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Lašinių Skutimo Byla 
Vėl Teisme

Vyriausias Tribunalas svarsto klerikalų 
Ūkininkų Sąjungos lyderių skundą, kad 
kariuomenės teismas juos neteisingai 
nubaudęs

Teismui daromi priekaištai esą 
nepamatuoti.

Kaltei esą nesvarbu, ar nu
baustieji asmenys nusikaltime 
melu Ūkininkų s-goj ėję ko
kias specialias pareigas, o svar
bu (ik, kad jie buvę Ukinin-

KAUNAS. (LŽ.). — Gruod
žio 19 diena Vvr. Tribunolas 
pradėjo svarstyti Ūkininkų Są
jungos lyderių — Mikšio, Drau
gelio, Josi ūko ir kt. — bylą. 

Posėdy pirmininkavo pats 
Vyr. Tribunolo pirmininkas
Krikščiukaitis, nariais buvo kų s-gos centro valdybos na- 
Brazaitis ir Staskevičius; -kai- riai,
tino Vyr. Trib. Vaisi, gynėjo | ni ir sąmoningai nevykdę. To- 
padėjėjas Kavolius. Be to, už del prokuroras prašo nubaus- 
teismo stalo sėdėjo Karinome-i tųjų kasacijos skundus almes- 
nės teismo narys pulk. Engle- ti.
ris, tik teisiamuosius gvnė pro LI f , . . . „ .
Stankevičius, Nargelavicius ir j r %
Raulinaitis. j Ne tik nubaustieji, bet ir
_v , .... . . ; kariuomenės teismo valstybėsIs kalėjimo atgabeno tik viena; _. ’ . v .f, . . . , *igynėjas yra padavęs vvr. In-Petrą Josiuką, , , . • . , . ........ v ’ .. , . , bunolui skunda, kuriuo reiškiao Miksvs ir Draugelis atsisakę i ‘ , ., . • . , ,. , t ,r nepasitenkinimo kariuomenesteisme dalyvauti (mat, Vyr.! . r „ . .. . . .i Heismo sprendimu ir prašo, kadtribunole neprivalomas daly- -. ,r .. . , ... (Vvr. Tribunolas lašinių aferosravimas). Teismo salėj matėsi. *. . . . .. . T.. o i. • !inciatoriams ir didiesiems kal-Sergiejus Josiukas, Soblvs ir . . .... v. . ..n , ... . .. .. _ . . liniukams — Mikšiui, Drauge-Bergas; kiti nubaustieji ne tei- .. . . . . , . . ,, 1 liui ir P. Josiukm — bausmęsmo salen neatvyko. .. .. .padidintų.

Tiesiamųjų gynėjai, 
ypačiai prof. Stankevičius kar
štai įrodinėja, kad kariuome
nes teismo nubaustieji Ūkinin
kų s-gos lyderiai nekalti, kad 
sukčiavimo nebūta, kad kariuo
menės teismas darydamas spren
dimą ne tokius, kokius reikia, 
Įstatymų paragrafus taikęs ir

jie žinoję sutarties turi-

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Dr. Isidore S. Falk, Chicagos universiteto profeso
rius, kuris surado influenzos bakterijas.

Skundai.
Mikšys savo kasacijos skun

de nurodo a) kad jam esą ga
lima inkriminuoti prekyboj suk
čiavimą tik tol, kol valdžios 
Įstaigos, žinodamos, kad laši
niai amerikoniški, mokėjusios 
kaip už lietuviškus. Iki to mo
mento nebuvę jam išmokėti vi
si pinigai ir todėl įvykęs tik 
pasikėsinimas sukčiauti. b) 
Leidžiant savo agentams tiek
ti vieton lietuviškų la 
merikoniškus lašinius 
lės teisės atžvilgiu r 
esą dalyvauti lašinių 
vykdant, nes tatai H 
bendrininkavimo Bd. \ 
str. prasme, c) Teismas7 nenu
rodys kokiu laiku ir kokia su
tartimi įteikta kiekviena par
tija lašinių.

Iš to esą matoma, kad teis
mas visai neatkreipęs dėmesio 
ir neįvertinęs sutarčių juridi
nės prasmės. Esą viena laši
nių partija buvusi įteikta nu
stojus veikti pirmajai sutar
čiai ir nepradėjus'veikti antra
jai sutarčiai.

Panašus ir kitų nubaustųjų 
kasacijos skundai. Jie Įrodinė
ja, kad kariuomenės teismas 
juos nubaudęs ir priteisęs ci
vilį ieškinį neteisėtai, nesilai
kydamas įstatymų.

Bet prokuroro nuomone, tai 
Mikšio ir kitų kasacijos skun

dai nepagrįsti,
teisme buvę aiškiai įrody- 
kad Mikšys, Draugelis ir 

Ūkininkų s-gos veikėjai 
sukčiavę, klaidinę lašiniams 
priimti skirtas komisijas, pa
darę nuostolius valstybės iž
dui, netikusius produktus tiek
dami pakenkę karių sveikatai.

Bostonas protestuo
ja prieš skerdynes 

dėl prohibicijos
Protestuojančių dem»anstrantij 

minia sunaikino pakraščių 
sargybos rekrutavimo iškai
šąs

Gimė dvyniai, vienas
1929 m., antras 1930 m.

CARLTON, sausio 
3. — šiame miestely viena 
moteriškė pagimdė dvynaičius, 
bet vienas jų gimė gruodžio 
31 vidurnaktį, o antras keletą 
minučių vėliau, jau 1930 m. 
sausio 1 d.

Haagoje prasidėjo 
konferencija dėl 

Youngo plano
Olandija, sausio

— Šiandie čia prasidėjo antra 
tarptautine
Youngo reparacijų plano, 
lyvauja trylikos valstybių 
itovai.

K o n I e r c 11 c i j o s už davinys 
reparacijų planą galutinai
dirbti taip, kad, suinteresuo
toms valdžioms jį ratifikavus, 
jis visai pakeistų dabartinį 
!)a\veso reparacijų planą.

konferencija <Įel 
l)a- 
at

ap-

ilmų aeroplanų ka 
tastrofoje žuvo 10 

asmenų

neš 
ta, 
ki’U

QRR

Uniu a- 
materia- 
egalima 
tiekimą

bunolas kariuomenės teismo 
sprendimą panaikintų, o bylą 
pavestų ^spręsti ei v. apygardos 
teismui.

šalių ginčams pasibaigus, 
Vyr. Tribunolas išėjo tartis, 
bet nekantraujanti publika nie
kaip negalėjo sulaukti spren
dimo. 2i/j vai. buvo pranešta, 
kad sprendimas busiąs tik ryt 
li/G vai. po piet.

Italija amnestuoja 
tik kriminalistus, 
bet ne politinius

Del kronprinco vestuvių Itali
jos karalius dovanoja baus
mę 400,000 nusikaltėlių

Siūlo dar stipriau 
varžyti imigraciją

LIETUVOS ŽINIOS

Komisaras Hull reikalauja, kad 
tik rinktiniai imigrantai te
būtų Įsileidžiami

\VASI1INGTONAS, sausio 3. 
— Naujai prezidento Iloove- 
rio paskirtas generalinis imi
gracijos komisaras, Harry E. 
Hull, siūlo dar aštriau suvar
žyti imigraciją, būtent, įvedant 
griežtą imigrantų parinkimą.

Parenkamaja imigracija, sa
ko Hull, butų išspręstas dvi 
opiausios krašto problemos: 
banditizmas ir nedarbas. Iš imi
grantų turį būt reikalaujama 
tam tikrųi kvalifikacijų, be ku
rių jie neturi būt įsileidžiami. 
Tokią sistemą įvedus, sako 
Hull, daugelis svetimų kraštų 
negalėtų dagi dabartinių savo 
kvotų užpildyti ir tuo bildu 
imigracija . > sumažėtų kasmet 
kokiais 100 tūkstančių žmonių. 
Parenkamąją imigraciją 
mianti ir Amerikos Darbo 
deraci ja.

re-
Fe-

Sprogimas apdraskė 
valdininko namus

Lietuvos Sioninkų-so- 
cialistų Jaunimo 

S-gos byla
— Š. mėn. 3 d.

Teismas
KAUNAS.

Apygardos Teismas nagrinėjo 
Sioninkų-SionisĮų Jaunimo S- 
gos skundą, kam Kauno Ap
skrities V-kas atsisakė perduo
ti teismui jos skundą dėl s-gos 
uždarymo.

Jaunimo S-ga uždaryta 1928 
metų pradžioje registracijos ko
misijos už įstatų peržengimą. 
Laike kratos pas vieną S-gos 
narį buvo rastas Socialistinio 
Jaunimo Internacionalo biule
tenis. Remiantis kratos ir po
licijos kvotos rezultatais Sio- 
ninkų-socialistų Jaunimo s-ga 
buvo uždaryta. Po šio nutari
mo paskelbimo S-ga pristatė 
apskrities v-kui skundą. Jam 
atsisakius jį priimti, S-ga iškė
lė apskr. v-kui skundą teisme.

Kauno Apygardos teismas 
nutarė išreikalauti iš apskr. 

v-ko visą bylą, kad galėtų ją 
peržiūrėti. S.-s. Jaunimo s-gos 
skundą gynė drg. S. Fridma- 
nas.

Latvija pasiruošusi 
pradėti su Lietuva 

derybas

Ramiojo vandenyno 
Monica, darant kru- 
paveikshis, žuvo vi- 
asmenų. 
vakarykščiame pra-

PHILADELPH1A, .Pa., sau
sio 3. — Nežinia kieno padėta 
dinamito bomba, sprogdama, 
apdraskė vieno miėsto valdi
ninko, Roberto Farlęy, namus. 
Žmonių niekas nenukentėjo.

Susišaudymas su “pleč 
kaltininkais”

Derybų pagrindai! dedami 
tuvos pasiūlymai

Lie-

ROMA, sausio 3.—Del kron
princo Umberto vestuvių su 
Belgijos princese Marija Jose, 
Italijos karalius Viktoras Ema
nuelis amnestavo apie 400 tūk
stančių asmenų, nubaustų dėl 
menkesnių nusikaltimų, jų tar
pe apie 6,000 kalinių, nuleis
tų ne ilgiau kaip metus laiko 
kalėti už vagišiavimą, mušty
nes etc., taip pat už menkes
nius nusikaltimus kariuomenės 
tarnyboje.

Asmenų, nubaustų už bet 
kuriuos politinius nusikalti
mus, žodžiu — jokių politinių 
kalinių amnestija neliečia.

Italų kronprinco vestuves su niomis ligomis. 
Belgų princese įvyks sausio 8 
dieną.

RYGA, gruodžio 20. (Elta).
Va do vau j a n či ose Latvi j os 

užsienių reikalų ministerijos 
sferose Eltos atstovui pareik
šta, kad neseniai gautas Lie
tuvos-Latvijos prekybos sutar
ties projektas sudarąs dery
boms bazę ir Latvija esanti pa-

SANTA MONICA, Gal., sau
sio 3. — Pasirodo, kad aero
planų katastrofoj, kuri vakar 
Įvyko ant 
ties Santa 
taniuosius 
so dešimt

Be jau
nešime paduotų astuonių žuvu
sių asmenų vardų, žuvo dar 
Tom Harris ir Hank Johannes, 
abudu iš Hollyvvoodo. Tik tri
jų žuvusių kūnai buvo suras- 
J ir išgriebti iš vandens.

40 pabėgusių iš Rusijos 
vaikų mirė nežinoma 

liga

PAKORĖ GALVAŽUDĮ

SAN QUENTIN KALĖJI
MAS, Cal., sausio 3. — šian
die čia tapo pakartas galvažu
dys Louis Lazarus, 37, nuteis
tas mirties bausmei už užmu
šimą Wm. MeFarlino, Oaklan- 
do banko tarnautojo.

KAUNAS. — V. R. M-ja pra
neša, kad gruodžio 5 d. Trakų 
aps. Vievio rajone sargybinis 
pastebėjo pundą literatūros. 
Jam pasilenkus paimti litera
tūrą, buvo tpaleista keli šū
viai. Iš viso sakoma buvę 7 
“plečkaitininkai”. Vėliau ties 
geležinkeliu vėl buvo .pastebė
tas nepažįstamas žmogus ir ra
sta nelegalinė literatūra.

Nepažįstamąjį paimti nepa
sisekė.

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

Didėjąs debesį uotumas; po 
pietų kiek šilčiau; vidutiniai 
pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 31° ir 19° F.

Šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:31. Mėnuo teka 8:52 
vakaro.

BOSTON, Mass., sausio 3.
— Ryšy su įvykiais praeitą 
sekmadienį, kur pakraščių sar- 
gybini tikai nukovė Rhode Is- 
land vandenyse tris tariamus 
svaigiųjų gėrimų kontrabandi
ninkus, Istoriniuose Faneuil ru- sirpngusi pradėti jas artimiau- 
muose vakar įvyko masinis pi- siu laiku, 
liečiu protesto prieš tokius sar- derybos < 
gybininkų žygius milingas. Deg- 'zulintų, 
tinęs kontrabandininkų šaudy
mą kalbėtojai smerkė kaip 
žiauriausias skerdynes,v ir sa
kė, kad prohibicijos vykdymas 
privedęs kraštą prie naujos 
priespaudos formos.

Mitingas kaip vienu balsu 
priėmė rezoliuciją, kuria rei
kalaujama, kad prezidentas 
Hooveris padarytų bešališką tų 
skerdynių tardymą.

Vėliau buvo surengta vieša 
demonstracija, • per kurią de
monstrantai sunaikino pakraš
čių sargybos rekrutavimo pos- 
terius — iškaišąs.

. Esama vilties, 
duosiančios gerų

kad
te-

Jack Sharkey nesi- 
kaus Miami vasario 

27 dieną

I IlAMMERiSrilEIN AS, Vokie
ti] a, sausio 3. — Tarp pabė
gusių iš Rusijos vokiečių me- 
nonilų, kuriems čia yra Įsteig
ta stovykla, paplito kažkokia 
epidemija, kuri ligšiol papiovė 
40 vaikų. Penkiasdešimt kitų 
vaikų serga. Tos ligos nė dak
tarai dar nežino.

PHELPS, Wis., sausio 3.— 
Kilęs praeitą naktį gaisras su
naikino ’ čia aukštesnę mokyk
lą, padarydamas $75,000 žalos.

LIMA, iPeruvija, sausio 3. 
— Juroj, netoli nuo Samanco, 
sudužo Čilės garlaivis Mapo- 
cho. Visi pasažieriai ir įgulos 
žmonės išgelbėti.

Be saiko atleidžiama 
darbininkai

BOSTON, Mass., sausio 3.
Jobnny Buckley, Jack’o 

Sharkey manadžeris, antrą kar
tą per dvi dienas konferavęs 
su W. F. Carev, Madison

Ferry-boatas paskandi
no velkamąjį laivą

TUNISE, Alžirijoj, tarp 
bų paplito baisus bubono 
ras. Penkiasdešimt šeši arabai 
mirė.

ara-
ma-

galvą, šiandie galutinai prane
šė, kad lietuvių boksininkas 
Sharkey nesikaus Miami, Fla., 

I vasario 27 dieną.

Dar apie žydų ‘‘kraujo;
sunkimą” Klaipėdos 

krašte z
KAUNAS, sausio 3. (ŽTA.) 
Lietuvos valdžios partija pa

dare paklausimą Klaipėdos kra
što seimely dėl Įvykio Pane
munėj, kur buvo sulaikyta at
vykusių iš Lietuvos kuopa žy
dų ir imtas iš jų kraujas iš
tirti, ar jie neserga užkrečia-

Klaipėdos direktoratas pa
reiškė, kad tatai buvo padary
ta be jo žinios, bet Pagėgių 
miesto tarybos Įsakymu, nes 

muštynės Rumunijoj ž-v<ll,i ,buv« .’tarti del ,sir«imo 
 tam tikra užkrečiama liga.

Komunistų ir policijos

^TEMESVAR, Rumanija, sau-j  
šio 3?— Policijai bandant iš
sklaidyti komunistu surengtą j Dešimt Vaiki! prigėrė 
demonstraciją ir žygiuotę Į ro- ledui įluŽUS
tusę, tarp jos ir demonstrantų ! ---------- -
Įvyko muštynių. Dešimt polici- STOKHOLMAS, Švedija, sau 
ninku buvo sužaloti1. Suimti aš šio 3. — 
luoniasdešimt penki komunis- čiužinėjo, 
tai.

NEW YORKAS, sausio 3. 
— Per tirštą rūką šį rytą ties 
Erie baseinu, Brooklyne, ferry- 
boatas William Randolph 
Hearst užgavo ir paskandino 
velkamąjį laivą Mutual. Pen
ki valko Įgulos žmones buvo 
išgelbėti. Ferry-boato pasažie- 
rių niekas nenukentėjo.

_Ji_________
Du nusikaltėliai nužu- Susekę žydų sąmokslą

dyti elektros kėdėj
OSSINING,

— Sing Sing kalėjime praeitą 
naktį tapo elektros kėdėj nu
žudyti du kaliniai, F rauk Ko- 
vvalski, 25 metų amžiaus, ir 
Arthur Brown, 31. Abudu bu
vo pasmerkti mirti už nuko
vimą Buffalo policininko, Ha
roldo Haltamo, kuris bandė 
juos suimti dėl plėšimo.

Fliano upėj. Lame jie*'a 
ledui įlužus šiam 

prigėrė dešimt vaikų.

sausio 3.

Gaisras kapitoliuje

Mirė Therese Malten
BERLYNAS, sausio 3. — 

Dresdene vakar mirė Therese 
Malten, garsi kitados Wagne- 
rio operų dainininkė, 74 melų 
amžiaus.

KAUNAS. — Vandens kelių 
rajone dirba daug Įvairių ka
tegorijų žmonių. Mėnesiniai 
darbininkai uždirba nuo 150 
iki 200 lt. Padieniams mokama 
6 lt.

Š. m. lapkričio 28 d. grįž
tant į Kauną dar laive esant 
gautas Įsakymas atleisti per 60 
žmonių. Tuo pačiu laiku lini
joje atsakytos 40 asmenų vie
tos. Iš raštinės ir kitų skyrių 
taip pat pasitaiko atleidimų.

