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Sako Vokiečiai turį slaptų 
ginklų fabrikų Rusijoj

Pabėgęs sovietų diplomatas Besiedovskis 
tikina, kad reichswehras turis padaręs 
slaptų sutarti su sovietų kariuomenės 
vadyba

PARYŽIUS, lapkr. 13.
Georgas .Besiedovskis, buvęs so
vietų ambasados Paryžiuje ta
rėjas, kuris neseniai, ištrukęs 
iš “čekos” nagų, pabėgo iš au- 
basados, dabar paskelbė sensa
cingų žinių apie artimus san
tykius tarp Vokietijos rvich-j 
ssveliro mobarchistinių reakci
ninkų ir sovietų Rusijos, vald 
žios.

Besiedovskis sako, kad rtich- 
swehras turįs padaręs su so
vietų kariuomenės vadyba slap
tą sutartį, kuria einant sovie
tų valdžia garantavus įsteigti 
rcichsAvehrui fabrikus karo pa
būklams gaminti. Toki fabri
kai jau esą įsteigti ir juose 
gaminami karo aeroplanai, gin- 

j klai, įvairios rųšies sprogsta
mosios medžiagos ir nuodingo
sios dujos.

Besiedovskis, būtent, sako, Besiedovskis tikina, kad pir- 
kad reichs\vehras turįs Rusijo- mas sovietų ambasados Berly- 
je fabrikų, kur gaminasi karo ne sekretorius Dinam, kuris 
aeroplanų ir Įvairių ginklų. Bu- prieš keletą dienų slėpiningu 
vęs bolševikų diplomatas įniro- bųdu prapuolė, buvęs tas f.s- 
do faktą, kaip neseniai Bygo-muo, per kurį ėję visi slapti 
je buvo suimta su 
antrašte 
siųstu iš

:• gaminasi karo
• • *11 "t v

skrynia su
melaginga santykiavimai 
dinamitu, reichs\vehro ir

Vokietiją, menės vadybos.

tarp vokiečių 
sovietų karino- į

"■W

[Atlantic and Pacific Photo]

Washington, D. C. — Senatorius S. W. Brookhart pasako- 
senatui apie tai, kaip Wall Strytas surengė “šlapią” puotą,

Du užmušti, 10 sužeistų 
traukinių kolizijoj

BŪTIE, Meni., lapkr. 13. — 
Praeitą naktį netoli nuo Būtie 
susidūrė pasažkirinis Great 
Northern traukinys No. 237 
su kito traukinio lokomotyvą. 
Katastrofoje buvo užmušti ma
šinistas ir pečkurys, o dešimt 
pasažierių sužaloti, kai kurie 
pavojingai.

Tikybų atstovai ta
riasi kovot religinę 

netoleranciją
CAMBBIDGE, Mass., lapkr. 

13. — Harvardo universitete 
čia susirinkę 500 katalikų, pro- 
testonų ir žydų tikybų atsto
vų — kunigų, pastorių, rabi
nų ir pasauliečių laiko kon
ferenciją, kurios tikslas yra pa
sitarti dėl priemonių kovai su 
senaisiais prietarais, su religi
ne netolerancija ir šundievuo- 
tumu, kuriems šiandykščiame 
civilizuotame ir kultūringame 
pasauly nebeturėtų būt vielos

Tautų banko pirminin
ku busiąs amerikietis

Motina gavo $2,350 už; rinių bonkų traukė 
mirusi sūnų... ...........

ja 
j kurioj dalyvavo ir kai kurie senatoriai. Tie senatoriai iš sidab- 

rojaus skystimėlį”.

Lašinių Skutimo Byla
[Tęsimas]

KAUNAS. —’ Spalių 18 d. 
Kariuomenės teismo -posėdy iš 
ryto šaukiami liudininkai ka
riškiai. Tai lašiniams priimti 
komisijų pirmininkai arba na
riai. Vienų parodymai maža 

kuo skiriasi nuo kitų: visi ko
misijų pirmininkai arba nariai 
sako, kad lašinių pristatytojai 
griežtai tvirtinę, kad lašiniai ne 
amerikoniški, bet lietuviški. 
Pavyzdžiui, adm. kap. Mačin- 
skas sako, kad jiems priimant 
lašinius, atėjęs pas juos Josiu
kas ir Įtikinėjęs, kad lašiniai 
iš Klaipėdos krašto. Neatatin-1 
kančius kondicijas lašinius, ka
riuomenės dalys priiminėjusios 
^ana nehoriai. Sakysim, X 
pėst. pulk. Jiems tiekiamų la
šinių visai nepriėmęs. Paskui 
dėl to kilęs didžiausias susira-; 
sinėjinias su centro įstaigomis.l

Josiukas buvęs didžiausias 
makleris.

susiginčijo adv. Raulinaitis su 
prokuroru, 'teismo pirminin
kas pasiskubino ginčus nu- 

ir pasakęs, kad dabar 
klausinėti lik liudinin
kai ateisiąs laikas gin
tai duosiąs kiekvienam

traukti 
reikia 
kus, o 
tams,
gynėjui kalbėti nors ii- po me
tus laiko. Raulinaitis nusira
mino, o p. Tumėnas, kuris tu
ri palinkimo nepaprastai ilgai 
kalbėti, girdėdamas toki teis
mo pirmininko palankumą, šyp
sodamasis, patenkintu veidu i 
visas keturias puses apsižval
go.

Be to, puik. Aglinskas, pa
siaiškinimo žody sakė, kad tą 
faktą, jog jis, Aglinskas, tik
rai kalbėjęsis lašinių rąikalu 
su intend. Gruzdzinsku ir 
Gruzdzinskas davęs jam suti- 

Ikimą priimti vietoj lietuviškų 
j lašinių amerikoniškus lašinius, 
galėsiąs paliudyti huv. jo re
ferentas dabar iššauktas liudi
ninku, maj. Butauskas.

Prokuroras Aglinsko pažadoKuris tik lašiniams priimti i 
’ j komisijos narys iššaukiamas 1 išgirsti apie jo pasikalbėjimą 

i liudininku, kiekvienas patvip- su («i'uzdzinsku nepraleido ir 
Šių metu Nobelio do- ! lir a, kad Josiukas visus prj- aaaj. Butauską paklausė, ar liu- I 1 • • 1 . * • • ■

vanų laimėtojai

narys
kiekvienas patvip- su Gruzdzinsku nepraleido ir

Vokicti- 
Girdėl, kad 

Tarptautinio Atsiskaitymo ban
ko pirmininku proponuojanias 
rinkti Melvin A. Traylor, Ch’- 
cagos bankininkas, Tarptauti- 
nio bar ko organizacinės kom - 
sijos narys. —

BADI
13. — Federalinio teismo jury■ 
išnešė nuosprendį, kad smuk- j 
lininkas Steve Lisch sumokė-į 
tų Mrs. Hannai Tribout $2,-į 
350 atlyginimo už jos sūnaus Į 
mirtį. Mrs. Tribout sūnūs mi- j 
rė nuo nuodingos dagtinės, ku-; 
ries smuklininkas Lisch buvo į 

i jam pardavęs.
Plėšikai laimėjo $18,003;------------

į Kruvini neramumai Sovietu Rusų biudže- 
fašistų Italijoje tas — $5,695,000,000

Riaušės prieš fašistus kilę še
šiuose miestuose 
natorius užmuštas

I myglinai įtikinėdavęs 
šiniai tikrai lietuviški 
ga maj. Kvartalas 
tino, kad Josi ūkas 
lik Įtikinėjęs, kad 
tiniai, bet karštai

SlOh IIOLMAS Švedija lap-| nepaž mSI 
kriČKi 3 - Nobelio I<inda(1-1kon(|icij 

paskelbė vardus

Dovanos pripažintos vokie
čiams, franeuzams, švedams 
ir anglams

jog la-Odininkas nepamenąs tokio ir to- 
Ta pro- kio Aglinsko su Gruzdzinsku 

irgi patvir- i Pasikalbėjimo.
komisiją ne Maj. Butauskas atsakė, kad 
lašiniai vie- t atsitikimas jam esąs visai 
prašęs, kad | ^žinomas. Ir dar daugiau, 
akte nieku . j_ Butauskas abejoja, ar iš 

viso pulk. Aglinskas butų bu
vęs kada pas intend. Gruzdzin-

prašęs, kad i 
akte nieku! 

kad lašiniai 
as, t. y. ne-

Francija, lapkr.

ja paskelbė vardus asmeny in ]. M . ’ • i • •
kunems šiemet suteikiamos do-.m£s a|siskaita|lt retkalu
vnr.ne 117 111 niinnnmile zmnn’- 1 ivmaui.

