą laiką, viskas kaip naujas, man 
reikia pinigų, aš paaukausiu už 
$125; galima matyti vakarais ar ne- 
nėlioj.

6750 So. Cnmpbell Avė.

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair 
Moųuette, Jacąuard, etc. $35 iki 
$69.40^ 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su spnngsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo knmb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinettc setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark unright nia 
uas $72. šimtai bargenų. Victor, 
1809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai

PRIVERSTA esu parduoti 3 šmo
tų parlor setą vertės $325.00 už 
$110.00; 9x12 VVilson kaurą vertes 
$65.00 už $25.00. Coxwell kėdę; 9 
šmotų Walnut valgomojo kambario 
setą vertės $275.00 už $115.00; 4 
šmotų vvalnut miegamojo kambario 
•etą, elektrišką Radio, lempas ir t. t. 
dėl iširimo šeimynos.

MRS. G. BARTELL 
214 E. 71 St.

Tel. Triangle 9067

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia_______

$20.00, prie virtuvės
— $17.00, indų plovč- 
dirbtuvių merginų — 

Employment, 6311

Universal Restaurant
:l Gardus, 

sveiki lictu- 
viški v a 1-

v « ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

Fu r ni ture & Fixtures
__  Rakandai-Į taisai

3 SM. SKITRINIS HcKiy«loe Betas $7.50. 
ir.'iHintai pečiai $5, Drcaerial $6. l.ovos $2. 
Daybeds $5, Kaurai $10, Aiubaksiai $5. Vir- 
iiD’to kabinetai, virtuves setai, Valgomojo 
kamb. setai.

UAUGER.
511 E. 61 st St„ prie St. Lavrence, 
Atdara utarn,, ketv. sub. vakarais.

Partners VVanted
_________Pusi ni nku Reik i a______

REIKALINGAS partneris j bu 
černę ir grosernę: vieta gera ir biz 
nis daroma genuf. Gera proga ge 
ram žmogui. KW1 ir nemokanti iš 
mokinsiu. KrciplrkiLs per teleifop; 
Roosevelt 4738.

pas

jus gydyti

nanjų II 
. , atstlan 

išegzamlnavi- 
jei a'< upei 

jutus tnigryft. EI 
kuris neklaus jūsų 

kas jums skauda, bet pats pasakys 
galutino išegzamiuaviino—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
)fiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
•tetų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Netk- 

lioi nuo 10 rvto ki 1 po pietų.