Pažymėtina, kad dar nė prie 
vieno viršininko nebūdavo taip 
dažnai ir tiek daug atleidžiama 
daibininkų.

Pavaryti darbininkai tvirti
na, kad jie nepadarė jokio nu
sižengimo ir jiems visai neaiš
ki atleidimo priežastis.

prieš arabų muftį♦
JERUŽOLIMAS, sausio 3.

Arabų spauda skelbia, kad ta
pęs susektas žydų sąmokslas 
nužudyti didį mufti — tikybi
nį ir poli t in j arabų vadą. Po
licija tačiau sako, kad ji nie
ko apie kokį nors sąmokslą 
prieš mufti nežinanti.

i Įsakė šaudyti tramvajų 
bomborduotojus

NEW ORLEANS, La., sau- 
jsio 3. — Policijos viršininkas 

sausio 3. R?.y >sabč policininkams šaudyt 
kapitoliuje asmenis, Lutię :
kuris po tran vajus 

buvo gai- padalytas
' . m am.s.

New Oileanse jau nuo pra 
vasaros tęsiasi t

WA9HJINGTONAS, 
šiaude vakare

■ buvo kilęs gaisras,
i pusvalandžio kovos
; alininkų likviduotas.

Ga;siFs, kilęs atstovų buto epos
uebyvo kambary, padarė žalos 4a.riiautcĮų streiką 

i taip pat bendiame senato 
1 atstovų buto knygyne.

kurio sprogdina 
ksd Ino Indu bu- 

galaf sprogdini-

u‘ laiką buvo išsprogdini 
dešimt keturi tramvajai.

PINIGAI
LIETUVON

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

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 rvto iki 1 </
po p:et.

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



(Tęsinys)
—O aš savo kvaila protu ma

nau, — prabylojo jisai vėl: 
kad pragaras tik kolei žmogus ■ 
gyvas. Dangus čia žemoj, mu
sų giriose, šlaituose,.kapinynuo
se. Dangus tenai tam, kurs’ jau 
nieko nereikalauja, negeidžia 
nei turtų, nei pinigų, nei namų, I 
kada žmogaus siela jau laisva, I 
kaip paukštutė. Manau kad gy-' 
vas žmogus neklausytų savo 
uvėrių akių, tik sielos balso, ku-: 
riai nieko nereikia, jis šiame į 
gyvenime dangų sau rastų.

—Tikras heretikas’! — sušu-l 
ko*klierikas ir, stojęs prieš Vai-Į 
norų, paklausė:

Ar tu, seni, vaikščioji iš
pažinties atlikti?

Vaikščioju, kunigėli. Mano 
amžiuj kaip gi nevaikščiosi.

—Ir tu kunigui visa sakai,! 
ką dabar čia kalbėjai?

—Kaip pareina į žodi, sakau,! 
kunigėli.

—Ir jis klauso tavo išpažin
ties ?

—Senas klauso, o pas jauną 1 
aš nebuvau. Bet kodėl jisai tu-! 
retų neklausyti?

—Ir kunigas tau nieko nesa-l 
ko, girdėdamas tavo kalbą ?

—Kadai nesako! “Palauk, sa
ko, netrukus abu viską sužino-' 
sim, nebeilgai jau mums lauk-! 
ti”. Ir tikrai, devintą dešimti! 
baigiu. i

Mes nulipome nuo kalnelio, 
palikę ten senį vieną. Išėję iš 
miško, pamatėm, kad šalimis 
slinko mažas debesėlis ir gran
dė.

Audra pasikėlė, tik vėlaus va
karo sulaukus, ir siuto visą 
nakt.

2.
Praėjo daugiau kaip savaitė 

laiko. Mano draugas išvažiavo 
namo; aš jį nulydėjau į stotį ir 
ten viešnagėjau pas pažįstamus 
kelias dienas.

Kada aš grįžau namo, žmonės 
pradėjo jau rugius piauti.

Dar neparėjęs namo, sužino
jau, kad Jonas Noreika sunkiai 
serga. Jis tą dieną, apie kurią 
aš esu pasakojęs, nubėgęs pie
von, gerai iškaito ir nuvargo, 
šieną benešiodamas, kugelius 
bestatydamas. Suplakęs pasku
tinę plakę, prigulės’ ant jo tru
putį atsilsėti ir užmigo. Saulė 
jį gerai Įkaitino. Atsikėlęs pa
juto, kad jam gelia šoną, ant 
kurio jis gulėjo. Tarėsi nugu
lėjęs. Bet naktį surėmė jį toki 
diegliai, jog žmonės manė, kad 
gyvas neliksiąs, ir net kunigo 
važinėjo. Bet dabar jau page
rėjo, ir galima spėti, kad išgis.

Žmonės mano, kad ji monai 
užkerėję, kada jisai sėdėjo ant 
Šmėklų kalno.

—Pamatysi, kad ir jums’ dar 
kas nors pikta atsitiks, jei lan-

M-m! — krūpterėjo pečiais' kyšite tas vietas. Atsiminkit 
klierikas ir atsistojo šalin: mano žodį! įspėjo mane Šimas
kaip jisai galėjo tave leist į Kudris, kurį aš sutikau eidamas 
švenčiausiąjį, jei šventai dva-išilu ir kuris man visa papasa- 
siai nusidėjai? kojo. Argi galima klausyti

—Kodėl gi neleisti, kunigėli? senio, kuriąm jau nesivaimėja. 
Ar aš už kitus žmones piktes- O vėl dievai jį žino. Kur jisai 
uis? Juk aš niekam pikta ne- savo amžiuje nėra buvęs. Jis, 
darau. O kad aš, kunigėli, ma- sako, skersai ir išilgai išvaikš- 
nau kitaip, kaip ne tu, patsai , čiojęs visą pasaulį. Gal senis 
dievas kaltas: kam tokį man ką nors žino!
protą davė. , Ėjom namo ne keliu, bet dar-

Vėl sugraudė, dar smarkiau žais, nes taip buvo arčiau. Kaip 
ir arčiTiu. Draugas norėjo dar tik teko eiti per Vainorų daržus, 
ką kalbėti, bet aš priėjau ir . Senas Vainorus buvo sodely pas 
trukterėjau už rankovės. bites. Pamatęs mus, pakvietė 

—Graudžia, girdi, draugas, mane užeiti- sodeliu. Kadangi
Eisim, kad neužlytų. Bet jisai 
nenukentė, kad dar nepabartų 
seno Vainoro.

—Ne nūnai ryt tau mirti 
reikės, o tu dievą rūstini savo 
kalbomis. Melstumeis geriau.

Na, na! — tęsiau aš jį už 
rankos: — gana, brol, kalbėti. 
Tu jo dar nepamokysi. Tavo vi-į 
sas dorumas iš knygos, o jo pa-1 
žiūros savos, iš galvos, iš ši r-i 
(lies...

—Dėde! — pašaukiau aš joj 
nes maniau, kad jisai negirdė-1 
jo graudžiant: — einam namo!| 
Girdi: graudžia.

—Nesiskubinkit, vaikeliai, lis 
dar ne tuo. Gal Į naktį kada...

didelio darbo vyrams dar nebu
vo, užėjo drauge ir Kudris.

Ten sėdėjo dar vienas vy
riškas, Petras Karpis. Vainorus 
rengėsi leisti spiečių avilin.

—Suleisim bitukes' naujau na- 
man, aš tamstas šių metų me
dumi pavaišinsiu.

—Ar bus naudos iŠ šio spie
čiaus. Juk vėlu jau. Pievas 
nušienavo, rugius plauna. Vis
lias giriose ir laukuose jau per
žydėjo, išreiškė savo nuomo
nę Kudris, kuris taip pat tu
rėjo bičių keletą kelmų.

—Žinai, ką seni žmonės kal
ba? Per rugius spiečius lekia 
—vyk, o jei per rugieną - ak-
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meniu pavaryk. — Rugius dar 
tik pradeda piauti, — atsakė 
jam Vainorus ir atidengė avilį.

Buvo tai drūto medžio kamb
lys, gana papuvęs. Vienas ga
las, kur žemiau buvo nuleistas, 
visai išpurtęs ir buvo užlipdy
tas moliu, ^maišytu su spaliais'. 
Viduje tas galas buvo užkaltas 
lentele.

Vainorus dabar ištrynė avilį 
vašku, “kad kvepėtų”, pritaisė 
ten vieną baltą korelį, pritaisė 
i įavilį dvi lenteli ir užklojo jas 
balta paklote: kelią bitėms pa
darė.

Paskui apsirišo galvą skare
le ir mums tokias pat davė, kad 
apsirištume. Sūnaitis atnešė iš 
pirkios rugulj, padarytą iš seno 
skarulio ar autakojo.

Senis dar vieną kart viską 
apžiurėjo, pamiklino, ar stipriai 
stovi lentelės, pataisė paklotę, 
kad garankščių nebūtų, rukulį 
padėjo šalin ir atnešė iš papa- 
vietės sietą, tam tikrai pritaisy- 

: tą, kuriame buvo susemtas spie- 
' čius.

-—Kur gi tavo bitininkas? — 
j paklausė pas’jį Kudris.

—Kam jisai?
—Argi nežinai, kam? Bitiną 

j kaip gi avilin patupdysi?
žmogel, tegul laisvas gyve- 

I na. Niekur mano spiečius ne
lėks iš avilio. Bitės juk jaučia, 
kad aš myliu jas. Na, su dievo 
pagalba pradėsime dabar.

Senis persižegnojo; paskui 
| peržegnojo avilį ir atrišo sietą. 
' Bičių buvo daug, spiečiaus bu
tą didelio.

Vainorus’ pasėmė bites medi
niu šaukštu iš sieto, lyg tyrės, 

i ir įpylė avilin kartą ir kitą...
Kad užimąs pasidarytų. Ta- 

I da pačios eis avilin, — paaiški
no jisai man.

Paskui du, tris šaukštus iš
pylė an paklotės.

—Keliui parodyti, aiškino 
vėl. Tikrai, bitės iš sieto pra
dėjo kopt aukštyn, viena per ki
tą lipti per ištisą paklotę avi
lin... Slinko, slinko ir slinko. 
Rodos, nė nelakiojo, tik vis ko- 
po. Reginys1 buvo man'iškilnus 
ir dar nė kartą nematytas, žiu
rėjau atsidėjęs, net. akyse mar
gavo.

—Sakyk tu, žmogau! nusi-
stebėjo Karpis:— tokis mažas 
gyvuliukas, o kiek turi proto!! 
Eina, kaip avelės tvartan! A,! 
kad jas dievulis! ,|

—Bitė, žmogel, doresnė už ki-: 
tą vyrą. Ji net supranta, ką 
žmogus mano, — paaiškino jam 
Kudris, kuris tarėsi gerai ži
nąs bitės, v

—Ar nejaugi? — nusistebėjo 
vėl Karpis.

•—Matai, vaikei, kokia rami 
bitukė,—prabylojo Vainorus: 
nors užantin pilk. • Tebūtų čia 
kas nors, kuris pavydėtų, ar ki-; 
tą piktą kokią mintį turėtų, pa
matytum, kaip kirsti pradėtų, j 
Štai tirštai ėmė kopti! žiūrėk,

vyručiai, ar nepamatysit biti
no?

-štai, štai! bitinas!—rudau 
aš. pirštu bitukę, kuri kopa pa
krašty avilin, didesnė, ne kaip 
kitos.

Tai, vaikei, jaunas tranas'. 
Bitino reikia žiūrėti ten, kur 
daugiausia bičių. Juk jis dar 
slepiasi po kitomis.

—Štai, štai, jisai! rodo 
Kudris ten, kur didžiausia krū
va bičių.

—Matau, matau, žmogel; O, 
o!—rodo šaukštu Vainorus čia 
vienoje, čia kitoje vietoje: —• 
štai kad sprunka avilin.

Aš nors labai norėjau pama
tyti, kokš tasai bitinas, bet 
nieko nemačiau.

—Kad bitinas avily, dabar 
nėra ko jus Čia paisyti.

Vainorus' pakėlė sietą ir iš
kratė bites paklotėm Vienos iš 
jų ėmė tuoj kopt avilin, kitos 
pasikėlė oran, palakiojo, pala
kiojo ir sutūpė ant avilio, avi
ly...

—Na, na! greičiau, mažosios, 
nesnauskit! Kam trukdo! —

Ir, paėmęs rukulį, papūtė į 
bites durnų. Bitėms durnai ne
patiko, jos ėmė greičiau kopt 
avilin, o kitos pasikėlė ir nulė
kė. j

Po dviejų, trijų minutėlių li
ko paklotėj vos keletas bitukių. 
Vaiiiorus atsargiai, kad nesu
trintų kurios nors, atėmė nuo 
avilio paklotę ir nukrėtė bitu
kes žemėn.

—Sakiau, nesnauskit. Dabar 
reiks lėkt avilin. <

Vainorus truputį parūkė, kąd 
nuvarytų nuo avilio krašto bites 
giliau ir, kaip galėdamas atsar
giau, pridengė vienu plautu. 
Lukterėjęs, vėl parūkė tą vietą, 
k,ur.antrasai plautas turėjo gul
ti, ir pridengė avilį.

'Dabar gyvenkit ramiai ir 
laimjingai, mažosios bitutės, die
vo darbininkės. Tesaugoja jisai 
jus' nuo visa ko pikta. Vardan 
dievo tėvo ir sųnaus ir dvasios 
šventos. Amen!

Ir Vainorus triskart peržeg
nojo avilį. Aukotas, žilas, saulės 
spinduliais apvainikuotas, jis 
panašus buvo dabar į kokį'se
nąjį krivį, kurs senai gal taip 
pat laimino mažas' bitukes.

Abu vyru persižegnojo. Kad 
nesusigadinčiau sau įspūdžio, 
ūpo kitiems, aš irgi persižegno
jau.

Kad jos iš šio avilio nie
kuomet neišnyktų, kad kas vie
ni metai po du spiečiu leistų!

pageidavo Kudris.
—Kad kas metai šis avilys 

butų, pilnas medaus, — pridėjo 
dar Karpis.

—Kad kitus metus šituo lai
ku Vėl mes visi, sveiki ir gyvi 
būdami, leistum iš šio avilio 
naują spiečių!—- neatsilikau ir 
aš.

—Ačiū, ačiū, vyručiai! Dėkui, 
kad padėjote suleisti. 0 dabar

aš jus už tai medumi piavaišin
siu.

—-Argi padėjome? —nusijuo
kė Kapris: — mes vien žiūrėjo
me.

Senis užmynė rukulį, pakėlė 
nuo žemės paklotę, paėmė sietą 
ir nuėjo į pirkią.

Mes atsitraukėm toliau ir su
sėdome ant vejelės. Ramu bu
vo, tylu ir jauku. Sodas kvepė
jo medumi; toli darže čirškė 
žvirbliai.

—Štai senis! žiūrėkit tik jus! 
Devintą dešimtį baigia, o kokis 
dar stiprus. Namo rengtis ne
mano, — kaip ir pavydėdamas 
nusistebėjo Karpis.

Tikrai, senis ėjo dabar tie
sus’ ir lengvas, lyg jo negniaii- 
žė šimto metų našta.

—Ko jam stipriam nebūti. 
Nei nusidarbuoja,7 nei jam kas 
rupi. Ir gardesnį Kąsnelį drau
gė visad pataiko.

—Tikrai stipri draugė; kol 
senis gyvuoja, tvirtai ją laiko 
savo rankose. Bet tenumiršta 
jis nūnai, ryt ji iškriks j visas 
šalis.

—Nieko, kad ir iškriktų. Tur- i 
tus gerus turi susikrovę už se- ' 
nio pečių.

- Kad ir sekasi žmogui. Nors 
ir bitės. Kasmet kiekvienos 
spiečia, o kitos du, tris kart. Ir 
kad nors vieną kada spiečių bu
tų paleidęs, žino gal senis ką?

—Ne be to, kad nežinotu.
—Betgi davė jam kunigėlis, 

vai gerai davė!— nusijuokė į 
mane Kudris. *

—Ką gi jam kunigėlis davė? 
paklausiau aš.

—Kai atvažiavo į Noreikas 
su švenčiAusiu. Turi būt, kas 
nors juo pasiskundė, gal terci- 
jonka kuri pripliauškino. Pasi
šaukė jį kunigėlis, kad ėmė jam 
kalbėt—ir- iš švento rašto, ir iš 
šventųjų gyvenimų, ir iš evan
gelijos... Bet ką? Senis vis savo

varo, ir gana. Bedievis juk, — 
papasakojo Kudris.

—Kam kalbėti, ko nereikia,— 
subarė jį Karpis: suvaikėjo 
kiek senis, tai teisybė, bet ne 
bedievis jisai. Bažnyčion juk 
vaikščioja dažnai, nors ir se
nas, išpažinties eina kas metai,

šeštadienis, sausio 4, 1930

o senam to užtenka. Ir žmogus 
jisai geras, minkštos širdies, 
pikta niekam nedaro. Ne, jis ne 
bedievis, kam veltui kalbėti.

(Bus daugiau)
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Naujieną Rengtuose
Radio Prog'ramuose

Lietuviu Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Šiame Koncerte bus atvaizduota visi 
9 Naujienų Radio programai išpildy

ti per W. L. S. Stotį.

Visa scena bus prirengta kaip 
Radio Studio. ’

Šiame Koncerte ne tik girdėsite, bet 
ir matysite visus artistus daly

vavusius

KONCERTAS
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Racine, Wis Kenosha, Wis
Kriukiu balius F

SLA. 100 kp. rengia kaukių' 
balių sausio 4 d. šeštadienio 
vak. Tumer’s Hali. Kuopa 
nutarė duoti geras dovanas 
tiems, kurie bus tinkamai apsi
rengę,—grupėms ir pavieniams. 
Kas atsilankys, nesigalės pra
leisti linksmai laika.

Jaunimas, kaip girdėti, ren
gia vieną didelę grupę, žada dar 
atvažiuoti ir iš kitur. Racinie- 
čiai neapsileiskit, kad kiti ne
gautų pirmo prizo.—Tijūnas.

Draugystės Lietuvos Balso 
susirinkimas.