1 aip pat Josiukas prašęs pri- 5 centai išgelbėję nuo kaltina
mųjų suolo

Liudininkas pil. Penčyla pa- 
’sakė, kad Bergas jam siūlęs 

vi:§ įpirkti lašinių, bet dėl 5 et. ne- 
Akksote kap. Grybauskas kon-Į ^lėję susitarti. Dabar liudinin-

vanos už jų nuopelnus žmoni-i 
jai. .Keturi jų gauna dovanų Į T

i lėmimo akte nežvmėti, kad la
Dovana už nuopelnus litera- žiniai nevietiniai ir Mariampo 

turoje pripažinta Thomasui lė 
Mannui, vokiečių rašytojui. Už rauską, 
nuopelnus fizikoje prof. j . Karo 
Ohvenui W. Richardsonui, Lon- > 
done, ir Buc de Broglie, Pary- statuoja, 

ižiuje. Už nuopelnus < 
i— dovana padalinta tarp Lon- i vardu statydavęs Serg

po 06,299.

intend. sandelio virš.

MASKVA, lapkr. 13. — So- 
Guber-i vietų Rusijos biudžetas atei

nantiems metams nustatyta 
11,390 milionų rublių arba; 
Amerikos pinigais, 5,695 milio-

Laikraštis Petit Nicois pra-'nai dolerių. Jis yra 45 nuoš.
-----  TOULON, Francija, lapkr.'neša apie rimtus neramumus i didesnis už praeitų metų biu- 

‘ \N DIEGO, Cal., lapkr. 13. ■ 13. — Francuzų torpediniame šešiuose šiaurinės Italijos mic-r 'džetą ir didžiausias sovietų is-
— Trys ginkluoti banditai puo- laive Trombe, Tarpžemio ju-imtuose.
lė čia MacMarr Chain Grocery roj, sprogo garinis katilas. į Pasak laikraščio, tie neramu-!
Stores automobilį, gabenusį p:~ Trys kareiviai buvo užmušt1, mai, turį atviro sukilimo po-| 
nigus, ir paspruko su $18,000. vienas pavojingai sužalotas. 'budį, tęsęsi per devynias die-i 

Į nas.
Sulmonse fašistų priešai, sa-' 

. ko, užmušę gubernatorių, išvi-l 
jję visus fašistus ir padegę ka-1 
' reivines.

Maištas buvęs patremptas tik Iv‘“ p-1 --r-- v v~--f
! mas iš Vienos sako, kad Aus- (to bioehemijo

intend. sandėlio

i oi i j oje.

960 komunistų turbut smilgose sudegė

Ne\vyorkiškis “Daily \Vork-lvo kandidatus pastatyti ant 
er,” komunistų organas, andai Uoto, po peticija 17tamc 
guodė savo “draugus” skaity- • semL-.\’ distriktv (Harleme)

Hvykus sustiprinimų fašist 
Penki fašistų priešai buvę 
kauti ir apie 100 sužaloti.

ams
nu-i

as
su

ii , , / irinko “1,000 revoliuciniu pro- Pnnnlfl LindMav nnskir-’tojus, sakydamas, kad nors ko- . . > • i • tuneliu luinusaj (
tas Britų ambasado

rium Amerikai
, / ... .. itetarų parašų. Bet per rinki-;mumstų kandidatas i Ne\v Ycr- i, . \ ' v , , mus praeitos savaites antradie-!ko miesto merus ir maža bal ; . . x. ,, , , .. m tame pačiame 1/tame as- /su tegavęs, vis dėl to jis ga-į .. .. *. .. . v . . .i - i , , . sembly distnkte uz komunistuivęs daugiau balsų, nekaip . ... , . , .... /. i . • „ , i-, , i kandidata paduota vos 49 bal-'“single-ta.xenų kandidatas. f 1

kūdikišką Įdomu Lutų žinoti, kur gi Į 
paguodą,' dingo tie kiti 960 komunistų Į 

“Volkszei- revoliucionieriai, kurie buvo pa- 
tung“ iškelia i aikštę šitokį įdo- sirašę peticiją savo kandidatui 
mų dalykėlį: ant1 balioto pastatyti? Smilgo-

Komunistai, kad galėtų sa- se sudegė, ar ką?

aeitavęs šilą 
lilv VVorker’ic

“Kad ragus turėtų”... arba kvailybės apaštalai
Dabar papa Voliva, “apašta

liškos bažnyčios” galav ir mie-. 
stelio diktatorius, įsakė D-rui j

Ziono miestelį, netoli nuo 
Waukegano (III.), valdo vadi
namos Krikščioniu Kataliku v , V .
Apaštoliškos Bažnyčios galva,1 Brownui arba paliauti ligonius 
papa Wilbur Glenn Voliva. gydžius, arba išsikraustyti lau-

Daugumą to purvinjausio kan iš jo “švento Ziono mie- 
sviete miestelio 5,600 gyven-jsto.” 
tojų vra Volivos sektantai. i „ . .., x . . , , r.- lai papa Voliva.Miestely užginta rūkyt, D:e- . a - 
ve saugok — gert, dagi pra- Į... natikas?eiviui.

Užginta visokios, kad ir ne-, O kuo 
kalčiausios, pramogos. Daj 
krutamieji paveikslai užginti.

apaštolas? aklas 
hipok ritas?
skiriasi nuo jo 
lietuvių pralotai

kad Aleksote kar. m-lkas begalo džiaugias, kad 'tada 
nes jei 

josiu-1 ne tie 5 et., galimas daiktas, ir 
■- jis butų atsisėdęs j kaltinamų

jų suolą.
Dr. K. Jokantas

chemi joje1 tend. sand. lašinius Ukin. s-gos *su Bergu nesusitaręs,
l P v* 1 1 ------- UUVU11U pMllCUiiilcl icnp i.vn-ivaiuu o ■ < < t j . .«*» yoDel iasistu neramu- dono universiteto profesoriaus, kas su išskustais ir išpiausty

mų Austrų mokyk 
los uždaromos

Dr. Arthuro Hardcno ir Up- tais antspaudais. Buvęs
salos (Švedijoj) universiteto
prof. Hanso von Euler-Chclpi- i maj. Butauskas sako, Kad Ir.-1 

l no. Už nuopelnus

Pulk. Aglinsko referentas

medicinoje šiniai einant Uk. s-gos su in- į Be abejo, charakteringiausiu 
dovana padalinta tarp Cam-jteid. sutartimi, turėję būti vi.-iii’ domiausiu šios dienos liūdi-.

..... . -■ . . ’--’1 -xi “Aušros”
ir paskatinti'mergaičių gimnazijos dir., buv.

i Uk. s-gos lyderį dr. K. Jokantą- 
Butauskui kai-! Jokantas buvo pašauktas va- 
gynėjai ir pro- kare 7 vai. ir daug klausinėtas 
liudininkui sta-; teismo pirmininko, prokuroro ir

nes buvę norėta palai-Įninku reikia laikyti 
ūkininkus

Gautas čia telefonu praneši-1 bridge’o (Anglijoj) universite- liniai, 
_ >s prof. Dr. Fre- kyti

_ i Iri jos vyriausybė nutarus už-jdericko Gowlando Hopkinso ir | rūginti kiaules, 
i Baigus maj.

>. ibėti, teisiamųjų 
išdalintos š|ų kurptas pradėjo

kilę fašistų metų gruodžio 10 dieną, fondo tyli klausimus. Taip bestatyda-j advokatų.
Įsteigėjo Alfredo Nobelio m’-; ni klausimus, ėmė smarkiai ir1 (Bus daugiau) t

rimo dienos sukaktuvėmis. -------------------------------------- --------- ------- -------- —-----
Prieš rinkimus, Meksi-i 4 , f*

ka uždarė kariuome- 1 Amžinos taikos paktas

visus universitetus iir, Utrechto (Olandijoj) univers:-! 
kolegijas. Toks nutarirųas bu-lieto pro!’. Dr. C. Eijkmanno. ‘ 
vęs padarytas dėl to, kad auk- Į Dovanos bus : 
šiose mokyklose I 
ir antisemitų neramumai.

LONDONAS, lapkr.
[Šiandie buvo oficialiai praneš-i 
* ta, kad Didžiosios Britani jos1 
! ambasadorium Jungtinėms Val-I MEKSIKOS MIESTAS, lapk. 
slybėms tapo paskirtas Sir Bo- 13. Savaitę prieš preziden- 
nald Lindsay, dabar buvęs už-1 to rinkimus Meksikoje, kurie 
sienio ministerijos sekretorius. [ įvyks ateinantį sekmadienį, vy- 
Lindsay pake's dabartinį amba-; o^usybė Įsake visoms kariuo- 
sadorių Sir Esme Howardą. menės dalims lederaliniame 

, Į distrikte, viso* apįe 20,000 ka-
1 reivių, pasilikti kareivinėse iki 
po rinkimų. Įsakymo tikslas 
yra neleisti, kad kariškiai šiuo 
ar kitu būdu maišytus į rin
kimus.

Fašistų studentų riau
šes Berlyno univer 

sitete,
BERLYNAS, lapkr. 13.

Berlyno universitete vakar Įvy
ko studentų riaušių. Riaušes 
pradėjo fašistų studentai, puo- 

Sakysit: lę socialistus ir, ypačiai, žydų 
fa- studentus.