German American Home sve
tainėj gruodžio 22 d. įvyko 
Draugystes Lietuvos Balso me
tinis susirinkimas. Narių atsi
lankė gana daug. Galima pa
sakyti, kad lai yra vienintelė 
laisva draugija pas mus, kuri 
nevaržo nei vieno nuomones ir 
susirinkimuose niekam burnos 
neužima. Ji nesielgia taip, kaip 
Politiškas Kliubas, kuris bijo-

Detroit, Mich
Meiliškas romanas ir 

kubeliai.
kitokie

lietuviu
Jis sa-

Neseniai su jaunu 
atsitiko didelis trubelis. 
ko, kad pirma gyvenęs Kana
doj, į kur atvykęs prieš porą 
metų iš Lietuvos. Progai pasi
taikius, jis įsigavo į Amerikos 
pusę. Ir, žinoma, slapta. Iš pra
džių viskas klojosi gerai. Dir
bo ir ramiai sau gyveno. Bet 
kurį laiką pasimaitinęs ameri
konišku šulderiu, jis atkuto ir 
jo kraujas užvirė. Pradėjo jis 
suktis apie merginas. Buvo jau 
sau susiradęs aštuoniolikos me
tų geltonplaukę ir norėjo su 
ja apsivesti. Bet įvyko koks 
tai nesusipratimas ir mėlynakė 
davė grinoriui

Nors jis ir
vyras gana “smart”. Del 
nelaimės ašarų jis ne liejo, ale 
greit susirado sau kitą “phtie- 
ką”, asmenyj vienos jaunos 
našlės. Našlė jauna, lipšni. Gri
noriui ji patiko. Bet ir grino
rius ne koks Molio Motiejus. 
Įsmigo ir jis našlei į akį. Už
simezgė, kai yra sakoma, mei
liškas romanas. Bet meilėj du 
yra “company”, o kai trečias 
įsimaišo, tai sugadina visą 
nį. Taip buvo ir šiame 
tikime.

“atstauką”.

grinorius, bet 
tos

si net žodžio bolševikas.
i Susirinkime buvo renkama 
nauja valdyba. Išrinkta lapo 
beveik visa senoji valdyba, 'lik 
vietoj p. Bartkaus, protokolų 
raštininko, tapo išrinktas p. J. 
Kasputis, 'lai gana darbštus 
vaikinas ir daug dirba prie 
įvairių organizacijų. Draugija 
ir nariai juo bus tikrai paten
kinti. Iždo globėju vietoj p. 
Kančio liko išrinktas drg. Stan- 

! kevičius, užsitarnavęs draugi
jos narys. Vice pirmininko vie
ta teko p. Poteliunui.

Nutarta surengti kokį nors 
nrogramą, nes kovo 6 d. su
kanka 20 metų nuo draugijos 
susikūrimo. Šiandien draugy
stė turi 200 suviršum narių ir 
daugiau nei $3000 ižde. Su
rengimui vakaro tapo išrinkta 
komisija ir buvo nutarta, kad 
kiekvienas narys už tikietą tu
rės mokėti 50 centų. Keista 
tik, kad nebus padaryti ženk
leliai. Vienas komunistas šau
kė, kad nereikia. Girdi, busią 
galima apseiti su senaisiais, o 
naujų, paminėjimui dvidešimt 
metų sukaktuvių, nėra reikalo 
daryti. Tas pat vyrukas laba*' 
norėjo įsibrukti į bet kokį urė
dą, bet nariai už jį nebalsavo 
ir gana. Bet jis nei kiek ne- 
sisarniatydamas statė 
kandidatūrą ir tiek.

Nutarta kviesti kun. Mockų. 
Tas darbas pavesta atlikti tam 
tikslui išrinktai komisijai.

Kai kurie draugijos nariai 
buvo užsispyrę, kad 20 metų 
sukaktuvių apvaikŠčiojimą su
rengtų garbės nariai. Jie bu
vo net specialiai šaukiami, bet 
nei vienas jų neapsiėmė. Ma
no manymu, 
bės nariams 
tus, kad jie 
išbuvo ir iš 
to nepaėmė.

j ienoms”, “Keleiviui’’ ir SLA. 
organui “Tėvynei” padovanojo 
fašistinį medalį. z Jis pasakojo, 
kad aukščiau# suminėti laikraš
čiai tarnauja fašistams. O kad 
Senas Vincas faktais neįrodė, 
kur ir kada šie laikraščiai tar
navo arba tarnauja fašistams, 
tai čia reikia pasakyti, kad 
draugutis butų daug geriau pa
daręs. jei tą fišistinį medalį, 
vietoj paaukoti tiems laikraš
čiams, butų pasilaikęs patiems 
bolševikams. Nes žiūrint iš ša
lies, tai atrodo, kad fašistai ir 
bolševikai tai tikri du broliai. 
Tik skirtumas tame, kad pirmi 
juodi, o antri raudoni. Ir kur 
tie brolužiai rymo ant diktatū
ros pamatų pasiremdami kar
dais ir durtuyai, ten žmonių 
laisvė nežmoniškai yra suvar
žyta ir tose diktatūros šalyse 
žmonės neturi teisės laisvai 
mąstyti arba ir per laikraščius 
neturi teisės savas mintis pa
reikšti.

I 
cionalą giedoti, jeigu bolševikų- 
fonduose išsibaigtų doleriai.

—Laisvės žiedas.

Detroit, Mich
Bolševikų koncertas ir .juo dūkas

alsi-

Tai
Bet 
gal-

Atsirado konkurentas, 
buvo apysenis gyvnašlis. 
juk yra sakoma, kad žilis 
von, o velnias uodegon. Taigi
ta A gyvnašlis pradėjo prie naš- 
linkės lįsti, kaip katė prie pie
no. Bet našliuke aiškiai 
kė, kad jis be reikalo 
vojasi. Esą iš tų šiaudų 
grudų: jos meilė kitam 
dėta.

pasa- 
stora- 
nebus 
paža-

parašė

savo

Toliaus Senas Vincas pasako
jo, kad prieš keliolika metų Lie
tuvoj viename kaime susirinko 
20 studentų ir kaimo bernų. Ir 
tie studentai ir kaimo berną 
nuėjo j kluoną, sulindo į šiau- 
lus ir, girdi, jie norėjo laikyt: 
slaptų susirinkimą, kad nuvers 
ti Rusijos carų. Bet, girdi, su 
žinoję to kaimo davatkos, tuo 
jau apsiginklavo šluotomis ii 
nazgotėmis ir išvaikė tą slap
tą šiaudinį susirinkimų. Taig 
Ha ir reikia pastebėti, kad tur- 
jut pirmiaus ir Senas Vincą; 
uvo šiaudinis revoliucionierius* 

jeigu jis taip gerai žino api< 
laptus šiaudinius susirinkimus 

.’otam Senas Vincas papasako 
o, kaip senmergės ant galvos 

užsideda < ne savo plaukus, i 
burną susideda svetimus dan
tis, veido raukšles užlipina mil 
.eliais ir eina j gatves kavalie 
•ių vilioti. Taigi Senąs Vincą 
diurpdamas bolševikiškai nuda- 
ytus* spyčius neduoda nė šen- 
nergėms ramybės, 
nanyti, kad jis’ pate1 
/a senmergių suvilioti 
luskriaustas.

tai reiki? 
tiiiĮbut bu- 
as arba ii

kvailam juodukų demonstravi
mui. Tupinėdami apie juoduku; 
ir vedžiodami juos, kaip kokiab 
monkes, jie tik erzina žmoneJ.

—J. P. šu.ikoraitis.

Windsor, Ontario
Pavyzdingos, vestuvės

JUOKAI
Jos prisipažinimas

T i tai nenori
darei, kai jis tave

bučiavo?
—Pirma

Po biesų, ką tu darytum negalėjau.

mes turėtume gar- 
užpirkti gerus pie- 
per dvyliką metų 
draugijos nei cen- 
Versti juos didb- 
ir pasityčiojimas, 
tie, kurie yra iš

Įtūžo gyvnašlis. Jis 
grinoriui gromatą, įspėdamas 

jį, kad nekištų savo nosies, kur 
nereikia. Girdi, našliukės mei
lė jam turinti priklausyti. Tad, 
grinoriau, “keep away.”

Bet grinorius perskaitė gro- 
matų, nusispiovė ir su našliu
ke po senovei romansavo. Bet 
dėl meiliško pavydo žmogus 
gali padaryti viską. Žut-but 
gyvnašlis pasiryžo atsikratyti 
nuo savo konkurento. Jis pa
kugždėjo kam reikia į ausį, 
ir grinorius pasijuto besėdįs 
už grotų. Reikalaujama pus
antro tūkstančio dolerių gry
nais pinigais kaucijos. Mat, jis 
yra kaltinamas nelegaliu įsi- 
gavimu Į Ameriką.

Grinorius turėjo giminaitį 
Grand Bapidse. Tasai atvyko 
patirti, kame dalytas. Jam bu
vo papasakota visKas, kaip at
sitiko. Nustebo giminaitis. Gir
di, aš iš savo brolėno to ne
sitikėjau. Lietuvoj jis turi jau
ną ir gražią žmoną ir porą 
vaikučių. Ir nežiūrint to, jis 
ir čia romansuoja ir kalba apie 
apsivedimą. Ir tas romansą vi- 
mas privedė jį prie bėdos.

Dabar valdžia 'tyrinėja, ar 
jis legališkai yra atvykęs .į 
Kanadą. Jeigu taip, tai jį iš
siųs į Kanadą, o jei ne, tai jam 
teks grįžti į Lietuva pas pir
mąją pačiutę.

Ot, vyrai, prie ko širdies rei
kalai priveda. Bukite atsarges
ni. Ypač tie, kuriems alsar- 
gumas yra teikalingas.
—Viską per sieną girdėjęs.

Tegul dirba 
draugijos gavę po $50. Tačiau 
padirbėti draugijos labui nei 
vienas jų nepanorėjo. Matomai, 
jie laikosi to priežodžio: duok 
man, o aš tau nieko.

— Kenoshietis.

Milwaukee, Wis
Seno Vinco bolševikiškas 

_ spyčius

Gruodžio 10-tos dienos vaka 
re, John Bank’s saliuno skiepi 
su pritarimu T.D.A. 10 kuo
pos čionai pribuvo bolševikiš
kas komisaras Senas’ Vincas 
Jis, taip sakant, čionai drožė 
bolševikiškai prirengtą, spyčių. 
Pradžioj savo spyčiaus jis tuo- 
jaus lietuvių laikraščiams “Nau-

Ir šitaip spyčiuodamas Senai 
Zincas čionai pasakojo, kad ka. 
airių draugijų viršininkai jau 
>asidarė karaliukais* ir jau ne 
tori su nariais skaitytis ir, gir 
Ii, jau kai kurias kuopas netei- 
etai spenduoja. Reikia many- 
i, kad Senas Vincas, pasakoda 
nas apie kai kurių draugi j t. 
ziršininkus, jau pasidariusiai, 
karaliukais, turėjo galvoj Au 
cščiausios Prieglaudos Ameri
koj Pašelpinę draugiją. Nes t? 
Iraugiją. jau pasigriebė bolševi
kai i savo nagus ir dabar tos 
Iraugijos kai kurios kuopos jau 
jaučia bolševikiškų diktatūrą. 
Pavyzdžiui, kad ir 3-čia tos 
iraugijos kuopa jau kelintas 
mėnuo kaip suspenduota. Ir mi- 
ičtos draugijos karaliukai ne
nori su 3-čios kuopos nariais 
skaitytis.

Baigdamas Senas Vincas bol
ševikiškai nudažytą spyčių ne
pamiršo paprašyti ir aukų bol
ševikų politiškam fondui. Rei
kia pripažinti, kad bolševikų 
politiškam fondui aukos yra la
bai reikalingos, nes važinėjant 
Senam Vincui, Bimbai ir ki
tiems bolševikiškiems Jokū
bams ir drožiant bolševikiškus 
spyčius imtų jų pilvai interna-

Lietuviškos Maskvos \ davat
kos gruodžio 22 d. turėjo kon
certe Lietuvių Svetainėj, žino
ma, koncertas buvo gana pras
tas. Tačiau iš maskviškių nieko 
geresnio ir negalima tikėtis. 
Kaip nevykę J V programai ne
būtų, jie visuomet giria juos 
susirietę. O kadangi raudonieji 
parapijonai nedaug ką tenusi
mano, tai jiems viskas olrait. 
Vienok pastaruoju laiku ir pa- 
rapijonų skaičius žymiai suma
žėjo. Nebeklauso monelninkų ir 
tiek.

Vadinasi, susilaukė ir jie blo
gų laikų. O jei parapijonų skai- 
nius mažėja, tai, naturalis da
lykas, reikia juos kuriuo nors 
budu didinti. Naujų sekėjų ver
bavimo darbą, tavorščiai pavedė 
vienam Rusijos žydeliui. Tasai 
nieko nelaukdamas pradėjo eit* 
savo pareigas. O kadangi tarp 
maskviškių ir juodukų pasta
ruoju laiku užsimezgė laba:’ 
tamprus ryšiai, tai žydelis ii 
nutarė juodukus bolševikišku 
tinklu žvejoti.

Pradžiai jis* pagavo vieną juo
duką ir atsivedė į tavorščiv 
koncertą, kad tuo budu padidin
ti publikos skaičių. Detroite yr? 
pusėtinai daug juodukų, tat 
ateityj , jis butų lietuviškiem: 
bolševikams pristatęs jų tįkra 
laug. Bet atsitiko visai nemalo 
nūs dalykas.

Dalykas, taip sakant, buv( 
labai paprastas*, žydelis juodam 
svečiui tuoj prisuko skaisčiu 
gražią lietuvaitę. Mat, reiki? 
Terai tritinti, kad jis galėtų ii 
:itiems savo juodiems broliam 
•lapasakoti kokie geri yra lie 
tuviški bolševikai. Juoduką 
nieko nelaukdamas pradėjo bal 
tą lietuvaitę sukti aplinkui. Ii 
jis pradėjo šokti vis sjnarkiai 
ir glaustis vis arčiau./

Proletariškai nesusipratusio' 
moterys ėmė nerimti, o gero 
tavorškbs jas raminti. Prisidė 
jo ir vyrai. Ir bolševikiška: 
svietas* susiskaldę j keturia: 
frakcijas. Vieni smerkė juodu 
ką, kiti jį teisino, treti terpi 
ninkavo, o ketvirti laikėsi ne 
įtrališkos pozicijos.

Svetainės prižiūrėtojas, r 
Bartkus, tačiau visus ginču: 
savotiškai išsprendė. Kur bu
vęs kur nebuvęs, jis priėjo prie 
rengėjų ir pareiškė, kad juo 
dūkui svetainėj nėra vietos. Ta 
vorščiai užsispyrė. Girdi, me 
pasamdėme svetainę ir galime ; 
ją kviesti, ką norime. Sapalio 
jo ir apie rasinę neapykantą 
Tąsyk Bartkus aiškiai pksakė 
kad yra patvarkymas, kuris nu 
sako, jog juodiems tavorščiam 
svetaine negali būti išnuomo 
ta. O savo žodžių patvirtini 
mui jis pasikvietė porą aniuo 
lų sargų, kurie garbingai juod?; 
brolį palydėjo iki durų ir gan? 
suprantamai pasakė jam dau 
giau į svetainę nebeįkelti ko
jos.

Reiškia, raudonųjų fronte? 
su juodais broliais pasibaigi 
labai dramatiškai“, 
šia, ] 
kai kurie) pasipriešino tam yra naudingos.

jei liktum našlys?
Jis:—Tų pati ką ir tu jei 

liktum našlė .
Ji

drįsai dar tvirtinti 
toms moterims 
bendro!

norėjau rėkti, bet 
Paskui, kai galėjau, 

ai jau nebenorėjau.

vestuvių 
lietuvių

Gruodžio 26 d. čia įvyko ves
tuvės chicagiečio p. Tolišio su 
p. Dirgikli te. P. Tolišius gerai 
žinomas Chicagoj lietuviams, 
senas Cicero gyventojas, taip 
pat senas “Naujienų” skaityto
jas; be to, priklauso prie Rau
donos Rožės Kliubo, Simano 
Daudanto Draugijos ir kitokių 
lietuvių organizacijų. P. Toli- 
šius yra pažangus, pasikalbėji
me nepaprastai malonus. Vestu
vės buvo visai pavyzdingos, sa
vo paprastumu ir jaukumu su
sirinkusių tarpe. Jaunavedžių 
liudininkais sudaryme vedybų 
akto buvo p. Mikalonienė ir p. 
Yurk. Dalyvavusių 
puotoje detroiitiečių
vardu p. Milton maloniai svei
kino ir linkėjo geriausio gyve
nimo jaunavedžiams. P. G. J. 
Yurk jaunavedžių vardu dėkojo 
visiems, kurie savo atsilanky
mu malonėjo pagerbti vestuvių 
iškilmes. Vėliau visų susirin
kusių vardu p.. G. J. Yurk svei
kino ir linkėjo jaunai porelei 
geriausio gyvenimo; ant galo, 
p. G. J. Yurk reiškė džiaugsmo, 
kad visi buvome vien naujienie- 
čiai ir reiškė vilties, kad ir at
eityje visi busime prie Ameri
kos lietuvių kultūros sargo 
‘Naujienų” ir iten tiktai rasime 
teisingų nurodymų musų s'ocia- 
lio ir ekonominio gyvenimo rei
kštuose. Vėliau visa vestuvių 
eiga buvo tiesiog geriausia. P. 
Taurinskas su pianu skambino 
visus lietuviškus šokius’, švė
nai, žinoma, linksmai šoko. P. 
žemaitis, tiesiog galima sakyt, 
buvo antras Vanagaitis ir visą 
laiką svečius linksmino savo 
komiškais kupletais ir juokin
gais anekdotais. Nuo p. že
maičio neatsiliko ir p. Milton. 
Mat, ir jis sudainavo keletą 
iaudies dainelių prie piano mu
zikos. P. Maiga irgi neatsiliko 
nuo p. žemaičio ir daug linksmų 
šposų patiekė visiems susirin
kusiems, kurie tokiu budu visi 
juvo linksmi ir patenkinti ves
tuvių puota.. Vestuvės tęsėsi 
su virš dvi dienas, bet buvo vi
jai trumpos, .-nes visų susirin- 
usiųjų linksmas ūpas darė 

[spūdžio, kad dar reiktų pra
tęsti draugišką vestuvių puotą. 
Bet kadangi visi vestuvių daly
viai turėjo savo svarbius asme
ninius reikalus, tai maloniai pa
dėkoję p. Taurinskienei už jos 
pagamnitus skanius valgius ir 
gėrimus, visi išsiskirstė, o p. 
Tolišius išvyko į Chicagą.

P. Tolišius apsigyvens Chica- 
oje, kur p. Tolišius turi savo 
tarnybą ir kur praleido savo 
lidesnę pusę gyvenimo Ameri
koje.

P, Tolišius savo malonumu 
paliko visų musų atmintyje ge
riausią įspūdį, nors mums jį te
ko sutikti dar pirmą kartą.

—Buvęs.

Skelbimai Naujienose
1 dramatiškai. Ir keisčiau- Juoda naudą dėlto, 
kad patys bolševikai (bent | kad pačios Naujienos

Tai niekšas! Ir tu man 
jog su ki- 

neturi nieko

—Kokio numerio batukus po
niute nešiojat?

36. Bet 37 man labai pato
gus. taigi aš paimsiu geriau 38.

Jos. F. Budrik, Ine
Muzikos Krautuvė

Radio, 9 tūbų, 3 screen 
grid tūbos, Dynamic26098 
speakeris, kaina su tū
bomis, su kabi- CQ9 
netu, su viskuo |

Naujas grojiklis pia- CĮOK 
nas, kaina ............... * ■ ****

Portable, panešamas fonogra
fas, vertes $16, C C O C 
tiktai už .... ..........
(tik vienas dėl kiekvieno kos- 
tumerio). Galima groti visus 
tuos naujus rekordus, kuriuos 
girdite per radio.

Parduoda Radios, Pianus, Victrolas visų 
gerųjų išdirbysčių. Suteikiame lengvus 
išmokėjimus ir pilną garantiją.

Nauji lietuviški rekordai po 75 c. vie
nas. Siunčiame į kitus miestus. Perkanti 
mažiaus kaip 6 rekordus, prisiųskite ekst
ra 50 c. už supakavimą.
26106 Ar žinai kaip perai, polka 

Mano tėvelis, Valcas
Petro Sarpaliaus ork. Dainuoja J. Sarsevičius

26107 Kraic Polka
Džiaupsmo valandos, Mazurka

Petro Sarpaliaus Orkestrą <■ 
26103 Petro vestuvės, Komiška Scena

Atliko Juozas Uktveris, Adelė Zavistaitė
/ Senis Petras, Polka

Petro Sarpaliaus Orkestrą 
26100 Ant laivd, Komiška scena 

Atliko Juozas Uktveris 
Adelė Zaviskaitė ir kiti, P. Sarpaliaus Ork. 

Busiu Vyru, Komiška scena 
Atliko Juozas Uktveris

Adelė Zaviskaitė ir kiti P. Sarpaliaus Ork.
26071 Gaidys, Polka..................  Kariškas Benas

Klaipėdos Valcas ........... Kariškas Benas
26099 Amatninkų Daina

Petras Petraitis, Baritonas su ork. akomp. 
Obuolys

Petras Petraitis, Baritonas su ork. akomp. 
26097 Gaspadinė Rozalija

Jonas Pas Rožę
Barborytė Nosį Trina.......... Stasys Pilka
Alutis ir žemės Rojus

16140F Linksmą dieną mums nušvito 
Pulkim ant kelių 

Jonas Butėnas, Baritonas, su 
Varponų Akompan.

16148 Senelio Polka 
Jaunas Senis

A. Vanapaitis ir Akiras, 
Pasikalbėjimas su Armonika 

16132F Atvažiavo Meška 
(A. Vanapaitis)

O. Jus Kriaučiai 
Antanas Vanapaitis ir M. Žemaitė 

(A. Vanapaitis) 
Girtuoklio Daina

16041F Mes be Vilniaus Nenurimsim 
Girtuoklio daina 

16133F žideli-Judeli, Polka 
F. Stankūnas 

Kariška Polka 
16112FMapdės Polka 

Medžiotojo Valcas
26022 Sveikas Jėzau Gimusis 

Linksmą Giesme Mes
Užtrauksim

Brooklyno Mišras Kvartetas
26023 Gul šiandieną 

Atsiskubino Betlėjun
Brooklyno Mišras Kvartetas 

16145F Prapėriau Žirgeli 
A. Vanapaitis 

Eisim Laukan 
A. Vanagaitis 

16141F Gul šiandieną
Sveikas Jėzau Mažiausias 

16146F šalčiai ir Merginos 
Linksmas Amerikietis 

16142F Paprieniokų Polka 
Prano Polka 

16144F Mergyte Jaunoji 
Motušaitė Mielą 

16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas 

16137F žalia Girelė
Lik su Dievu Panitėlia

16139F Oi. Skauda, Skauda

16143F Petro Polka

26070

26087
26073

w. c.

Aš Žirgeli Balnosiu

Vestuvių
Dzūkų Kraštas 
Kudlis, su Kanklėmis 
Bernužėli, Nevesk Pačios 
Sibiro Tremtinys 
Saulėlė Raudona 
AS BijauPaaakyt

LietuviŠki Radio Programai per
• 1 iki 2 po piety.. Per W. H. F. C. kas ketvergą, nuo 7 iki 8 vai. vak. 

duodami Ifišomis Jos. F. Bud riko korporacijos.

F. L. kiekvieną nedėldienį nuo

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

Tel. Boulevard 4705
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THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day
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ATLEIDŽIA MIESTO TARNAUTOJUS

Chicagos miestas yra taip nusibankrotavęs, kad 
apie pabaigą pereitų metų nebegalėjo laiku išmokėti al
gas mokytojams. Dabar, darant išlaidų sąmatą (biudže
tą) ateinantiems metams, miesto taryba buvo priversta 
apkapoti išlaidas, ir administracijai teks atleisti dau
giau kaip du tūkstančiu miesto tarnautojų iš įvairių 
departamentų, neišskiriant sveikatos departamento, 
ugniagesių ir policininkų.

Jei miestas galės apseiti be dvejeto su viršum tūks
tančių tarnautojų, tai klausimas, kuriam galui tokia 
valdininkų armija buvo iki šiol laikoma? Ar tai nėra 
aiškiausias įrodymas, kad miesto šeimininkai iki šiol 
eikvojo gyventojų sumokamus taksus?

LIETUVOS VYSKUPŲ IMPERTINENCIJA

Šio “Naujienų” numerio apžvalgoje paduodama 
įdomus Lietuvos arkivyskupo Skvirecko aplinkraštis 
kunigams, kuriuo įsakoma katalikams vengti skaityti 
valdžios leidžiamą laikraštį už jo “priešingas bažnyčios 
mokslui mintis”.

Mums nerupi užtarti Kauno oficiozą, kurio laikraš
tinė etika dažnai nedaug kuo tesiskiria nuo policijos 
nuovados supratimų apie moralybę. Jfet vertas yra pa
žymėjimo tas faktas, kad katalikų bažnyčios viršininkai 
Lietuvoje randa galimu davinėti tokius patarimus tikiu- 
tiemsiems.

Pasirodo* kad Skvireckas ir jo padėjėjai “Dievo 
avelių” ganymo amate, savinasi vyriausių spaudos cen
zorių teisę. Jie imasi spręsti, kuriuos laikraščius visuo
menė gali, o kuriuos negali skaityti.

To negana. Jie pasisako šituo klausimu taręsi su 
Vatikano nuncijum ir veikią su jo pritarimu. Tai jau 
yra visai nepaprastas valstybių gyvenime reiškinys. 
Papos atsiųstas į Lietuvą įgaliotinis drįsta šitokiu im- 
pertinentišku budu kišti savo snapą j vieną svarbiau
siųjų vidujinio Lietuvos gyvenimo reikalą — jos spau
dą !

Kur yra girdėta, kad butų toleruojami toki daly
kai?

Jei, sakysime, Amerikoje vienos ar kitos svetimos 
šalies ambasadorius išleistų atsišaukimą, ragindamas 
žmones neskaityt tam tikro laikraščio, kurio skelbiamos 
mintys nepatinka tos šalies valdžiai, tai Jam ambasado
riui tuojaus butų įteiktas jo pasas ir' jisai butų manda
giai paprašytas keliauti namo!

Bet Lietuvoje “apaštalų sosto” įgaliotinis jaučiasi 
stovįs aukščiaus už viską. Ir Lietuvos vyskupai įsivaiz
duoja, kad, nuncijaus autoritetu prisidengdami, jie galį 
daryt ką nori.

Kas davė tiems “šventiems” ponams teisę skeryčio
tis Lietuvoje, kaip klebonas kad skeryčiojasi savo para
pijos špitolėje? Šitą teisę jie, be abejonės, remia kon
kordatu, kurį Voldemaras pasirašė su Vatikanu.

Ar konkordate yra įdėta punktas, kuriuo papos at
stovas ir Lietuvos vyskupai padaroma Lietuvos spaudos 
cenzoriais, mes nežinome. Bet jeigu toks punktas tenai 
yra, tai Lietuvos visuomenei jau laikas butų prakrapšty- 
ti savo akis ir pažvelgti, kur veda kraštą menamieji 
“tautos vadai”. Ar Lietuva dar tebėra nepriklausoma 
valstybė, ar ne?

BĖGA Iš KOMPARTIJOS

Kaip praneša “Elta”, Estų 
seimo komunistas atstovas 
11 iksas pranešė Seimo prezidiu
mui, kad jisai pasitraukiąs iš 
komunistų partijos ir busiąs ne
partinis.

SVEIKINA “NAUJIENIE-
CIUS”

Robęrt Shaikus, buvęs čika-
gietis, kuris dabar gyvena Lie- —----------
tuvoį^, Tauragėje, prisiuntė re- “Argentinos Naujienos pra- 
dakcijai iškarpų iš Kauno laik- neša, kad Argentinos Lietuvių

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................. $8.00
Pusei metų .................................4.00
Trims mėnesiams .................... 2.00
Dviem mėnesiam ......................  1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .................................. $7.00
Pusei metų ..........-.... ............. 3.50
Trims mėnesiams .......... 1....... 1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui ....... .T.................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.

raščių, kur aprašoma Vyr. Tri
bunolo sprendimas' “Rūbo” Ben
drovės byloje (tą sprendimą 
“Naujienos” jau pirmiau yra 
įdėjusios) ir sako:

“ ‘Rūbo’ bendrovė jau už
baigė savo gyvavimą, nes 
Gudžiūnas suvalgė žmonių su
dėtą turtą, plačiai apžiojo ir 
pats paspringo, dabar sėdi 
kalėjime.

“Sveikinu visus ‘naujienie- 
čius’ draugus ir linkiu links
mų N&ujų Metų draugams 
chikagiečiams.”

ARGENTINOS S. S.
VALDYBA

Socialistų Sąjungos narių susi
rinkimas, lapkričio 24 d. išrin
ko valdybą*iš šių asmenų:

Pirmininku Antanas Židelis, 
iždininku Jonas Jokūbaitis, sek
retorium Petras čiučelis, val
dybos nariais Kostantas Nor
kui* ir Kalpokas.

Jonas Jokūbaitis yra turtin
giausias lietuvis' Argentinoje, 
sako, turįs apie pusę miliono 
pesų ($200,000 amerikoniškais 
pinigais). Į Argentiną jisai at
vyko, būdamas jaunas vyrukas, 
iš Lietuvos, rodos, nuo Nau
miesčio, šakių aps'kr., ir per 
dvejetą su viršum dešimčių me
tų prasigyveno. Bet, kad ir pa
sidaręs turtingas, jisai dar vis 
pritaria tai idėjai, kuriai jisai 
buvo atsidavęs Letuvoje.

LIETUVOS VYSKUPŲ 
APLINKRAŠTIS

Kauno laikraščiuose įdėta Lie
tuvos vyskupų konferencijos 
nutarimas' ir arkivyskupo Skvi
recko aplinkraštis kunigams.

Tame aplinkraštyje praneša
ma, kad Lietuvos vyskupai kar
tu su papos nuncijum laikę kon
ferenciją ir nutarę patarti ka
talikams vengti skaityti val
džios leidžiamą laikraštį “Lie
tuvos Aidą” už tai, kad jisai 
skelbiąs “priešingų bažnyčios 
mokslui minčių” ir tuo žeminąs 
“dvasišką vyskupų autoritetą”. 
Šis įdomus Skvirecko raštas 
skamba taip:

“Tarp kitų gany toj avimo 
pareigų, kurias Bažnyčia už
deda vyskupams, viena svar
besnių yra ir pareiga budėti, 
kad spaudos raštuose nebū
tų pažeidžiamas' sveikas tikė
jimo mokslas, nebūtų užgau
ta religine dora ir bažnytine 
drausme (matot, koki cenzo
riai! — “N.” Red.). Spauda, 
turėdama šiandien didelės 
reikšmės žmonių gyvenime, 
gali padaryti daug gero, bet 
lygiai gali būti panaudota ir 
klaidingoms nuomonėms skel
bti. Ypač čia turima omenyje 
periodinė spauda ir joje raši
niai kai kurių katalikų, kad 
ir ne blogos valios žmonių, 
kurie tačiau, nebūdami pa
kankamai giliai susipažinę su 
teologijos mokslu, nukrypsta 
kartais nuo katalikų tikybos 
tesu ir duoda progos skleistis 
klaidoms prieš tikrąjį bažny
čios mokslą ar jos drausmę 
(anot Skvirecko, vadinasi, 
laikraščių redaktoriai turi 
būt išstudijavę teologijos 
“mokslą”! — “N.” Red.)

Oficiozas užgaunąs episko
pato autoritetą

“Tarp kita ko patėmytA, 
kad einągį Kaune dienraštis 
‘Lietuvos Aidas’ jau ir se
niau talpindavo nekartą 
straipsnius, kuriuose buvo žy
miai užgaunamas ar pavienių 
vyskupų ar viso Episkopato 
autoritetas'. Ypač tai pasireiš
kė vedamajame straipsnyje 
‘Išsiaiškinkime. Keletas pa
stabų dėl santykių su Vati
kanu’ (1929. XII. 12 d. Nr. 
284). Tame straipsnyje, tarp 
kitų ginčytinų nuomonių, 
yra priešingų bažnyčios mok
slui minčių dėl vyskupų tei
sių ir pareigų jų vyskupavi
mo srityje ir, be to, daromas 
vyskupams priekaištas, kal
tinant dėl neištikimybės prie
saikai. .

“Vyskupų valdžią, jų tei
ses ir pareigas visose jų vy
skupavimo darbų srityse, ly
giai ir jų santykiavimą su 
bažnyčios hierarchija aiškiai 
ir griežtai nustato bažnyčios 
kanonai ir apaštalų Sosto 
nuostatai, o ne publicistikos 
spauda dienraščių skiltyse. 
Laikraštis, kurs savinasi tą 
teisę ir skleidžia klaidingas 
ir nesuderinamas su bažny
čios mokslu mintis, nusikals
ta katalikų visuomenei, že
mindamas dvasišką vyskupų 
autoritetą ir tuo pačiu silp
nindamas bažnytinę drausmę 
tikinčiųjų tarpe.

Ir nuncijus už boikotą!
“Del išdėstytų priežasčių 

ir mes, stovėdami bažnyčios 
mokslo ir jos drausmės' sar
gyboje (tikriaus sakant, kiš
dami nosį ne į savo reikalus! 
— “N.” Red.), pasitarę apie 
dalyką su Jo Ekscelencija 
Apaštalų Sosto Nuncijumi 
Lietuvai ir jam visiškai pri
tariant (! — “N.” Red.), ne
galime praeiti pro tos rūšies 
spaudos' užsimojimus, jų ne
pažymėję ir nejspėję katali
kų visuomenės. Laikraštis, 
kurs skelbia nesuderinamas 
su bažnyčios mokslu mintis, 
kurs žemina hierarchijos au
toritetą ir silpnina tuo budu 
bažnytinę draus'mę, ne tik 
negali naudotis katalikiško

Sofijos katedros iš
sprogdinimas.— Bol
ševikai steigia naują 

katorgą
Anekdotininkas

Savo atsiminimuose G. Be- 
sedovs'kis kalba apie žinomą 
bolševikų lyderį Manuilskį, ku
ris pagarsėjo kaipo anekdotų 
pasakotojas.

Besedovskis apie jį rašo:
“Vrfrgais negalais išbūna pa

skirtą laiką darbe, o paskui 
bėga pasimatyti su savo drau
gais’. pasakoja jiems anekdotus. 
Tuo atžvilgiu Manuilskis tikras 
artistas. Savo anekdotais jis 
neaplenkia nei vieno, net par
ties Lenino. Pastarasis tačiau 
labai geraširdžiai į tai atsineš
davo. Dažnai jis prašydavo 
Manuilskio papasakoti anekdo
tą, kuris jam pačiam buvo tai
komas'. - Klausydamas tų anek
dotų Leninas juokdavosi iki 
ašarų.

Anekdotas apie Leniną ir asilą
Manuilskis sugalvojo ir palei

do apyvarton žinomą, anekdotą 
apie asilą. Tai buvo vienas mė
giamiausių Lenino anekdotų, 
kurio tyrinys daug-maž toks: 
švenčiant dviejų metų bolševikų 
įsigalėjimo sukaktuves pas Le
niną atvyko nuo įvairiausių gy
vulių deputacijos su prašymu 
padidinti porcijas. Atėjo arklys 
su nusiskundimu, kad jam daug 
tenka dirbti, o maitinamas jis 
nėra tinkamai; atėjo karvė ir 
papasakojo, kad ji sąžiningai 
eina savo pareigas—duoda pie
ną,—o pati turi badmiriauti. 
Ant galo, pasirodė asilas'. Nu
stebęs Leninas klausia: o tau 
ko ’ reikia ?

4-Bet juk aš vyriausias kal
tininkas šios dienos iškilmių, — 
atsako asilas. Be musų, asilų, 
sovietų valdžia nebūtų galėjusi 
pasilaikyti nei vienos dienos.