Universiteto vyriausybės pa
šaukti policijos rezervai tvarką 
atsteigė.chi-

ku- 
nigai, marijonai, kurie pyški-

Sekta nepripažįsta gydytojų na anatemas ir ekskomunikas
— gali tik maldomis gydytis, vargonininkams, choristams ir.— 

Vis dėl to ten gyveno ir ii-! choristėms, solistams ir solis-
gą laj'ką praktikavo Dr. M. i tems, kurie ir kurios savo me- 
Brown. Pacientų turėjo, jei ne nu nori patarnauti plačiajai vi- 
miestelio sektantų, tai apielin- suomenei 
kės farmerių...

o ne vien klebeni-

JERUZOLIMAS, Palestina.
Penki arabai puolė vieną 

žydą ir jo žmoną, grįžtančius 
iš Hederos į Karksurą. Mote
riškė 
peiliu, 
lotas.

buvo / negyvai nudurta 
vyras pavojingai suža-

nę ląstoj

-ORH

kabos visose Kana
dos mokyklose

VANGOUVER, Britų Kana
da, lapkr. 13. — Premjeras 
Mackenzie King pritarė suma
nymui, kad visose Dominijos 
mokyklose Lutų pakabintas 
Kelloggo-'Iiriaudo vadinamo am
žinos taikos pakto tekstas.

Vyriausybė nutarė parūpinti 
tiek pakto laksto egzempliorių, 
kad jų netruktų nė vienai mo
kyklai.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, lap
kričio 13. Budapešto prie
miesty sprogo gazo į vada, 

i Sprogimo buvo skaudžiai suža
loti devyni asmens, kurių pen-

Chicagai ir apielinkei federa- Ri turbut mirtinai, 
lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja: Susekė Sing Sing kali-

Didumoj debesiuota; kartais nilj s<|nioksl<l pabėgti 
gali būt lietaus; vėsu; stipro
ki žiemių vakarų vėjai.

Vakar temparatura įvairavo 
tarp 460 įr 470 p.

šiandie saulė teka 6:38, lei
džiasi 4:31.
3:44 ryto.

OSSINJNG, N» Y., lapkr. 13.

Mėnuo leidžiasi

sybė susekė kaliniuose sąmok
slą pabėgti visiems kalėjime lai
komiems 2,000 kalinių. Sąmok
slo vadai tapo padėti vienišų 
kamerose.

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

Neužmirškime juos ir šiemet... Palinks
minkime juos, nes mus kiti linksmins... 
Naujienos jums gali būti tarpininku... Pi- 

n nigus galite siųsti per Naujienas...
Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te

legrama. Pinigai išmokami i trumpiausį 
laiką.

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

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

po piet.

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



KORESPONDENCIJOS
Waterbury, Conn.

Skandalingas p. žemantausko 
pasielgimas

Kaip ir paprastai šią gadynę, 
susirinkimuose kyla triukšmas, 
o ypač jeigu dar esti kokie rin
kimai. šį kartą pas mus’ pasi
žymėjo “šimtaprocentinis” pat
riotas (taip jis save vadina) p. 
žemantauskas. Trumpai ap
svarsčius kuopos reikalus, eita 
prie Susivienijimo viršininkų 
nominacijos. Advokatas Luko
šius ir Žemantauskas agitavo, 
kad į Susivienijimo iždininkus 
reikia nominuoti vietinį Tareilą. 
O tai dėl to, kad p. Gugis, že
mantausko supratimu, niekuo 
nesiskiriąs nuo bolševikų.

Prasidėjo nominacijos. Pas 
mus jau yra įsigyvenusi tokia 
tvarka, kad balsavimo baliotus 
išdalina ir surenka pats žeman
tauskas. O abu sekretoriai pa
gelbsti nariams išpildyti blan
kas, jeigu jie to prašo.

Šios nominacijos tačiau neap
siėjo be skandalo. Rinkdamas 
balsavimo baliotus, žemantaus
kas pastebėjo, kad ant vieno 
yra užrašytas Gugio vardas. 
Tatai jį taip paveikė, jog jis tie
siog lygsvaros nebeteko ir pra
dėjo rėkti: “čia yra Gugis už
rašytas. Jus darote gėda kuo
pai. Aš pažįstu raštą, —> tai 
Senkaus. Kaip jis galėjo taip 
daryti? Jis neturėjo iteises ra
šyti, nes aš neįgaliavau rašy
ti!”

žemantauskas, matomai, jau
čiasi 11 kuopos diktatorium- 
Nariai jam tad ir patėmijo, kad 
jokio įgaliavimo sekretoriams 
nuo jo nereikia gauti. Jie tik 
pildo savo pareigas: padeda 
tiems, kurie prašo. Nors ir la
bai įsikarščiavęs, Žemantauskas 
pagalios turėjo nusiraminti. Ta
da jis prisispyręs tą žmogų ėmė 
kamantinėti: “Ar tu liepei jam 
(suprask Senkui) užrašyti Gu
gio vardą?” Atsako, kad lie
pęs. Po to diktatoriukas dau
giau nebedrįso kabinėtis prie 
protokolų raštininko. Bot nuo 
to žmogelio nepasitraukė tol, 
kol tasai nesutiko ištrinti Gu
gio vardų, o jo vieton užrašyti 
Tareilos.

Tuo žemantauskas nepasiten
kino. Berinkdamas baliotus, jis 
ir kitus kalbino trinti Gugio 
vardą, o jo vietoj rašyti Ta
reilos. Ir jam pasisekė kelias 
moterėles prikalbinti. Kai \del 
t.avęs aš galiu tiek pasakyti, .jog 

elgiausi visai bešališkai: kas? kų 

norėjo nominuoti, to vardą ir 
užrašiau-

Susivienijimo 11 kuopos na
riai tokia Žemantausko diktatū
ra jau seniai piktinasi. Kai ku
rie tiesiog atsisakė nominuoti 
Pildomąją Tarybą, tuo pareikš- 
darni savo protestą. Mat, dik
tatūra—juoda ar raudona—nie
kam nėra maloni, išėmus fašis
tus ir bolševikus.

Atrodo, kad tie šimtaprocen
tiniai tautiečiai savo politika 
patarnauja tik bolševikams, 
kaip jie padarė praeitą metą 
kuopos* rinkimuose. Renkant 
kuojSos pirmininką, tautiečiai 
nominavo Ožunarį, senąjį pirmi
ninką, ir Tareilą. Tatai, žino
ma, suskaldė balsus ir bolševi
kai rinkimus laimėjo, pirmi
ninku išrinko p. Eortkų. Vai, tu 
dievulėliau mano, koks kilo 
triukšmas, jia nepagelbėjo nei 
žemantausko diktatoriški gaJ 
bumai. Prisėjo susirinkimą* 
nutraukti ir paskelbti naujus 
rinkimus, kad atsikratyti nuo 
negeistinų bolševikų.

Aš nors nepranašas, l^'t vis
gi drįstu tvirtinti, kad šimta
procentiniai patriotai tokiu savo 
elgesiu kaip tik prisideda prie 
bolševikų sustiprinimo, — jie 
jiems tikrai tarnauja-

—S. Senkus, 11 kuopos pro
tokolų raštininkas.

Spalių 24 d. patėmijau, kad 
vietinė LDLD Vokiečių svetainėj 
rengia prakalbas su programų. 
Garsinimuose buvo pažymėta, 
kad prasidės pusę po septynių. 
Pasiskubinau pavakarieniauti ir 
su savo prietelka nuvykau į pa
žymėta vietą- Matomai, tavorš- 
čiai iš kalno permatė, kad pub
likos nebus, nes nusisamdę sve
tainę, kaip kišenę. Viso svie
telio prisirinko net apie 50 asa- 
bų. Vėliau ėmė rinktis ir Ly
ros choras (tą chorą tiksliau 
butų vadinti rėksnių būreliu, 
kuriam priklauso apie 20 žmo
nių). Tokiu budu viso susi
darė 70 asabų.

Kai atėjau į svetainę, tavorš- 
Čius Bimba jau darė biznį su 
savo parapijonais, pardavinėda
mas jiems bolševizmo maldak
nyges. Gi tavorščius Andrulis 
galvą nuleidęs kažką pats sau 
šnibždėjo; gal būti, poteriavo. 
Kiek vėliau vakaro vedėjas (jo 
pavardės nežinau) pakvietė ta- 
vorščių Andrulį kalbėti.

Andrulis pasilieka Andruliu. 
Jis kalbėjo apie valandą laiko ir 
nieko nepasakė. Visa jo kal
ba susidėjo iš koliojimo tų žmo
nių, kurie netiki bolševikų za- 
babonais. Neužmiršo jis pa

birti juodukų, šiaip kito nieko 
nepasakė.