Vėliau, kada pas bolševikus 
pradėjo įsigalėti Stalinas, Ma
nuilskis tuoj s'ugalvojo apie jį 
desėtkus anekdotų. Bet azia- 
tas Stalinas juokų nemėgsta. 
Kartą jis pasikvietė pas save 
Manuilskį ir įdūkęs jam pareiš
kė, kad jeigu tasai nepaliaus 
apie jį anekdotus' skleidęs, tai 
jis paleisiąs jį pusgyvį.”
Išsprogdinimas Sofijos katedros

Pasak Besedovskio, bolševi
kiškai revoliucijai Balkanuose 
vadovavo Dr. Goldenšteinas, 
Kominterno įgaliotinis.

Kartą Besedovskis paklausęs 
Goldenšteino. kiek Rusijos žmo
nėms atsėjo Balkanų revoliuci
ja. Daktaras atsakęs sekamai:

“Na, ne taip jau labai 
daug. Penketą milionų dolerių. 
Daugiau nebus. Tai jau visos 
išlaidos. Ir Albanija, ir komu
nistų partija, ir Makedonijos 
organizacijos, ir sprogstamoji 
medžiaga, ir ginklų transportas, 
-r-žodžiu, visos trijų metų išlai
dos. Reikėjo išleisti penkis 
kartus tiek, tąsyk butų kas nors 
ir išėję. O dabar, jus žinote, 
jie ten Maskvoj tikri krautuv- 
ninkai. Ypač Sokolninkovas. 
Jis nuolat skundžiasi, kad dar 
du trys metai ir mes pasiliksi

laikraščio teisėmis katalikų 
akyse, bet dar turėtų būt lai
komas tarp tų raštų, kurie 
katalikų, jei ir galėtų reika
lui esant būt skaitomas, lai 
tik su tam tikru reikalingu 
atsargumu.”
Taigi, pasitarę su Vatikano 

pasiuntiniu, Lietuvos vyskupai 
ragina žmones neskaityt val
džios laikraščio (vadinasi, skel
bia jam boikotą!), arba jeigu 
yra būtinas reikalas jį skaityt, 
tai tiktai su tam tikru atsargu
mu! Gavę šitokį aplinkraštį, 
kunigai dabar, žinoma, veda vi
sose bažnyčose atatinkamą pro
pagandą.

me be aukso. O jus tik patys 
pagalvokite! Vienai tik Lo- 
monsovo komisijai, kuri užpirko 
garvežius ir vagonus, mes išmė
tėme 300 milionų rublių auksu. 
Jeigu man butų davę tik pu
sę tos sumos, tai Balkanuose 
jau seniai bolševizmas gyvuo
tų.”

Pekliškų mašinų pristatymas
Besedovskis tvirtina, kad pek

liškos mašinos, kuriomis buvo 
sugriauta Sofijos katedra, tapo 
pristatytos iš bolševikų atsto
vybės' Vienoj. Tą misiją atli
kęs Kominterno agentas Jaros- 
lavskis (buvęs gvardijos kari
ninkas ir žinomas iš praeities 
kaipo Nesterovič) ir Elinskis 
(jis žinomas iš praeities' kaipo 
Uzdanskis).

“Kada buvo išsprogdinta ka
tedra,- pasakoja Besedovskis,— 
pagalba pekliškų mašinų, ku
rios buvo pristatytos iš Vienos, 
Elinskis tuoj buvo pakviestas 
į Maskvą išduoti raportą. Pasi
liko tik vienas Jaroslavskis.

Jaroslaviskio dingimas ‘
Katedros išsprogdinimas pa

darė jam neįmanomai didelio į’ 
spūdžio. Jis' labai persimainė, 
sumenkėjo, vaikščiojo ištisomis 
dienomis paniuręs ir nesisku
tęs. Kartą, jis pranyko iš pa
siuntinybės, palikdamas rašteli, 
kad jis daugiau dirbti nebega
lįs, kad jis visiškai susilpnėjęs 
ir kad jam sąžinė neleidžianti 
ilgiau tokį darbą dirbti. Jaros- 
lavskis pridūrė, kad jis norįs 
visai pasišalinti iš bet kokio 
veikimo ir apie savo buvusių 
bendradarbių darbus jis niekam 
nieko nesakysiąs'.

Jaroslavskio nugalabijimas
Raštelis sukėlė didelį triukš

mą Maskvoj. GePuU kolegija 
nutarė pašalinti Jaroslavskį, nes 
jis žinojo visas Balkanų paslap
tis, o ypač apie katedros iš
sprogdinimą. Nutarimas tapo 
pavestas išpildyti Vokietijoj 
esantiems čekistams. Išpildyti 
tą nutarimą, tiesa, buvo visai 
nesunku, nes Jaroslavskis gyve
no visai ramiai, manydamas, 
kad jo tylėjimas apsaugos jį 
nuo čekos keršto.

Pas jį kartą atvyko vienas jo 
buvusių artimų bendradarbių ir 
draugų neva draugiškai pasi
kalbėti ž^pie visokius reikalus. 
Jaroslavskis nieko bloga nema
nydamas nuėjo su juo į vieną 
Berlyno kavinę. Ten jis’ tapo 
nunuodytas. Jo lavoną nufoto
grafavo ir pasiuntė į Maskvą. 
Tą fotografiją matė Jagoda ir 
Triliseris.

Elinskis atsisakė grįžti į Vie
ną. Neužilgo jis tapo perkrikš
tytas j Bernšteiną. ir su klastuo- 
tu pasportu pasiųsta į Franciją 
organizuoti karišką špionažą.

Jo darbai tapė susekti ir jis 
su daugeliu kitų atsidūrė kalė
jime. Tatai atsitiko 1927 hi. 
Franci jos kalėjime jis dar ir 
šiandien tebesėdi.

* * *

Laisvose šalyse kalėjimų 
skaičius mažėja

Anglijoj, Vokietijoj ir Skan
dinavų šalyse kalėjimų skaičius 
metai iš metų vis mažėja. Nela
bai seniai, pavyzdžiui, laikraš-

šeštadienis, sausio 4, 1930

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Waldo Mommsen, aštuoniolikos metų jaunuo
lis, su savo užaugintu Jbuliu “Mike”. “Mike“ laimėjo čempiona
tą ir tapo parduotas už septynis suviršum tūkstančius dolerių. 
Mommsen paeina iš Milės, la.

čiai rašė, kad Anglijoj kai ku
riose vietose tapo nutarta visai 
uždaryti kalėjimus. Vieni jų bu
vo parduoti ir paversti sandė
liais, o kiti dar ir šiandien pa
silieka tušti.

f • A

Rusija ir kitos diktaturiškos 
šalys

Kitose gi šalyse, kur nėra jo
kios politiškos laisvės, kalėjimų 
skaičius' nuolat auga. Prie tų 
šalių visų pirma priklauso Ita
lija, Ispanija, Balkanų valsty
bės ir bolševikiška Rusija.

Ir labai keista, kad bolševiki- 
joj, kur neva gyvuoja darbinin
kų ir valstiečių vyriausybė, ka
lėjimai yra statomi net su dar j 
didesniu uolumu, negu Italijoj. | 
Kalinių skaičius Rusijoj auga 
tiesiog pasakiškai. Ir daugumą 
jų sudaro politiškieji—anarchis
tai, socialistai ir tiesiog bepar- 
tyviški darbininkai ir valstie
čiai. Bolševikai grūda į kalėji
mus ne tik tuos, kurie kritikuo
ja valdžią, bet ir tuos, kurie 
drįsta nepalankiai atsiliepti apie 
komunistų partiją. O vienok 
bolševikai bando įtikinti pasau
lį, kad komftnistų partijos vei
kimas yra atskirtas nuo val
džios.

Nauja, katorgai.

Nėra tad nieko nuostabaus, 
kad Rusijoj kalinių skaičius ne
įmanomai padidėjo. Visai taip 
pat natūralu yra, kad bolševi
kai didina ir kalėjimų skaičių.

Neseniai, pavyzdžiui, tapo nu
tarta atidaryti naują katorgą 
netoli nuo Irkutsko, prie Ce- 
remehovo stoties. ] tą katorgą, 
kuri daugeliu žvilgsnių, bus pa
naši į Solovecko salas',»bolševi
kai, žinoma, siųs politiškus pra
sikaltėlius, o ne kokius ten ban
ditus. Irkutsko oficiozas “Vlast 
Truda” paskelbė naujosios ka
torgos tikslus' ir patvarkymus. 
Tuose patvarkymuose tarp kit
ko sakoma, jog čeremehovskio 
kasyklose dirbs išimtinai kali
niai. Darbo diena nustatoma 
18 valandų paroj!

Negaus jokio atlyginimo *
Kaliniai jokio atlyginimo už 

darbą negaus. Kasyklose įve
dama karo stovis. Prižiūrės 
jas G e PeU.

Kasykloms viršininką skiria 
GePeU kolegija. Viršininko ga
lia tiesiog neapribota. Jis gali 
prasikaltusį net mirtimi baus
ti.

Pradžioj planuojama ten lai-

Phune Virsima 20 54’ 1

JOSEPH VILIMAS
N a -m.u. t a t y.m o 
KONTRAKTORfUS'*

__ '■ ' 1 ■ * Kfai * - — . i . \ . -  —

4556 S'o. Rot k w d ISt?* C hica go, 111.

Bronislavos Poškaitės
MUZIKOS STUDIJA

Mokinama piano, Smuikos, S ax a- 
phone, Klerhetą, Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos, Git a r o s, 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginiu in
strumentų, lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

. 'I' c loto n a s 
Lafayette 4787 

kyti 4000 kalinių, o vėliau pa
talpos bus žymiai praplėstos. 
Savo Sutvarkymu naujoji ka
torga yra tikra Solovecko salų 
kopija.

Jeigu bolševikiška diktatūra 
pasilaikys dar vieną kitą de- 
sėtką metų, tai Rusijoj bus pri
steigta daugiau kalėjimų, negu 
visose Europos buržuaziškose 
šalyse.

Bolševikai, matomai, siekiasi 
visą Rusiją paversti katorga. O 
vienok jie nesidrovi pliaukšti, 
kad sovietų Rusija yra lais
viausi šalis pasaulyj!

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Philco geriausias Radio

$119.00
Atvvater Kent

$107.00
R. C. A. Radiola special sale 

Brunswick special sale 
Fada Radio special sale 

Howard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už puse kainos. 

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesi.
Ir mes imame absoliutišką ir visą 
atsakomybę už fteruma visų Radių 

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt kokį 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE 

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
• prie Rockwell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Sausio 5 ir 6

Visas kalbantis paveikslas

“Red Hot Rhythm”
• smagi muzikalė komedija

dalyvaujant 
ALAN HALE

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“So this is Marriage”
Kalbančios žinios.

M
Šiandie “Bulldog Drummond” 

i ----------------------------—*
•. .---------------------------------------------------------------
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Tčmykit Lietuviai
Tarp Chicagos

Lietuvių

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

NAUJIENAS ‘ 
Pinigus gavo:

Tie, kurie laikote pasidėję pinigus ant Taupymo Sąskaitų 
Čikagos bankose. dabar gavę nuošimti, galite juos perkelti 
į kitas įstaigas. Turėdami kiek daugiau pinigų galite at
sinešti savo knygeles ir investuoti pinigus ant didesnių 
nuošimčių, nusipirkdami Pirmus Morgičius arba aukštos 
kainos Auksinius Bonus.
Malonėkite nepamiršti ir neatidėlioti, nes tie, kurie pasidės 
pinigus iki 15 d. sausio š. m. gaus nuošimtį nuo Naujų 
Metų.

Bridgeportas
šiandie Bridgeporte ir vėl 

atsidaro Universal kliubas, se
nuoju adresu, būtent 814 West 
33 strreet.

Seniau kliubą prižiūrėjo p. 
Kemėšienė. Dabar jį prižiūrės 
p. Joe Yucius.

Ponas Yucius yra jau bu-

Lauksime jūsų atsilankymo!

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

patarnauti. Galima tikėlis, kad 
ir šiame kliube. jis labai tiks.

Bridžportietis.

West PuIIman

16010—M. Zalmieriukaitienei 
16017—K. Pliuškienei
16027 L. Paleckiui
16028 M. Kitrai'tei 
16009—I. Bartkui 
16013-^ K. Strupeikienei 
25264 V. MaČiuliui 
25266—J. Murauskienei 
16007—M. Žukauskienei 
16018—O. Mileikienei 
25265—E. Adamkevičienei 
25347—D. Taliunui 
25349—D. šaukštienei 
25350—A. Pautienei 
25353—M. Šimkienei 
25354—O. Dargužienei 
25355-0.
25357—J. Mečienei 
25360—M. Kielui 
25363—A. Ramui 
25363—A. Razmui 
25364—O. Sakalauskienei 
25365—S. Ragauskui 
25366—P. Tribuišiui 
16052—K. Balčiui 
16033—A. Petravičiui 
16049—O. Tautvaišienei 
16034—M. Liaugminienei 
24521—J. Bernotui 
16031—P. Urbanavičiui 
16043—K. Utakiui.

24516—K. Jaknienei 
16026—M. Berneckienei 
16023—O. Kašiliauskienei 
25361—A. Karvelienei 
16038—B. Rimkienei 
16050—V. Gilienei 
24520—E. Ambrozienei 
16051—M. Gilienei 
16036—V. Mockaičiui 
16037—A. Grigaravičienei 
24519—J. Čiurui 
16040—B. Straus 
16058—J. Vaičikauskiui 
16054—O. Stočkuvienei 
16044—Fr. Kontrimui 
16039 A. Bernotienei

16046—E. Buzevičienei
16064—K. Adomui Rudžiui
16069—S. Zakarienęi
25275—M. Avelienei

16060—P.
16066—T.
16079—P.
16080—J.

Petrauskienei 
Pukinskui 
S'teinmantui 
Bortkevičienei

TOLKALBIO TELEFONU 
KAINOS VĖL SUMAŽINTOS

Pradedant nuo Sausio 1, 1930

Želvienei

Sempelis, kaip SLA. 55 kp. 
ševikai renka ir tvarko 
rių mokesčius.

bol-
na-

Vilniaus Albumas
į Tai yra

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 
gadynės rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

Tai yra knyga

kurią turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos Sostinės istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny
gynėlį.

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Pirmas: Narys J. G. užsimo- 
kęjo praėjusių metų duokles 
sausio mėnesį — už 6 mėn., 
ir liepos mėn. — taipgi už 6 
mėnesius. Vadinas, mokesčiai 
irž 1929 metus pilnai buvo už
mokėti. Bet koks buvo nario 
nusistebėjimas, kai finansų raš
tininkas pareiškė jam, kad jo 
duoklės nemokėtos nuo liepos 
mėnesio ir jis eina prie iš
braukimo. Kokiu tikslu rašti
ninkas tą darė — nežinau. Bet 
išrodo prastai einąs savo pa
reigas.

Dabar pažvęlgkime į finan
sų tvarkymą. Priimta nuo na
rio sausio mėnesį už 6 mėn. 
ir liepos menesyje taipgi už 
6 mėn. Pasiųsta į centrą: sau
sio mėnesyje už 6 mėnesius, 
rugrpinčio už 1 mėn., spalio ----
už 1 mėn. lapkričio — už 3 
mėn., gruodžio — 0 m. Mes 
matome, kad narys užsimo
kėjo per du sykiu, o raštinin
kas siuntinėjo per 4 sykius ir 
dar nepabaigė, dar liko kiliems 
metams. •

Antras: Narys, negalėdamas 
ateiti Į susirinkimus, prašę raš
tininko, kad jis kontroliuotų 
jo mokesčius ir„ reikalui esant, 
uždėtų už jį; raštininkas pri
žadėjo. Po kiek laiko tasai na
rys ateina į susirinkimą ir pa
deda pinigus, kad atsiteisti su 

bet 
kad 
taip 

kuo-

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą j ir iš vięij dalių

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
clelei rašyk bilc vieliniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

DKESIŲ DEZAIN1NIMAS 
IR SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS 
Moka didelę algą.4 Išmo- \ vL 
kitę dezaininti ir pasiūti \ •
gražius drabužius i r ' Be 
skrybėles dėl savęs, ar ( JI 
dėl užsiėmimo. Musu 
meniškas lavinimas grei--^ 1 

tai priruošta jus tai vie- 
lOrl tai i trumpą laiką. Ra- 
MįF Tšykite dėl knygutės.

' MASTER COLLEGE 
\ f 190 N. State St.,

V Randolph 2718

savo 
esti.

Geriausia vieta vakacijoms 
Kas važiuoja ant 
žiemos i Floridą, 
tai prašom apsi
stoti Gadeikio na
me Tampa, Flori
da, 511 S. Albany 
Avė., 4 kambarių 
flatas tik $30.00 j 
mėnesi. Naujai pa- 
bųdavotas namas 
ir visi flatai iš- 
fornišiuoti geriau
sioj dalyj miesto, 
per laišką arba

P. Gadeiko
1606 So. Halsted Št., Chicago, UI.

Del informacijų 
ypatiškai.

mralf
135 S. State St.

Koinp. ADAM8, 3 fl,, priešais Falr 
' Per 35 m. Chleag'ot didžiausi dentiatai.

Be skausmo
Suteiksime Twlllght SJeep ar musų be 
skausmo smagenų užmarlniiną traukiant 
dantį ar jj taisant. Nfira SKAUSMO, NE
SIJAUČIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWORK S
Sanitary (ras

Brldgework be 
trinltnoa, patogus, 
AvaruR ir įtvirtl-^įMRfflEBP ĘJ **"’ .AtjfN 
namas junti bu 
noje. Valgyk!te.y 
rai; au kito ir sko- V • 
ninkytCa maistu Į. 11'1 
tą pačią dieną.

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

PYKAI X-RAY
Ateikite Aiandio. Gaukite musu patari - nių ir kuinas prieš taisant • juaų dantie. 
MANO EGZAMINAVIMAS Y»A DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

COKMIIH PLATU

Kreditas—6 mėn. igsimokėjimui 
•‘N6ra palūkanų—nCra carrying cnarges." 

ATDARA: ka«die iki O vai.
Nedaliomis O iki 13 d.

Importuoto natūralioj 
rausvumo, pripildo Ju-' 
sų aidą. jus įrodysite 
dautf jaunesnis.

Ant pašaukimų telefonu į vietas maždaug 60 iki 300 mylių 
atstume, nuo-stoties-iki-stoties dieninės kainos tapo su
mažintos po 10c daugumoj atsitikimų ir po 5c keliuose li
kusiuose atsitikimuose. Pavyzdžiui, dieninė kaina dėl nuo- 
stoties-iki-stoties pašaukimo iš Chicago į Kankakee, 111., 
yra numažinta nuo 50c iki 45c; Chicago į Bervidere, III., 
nuo 55c iki/50c; Chicago į Milwaukee, Wis., nuo 6Cc iki 
50c; Chicago į Indianapolis', Ind., nuo $1.00 iki 90c; Chica
go j Springfield, 111., nuo $1.05 iki 95c; Chicago j St 
Louis, Mo.. nuo $1.35 iki $1.25.

Dabartinis sumažinimas įvairių tolkalbio kainų sutaupins 
daugiau kaip $5,000,000 į metus telefonų vartotojams 
Jungtinėse Valstijose. Taimyrą dalis pagrindinio Bell 
System nusistatymo teikti geriausį galimą telefonų patar
navimą už žemiausią kainą publikai.

Del platesnių žinių meldžiame telefonuoti, rašyti 
ar atlankyti musų Biznio Ofisą

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One Policy - One System - Universal Service

Pranešimas
Šiuomi pranešu, kad Universal Kliubas, kuris randasi 
Universal Banko name, perėjo į mano rankas. Pradedu 
biznį sųbatoj, mūšio 4 d.
Po senovei kliube bus duodama pietai kasdie nuo 11 iki 
8 valandai. Parenduosime vietą dėl įvairių bankietų ir 
šiaip vakarienių. Bus patarnaujama tinkamomis ssjlye;omis. 
Reikale kreipkitės

Universal Kliubas
. ■ ~ M • L

814 W. 33 St. (2-ros lubos) 
Joe Yucius', savininkas

Dovanos Jaunuoliams!
Z*

Parašė S. E. Vitaitis.

žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Gyvenimo Dumble
Apysaka iš Realio Amerikos

Lietuvių Gyvenimo

kuopa ir su raštininku, 
raštininkas praneša jam, 
jis jau yra išbrauktas. Tai 
maskoliški lietuviai tvarko 
pos reikalus.

Trečias; Raštininkas 
tavorščiams labai geras
Matydamas, kad kur tavorš- 
čius eina suspendavimui, jis už
deda savus pinigiis, kad tik pa
laikyti tavorščių gerame stovy
je. Jeigu kurs iš tavorščių ne- 
besugrąžina jam uždėtų pini
gų, tai raštininkas turi užtek
tinai drąsos prašyti kuopos, 
kad kuopa atlygintų jam pa
darytą skriaudą.

Aš čia parodžiau keletą fak
tų, o kiek daugiau jų yra, tą 
raštininkas vienas težino. O gal 
būt ir su mokesčiais 
rių, kurie užsimoka 
mėnesius
kas elgias taip, kaip 
tinka?

‘‘Mes buržuaziškų patvarky
mų nepaisom ir darom taip, 
kaip mums patinka.”

SLA. 55108 narys.

Dr. P. P. Šimaitis,
Naprapatas

8 metai kaip užsiima žmonių 
gydymu Chicagoje.

Jau

d AM*

KAIP LAIMĖTI DOVANAS
Gaukite Alfred Racing Ice Skates arba 

rogutes už dyką.
Stokite į Naujienų Kontestą, pranešdami 

savo vardą, pavardę ir antrašą šiandien.
Vakare parėjęs iš mokyklos nueik pas sa

vo kaimynus, gimines ar pažystamus ir už
rašyk Naujienas. Naujienų prenumerata 
metams Chicagoje $8.00, už Chicagos—$7.00.

š anksto,

kitų na- 
už kelis 
raštinin- 
jam pa-

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikiu jų nieko gero nėra ant šios žemės, pama
tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

MAS 
MADE GOOD witfi 

millions!

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Šame Price for Over 
38 Tears

25 ounces £or 25X 
Pure — Economical 

EfHcient
POUNDS USED BY OUK GOVERNMENT

Ofisas 2346 W. 69 St. 
prie Wcstern Avė., Chicago, III.
Išgydo be operacijos penesaidę, 

goiterj, tonsilius; pasitarimai vel
tui ir mandagus. Yra išgydę? 
daug žmonių Lietuvoje ir Ameri
koje nuo mirštamos ligos, širdies 
ligų, pilvo ligas, uždegimą krūties, 
galvos, nugaros, strėnų gėlimu.

Baigęs Naprapatijos Kolegiją 
Illiąojuje; 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- 
gininkas, sukalbamas.

Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 6 iki 9 
vakaro, šventadieniais nuo 9 iki 
11:30 iš ryto.

h©e kum©
Už 5 naujas metines prenumera
tas kontestantas gaus ALFRED 
RACING ICE KING SKATES, 
(seneles) su batais pritaikytais 
didumui kojos,

Vertės $13.50

DOVANOS
Už 3 metines prenumeratas gaus ALFRED HOCKEY SKATES 

nikeliuotas su batais vertės $9.50.
Už 5 pusmetines naujas prenumeratas gaus ALFRED FLASH 

SKATES aluminum apdirbtas su batais vertės $7.50.
Už vieną metinę arba 3 pusmetines prenumeratas Kontestantas 

gaus gražias ROGUTES.
VAIKAI IR MERGAITĖS NESNAUSKITE. RAŠYKITE 

ŠIANDIEN DEL INFORMACIJŲ.

KUPONAS

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

LISTERINE 
. THRDAT 
į TABLETE

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi-
mą. ^>Kau 
dėjimą i 
Kosėjimą

ČMad? by

Vardas:

Adresas:

Iškirpk š) kuponą ir prisiųsk virš paduotu adresu

F L 8 E)
Už 4 naujas metines prenumeratas 
gaus ALFRED FLASH SKATES. 
Aluminum apdirbtos su batais pritai
kytais kojai.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street Chicago, Illinois
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Brighton Park
Metinis susirinkimas.

Lietuvių Keistučio Pašalpf- 
nio Kliubo metinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, sausio 
5 d., lygiai 1 vai. po pietų, 
McKinley parko svetainėj (Club 
Room.)

Metiniai susirinkimai turi 
dideles svarbos; ypatingai to
dėl, kad mes juose padarome 
abelną apžvalgų iš praeitų me
tų. Nes įvairios atskaitos pa
rodo, koks' buvo musų draugi
jos narių ir finansų stovis per 
pereitus metus ir dabar.

Reikia teisybę pasakyti, kad 
žinau daug mažų pašalpinių 
draugijų, kurios kenčia ' kryzj. 
Jų metiniuose susirinkimuose 
jaučiama panika. Atskaitos ro
do, kad iždas laipsniškai ina- 
žinasi; su nariais irgi tas pats: 
vieni miršta, kiti, verčiami gy
venimo apystovų, prasišalina, o 
dar kiti pameta ir eina prie 
didesnių draugijų. Kas dary-
ti? Manau, tokios draugijos tu
rėtų pasiskubinti ir prisidėti 
prie kitų, tvirtų draugijų, kol 
dar ižde yra nors keletas de- 
sėtkų dolerių ir kol dar yra 
šiek tiek narių.

Kas kita su tomis draugi
jomis, kurių iždas siekia 15 
ar daugiau tūkstančių dolerių 
ir kurios turi daug narių. To
kios draugijos, galima saky
ti, yra laimingos. Tarp tokių 
laimingesnių draugijų randasi

Bridgeportas

PRANEŠIMAS

Labai skanus lašiniai, dešros ir 
palingvicai iš Lietuvos

Geriausios rūšies Birutės sal
dainiai ir didelis pasirinkimas 
Gintaro karolių, špilkų, brasle- 
tų, auskarų ir kitokių dalykė
lių. •

Taipgi užlaikau saldaus me
daus, labai gardžių grybų ir 
strimelių—žuvelių.

Krautuvė atdara iki 9 vai. 
vakaro.

Nedėliomis iki 4 po , pietų.

Visus kviečiu atsilankyti.

v. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Tel. Victory 6122

(Apg.)

Biiliee Ritchey, pagarsėjusi smuikininkė, gros duetų su 
Valerija čepukiute. Viena yra įdomybė, kad Billiee Ritchey 
smuikuoja kairiaja ranka. Tą įdomybę pamatysime Chicagos 
Lietuvių Draugijos' Savitarpinės Pašalpos koncerte rytoj, sau
sio 5 d., Wicker Park svetainėj.

ir viršminėtas brightonparkie- 
čių Keistučio kliubas.

Pas mus nieko bloga nejau
čiama. Kaip kliubas augo fi
nansais ir nariais, taip ir au
ga. Nėra to susirinkimo, kad 
neprisirhšytų naujų narių. Ži
noma, musų kliubui buvo lem
ta būt tokiu skaitlingu finan
sais ir nariais, kokis šiandie 
yni, dėlto kad nuo pat jo (kliu
bo) pirmos dienos buvo ir da- 

jbar randasi gerų teisingų dar- 
' bnotojų.

Be abejonės, jeigu nuodug
niai pažvelgsime į visą kliubo 

praeitį, tai galima bus su
rasti tokių tarpų, kada kliu
bui ne taip jau gerai sekdavo
si žengti pirmyn. Mat, atsiras
davo narių, kurie per savo ne
supratimą arba užsispyrimą, be 
jokio reikalo, ieškodavo prie
kabių ir tokiu bud u sukeldavo 
nepykantos ne tik susirinki
muose, bet ir abelnai kliubie- 
čių tarpe. To pasėkoje, kliubo 
eiga buvo demoralizuojama. 
Kadangi demoralizuotojai nie
ko per daug gero neatsiekė, lai 
ir palys skaudžiai nusivylė; ki
ti jų buvo nubausti, suspenduo
jant jiems balsą net per šešis 
mėnesius susirinkimuose.

Nors kliubas ir išėjo perga
lėtojas, bet visa tai nėra ge
rai, ir neturėtų taip būti. Pa
vyzdžiui, kad ir praeitam su
sirinkime, kuris buvo gruod
žio 1 dieną, atsitiko nemalo
nus incidentas. SusiVinkimui 
einant prie užbaigos, pora na
rių ^iė iš šio, nė iš to pradėjo 
kaltinti nuolatinį ligonių lan

kytoją (apiekuną) Jozefą Bra
zauskienę, sakydami, kad ji ne
mokša, savo rašto nepaskai- 
tanti, ligonių neatlankanti ir 
1.1. Kuomet duota J. Brazaus
kienei balsas pasiaiškinti, tai 
ji įrodė faktiškai, kad para
šanti, paskaitanti ir visus li
gonius atlanko. Kiti jau pa
sveiko, randasi čia, susirinki
me, ir galės paliudyti.

Kas liko daryti? Nagi vie
nas jų atsistoja ir sako:) “La
bai gražiai atsiprašau, kad tam
stą įžeidžiau.“ Antras irgi tą 
patį padaro. Ar verta žmogų 
be reikalo apkaltinti ir po to 
atsiprašyti? Apie tai tegul 
sprendžia skaitytojas.

Negana to. Kuomet jau kal
bėta prie kito klausimo, tai 
vėl vienam tų atsiprašiusių — 
nežinau ar tyčia, ar netyčia —- 
išsprūdo iš burnos žodžiai: 
“velnias, męlagis, mulas“ ir ki
ti. Na, o už ką? ar užtai, ka^l 
buvo teisybė pasakyta?

Kurie nori prisirašyti prie 
kliubo, tai turėtų nepaisyti tų 
menkniekių. Manau, visose di
delėse draugijose šio to pasi
taiko kartais. Mes visi esame 
ne per daug “pašventyti“. Ku
rie norite įstoti kliuban — vy
rai ir.moterys nuo 16 iki 45 
metų amžiaus — esate prašo; 
mi pašaukti kliubo raštininką, 
Lafayette z 7819. Bus išpildyta 
įstojimo aplikacija pirm susi
rinkimo ir bus sutaupytas lai
kas susirinkime.

Linkiu laimingų šių 1930 me
tų visiems kliubo nariams, 
kliubo rėmėjams ir tiems, ku

rie yra pasirengę įstoti kliu
ban. Anton J ūsas.

įdomiausias duetas
Daug esame lankę koncertų, 

nemažai teko girdėti solistų, 
duetų ir kvartetų — bet Čika
gos Liet. Savitarpinės Patalpos 
Draugija duos peilį 'ir pinigą 
kiekvienam (ai) tų, kurie’ ga
lės prirodyti, kad jie yra gir
dėję griežiant smuikų duetą, 
kur vienas artistas griežtų de
šinę, o kitas kairiąja ranka. 
Kaip matote, antraštyje pa
reikšta mintis, “Įdomiausias 
duetas“, nėra beprasmė.

Visi žino, kad musų drau

KUR GERIAUSIA PADĖTI PINIGUS 
PER SIUOS NAUJUS METUS

METROPOLITAN STATE BANK
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

Sutrauk savo pinigus čionai, kur žinai kad busi 
patenkintas patarnavimu ir apsauga 

3-čias nuošimtis yra mokamas j metus už padė
tus pinigus, ir 6-tas nuošimtis ant musų saugių 

pirmų morgičių
Šios Bankos saugumą galite spręsti iš to, kad 
KAPITALAS IR PERVIRŠIS YRA $475,000.00 

Banko Turtas virš $3,500,000.00
DAR YRA LAIKO ĮSTOTI Į MUSŲ 

KALĖDINĮ KLIUBĄ
i

Metropolitan State Bank
2201W. 22nd Street, Kampas Leavitt St.

Bankas atdaras h| vakarų iki 8:30 vai. vakaro.

DIDELIS METINIS BALIUS 
Su Išlaimėjimais 

Rengia

Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas
Nedėlioję, Sausio-Jan. 5 d., 1930 m. 

Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėj 
Kamp. Union Avė ir 18-tos gatvės 

Pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga 35c.
Ant šio Baliaus bus net 14 išlaimčjimų visokios rųšies, labai 

naudingų vyrams, moterims ir merginoms.
Atsilankę ant šio Baliaus bus pilnai užganėdinti.

Užkviečia visus KOMITETAS.

gijos metinis parengimas, su
sidedantis iš trijų — geriau sa
kant, trijų parengimų viename 

patenkina kiekvieną, atsi
lankiusį. Taigi ir šis paren
gimas, kurs įvyks 5 d. sausio, 
Wieker Park svetainėj, bus 

ne vien kaip paprastas balius, 
bet kartu bus balius tiems, ku
rie norės baliavoli, koncertas 
įiems, kurie myli muzikos pa
siklausyti; gi šokis tiems, ku
rie myli šokli.

Bet aš grįžtu prie temos -— 
dueto. Be Birutės ir Pirmyn 
chorų, be Vanagaičio, Yozavi- 
to ir piano, be p. Steponavi
čienės ir orkestros (kuri susi
deda iš 70 muzikantų), — mes 
turėsime progos išgirsti smui-

Geriausia jums pasi
rinkti savąją Pirmu
tinę, Stipriausią ir 

į Seniausią Lietuvių 
- Valstijinę Banką A- 
į menkoje.

kų duetą, kurį išpildys p-lė V. 
Čepukiute ir B. Ritchey.

Tas duetas taip bus įdomus 
lodei, kad p-lė Ritchey valdo 
smuiko smičių kairioja ranka, 
ko lietuviai muzikos srity dar 
nėra nuRę.

Apie panelę Ritchey' daug ką 
galima butų pasakyti, bet jus 
atsilhnkę koncertai! patys tu
rėsite smagumo tos panelės ga
bumais pasigėrėti — besiklau

LINKSMAS BALIUS IR ŠOKIAI
Rengia Teisybės Mylėtojų Draugystė 

Nedėlioj, Sausio (January) 5-tą, 1930 
' Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

3133 So. Halsted St.
Pradžia 6:30 vai. vakare. — Įžanga 50 centų ypatai.

Visus kviečiame atsilankyti i šj šaunų Balių ir smagiai pasi- 
linksmyti prie geros muzikos. Taipgi kas norės prisirašyti prie 
minėtos Draugystės, bus priimami be jstojimo mokesties.

* Kviečia Rengimo Komisija.

$500.00 DOVANU $500.00
DIDELIS MASKARADŲ BALIUS

Rengia Lietuvos Dukterų Tautiška Draugystė
Subatoj, Sausio-January 4,1930

Lietuvių Liuosybės svetainėj
14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.

Tikietas — iškalno perkant 65c., prie durų 75c., 
su drabužių pasidėjiniu.

Visus kviečia Komitetas.
K. ' - .......................  —

sant jos ža vejančios muzikos.
Panelė čepukiute kompli

mentų nereikalauja. Ją žino ir 
gerbia ypač northsidicčiai. Daug 
kartų, įvairiuose parengimuo
se, jos smuiko stygų skambu
sis žavėjo publiką.

Muzikantas.

GARSINKITE
NAUJIENOSE

•M

STEPONAVIČIUS 
Birutės” ir “Pirmyn 

chorų dirigentasVALERIJA ČEPUKIUTĖ Smuikininkė

fe.

METINIS KONCERTAS ir BALIUS 
>; i • , ’ •

Rengia Chicagos Lietuviu Draugija Savitarp. Pašalpos

Nedėlioj, Sausio-January 5 d., 1930
Wicker Park Svetainėje, 2040 West North Avenue

SVETAINĖS ATSIDARO 4 V. V. PRADŽIA PROGRAMO 5 V. V.

VANAGO “MONK1V BIZNIS

4

ADELfi SALAVEIČIKIUTfi 
Solistė

Su ftikra pagarba,

KOMITETAS.

Eis įvairiausi grajai, proga bus laimėti visokiausių dovar
nų ir visiems. Chicagos’ ir apielinkių lietuviai kviečiami 
nepraleisti šio vakaro; atvykę busite pilnai patenkinti, iš
sinešite puikių atminčių tolimesniam laikui iš šio vakaro. 
Kviečiam ir laukiam jūsų.