Po to, dainavo choras. Tiesa, 
butų daug geriau, jeigu jis vi
sai butų nedainavęs. Na, pasi
rodė, taip sakant ir vakaro 
žvaigždė, — tavorščius Bimba. 
Pirmiausiai jis pabagaslovijo 
Rusijos orlaivininkus, kurie at
skrido į Chicago kaip tik tą 
dieną. Girdi, rusų orlaivis toks 
didelis, kad vosne-vos Chicagos 
stotyj galėjo išsitekti. Mato
mai, kad susigriebė pasaĮcę^ 
kvailystę, tad kalbą nukreipė į 
kitą pusę. Esą tokios pavojin
gos kelionės, kaip sovietų lakū
nai padarė, dar niekas neatliko. 
Tai, žinoma, nesąmonė. Jeigu ne 
Alaskos žmonės, tai tie lakūnai 
dar ir šiandien butų bešlapiną 
savo uodegas vandenyne. Ant
ra vertus, lakūnų kelionė dide
liu pavojum nepasižymėjo. Jie 
visą laiką laikėsi netoli nuo 
sausžemio. Visi juk žmonės ži
no, kad tarp Sibiro ir Alaskos 
tik siaura vandens juosta tėra. 
Tai kur tie baisus pavojai? O 
ir lėkė jie želvio greitumu. Be
ne keturis' kartus buvo sustoję 

pailsėti. Dėliai tų priežasčių 
sovietų lakūnams niekas per
daug didelio kredito ir neduoda, 
nes jie jo ir neužsitarnauja.

Apie Gastonijos streiką be
kalbėdamas, Bimba tiek jsikraš- 
čiavo, Jog pasakė didžiausią ne
sąmonę. Girdi, “devynių mo
tinų kūdikis” Gastonijoj tapo 
nušautas. Tą kvailybę jis* dar 
ir pakartojo. Tik kai publika 
ėmė garsiai kvatoti, jis atsipei
kėjo ir pataisė: “motina devy
nių kūdikių” tapo nušauta.

Pasirodo, kad Bimba visai 
nemąsto ką kalba. Ot, kalba sau 
kas ant seilės užeina—ir gana-

Neužmiršo pagarsinti “Nau
jienų” ir Socialistų partiją. Pa
sakė, kad socialistų organizaci
jos visai nėra. O kiek vėliau 
pripažino tą faktą, kad socia
listai valdo Milwaukee miestą 
ir jis ten tapęs nuo bačkoš nu
stumtas. Tad kurgi to žmo
gaus sensas? Pas jį, matomai, 
viena ranka nežino, ką kita da
ro.

Baigdamas savo kalbą, Bimba 
labai išgyrė juodukus. Tu r bū
ti, jis ir jo kamarotas yra su 
juodukais giminingi, kad taip 
juos giria. O jų “Vilnis” nori 
didžiausią Chicagos lietuvių ko- 
laniją juodukais apgyvendinti.

Savo kalbą baigė labai “vy
kusiai”,—kas nestoja į darbi
ninkų organizaciją, “tie durni,

Kenosha, ,Wis.
Bolševikiški barškalai. — Chi- 

cagiečių pasirodymas. — Tri
jų pėdų tautos vadas. — Sta

tys “Du broliai’*. Liete vii)
teatras.

kaip velniai”. Butų gerai, kad 
kas susiprastų ir pasiųstų jį 
pas proto ligų daktarą. Kas 
nors su juo nebegerai, jeigu 
taip pliauškia.

Vienas tavorščius ^paklausė, 
kiek kainuoja pasportas norin
tiems išvažiuoti iš Rusijos. At
sakė, kad nežinąs. Tai tau ir 
žinovas. Apie Rusiją kalba 
keldamas ir guldamas, o tuo 
tarpu nežino paprasčiausių da
lykų. Tai reiškia, kad tiek jis, 
tiek jo prietelis Andrulis neži
no ką kalbąs.

Šį kartą nerinko pinigų trak
torių pirkimui. Gal gavo pa
matyti orlaivį ir suprato, kad 
su juo traktorių į Rusiją nebus 
galima pargabenti. Bet aukos 
visvien buvo renkamos: Gasto
nijos streikieriams. Surinko 
$9.00. Iš bolševikiškų malda
knygių biznio nelabai daug te
padaryta- Pasirodo, kad keno- 
shiečiai pradeda nebetikėti tais 
mekleriais. Kad kokios, ta- 
vorščiams* neužilgo teks aukas 
rinkti pas juodukus.

* * *

Spalių 27 d. German-Ameri- 
can svetaainėj Kanklių mišrus 
choras iš Chicagos po vadovys
te A. P. Kvedaro statė scenoj 
“Karnevilio Varpus”. Galima 
sakyti, kad kenoshiečiai pirmą 
kartą tokį veikalą tematė. Vei
kalas ilgas ir gana sunkus. Bet 
p. Kvedaras jį pastatė gana vy
kusiai. Tik vyrų kai kurie 
balsai buvo gana silpnoki, o tai, 
žinoma, gadino visą veikalą. Mo
terys pasirodė geriau. Publikos 
susirinko nelabai daug, — apie 
800.

v * * *
Kaip kitur, taip ir pas mus 

randasi visokio plauko žmonių. 
Prie keistenybių galima priskai- 
tyti 3 pėdų 2 colių milžiną. Jis 
—fašistukas ir tautos vadas, 
žinoma, kiek augimo, tiek ir su
pratimo. “Naujienos” jam vi
suomet už liežuvio užkliūva. O 
tai dėl to, kad jos nepučia į 
fašistišką dūdą. Susirinkimuo
se tas tautos vadas visus dur- 
nina. Bet štai nei iš šio nei iš 
to jis sumanė j’r jjįayašė “Nau
jienoms” korespondenciją, kur 
visai be jokio reikalo užgavo 
kai kuriuos’ narius. Kai atėjo 
-draugijos susirinkimas, tai tam 
trijų pėdų milžinui buvo užkur
ta tokia pirtis, kad jis nebeži
nojo nei ką bedaryti. Mažai jam 
betruko visai iš draugijos iš
lėkti.

>•: :J:

Kaip teko patirti, p-ni Pa- 
barškienė gana patylomis mo
kina Dailės Ratelį vaidinti vei
kalą “Du broliai”. Veikalas šį 
menesį bus pastatytas German- 
American svetainėj. Už tą dar
bą p-ni Pabarškienė užsitarnau
ja pagarbos'. Ji tyliai dirba nau
dinga darbą. H* *i«

Kažin kodėl musų senas so
cialistas ir veikėjas Jonas pra
deda lyg apsnūsti. Gal manai. 
Jonai, pasilsėti, o gal kas kita 
pasidarė?

♦ « «

Ponai S. Jocius ir W. Schlo- 
geris vėl atidarė savo kino te
atrą “Vogue”, 1818-52 St. Per 
trejetą metų jų teatrą rendavo 
kažkoki kompanija. Dabar jiš 
pereina į savininkų rankas- Tai 
yra vienatinis lietuvių kontro
liuojamas teatras ir lietuviams 
reikėtų jį paremti. Teatro savi
ninkai yra geri “Naujienų” rė
mėjai.

—Kenoshiiaus Pilietis.

Cleveland, Ohio
Tautiški darželiai

Pas mus dabar sujudo įvairių 
tautų ateiviai, kad parkuose bu
tų įsteigti tautiški darželiai. į 
miesto tarybą siunčiama daugy
bė prašymų. Tuo reikalu jau rū
pinasi penkiolika tautų. Lietu
viai taip pat neatsilieka. Susi
kūrė jau ir tam tikra draugija, 
kuri nuolat palaiko artimą kon
taktą su miešto tarybos nariais. 
Iš daugelio Clevelando organi
zacijų j tą draugiją tapo pa
siųsti delegatai. Viso draugija 
turi 30 delegatų.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Miesto taryboj darželių stei
gimo klausimas jau buvo svars
tomas. Užklausta įvairių tau
tų nuomonės :ar jos nori dar
želius turėti vienoj vietoj, ar 
išmėtytus po įvairius parkus? 
Vist] nuomonė yra tokia, kad 
darželiai turi būti vienoj vie
toj.

Darželiuose bus galima so
dinti tik tokie medžiai, kurie 
auga kiekvienos tautos tėvynėj. 
Medžius miestas pasodins ir 
tinkamai prižiūrės, bet jų at
gabenimu turės pasirūpinti 
kiekviena tauta.

Lietuviai pradeda rinkti au
kas ir rengiasi rengti parengi
mus, kad turėjus tam tikslui 
pinigų. Mat, Susidarys iškas- 
čių ryšyj su medžių pargabeni
mu, o priegtam dar norima tau
tiškame darželyj ateinantį pa
vasarį ir parrfmklus pastatyti.

—J. S. Jarus.