Šitas koncertas vienas turiningiausių — dalyvauja geriau
sios Chicagos artistinės spėkos: Vanagaitis, Jozavitas, 
jauna, bet talentinga smuikininkė Valerija čepukiute, 
šauni smuikininkė — kairiaranke Biliece Richey, žymiau
sia Chicagos dainininkė Anelė šalaveičikiute, “Birutes“ 
choras’. “Pirmyn“ choras, Tuley High School orchestra iš 
arti 100 ypatų, Steponavičius. Barčiaus orchestras, pasi
baigus programui, grieš lietuviškus it amerikoniškus šo
kius iki vėlai nakčiai.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. 6-to Apskričio 
Konferencija Įvyks 

sausio 26 d.

miausia ta, kuris vogė marš
kinius. Paskiau kitą. Pakratė 
gerokai.

Išleisti laukan, juodžiai vie
nas spruko į jčlą, o kitas sker
sai gatvę. Jie tur būt kitą kar
tą šios krautuvės jau nelan
kys, tai už dyką marškinių ne
ims. Rep.

Ratelio parengimą bendrai sul 
rusais ir atsimena tą. turtingą 
programą, kuris visus patenki
no.

Programas ir šiemet bus ge
ras ir šiame parengime.

Nepamirškite 19 d. sausio.
—Sekr.

i A.

✓

Roseland
SLA. kuopos, priklausančios 

6-to Apskričiui, malonėkit iš
rinkti delegatus ir isakyt, kad 
dalyvautų konferencijoj, nes 
šiemet mus laukia svarbus dar
bai, būtent, SLA. Čikagos Sei
mas, kurio surengimu rūpin
tis SLA. P. 6-tam
Apskričiui.

Taipgi; kurios kuopos dar 
nepriklauso prie kalbamo Ap
skričio, tai jos yra kviečiamos 
prisidėti.

Ši konferencija Įvyks Čika
gos garsiausioje kolonijoje, tai J 
yra 122 k p. ribose — Town! 
of Lake, adresu 4523 S. Wood ' 
st., Chicago, III. Pradžia 2 v. I 
po pietų. Delegatai prašomi ge
rai Įsilėmyt laiką ir vietą.

šioje konferencijoje mes tu
rėsime sudaryt Seimo Rengi
mo Komisiją, kuri tuojaus pra
dės prisirengimo darbus; taip
gi rinksime šiems metams Ap
skričio valdybą.

Apskričio sekretorius išsiun-' 
tinėjo kuopų sekretoriams man- Į 
dalų blankas, ir jeigu kurios į 
kuopos sekretorius delei ko
kių priežasčių yra negavęs kai-| 
barnų blankų, tai malonės ■ 
kreiptis ir pareikalauti jų.

Geo. J. Stungis, 
5711 S. Hockwell St.

SLA. 6-to Apsk. Pirmininkas. I

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telio metinis susirinkimas bus 
sausio 7 d., 7:30 v. vakare, 
Strumilos svetainėje.

Bus renkama nauja Ratelio 
valdyba ir bus renkami darbi
ninkai Ratelio vakarui, kuris’ i- 
vyks sausio 19 d. Strumilos 
svetainėje.

šis vakaras yra rengiamas 
bendrai su rusais. Roselandie- 
čiai atsimena praeitos žiemos

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

18-ta gatvė

Lietuvis pavaišino juodus bro
lius Naujiems Metams

Pp. Andrijoniai turi “Dry 
Gootls” krautuvę adresu 1735 
So. Halsted Street, tuoj prie 
“Naujienų”.

Krautuvė gražiai Įrengta ir 
laiko daug prekių. O kaip prieš 
Kalėdas ir Naujus Melus, tai 
ir langai puikiai išpuošti.

Krautuvė patraukė dėmesį 
dviejų juodų brolių. Jie įėjo 
vidun ir pradėjo rinktis reik
me nes.

Vienas tavorus -varto, o ki
tas greta stovi. Staiga p. An- 
drijonienė sako vyrui lietuviš
kai: “Juodis marškinius pavo
gė — po ploščiumi pasikišo.”

P-nas Andrijonis išėjo iš 
ažu stalo, atsistojo ties duri
mis ir sako juodžiui: “Padek 
marškinius ten, iš kur paėmei”.

Juodis padėjo. Eina lauk. 
Bet čia krautuvės savininkas. 
Jis vienam vagilių už kalnie- 
i iaus, papurtė, papurtė. Pir-

Graboriai
J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

-0------

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
^tyosevelt 2515-2516

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, 111.

Ofiso Telefonas Virtfiilia 0030 
Kės. Tel. Vau Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 3 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedčliom nuo 10 iki 13 die

nų. Namų ofisas North Side
3413 Franklin Blvd. 

balandos 8:30 iki 9:30 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus gydytojai

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

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyriai r moterų, se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800 So. Ashland Avė.

Dr. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

SMAGIŲ NERVIŠKO NUOVAR
GIO SIMPTOMŲ. Kodėl neati
dengti jūsų nesmagumus specialis
tui, kuriam jus galite pasitikėti, ir 
leisti jam surasti priežastį ir ją 
pašalinti. Per 20 metų aš varto
jau savo patyrimą, jgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:

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

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

> .... ..... i ■—«

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 1 dieną, 11 valandą va
kare, 1930 m., sulaukęs 45 me
tu amžiaus, gimęs Kėdainių 
apskričio, Juosvainių parapi
jos šingalių kaimei Ame
rikoj išgyveno 34 metus. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Zuzaną, 2 sūnūs — Pranciškų 
18 m., ir Stanislovą 15 ni., duk
terį Joaną 11 m. ir gimines. 
Buvęs Ispanijos Amerikos ka
riuomenės veteranas. Bus mi- 
litariškai palaidotas. Kūnas pa
šarvotas randasi 1825 W. Wa- 
bansia Avė.

Laidotuves įvyks utarninke, 
sausio 7 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų į šv. Mikolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Ado- 
doniaičio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. 1). LacĮiavicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted SI. Tel. Boulevard 7311

Phone 
Hemlock 9252 

’ t - *

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir ~ 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

1 V ’ s
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

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

TeL Lafayette 5820

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL,

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki II
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 1464

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexef 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Cnicago 
-'arti 31 st Street

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

ir Šventadieny, 10—12 dieną

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

>. ji.
1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.
f

Telefonas
Cicero 3724

veikimą'. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą,- pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iŠ namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.

Jei abejoji "apie savo akiš, eik pas

Dr. A. R. BLUMiENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect Q659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Advokatai

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 1 dieną, 11:45 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukęs 40 
metų amžiaus, gimęs Ukmer
gės apskr., Žemaitkiemio par., 
Valų sodos. Paliko dideliame 
nuliudime dėdę Stanslovą Gum- 
baragį ir giminės. Kūnas pašar
votas randasi S. P. Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuves įvyks panedėly, 
sausio 6 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Karolio Loska gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dėdė ir Gimines.

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

JOHN GRAUDIN
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 1 dieną, 9 valandą vak., 
1930 m., sulaukęs 56 metų am
žiaus, gimęs Latvijoj — Rygos 
mieste. Paliko dideliame nuliu
dime moterį Nataliją, dukterį 
Mary, švogerį John Putnevicz, 
seserį Pauliną Jasunienę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi Skudo koplyčioj, 718 W. 
18 St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
sausio 4 dieną, 2 vai po pietų 
iš namų į Concordia kapines.

Visi A. A. John Graudino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Švd'geris 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Skudas, Tel. Roosevelt 3 7532.

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Phone Cicero 294
Mes esame taip af- 

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

rf KOPLYČIA
L

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumct 3294
i .Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

nuo 6 iki 9 valandos vakare

Phohe 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.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111

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

Gyvenimo vieta /
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 

.miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. MeĮrosc 

Park 797

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fiirfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

i SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tęl. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 320)

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skir- - 
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

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

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

Tel. Brunsvrick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia 
L.:... .. ...—   ______________________ _

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 Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

< CHICAGO, ILL.
r _________ >

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas ..

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. Ą, J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wtfllace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas .
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė.
Phone Pullman 0856

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

dOėržman
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest Washington Street 

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

Namų Tel. įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6611 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

v OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL, 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

■ Phone Midway 2680
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 va). Nedel. nuo 10 iii 12, 
Rez. Telephone Plaza 3202

Phone Franklin 2460
Leonas S.,Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street 

Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
. Phone Boulevard 3G97

3315 So. Halsted Street

Telephone Central G926

F. Chernauckas
Advokatas ’

131 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lotai Offui'; 1900 S<r. Union A\u. 

Tel. Roosevelt 8ril0 
Vai. nuo (> iki 9 vai. vak.
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CHICAaOS
ŽINIOS

Čikagos biudžetą 
priėmė

violation
$35,(KM).

t’unds for payments 
and deposits, $13,-

$4,070,(MM).
pension fund, $1,-

employes annuily 
fund, $2,640,000?

Sugavo negrą užpuolusi 
mergaitę

i A!ex (imies, neg- 
lllinois Central gclž- 

Jis kaltinama užpuolęs 
17 metų mergaitę. Mergaite 
pažino Gancsą kaip užpuoliką.

tr.s dirbos 
keliui.

Chicago Civic Opera
Ch’cago Civic Opera vaidi- 
: Don Ųuicholle —• šdšta- 

8-uisio 4; pradžia 2 vai 
Lohengerin — šian- 

sausio

na
dienį 
po pietų.
die, sausio 4; pradžia 8 vai. 
vakare. La Forza Del Dėsli no 
— sekmadienį, gruodžio 5; pra
džia 3 vai. po pietų.

Jūsų automobilius
Chicago Motor Club prane

ša, kad parankiausia pašalin
ti smalą nuo aulo fenderio, 
lai medžio alkoholiu ir turpen- 
tinu sumaišytu pusiau.

Automobilyje yra 2,500 da
lių.

Retežiai ant lairų neprivalo 
būti perdaug suveržti; reikia, 
kad jie galėtų judėti.

Autų pramonė sunaudoja 
14.6 nuošimčius viso vario, ku
ri pagamina Su v. Valstijos.

Miesto tolusiai — aldcrma-
nai priėmė U>kj biudžetą:

Corporatc purposes fund,
$55,261,110.

Special assessment fund, in- 
terest on deposits and invest- 
ments, $560,000.

l’nclaiined rebale fund, $45,-
000.

Motor
peną Įlies,

Sinking 
on bonds 
025,000.

Policemen’s annuily and be- 
nefit fund, 

Firemen’s
760,000.

Municipal
and benefit

Chicago public library funds,
$2,613,600.

Municipal tubcrculosis sani- 
tarium fund, $2,567.100.

Titiclion fund, $2,700,000.
Totai appropriations, $85,- 

282,340.
Šis biudžeto sąskaitas dabar 

eis pas merą Thompsoną, kad 
jis užtvirtintų.

Kadangi nurodyta suma pi
nigų yra mažesne, negu reika
linga visiems miesto darbinin
kams išlaikyti, lai numatoma, 
jogei kai kuriuos darbininkus 
teks atleisti iš darbo.

Manoma, kad tarpe kitų bus 
atleista apie 700 policininkų ir
200 ugnėgesių. Sveikatos de- gaisras padare apie $20,- 
partamentas turėsiąs paleisti (MO. 
179 samdinių.

Departamentų viršininkai ai
manuoja, kad jų departamen
tai taps pakrikdyti, jei ne vi
sai sunaikinti.

Ekspliozija Halsted 
gatvėje ’

Vienas vyras sužeistas, kili 
trys smarkiai sukrėsti eksplio- 

namuo- 
Gat- 
pro

zijoj. Kilo ekspliozija 
se 6516-24 So. Halsted st. 
vekarių konduktorį, ėjusį 
šalį, suraižė stiklai. Del 
pliozijos užsidegė namas.

Vėl šalčiai Čikagoj
oro biuras pranešė,

Nusižudė

Vakar 
kad čikagiečiai šiai dienai tu
ri laukti šaltesnio oro. Tem
peratūra busianti tarp 12 
laipsnių aukščiau zero.

ir 8

$10 už 6 paintes
1 olieininkai rado 6 

viskčs skiepe minkštų 
parterio, 
nia ave, 
vininką
Policininkai padare kratą 
turėdami va ranto.

painios 
gėrimų 

Califor-2600 North 
'teisėjas nubaudė sa- 
Angc'ilo Faneli

Raupai

$10.
ne-

De-Cook paviete Sveikatos 
parlamentas turi užregistravęs 
150 susirgimų raupais.

Prigirde savo kūdikį
Mrs. Ircne Nelson prigirdė 

savo dviejų metų dukterį. Mė
gino pasmaugti kitą dukterį— 
12 melų. Vyras sulaikė. Mote
ris susirgusi pamišimu.

PRANEŠIMAI
TAXOS

Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na
mo ar toto Taxos už 1928 metą 

kreipkitės pas 
A. OLSZEWSK1 

3241 So. Halsted St. . < 
2nd floor 

gausite pilną informaciją.čia

DRAUGYSTE ŠV. PETRO IR 
POVILO, PAšELPINe

Rengia
BALIŲ SU ŠOKIAIS,' 

NEDĖLIOJ, SAUSIO 5 <1., 1930 
STRUMILOS SVET., 

158 E. 107 St. ir Indiana Ave.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Visus kviečiam atsilankyti į Šį 
BALIŲ, nes bus su praizais už šo
kius — du už lietuviškus ir du Už 
amerikoniškus — $10.00. 

Muzikantai bus iš Kauno.
Jžanga 50c.

Kviečia Komitetas.

Fclassified advertisements
~ ■—■III— ■I.u.1 — "~-~Lrr-~ •  i,—__ - __ -      —mi—uiifin  

Educational
Mokyklos 

Financial
Finanuai-PaakoloN

Help Wanted—Malė
darbininkų Reikia

Kcal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Nusinuodijo Arthur Baniett 
savo namuose, 2618 North 
Spaulding ave. Saužudystės 
priežastis nežinoma. ♦

Dorr teismas

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš- 
moKsile. MukyKla/ uienumi's ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
204p-42 VVashington BlVd.

«*- I     • I III *

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jųs^atinokate mažomis mėnesinė- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real

Susilauk pasisekimo su

Išrinkta keletas prisaikintų- 
jų Samuel Dorr’ui teisti. Visi 
išrinktieji, kad principe jie nė
ra priešingi mirties bausmei. 
Yra spėjimų, kad valstybės gy
nėjai reikalaus mirties baus
mės Domi i už nušovimą O’- 
Brieno.

Gi O’Brieno pati, kaltinama 
ryšy su ta pačia galvažudyste, 
bus teisiama atskirai.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
rengia iškilmingą metinį vakarą — 
įvyks nedėlioj, sausio (Jan.) 5 d., 
Wicker Park svet., 2040 W. North 
Ave. Pradžia 4:30 po piet. šiame 
draugijos vakare bus šaunus prog
ramas — dalyvauja “Birutės”, cho
ras, “Pirmyn” choras, kompozito
rius Vanagaitis, jauna smuikininkė 
Valerija čepukiutė, Tuley High 
School orkestrą iš 100 jaunuolių ir 
daug kitų “fonių” ir ‘gėmių”. Apart 
to užsitarnavusiems draugijos na
riams bus teikiami deimantiniai mo- 
dalijonai ir auksiniai žiedai. Laike 
ceremonijų grajins p. Barčiaus or
chestra. Kviečiame visus Chicagos 
ir apielinkių lietusius į šitą vakarą.

Ch. Liet. Dr-jos S. P. 
Biznio Komisija

Si mano Daukanto Draugija laikys 
metinį susirinkimą sekmadieny, sau
sio 5 d., 12 vai., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Vi
si draugai būtinai privalote daly
vauti, nes randasi daug reikalų 
svarstymui. Taipgi bus raportas 
apie ‘ draugijos finansus.

P. K., nut. rašt.

Sudegė katalikų baž 
nyčia

S. L. A. 260 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 5 dieną sausio, 1930 m., 
2 vai. po pietų, K. J. Mačiuko svet., 
2436 W. 59th St.,- Chicago. Visi na
riai kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

Kilęs dėl nežinomos priežas- 
w ... . “ I ties gaisras sunaikino šv. Elz-KyiUt paa mane. Mano pilnas iiectamlnavl-1 °

K."/’)S”SdJu'.“"Au?uw,.lA,p£P>>etos Romos katalikų bažny-
K,p" kurl randasi prie 41 gat-
p. rtuuuo jum. ,r. v6į. ir Wabagh ave. Nuosto-

Dr. J, E. Zaremba lių gaisras padaręs apie $500,-
20 W. Jackson Blvd„ netoli State St. I(WW) 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuoTI ryto iki 1 po 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvtn H 1 no pietų.

Roseland. Sausio 6 d., 7:30 vai. 
vakare, K. Strumilo svetainėje, 158 
E. 107 st., įvyks Lietuvių Darbinin
kų Namo .Bendrovės šėrininkų meti
nis susirinkimas. Bus visokių ra
portų ir pranešimų, ir bus svarsto
mą ką daryti su bendrove—prailginti 
jos organizavimo ar parduoti totus, 
šituos klausimus turėsite apsvarstyti, 
visi šėrininkai-ės atsilahkykite pas
kirtu laiku. Sekretorius.

Ofiso 
pietų, 

lioi

Banditai darbuojasi

f

RAMOVA
Du banditai padarė holdapą 

Dr. H. H. Mayer’ui, preziden
tui Lincoln Motor Car Co., 2216 
So. Michigan avė. Atėmė $366.

18 Apielinkė. S. L. A. 129 kp. mė
tinis susiriifkimas įvyks nedėlioj, 5 
d. sausio, G. Chemausko svetainėj, 
1900 S. Union Avė., pradžia 1:30 vai. 
po pietų. Susirinkimas yra labai 
svarbus, visi nariai bukite jame.

Kviečia Valdyba.

THEATRE
35th and Halsted Streeta

Ieško darbo policinin 
kam s

Lietuvių Moterų Draugijos “Ap- 
švieta” metinis susirinkimas įvyks 5 
d. sausio, 1930 m. 2-rą vai. po pietų, 
Mark White Sųuare Parko Knygyne, 
prie Halsted ir 30-tos gatvių. Visos 
narės susirinkite laiku. Sekretorė

Pėtnyčioj ir Subatoj
Gruodžio 3 ir 4

Visas kalbantysis garsusis 
paveikslas

‘Young Nowheres’
dalyvaujant

RICHARD BĄRTHELMESS, 
Marion Nixon

Taipgi
Kalbanti serija “The Voice 

from the Sky”

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija
“In These Dry Days”

Kalbančios žinios

Policijos komisionierius Wm. 
F. Russell ieško darbo 700 po
licininkų, kuriuos jis turės pa
leisti iš policijos departamen
to deliai to, kad miesto taryba 
nukapojo sumas pinigų, skiria
mų policijai.

Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tau
tos Moterų ir . Vyrų laikys susirinki
mą 5 d. sausio, 1920, Lietuvių Tautos 
parapijos svetainėj, 3501 So. Union 
Avė., 1 vai. po pietų.

Rašt. F. B. Dubinskienė.

Važiuota j teismą ir 
namo

Mrs. Kate Dindra, 2740 Blue 
Island ave., jos vyras ir pora 
kitų vyrų Naujų Metų vakare, 
išgabenti šaltojon. Vyrai teis
me nubausti kiekvienas po $25. 
O moteriškę teisėjas įsakė par
vežti namo tuo pačiu vežimu, 
kuriuo atvežė — taip lengvai 
moteris buvo pasirėdžiusį, kad 
teisėjas, matyti, pasigailėjo, 
idant ji nesušaltų.

Brighton Park. S. L. A. 176 kp. 
metinis susirinkimas įvyks sausio 6 
d., pirmadienyj. 7:30 vai. vak., Len
kų svet., 2959 W. 40th St. ir Sacia- 
mento Avė. Gerbiamieji nariai ir 
narės visų priedermė dalyvauti, nes 
šis susirinkimas yra labai svarbus 
yra daug svarbių reikalų, taipgi at
siveskite ir savo pažystamus prisira
šyti prie S. L. A.

Sekr. A. Trejonis.

Draugystė Teisybes Mylėtojų ren
gia didelį ir iškilmingą Balių, nedė
lioj, sausio 5 d., 1930 m., Chicagos 
Lietuvių Auditorium, 3133 S. Halsted 
St. Pradžia 6:30 vai. vakare. įžanga 
50c ypatai. Atsilankiusieji ant Ba- 

bus T>i*iimzArui i <ir;iuxvste be 
įstojimo mokesčių. Todėl lietuviai 
nepraleiskite progos ir prisirašykite 
pre vienos iš prakilniausių ir didžiau
siu draugysčių Chicagoj. Pre draugy
stės gali priklausyti vyrai ir mote
ris be skirtumo nažvalgų ir tikėji
mo. S. Na r kis, rašt.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikų*, sintaksės, aritmetikom, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
muksiu sakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą į devynis menesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

Business bervice
Biznio Patarnavimas

ir

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PA1NTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261—1>_

10% PIGIAU UZ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
biie kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge- 
riapsį darbą mieste. Kedzie 846$, 

O A

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 
Statau namus mažus ir didelius. 

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

A. KAIRIS 
3230 So. Union Ave.

Phone Victory 2740 
- O-------

PATENTAI, copyrig-^tB — išradimai 
sokios rųfiics.

B. PELHbttOWICZ
S300 W. Ch|cago Ave.

BrunBwlėK 7187

Financial
Finansai-Paskolos

vi-

PIRKIT MORGIČIUS

Nelaikykit pinigų už 3% ar 6% 
kadangi galit gauti 6% ir 2% 
disepunto, reiškia pareis 8 nuošim- 
čiaij Mes parduodam pirmus ir ant
rus morgičius nuo $200 iki $30,000 
ant metų laiko ir ilgiau, taipgi mė
nesiniais , mokamus. Tamstos galite 
savo pinigus investuoti į morgičius 
ne tik per banką, bet taipgi yra 
atskiri asmenys, kur galite gaut ge
rą nuošimtį, tik reik žinoti kur 
kreiptis.

Kiekvienam pirkėjui užtikrinnm, 
kad nė jokiame atsitikime nė vie
nas centas nepražus, nes mes‘savo 
pinigus skolinam ant namų ir esa
me patyrę tame bizny per daugelį 
metų. Taipgi nieko nerokuojame 
pirkėjams už kolektavimą morgičių 
nuošimčių ir sumą. Atliekame no
taro darbą ir gaminame įvairius 
dokumentus.

J NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS

2418 W. Marąuette Rd.
Tel. Grovehill 1038

SKOLINAM PINIGUS 
$200 iki $30,000 A 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių 6%.
J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd.

Tel. Grovehill 1038

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

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

Telephone. Armitage 1199

2231

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

24

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė. 
-O--------

ir

S
$6,000 morgičius išsimaino ant na

mo, arba bįle kokio biknio. Mor
gičius yra ant namo South Sidėj. 
Pašaukit Lafayette 7193.

Miscellaneous
{vairus

BRIDGEPORT 
KNITT1NG 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. Vilnonio? 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie* 
nlais nuo 9 iki<4 po pietų.

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

Tel. Victory 8486

Miscellaneous for Sale 
________ Įvairus Pardavimai 

UŽSISĄKYKIT DABAR 
OarHųH riKlium mine run ang-lyn: 

aknionų; kaina $H.5() hu pristatymu. 
GOVALIS, 

Boulevard 1035

Automobiles

nėra

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na- 

ir &umanųB vyrai Kali mus, lotus, farmas, biznius visokios 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, oardavinėjant 
nauiur 8 cilindeliu

Energiški 
rasti proga 
ua žengimui 
nepaprastu* 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure
Oii trobesy, prie VVacker Drive ir 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
t). Ypač, reikalinga vyrų teritorijose i 
Worth; Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviėkai. lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikuotai bus trumpą lai
ka lavinami dykai 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

konstrukcijos šių 
budy juos parda-
diena nuo 10 R 

pietų.

VertelgųChevrolet
Susivienijimas 

Gossard Builaing 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

BARGENO 1 n vest nūn f o profra. Oird<n, arti 
VVcstcrii. G flali) nnirinin, G7 pfidij lotas, 
elektrų, peėiais šilihunas; caražas ir barnė. 
$5,000 eash, likusieji l-rnas inoririėlns. Kai
na tr 13.500.

M K. 9CHERER, 
n. j. coLeman & co.

4705 S. Stato Si. Drexel 1800

GRAŽI G kambarių eoltage; furn. Aildo- 
' ina, 3 karų raražaH, iratvė ir clfi iAtaiay- 
! tos; 1‘ortago l’ark, arti mokyklų ir ba#.ny- 
I <’ių; Vi bloko iki iratvekarių, JF7.000, jmo. 

kėli
Šaukit 

LNDEPENDENCE 1542
------- O-------

2 STORAI su. fixturiais, 6 kamb. 
flatai viršuj, 2 karų garažas. Našlė 

: turi parduoti pigiai. 2747 W. 55 St., 
. r tktz. . •. i . Prospect 4481.\ BEIKALINGA veiterka; nereikia' •________

dirbti nedėldieniais. 553 W. 16th St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris indų plo
vėja. Patyrusi. 4169 So. Halsted St.

For Kent
PASIRENDUOJA mūriniame na

me 5 kamb. fintas, pečium šildomas 
$35.00 j mėnesį, be garažo; su garažu 
$40.00. 4053 S. Artesian Avė.

Furnished Rooms

4 AUGŠTŲ namas. 6 kambariu fla
tai. Arti Marshall Bulvaro. Visi iš- 
renduoti. Geras pelnas. Savininkas 
Prospect 4481.

----- o-----

BAUGENAI BRIGHTON 
PARKE

2 augštų mūrinis namas, 4 ir 4 
kambarių, saulės seklyčios frontas, 
bungalovv stogas, beismentas ir viš- 
kos, karšto vandens šiluma ant 1 
augšto. Savininkas apleidžia Chica- 

fjnaaukos tik už $10,250.00. Pri
vertas $11,500.00.

IŠSINUOMUOJA vienam ar dviem 
šviesus ir šiltas kambarys prie 
blaivios ir švarios šeimynos. Elektra, 
maudyne ir telefonas. Su ar be val
gio. Victory 1095. •

PASIRENDUOJA šviesus, apšildo
mas kambarys, vaikinui, su ar be 
valgio. 7006 So. Campbell Avenue, 
antros lubos.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai
kino arba merginos pas lietuvius. 
3520 So. Ix)we Ave. 1-mos lubos už
pakalyj________________________

PIGIAUSIA vieta dėl pragyveni
mo: su valgiu $8.00 į savaitę, be val
gio nuo $2 iki $3 į savaitę. Elektra 
ir gasas. 1606 So. Halsted St., Chi
cago, III.

KO, 
nai

$800 
$275 
$500 
$250 
$400 
$475 
$005

Bulck 5 paH. Sodan
PtiiKe
Ensex
Nash
Ford
Chi-ysk-r Sedan .....................................
— ‘‘400’’ Nash Sodan ......................
McDERMOTT MOTOR SALES CO 

7130 So. Halsted St., Triangle 9330

■28 
•20 
’2I> 
'27 
■20 
’2K 
'20

Sėdim 0 ratai
Sėdim ............

Coueh Hpecial
Coupe ...... . kambarių medinė cottage ant ce- 

gerame stovyje,
6 

rųentinio pamato, 
taipgi dviejų augštų medinis namas, 
3 ir 3 kambarių, užpakaly toto. Kai
na tik $6,000.00.

PROGA. HUDSON vėliausis mo
delis sedanas. Našlė yra priversta 
paaukoti. Vartojau tik keletą mėne
sių ir karas yra geras ir kaip nau
jas. Aš 'pati negaliu dravinti karą 
ir paaukosiu jį tik už $225. 2538 N. 
California Avė. Ist flat.

Naujas 2 augs tų mūrinis namas, 
5 ir 5 kambarių, su 3 miegamaisiais 
kambariais, karštu vandeniu šildo
mas, parduosiu pigiai, arba mainysiu 
ant mažesnio namo.

HUPMQBILEt vėliausis sedanas. 
Esu priverstas ji parduoti, visai ma
žai jį vartojęs ir yra kaip diena iš
ėjęs iš dirbtuvės. Gražus originalis 
užbaigimas, 4 ratų brėkiai, gražus 
mohair išmušimas ir daug extras. 
Priimsiu tik $300. Atsišaukite tiktai 
nedėtoj. 2231 N. Kedzie Avė. Ist ap.

KAMBARYS ant rendos ant antrų 
lubų, dėl vaikino, su valgiu. 4359 S. 
Mapievvood St. Tel. Virginia 0817.

Aš TAIPGI TURIU KITU GERŲ 
MAINŲ Iš BUNGALOWS IR ETA
TINIŲ NAMŲ.

FRANK WOZNIAK

DODGE 1930 SENIOR SEDAN
Turiu paaukoti savo visiškai nau

ją Dodge 1930 Sedaną už cash. Pir
kau jį tik 60 dienų atgal, 
kainavo man $1,450. 
tik už $750. Karas 
naujas, nes aš veik nevartojau jo. 
Atsišaukite nedėlioj. 2116 North 
Spaulding Ave., Apt. 1.

Kanus 
Paaukosiu jį 
yra visiškai

Business Chances
^P^davimui Bizniai

IŠVYKSTU į Lietuvą, už pirmą 
teisingą pasiulimą parduosiu bučer- 
nę ir grosetnę. Kas pirmas, tas lai
mės. 4530 So. Wood St.

PARDAVIMUI shoe repair shop 
ir shoe shinc — gera vieta. Prie
žastis — važiuoju į seną krajų. 
5110 S. Halsted St. 
t—----- -—■ 1 -  ....... —- 11 —■ 1 ~ -----

PARSIDUODA restorantas geroje 
vietoje. ' .

903 W. 35th St.

2703 W. 47th Street
Tel. Lafayette 4607

8 RUIMŲ namas pardavimui, pi
giai. 3305 So. Morgan St.

Radios
RADIO — elektrikinis, 1930 mo

delis vertas $169, parduosiu už $60. 
1723 So. Ashland Avė., 1 lubos.

PLAYER Pianas kaip naujas, kai
nuoja $800, su rolėmis ir benčiu, už 
$95 ant išmokėjimų, 1723 So. Ash
land Avė., 1 lubos.

PARDAVIMUI garažas, sykiu re- 
pairing ir paint shop, 50 karų didu
mo, “leasas” dar 3 metams, renda 
nebrangi, priežastis partnerių nesu
tiktoms. Parduosiu už “cash”, pri
imsiu grosernę kaipo pirmą įmokėji- 
mą. Leo Garage, 2719-23 North 
California Avė.

PARSIDUODA medinis bizniavus 
namas ir 4 flatai pagyvenimu); par
duosiu su bizniu ar be biznio./

4 FLATŲ medinis pardavimui ar
ba išmainymui, mainysiu ant bun- 
galow. Parduosiu pigiai. Priežastį 
patirsite ant vietos.

Regina Butkievičienė
4300 So. Wbod St.
Tel. Virginia 1564

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų riešuto valgomojo kamb. 
setas $39.

5 šmotų ąžuolinis Dinette setas 
$17.50.

5 šmotų miegamojo kamb. aut- 
fitas — lova, ū,__ *_
springsai, matrasas — i 

Kaurai 9><f 12 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, 

ką tik gautus iš sandelio, už $75 ir 
augš. Tarp jų yra Kimball, Schultz, 

šiame stovyje^ taip kaip nauji. Mes 
, jei bus 

iki 10 vai.

ova, dreseris, skrynia, 
i — $63.

Gulbransen, Stark. Visi kuogeriau- 
Siuiiiu aiurjfjv, LMip i
duosime ir išmokėjimais, 
reikalas.

Atsišaukit kasdien 
vak.

Nedėliomis iki 5 vai. po piet. 
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

4809 W. Lake St. 
Tel. Columbus 0467

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI marmurinis kaun- 
teris, tinkantis bito kokiam bizniui. 
J. Navickas, 3347 S. Morgan St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbą prie namų; tu
riu patyrimą, Ona Lukošienė, 6046 
Lafayette Avė.

Partners Wanted 
z Pusininkų Rei^ 

PROGA BEDARBIUI 
Reikalinąas partneris arba part- nerka į gerą pelningų biznį. Paty

rimas nereikalingas. Ihdkia mažo 
kapitalo, kuris bus užtikrintas. Tu
riu 2 bizniu ir sunku vienam pri
žiūrėti. Atsišaukite 2230 Bhie Island 
Ave., Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, viskas geram stovy. Parduosiu 
pigiai, nes važiuoju i Lietuvą, 4505 
S. Paulina St.

PASIRENDUOJA kambarys vaiki
nui arba merginai, šviesus, apšildo
mas. Patogi transportacija, Brigh
ton Parke. 4120 So. Mozart St. Tel. 
Lafayette 4725.

Exčfiange—Mainai
IŠSIMAINO BEKARNfi, 

Daromas geras biznis, mainysiu j 
totą, cottage, gerą automobilių.

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

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Ave.

Tel. Lafayette 5107

arba

REIKALINGA lotų, namų arba 
farmų mainyti ant antrų užtikrin
tų morgičių. C. P. Suromskis, 3352 
S. Halsted St. Tel. Yards 6751

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui ,

PRANEŠU visiems lietuviams, kad 
suėjo 10 metų kaip esu Real Estate 
ir Apdraudos biznyje. Virš $7,000,- 
000 (septynių milijonų dolerių) Real 
Estate turėjau apyvartos. Visi yra 
patenkinti mano patarnavimu, dėlto 
ir ateity stengsiuos visus patenkinti. 
Taipgi turiu apie šimtus namų, far- 
mu, biznių, lotų ant pardavimo ar 
mainymo, be skirtumo kur turite ir 
ką turite, Chicagoj ar kituose mies
tuose.

Per tą laiką šimtus tūkstančių dol. 
vertės apdraudžiau namų, automobi
lių, rakandų, biznių ir gyvasčių. Ap
draudžiama visose geriausiose kom
panijose. Norintys pirkt, parduot 
ar mainyti, rašykite laišku, kreipki- 

vpati Aksii, «v V>i rilcit<>
fayette 045!?.

Reikalui esant visuomet kreipkitės 
prie

PAUL M. SMITU £ CO. 
4425 South Fairfield Avė., 

Chicago.

BARGENAS
Vertės $9,000, paaukosiu už $6,500, 

ar gerinusį pasiūlymą. Reikia pi
nigų. Nauja 5 kambarių kampinė 
mūrinė bungalow, 1 blokas nuo mo
kyklos, krautuvių ir gatvekarių li
nijos.

5400 So. Rutherford Avė.
Tel. New Castle 3319

------- o--------■

NORIU pirkti už cash ir morgi- 
čius šmotą nekilnojamos nuosavybės, 
kur jus galite parodyti man ateities 
pelną. Galėčiau priimti ir supai
niotą nuosavybę. Cohan, Suite 800. 
134 N. La Šalie St., Randolph 8780.

PARDAVIMUI ar mainymui 3 
flatų mūrinis namas, prie North 
Artesian Ave., gražioj Westem sek
cijoj. Priimčiau seną namą ar far
mą. šaukite Borman, Randolph 8780.

PARDAVIMUI ar mainymui 4 
apartmentų namas, pilnai išrenduo- 
tas, turi tik pirmus morgičius. Ant 
didesnio namo, ar su kiek primokėji- 
mo ant totų. Taipgi svarstyčiau far- 
mą ar žemę. Mrs. George O’Brien, 
Randolph 8780.

PARDAVIMUI ar mainymui G 
kambarių bung:dow, furnasu šildo
ma, geroj vietoj. Ką jus turite pa
siūlyti? Mrs. O’Brien, Randolph 8780.

PARDAVIMU] ar mainymui 5 
kambarių mūrinė bųngalow Elmhurs- 
te. Praktiškai nauja. Kreipkitės 
Room 800, 134 N. La Saite St., M r. 
Henderson, Randolph 8780.

TURIU išmokėtus lotus ir kiek pi
nigų mainymui. Ką jus turite pa
siūlyti? šaukite Randolph 8780.

PARDUOSIU namą ir biznį atski
rai, arba abudu. Savininkas 506 W. 
Pershing Rd. iš užpakalio, l-mas 
augštas.

$2,000 PIGIAU negu kainavo, nau- 
muriniR narnai, 2 G kamb.

■4ar<|uette Parke, prie Artesian ir 
70 gt, 7008 S. Rockwell St., Ist fl.

LOTAS parsiduoda North Wcst 
l l'amnas Mozart and 58th St. šauk 
Canal 0044.

♦ •