Rhinelander, Wis.
—-—~ < 

Keliauninkai, kurie savo laivuku 
keliauja apie Ameriką

7 ■

Jau gerokas laikas, kaip du 
rhinelandiečiaį—Alex Sharka ir 
Eugene Kabei sumanė pama
tyti Ameriką: apkeliauti ją van
dens kelįais. Juodu pasidirbo 
laivuką, į kurį įdėjo 16 arklių 
jėgos motorą. Laivuką nuga
beno į St. Paul, o iš ten išplau
kė į vakarines valstijas. Kelio
nė jau praleido virš mėnesio 
laiko, patyrė daug gero ir blo
go* ■ ■° 4 i O

Alex Sharka, lietuvis ir ži
nomo vietos biznierio sunūs', sa
vo laiške rašo daug-maž taip: 
Matome įvairių gamtos gražy
bių. Kai kuriuose -miestupse 
irius labai svetingai priėmė 
sporto klubai. Tennessee ir 
Louisianos valstijose žmonės tu
ri labai skirtingus > papročius'- 
šiaurinių valstijų žmogui butų 
gana sunku prie jų/ priprasti. 
Memphis mieste teko būti juo
dukų šokiuose', Tikrai įdomu 
buvo matyti fajų apsiejimą. 
Priėmė jiė muš labai manda
giai. Tik jiems buvo keista 
matyti visai • baltus žmones.-
Mat, ten ir baltodžiai nuo sau
lės yra pusėtinai parudę. *

Prisėjo ir už gyvastį kovoti. 
Mississippi upė vietomis yra la
bai pavojinga. Ėeikia būti la
bai atsargiam, kad nepakliuvus 
į sukuri. Tie sūkuriai traukia 
viską į dugną! su nepaprasta 
jėga. Vienoj vietoj mudu be
veik nepakliuvome. Nuo sūku
rio jau buvome tik penkios pė
dos'. Jeigu jis mus butų paga
vęs, tai kelione butų užsibai
gusi: vėliau patyrėva, kad tai 
pavojingiausias sūkurys visoj 
upėj. \

Pergyvenome ir kitų gana 
pavojingų. atsitikimą. Plaukėme 
per Missouri valstijų. Tą dieną 
buvome padarę 115 mylių. Vėlai 
vakare atsidūrėme tarp didelių 
kalnų. Smarkiai beplaukiant 
musų motoras užsikabino už 
medžio ir neteko vienos dalies*. 
Toliau nebegalėjome plaukti. 
Prisiartinę apie 35 pėdas nuo 
krašto, įmetėme inkarą ir prisi
rengėme nakvoti. Pasigamino
me vakarienę, pavalgėme ir šiek 
tiek pasišnekučiavę sugulėme, 
kadangi buvome* gerokai nuvar
gusiu. Anksti rytą pasigirdo 
keistas vandens pliuškė j imas ir 
musų laivukas pradėjo labai 
suptis. Pašokova iš miego. Tie
siog nesinorėjo ir savo akimis 
tikėti: dalis kalno atskilusi ii 
nusiritusi į upę. Vakare mus bu
vome apie 35 pėdas nuo kran
to, o dabar tiesiog iš laivuko 
galėjome į sausžemį išlipti. Va
dinasi, nugriuvęs kalnas už
tvenkė. upę. Taigi jeigu būtu
me arčiau sustoję prie kranto, 
tai kalnas butų palaidojęs mus.

Spalių 27 d. atplaukėme j 
Barton, La. Prisirišome savo 
laivuką prie plaukiančios bar
žos. Naktį gana smarkiai lijo, 
tad nutarėme vėlai keltis. Apie 
6 valandą ryto atplaukė garinis 
laivas ir pradėjo vilkti baržą. 
Pajutome, kad laivukas stojasi 
piestu. Dar porą sekundų ir 
mudu su visu savo turtu atsi- 
durėva šaltame vandenyj. Toj

vietoj buvo apie 20 pėdų gilu
mo. Laijnfe, kad abu gerai mo
kė j o va plaukti. IŠbūvova šlapi 
apie dvi valandas. Reikėjo su
žvejoti iškritusius iš laivuko 
daiktus. ' Lengvesnius pasisekė 
išgelbėti, bet sunkesnieji nu
marmėjo į dugną. žuvo labai 
daug paveikslų. Bartone turė
jome išbūti tris’ dienas, kol iš- 
sidžiovinome drabužius. Vėliau 
pranešiu daugiau.

Indiana Harbor, Ind.
Bolševikų didelės prakalbos

Bolševikų didelės' prakalbos 
įvyko lapkričio 7 d. Jas suren
gė iš East Chicago didžiųjų 
raidžių kombinacija, kuri skam
ba Aidi ja.

Pirmiausiai reikia pradėti 
nuo publikos. Jos buvo “labai 
daug”. Mat, ji buvo specialiai 
kviesta iš visų kampų. Pribuvo 
lyderiai iš visų apielinkių. Du 
atvyko iš Chicago Heights, vie
nas iš Gary, visas pustuzinis 
iš E. Chicago, penkios mažos 
mergaites ir aštuoni vyrai bu
vo vietiniai. Beje, užmiršau 
dar priskaityti vieną moterį su 
mažu kūdikiu ant rankų.

Tai matote kiek buvo to svie
telio, kuris su bolševikais eina. 
Kas dabar gali tvirtinti, kad 
minios ne su bolševikais?

Kaip ten nebūtų, bet musų 
miesto lietuviai yra pakanka
mai gabus ir patys pajėgia su
rengti prakalbas; ir savo ren- 
giamaS)prakalbas jie gana skait
lingai lanko. Jie nereikalauja 

Pasivažinėsim as

Pasako
Pastebėtiną
Dalyką!

Tho įtoadotar, 9535; Tho Phaoton, 9535; Tho Coach, 9595; 
Tho Cęųpo,.9Š95; ThaSpott Ooiupo. 9645. T ha Sedan, 
9675; Tho Importai Sodan, 9695;. The Sodan Dotivory, 9595; 
Llįht Dolivoty (Chaooia only), $400; l^į-Ton Truok (Chaa- 
aia only), 9545; 1)4-Ton Truck HChaaaia vrith Cab), 9650. 

Ali pricoa f. o. b. factory, Flint, Michiįan.
Consider the delivered price na well a* the Hat (f. o. p.) price when 
comparing automobile value*. Chevrolet delivered price* include 
only authorired charge* for freight and delivery, and the charge foc 

any additional acce«*orie* or hnanclng deaired.
(411)

Dabar yra Chevrolet Nacionalė Dettionstravimo Savaitė. 
4

Atlankykit Arčiausį Chevrolet Vertelgą
Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus Chevrolet ver 

telgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo
SOUTH

F. L. Qtnwford Motor Bale* 
0321 Tottage Grove Avė. 

Witte Motor Sale* 
Blue eland, UI.

Bchuller & Hafner Chevrolet Co. 
4741 Cottage Grove Avė. 

Spooner Motore, Ine. 
Harvey, UI.

McManus Motor Salee 
6711 8. VVestcrn Avė. 

Mlctrtirnn Avė. Chevrolet Co. 
2234 8. Mlehlgan Avė.

Nleburger Chevrolet Company 
7744 Stony Tsland Avė. 

A. 9. Ooeterbeek Motor Co. 
7541 8. Halated 8t.

Ortne Bro*. & Sheeta Motor Co. 
0022 Cottage Grove Avė. 

Hnjierlor Motor Sale* 
6043 8. Halated 9t.

Sclp Chevrolet Company 
8622 Commcrelal Avė. 

Warme Motorą, Ine. 
Chicago Height*. III. 

Argo Motor Company
6211.10 Archer AVe., Argo, III.

Young A Uoffman 
1700-11 W. 90th 8t.

ATEIKITE— P ASI VAŽINĖ KITĘ ŠIUO SENSACINGU ŠEŠIŲ 
, CILINDERIŲ AUTOMOBILIU

A1 SIS IN THE PRICE RANGE OF THE FOUR

kad tokie bolševikėliai juos 
šviestų su savo kalbėtojais. Tai 
jau antrą kartą East Chicagos 
raudonieji nudega nagus, nesu- 
traukdaini pas mus publikos 
savo jomarkui.

Palikiriie bolševikus bolševi
kams1, o eikime prie kalbėtojo. 
Garsinimuose buvo paskelbta, 
kad kalbės Senas Vincas. Gar
sinta, kad jis kalbės apie visą 
pasaulį ir apie kitokius dalykus. 
Pirmininkas pristato kalbėtoją. 
Pastarasis apgailestauja, kad 
Amerikos darbininkai mažai dė
mesio tekreipia į darbininkiškus 
reikalus. Esą kur tik neįvyksta 
streikai, visur jie yra pralai- 
miami.

Tai tiesa. Bet dažniausiai 
darbininkai pralaimi tose vieto
se, kur bolševikai prikiša savo 
nagus su savo provokatoriais. 
Toliau sakė, kad mašinos pava
duoja darbininkus.

Bendrai imant, kalbėjo ne
blogiausiai. Nieko nekoliojo, 
nieko nesmerkė. Nieko nemi
nėjo apie “Naujienas” bei “Tė
vynę”. Nekoliojo nei sau ne
patinkamus asmenis. Smerkė 
tik tuos, kurie nenori skaitytis 
su unijistiniais darbininkais.

Tatai man labai patiko, nes 
prakalbose buvo du lietuviški 
kontraktoriai, kurie nesiskaito 
su organizuotais darbininkais. 
Vienas jų K. M.; sakoma, kad 
esąs raudonas nuo galvos vir
šaus iki kojų padų. O kada 
jam reikia darbininkų, tai tas 
raudonasis kontraktorius visais 
budais lenkiasi unijistų. Mat, 
bijosi, kad nereikėtų kiek bran
giau už darbą mokėti. Tas kon-

Ar jus pajautėt smagumą <jo šešių cilinde- 
rių veikimo — taip švelnaus, tykaus ir be 
jokio virpėjimo, jog jus veik visai užmir
štat, jog ten yra motoras?
Ar jus žinote patenkinimą jo šešių cilinde- 
rių atsargos jėgos — pasirengusios visuo
met šauti jus priekyn prie trafiko šviesų*, 
išvežti jus per stačiausius kalnus, ar skrieti 
su jumis vieškeliu?
Ir ar jus žinote, kad kiekvienas, kuris išsi
gali turėti bile kokį karą, gali įsigyti Chev
rolet Six?

* * *
Jeigu jus niekad nesate važiavę šešių cilinderių 
karu, jus negalite įsivaizduoti vien savo vaizduote 
Chevrolet veikimo.
švelnumas! Nėra drebėjimo visame automobiliu jo 
-----nėra kra-Limo valdomojp rato----- nėra virpėjimo, 
kuris išliuosuotų langus ttr duris!

Palankumas! Jėga, kuri plaukia šilkine sriove—ir 
niekad nebūna jokio požymio “vilkimo!”
Tykus! Motoras vos tik šnabžda. Jus galite važi
nėtis ištisas valandas be mažiausio nuovargio delei 
ūžimo!
Bet kam bandyti žodžiais apipasakoti dalyką, kuo
met tik pasivažinėjimas suteiks jums faktus? Atei
kite. Karas laukia jus.. Dabar!

SOUTH— (Contlnned) 
Aehland Avė. Motor Sale* 
0436-42 8. Ashland Avė. 

Norman M. Barron Chevrolet 
Sale* 

2330-43 W. lllth St. 
Banman Chevrolet Sale* 

3016-20 Archer Avė. 
Caley B rot hera » 

10638 8. Mlehlgan Avė.
■ '1 iv 1 S, 
NORTH 

Uptovrn Mėtota Corporation 
4809 Broadway 

IVeacott-Achonlau Company, Ine. 
1240 Chicago Avė., Kvanatoa 

Alhany Park Motor Sale* 
3102 L*wronce Avė.

Blameuaer-Kgan Chevrolet Sale* 
N’llea Center, III. 

De* Plainea Motor Co. 
De* Flalnee, III. 

Mllwankce Avenue Motor Sale* 
2004 Mlkvaukee Avė.

Bmart Chevrolet Company
_ La Grange, III.
I)ea rialne* Valley Motor Sale*

Leninai. III.

Ketvirtadienia, lapk. .14, ’29 

traktorius pasišaukia skebus ir 
savo draugus juodukus, kurie 
dirba už labai menką atlygini
mą. ‘.j '

Kitas ponas yra M. T., p] m b 
beris kontraktorius. Jis irgi di
delis revoliucionierius. Raudo
nų raudoniausias. Bet darbi
ninkus samdo kuopigiausius.

žiurėjau aš į juodu, kai kal
bėtojas ėmė smerkti darbinin
kų išnaudotojus. Tarsi ant karš
tų žarijų sėdėdami raivosi. Kal
bėtojas visai netikėtai pataikė 
ir jiems. Atėjo juodu, mato
mai, pasiklausyti, kaip bus nie
kinama “Tėvynė” bei “Naujie
nos”, o čia patys gavo į kailį.

Iš visų bolševikiškų prakal
bų, kiek tik man teko girdėti, 
šios, be abejonės, buvo rim
čiausios. Man patiko kalbėto
jas. Patiko jis ir daugumai ki
tų klausytojų, išėmus tuodu 
kontraktoriu ir dar vieną kitą 
davatką (buvo ir tokių). Mat, 
kalbėtojas gerokai užvažiavo 
kunigams.

Baigdamas savo kalbą, kalbė
tojas ragino skaityti “Laisvę” 
ir “Vilnį”. Bet tai ir viskas. 
Daugiau jokių komplimentų 
bolševikams nepasakė.
x —Buvęs.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'r 
tepataria Lietuvos bankai

WE8T—(ConUnned) 
Weat Auto Bale* 

2632 Wa*hlngton Blvd. 
Ilrlje Motor Sale* 

6028 Rooaevelt Koad. Oak Tark 
George W. Purst Chevrolet Co. 

741 W. Jaokaon Blvd. 
Elmwood Park Motor Co. 

Elnnvood Park, Ui. 
Flvek'a Role* & Bervlne 
2432-40 S. Kedr.le Avė. 
Keenan Chevrolet Bale* 

0323-20 W. 22d 8t., Cicero, UI. 
Klng M»tor Kale* 

Maywood, UI. 
Letvla Auto Bale* 
3400 Ogden Avė.

Murray Service * Motor Co. 
602 Mhdiaon St., Oak Park, UI. 
Kay O'CdnneU Motor Company 

4620 W. Madl«on 8t. 
liarry M. Keid Motor Company 

0810 W. North A ve. 
KooHevelt Motor Sale* 
3838 Kooaevrlt Road 
R. A N. Motor Bale* 

6827 Ogden Avė., Bervryn 
Taylor Chevrolet Bale* 

Melroae Parkk Ilk 
E. H. Fleck * Company 

Hlnvdale, UUnola



Iš ARGENTINOS

JUOKAI
Iš maudymosi sezono,

CREOMULSION
P?gaLMM»wm

SENOVĖS
PRAŠALINTASTAPO

y'

Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

TUBBY Discretion.

rtocKr 
sitiKd

’lNSOg- 
įv-CAV

Kieno galva neturi nosies 
Cukraus.

Vargamistra (gieda): — 
gyvenu ant aukštybių!

Girtas (įėjęs j bažnyčių) 
Ar velnias tave ten užnešė?

YAAAA 
aahhh
HHAAA

YAAAąa- 
WHAT'D BE THE 
COOD OF HlTTlk)' 

HE'D OAJLY 
\ HlT ME BfcCK >

i WAS ŠIITO' CK) \ 
A 80X DOVUM IAJ FpOAJT 

OF MILIERS STORE AM' 
BVCK ^EEKIA) POSHEO 

. ME OFF AK)' I HURTy 
< My HE A D

—Klausyk, vyreli, tu savo se
najam kostiume jokiu bud u j 
teatrą negali eiti. Ar ne tiesa?

/ GEE, \ 
vuhatvthemattah 

RUKrr? 
vuhaddaya

< cryiaT FqQ? >

VJHV DIDM you SOAK \ 
OME? -THAt'5 5 

'THE VJAV *Tc PO VJITH 
’THA'T GUY-GNE'IM 
AGOODSVUIF' PVMCH OA)
< THE NOSE

kongresų
Lietuvių 

kuries pa
tapo sutiktas entu- 

aplodismentais.

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

510-M 
CREOMULSION Co., Atlanta, Ga. 
Atsiųsk dykai bonkutę Creomulsion 

nnn užsitęsusio kosulio po šalčiui. 
Vardas ..............................................

Gatve ...... ..........................................
Miestas ................... Valstija .......
Viena bonkutė šeimai. Rašyk aiškiai

Northamerikietis atvyktų Ar
gentinon bent su 3000 dolerių 
rimtai spaustuvę uždėti ar prie 
“Argentinos Naujienų” leidimo 
prisidėti, tuomet butų labai 
lengva visas Argentinos lietu
vių visuomeninis gyvenimas 
tinkamon vagon nustatyti ir į- 
kunyti visi tie 
čia senai reikia 
kilniam rimtam 
plati dirva, tik 
iradžiai

Nėra Dirbtino Gėdingumo!

PRIETARAS

- Ne. a žmogaus, kas jam p 
i<p,—sako spauda. Tok •
..ogus yra jis pats, bet jis j u 

$) metų senis (sulig konst tu- 
i jos prezidentas negal būt s~ 
icsnis 65 metų) ; jis nevedę 
f kas taipgi prieš konstitucijų), 
> dėl to tik moterys su juo 
„isckmingiau reikalus atlieka.

šia opera 
jau galiu juos’ pa- 

Bet kad jie mane per- 
nerugotų, aš padariau žy- 
kad jie gautų Babravičių, 
ir jiems žinomas ir galės

reikalai, kurie 
padaryti. Pra- 
darbui čia yra 
reikalinga lėšų

Jau nebėra skaitoma nepadoriu dalyku gyrimas tavorų spavsd intuose skelbimuose. AMERIKOS INTELIGENTINGOMAS 
uždusino tą prietarą, ir šiandieninis biznis, Įvertindamas naudingumą, pagerbia šį laikotarpį, kaipo skelbimų gadynę.

Tarnaitė:- Tamstos', ponuli 
Prašom arbatos.

pastebėtinų rekordų 
nuo virškinimo pajii 
daugelio metų užkiš*

Palangos pajūry guli visiškai 
nuoga poniutė. Prie jos prieina 
policininkas ir sako:

—Ar tamsta nežinai, kad be 
kostiumo negalima maudytis.

—Nagi aš nesimaudau. šiaip 
sau ilsiuosi.

Šeimininkas (netikėtai jėju 
šiai tarnaitei)Tu kurio vėl 
nio čia ieškai?

Nuo 10 iki 14 dienai spa
lio tęsėsi Argentinos Partido 

‘Socialistą XX-tas metinis kon
gresas. IŠ visos šalies dalyvavo 
280 delegatų. Išnešta daug re
zoliucijų partijos, kultūros ir 
šalies gyvenimo klausimais.

Spalio 12 dieną 
sveikino Argentinos 
Socialistų Sąjunga, 
sveikinimą 
ziastiškais

© 1929.
The Amencsa 
Tobacco Co., 

M fra.

Gyvenimo stagnacija .

Metus pa viešpatavęs prezi
dentas llipolito Yrigoyon pri
vedė šalies gyvenimų prie ab- 
soliutčs stagnacijos: Kongresą 
; 5 vaikė, senatą atostogams pa 
lei o, minis-toriams liepė ji ne
užtarinėti.

______ _ ____________________ .

Montevideo Petraus- 
vieną savo draugą

Bebravičiui per 
, kad Babravičius 

Petrauskui savo 
liuosas. Petrauskas

Lietuvių tarpe
Nuo bedarbės daugiausia ken

čia tų tautų imigrantai, kurios 
iš savo tarpo neturi pramoni
ninkų ir yra organizatyviai de
moralizuoti. Lietuviai šiuo at
žvilgiu užima pirmą vietą1: keli 
latreliai jodo ant bolševikiško 
arkliuko ir gyvena iš darbinin
kų kruvinai uždirbtų centų, ku
riuos jie nuo jų kolektuoja ro
jaus “Jotams”. Konsulas joja 
ant valstybinio žirgelio ir tik 
savo balno likimu rūpinasi, net 
teoretiškai, sudarydamas są
jungą su maskauskom erkėm. 
Jiem abejiem potogu žvejoti 
Irumstame vandenėlyje.

Lietuviuose palaikoma vergi
jos dvasia ir auklėjama pavy
das; bet pavydas ne link sve
timų, o vien link savųjų. Tas 
kurs sugeba išsimušti gyveni
mo pryšakin savo sunkiu darbu 
kad ir svetimtaučių tarpe, tai 
bolševistinės ir fašistinės er
kes tuoj bando pakišti koją 
bjauriausiomis provokacijomis.

Reikalinga, kad bent vienas

Argentinos komunistų parti
ja buvo pasidalinusi j dvi gru
pes: tapo išmesti iš “partijos” 
visi lyderiai, kurie patys save 
delegavo Rusijon ir besi važinė
dami išeikvojo visą kasą. Dabar 
likusieji vėl skilo dėl naujų . - 
gysčių partijoje. Dabar kas ‘ ly
deris”, tai “partija”...

Spalio 3 d. politiniais s u m. 
Limais tapo nužudytas jo sek 
rotorius Carrascos. Jei seni 
“nepasitaisys”—-laukiama revo 
’iucijos.

Petrauskas važiuoja Europon
-Nusibodo man Amerika: 

pasiilgau Europos centrų, pasi
ilgau Lietuvos, —sakė Kipras 
Petrauskas jūsų koresponden-

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimta liga. Jus galit jį tuoj sustabdyti 
su Creomulsion, pienuotu creosotu, 
kuris yra priimnus gerti. Creomulsion 
yra medicinos išradimas dvigubos 
naudos; jis palengvina ir gydo plė
vės uždegimą ir sulaiko bakterijų/ 
daugėjimą.

Iš visų žinomų gyduolių, creosotas 
yra pripažintas didelių medicinos ži
novų kaipo geriausias gydytojas nuo 
kosulio, šalčio ir bronchito uždegimų. 
Creomulsione randasi, apart creosoto, 
kiti gydanti elementai, kurie paleng
vina ir gydo plėvės uždegimą ir su
stabdo peršėjimą, kuomet creosotas, 
paimtas i vidurius, dasigauna j krau
ją, užpuola ligos centrą ir sustabdo 
bakterijų daugėjimą.

oc MMtMMNMIO*

Pagelba nuo Gasii, 
Pilvo Skaudėjimo, 

Kvaitulio.
Daktarai mokina mus, kad 90 nuoš 

visų ligi) paeina nuo pilvo ir viduriu 
sujrimų. Jus negalite būti 'sveikas, 
jei jūsų virškinimas yra prastas; jus- 
veikiausia susirgsite, jeigu maišia 
nebus jums skanus i tinka.nai jo ne 
įrakinsite.

.an'ac turi

t i avilį. auu .UKulic Hliulu I

Madison, Wis. —• Michael 
B. Olbrich, Wissonsin universi
teto regentų tarybos narys, ku
ris prieš kiek laiko nusižudė dėl 
silpnos sveikatos. Jis buvo 48 
metų amžiaus.

Kapitalistai siunčia savu k 
italus Ncw Yorkan, o darb 
inkai be paliovos darbo ieško. 
• negauna.
Yrigoyenas yra absoliutis’ š 
s diktatorius:

Stambios industrijos firmos: 
petroleo kompanijos, gelžkelių 
statybos kontraktoriai, stock 
yardų statytojai, subrolyję ka
sėjai 
tęsimu, kol senis pats neįsiti
kins ar jo ministeriai neturi 
kokių kombinacijų su svetimų 
šalių kapitalistais?

—Na, o kada aplankysite 
North Ameriką?

—Gal sekantį metą važiuosiu 
vienas iš Europos.

—O kaip Tamsta paliksite 
rusų operą “Prine de Paris”, 
juk be Tamstos jiems bus sun
ku tokios didelės muzikos my
lėtojų minias sutraukti?

—Sulig mano 
sutarties a 
likti, 
daug 
gins, 
kuris 
su jais aplankyt Centralinę ir 
North Ameriką.

Iš šalies teko girdėti, kad 
sėsdamas laivan Buenos Airese 
kelionei į 
kas praši 
telegrafuoti 
“Naujienas” 
telegrafuotų 
adresa, jei

Jis atrodytų labai geras savo 
šaliai, bet darbininkai, minio

i - prie f r b ;kų vartų sto ėd - 
mi, ^auna sargų atsakymu 
’-'d senis neduoda dirbti.

— Duosiu jiems Babravičiaus 
adresą— tegul derasi telegra
fu: per 3 savaites Babravičius 
gali čia būti. Nežinau, kaip jis 
į tai žiūrės, bet jis visgi lietu
vis...

Nors visa spauda perpildyta 
ki usiomis recenzijomis apie 

Kipro dainavimą; nors teatrų 
auditorijos ji sutinka ir lydi 
griausmingais aplodismentai.; 
nors jo pasirodymas viešose 
vietose sukelia ovacijas, ir nors 
materialiu žvilgsniu jis’ nėra 
nuskriaustas* bet iš pasiilgimo 
Europos, Lietuvos ir šeimynos 
(kaip spauda sako)— Petraus
kas apleidžia Pietų Amerikai 
jau sekantį mėnesį.

Butų malonu, kad Babravi-1 
čius toje operoje užimtų pirmo-! 
:o tenoro vietą.

,\ /r^ TOASTED" y / l

nėjusi'.i,
iilrs. \vultei J. Eiisbie, 21US 

.ind Avė., Detroit, M ch., sako; 
t-ius metus kentėjau nuo vidurių 
Irimo ir mano apetitas buvo visiška 
išnykęs. Tanlac ištikrųjų padarė ste 
buklus! Dabar mano virškinimas yra 
toks geras, kad galiu valgyti viską.’

Jeigu jus kenčiate nuo gasų, pį|v< 
ar vidurių skaudėjimo, kvaitulių, ve 
mimo, konstipacijos ar neveiklių ke 
penų; jeigu jus neturite apetito, ne 
gal te miegoti ir esate nervingas, nu 

Ai nuivęs. jus esate reikalingi Ta> 
r Ta: yra geri, gryni vaistai, pa

' i- šaknų, ž i’ių ir žievių. G-i 
š ų v stų nuo -avo a ti»

k od.> I inig-'i bus <iig

cigaretose darytose senoviniu budu.

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

Trąs dienos kosulio yra 
jum pavojaus ženklas

Creomulsion yra užtikrintas gydy
mui kosulio nuo šalčio, bronchito, ir 
mažesnius bronchito skaudėjimus, ir 
yra geriausias atbudavotojas kūno po 
šalčių ar flu. Pinigai gražinami jei 
nepagelbsti po naudojimui sulyg nu- 
rodirno. Reikalauk pas savo aptieko- 
rių. Siųsk kuponą dykai sampeliui.

“tą spraginimas padarė”—
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas eiga- 
retą — Progresas padaryta. Mes pasalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabaką.

• I

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

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

“SPRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi

f •'

L.- -J J ... .■

11-

3

—Na, žinomą, taip aš eiti ne
galiu!

—Aš taip ir maniau ir paė
miau vieną bilietą tiktai sau.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls a Pamaus Vlvanl Sėt and in- 
cludos faco nowdor, JI.00; Ūouge. 75c, 
Tissuo Crenm 11.00, Dcpllatory |1.00, 
Facial Astringcnt |1.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet VVater <1.26. Fcrfuino $2.75, Hrtl- 
llantine 75c, Skln Whftener 76c. Totai 
Valuo $12.00. Spocial nrice, $1.97 for all 
ten plecea to Introduce thfs line.

Vardas ................................

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

Bea Van 580-5th Avcnue, New York

For COLDS, COUGHS 
Sore tliroat, muscular 
rheumatic achcs & pains 

AT ALL DRUGGISTS

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko« 
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado austata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lotjs, U. S. A.

25*
> ra tinkam.

vailLi mokėti
u z tfor*
danty
mostęlę

k-

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25”

IftUAYIklAJS NtltCMl 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURK 

TU tlNOTI MTA

r^tlivtU* »pl»

n» uatyruii' <1i.trU

► .>» MMKrlndtnių taisyk 
it, <J«i mergina •veiksim, rei
ki* nllalkjftt •ietenm norma
liam. .lovyj* Normali* mink- 
ttintniM Ir dieta turi būt var- 
n jam*. Eaent reikalui yra

- ■idiiick •artvti nnjoi. ne* H* 
>.k . •veikatMl Ypatinga!
i|i>»rttz e r* <XJMtO«OkUo

• u«>< turėtų buu turu, 
s- Paimi* Umktr< <1M 

•uv* l»e >M>adarr«
-VK<O*''

»'P
«ru»l *1 

lebčiatA* K t
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Exccpt Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

$8.00
$7.00
$8.00

3c

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
per copy

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

.. 3c

... 18c
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KAI NESIVADUOJAMA SVEL 
KU PROTU

Entered as Sccond Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............. ......... .....
Pusei metų ......_.................
Trims mėnesiams .......... ..
Dviem mėnesiam ______
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __________
Savaitei ___ ____________
Mėnesiui ______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams __ _____   $7.00
Pusei metų ___  3.50
Trims mėnesiams ..............  1.75
Dviems mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui  .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ______ ...__________ $8.00
rusei metų _____________ — 4.00
Trims mėnesiams __ .:......  2.5d
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Vienuolių Marijonų sukursty
ti, musų kunigai griebėsi šv. 
kanonų, kad uždrausti katali
kams dalyvauti “bedievių ir so
cialistų” rengiamuose radio 
koncertuose. O tuo pačiu laiku 
pats Marijonų organas savam 
programui pakvietė p-lę G- Ši- 
diškiutę, kuri 
diainininkė!

Dabar yra 
kuriuo kanonu
gams’ vienuoliams savo propa
gandai vartoti bolševikų artis
tus?

yra bolševikų

klausimas, sulig 
yra leista kuni-

“STARAI” VĖL NUPUOLĖ

Jau ilgokas laikas pranešimai apie “stakų” (šėrų, 
akcijų) kainas Wall-strytyje užima pirmą vietą Ameri
kos laikraščiuose. Apie jas šiandie visi žmonės kalba, ir, 
kaip sako žinios iš Washingtono, dėl jų yra susirupinusi 
net ir Jungtinių Valstijų valdžia.

Amerikos finansiniuose centruose siaučia panika, 
kuri vis labiaus ir labiaus apima ir kitas biznio šakas. 
“Stakų” kainos kuone kasdien smunka žemyn; didžių
jų bankininkų pastangos tą smukimą sulaikyt iki šiol 
buvo bergždžios.

Kokia yra to priežastis, dar kolkas niekas negali 
išaiškinti. Tuo tarpu galima tiktai tiek pasakyti, kad 
prieš prasėdėsiant šitam kriziui biržoje, kompanijų Še
rai buvo iškilę perdaug aukštai. Jie kilo be paliovos per 
kokius dvejus metus ir buvo pasiekę tokios aukštumos, 
kurioje ilgai išsilaikyti negalėjo. Todėl puolimas buvo 
neišvengiamas.

Bet visų finansininkų nuomonė yra ta, kad šiandie 
“stakai” jau yra nupuolę žemiau savo tikros vertės, ir 
jeigu puolimas dar ' tęsis, tai grasina pavojuj visam 
krašto bizniui. Kada kompanijų šėrai labai nupuola ir 
niekas nebenori jų pirkti (o publika šiame dalyke elgia
si keistai: kada šėrai pigus, tai ji stengiasi jų nusikra
tyti; o kada jie brangus, tai ji juos godžiai perka — iki 
nudega nagus), tuomet kompanijoms sunku yra gauti 
kredito bankuose bizniui vesti. Todėl biznis ima apsi
stoti ir prasideda “blogi laikai”.

Kas šėrų kainas taip staigiai ir smarkiai nupuldė 
per keletą paskutinių savaičių — spekuliantai, ar kitos 
kokios priežastys, gal paaiškės paskiau, ypač jei valdžia 
ims daryti tyrinėjimą. Bet tuo tarpu mes savo skaity
tojams dar kartą priminsime, ką jau esame sakę ne 
kartą: nespekuliuokite, laikykitės iš tolo nuo Wall-stry- 
čio! Dėti savo sunkiai uždirbtus pinigus į “stakus”, 
apie kurių vertę žmogus neturi jokios nuovokos, yra 
tokia pat rizika, kaip “investuoti” į Bišofo ”spešelus”.

Tas pats Marijonų organas 
bando prikibti prie “Naujienų” 
už tai, kad jos dabar gyrė dai
nininką p. Romaną, kuomet pir
miau buvo įdėta apie jo daina
vimą vienam Vyčių vakare ne
palanki recenzija. Juokingi yra 
tie Marijonų rašytojai. Argi jie 
nesupranta, kad dainininkas ga
li atlikti vieną dalyką geriau, 
kitą blogiau? Pagaliau, ta re
cenzija buvo prisiųsta “N-oms” 
pašalinio žmogaus, kuris buvo 
atsilankęs į Vyčių choro vaka
rą, ir redakcija neturėjo gali
mumo spręsti, ar ji buvo tiksli, 
ar ne. Recenzentui buvo duota 
vietos laikraštyje išreikšti savo 
nuomonę.

Fanatizmas ir pavydas taip 
aptemdė akis Marijonų drgano. 
štabui, kad jisai visai neteko 
logikos ir sveiko proto.

VINCAI PERLAUŽTA
ŠONKAULIS

Vienas Bostono laikraštis 
praneša, kad kumštininkas Juo
zas Vinča, kuris neperseniai 
yra atvykęs iš Lietuvos, perei
tą ketvirtadienį pralaimėjo ant
ras savo kumštynes Keene, N. 
II., su Austrijos čempionu Piet- 
ro CorrĖ Be to, Vinča tapo sun
kiai sužeistas: jam perlaužta 
vienas šonkaulis.

Arenoje Vinčos kampe buvo 
Sharkey, kuris Lietuvos kumš
tininku rūpinasi.

p. KAMARAUSKAS NEBE-
KANDIDATUOS

“BUS KARAS”

Maskvos “Pravda” vėl pranašauja karą. Šį kartą ji 
ne tik bendrai kalba apie karo “neišvengiamumą” kapi
talistiniam pasaulyje, bet jau įvardija ir valstybes, gu
rios turėsiančios netolimoje ateityje griebtis ginklo 
prieš viena kitą. Tos valstybės tai — Anglija ir Ameri-

S. L. A. yice-prezidenitas, 
Viktoras Kamarauskas', prašo 
įpus pranešti, kad šiuose SLA. 
viršininkų rinkimuose jisai ne- 
bekandidatuos į jokį Pildomo
sios Tarybos urėdą.

P. Kamarauskas nori, kad jo 
vietą užimtų naujas asmuo, nes 
jisai jaučiasi jau pakankamai 
tarnavęs' Susivienijimui. 
SLA. nariams patartina 
jo šituo noru ir elgtis.

Tad 
sulig

Sulig Rusijos bolševikų vyriausiu organu, karas 
tarp Anglijos ir Amerikos būtinai kilsiąs dėl to, kad 
prezidentas Hooveris savo prakalboje lapkričio 11 d. 
pareiškė, jogei laivai, kurie gabena maisto produktus, 
privalo būt juroje taip pat neliečiami, kaip laivai, gabe
nantys sužeistuosius ir ligonius.

Šituo savo pareiškimu Amerikos prezidentas pasi
sakė už “juros laisvę”. Tuo gi tarpu Anglija iki šiol 
laikėsi tradicijos, kad karo metu galima pulti juroje 
kiekvieną laivą, kuris ką nors gabena priešams. Kaip 
žinoma, per didįjį karą dėl.šitokio Anglijos elgesio, 
Amerika ką tik nepaskelbė jai karo.

Taigi Maskvos “Pravda” mano, kad tas Anglijos ir 
Amerikos nuomonių skirtumas juros laisvės klausimu 
būtinai iššauksiąs tarp jų ginkluotą konfliktą. Bolševi
kų organas nenori matyt, kad Anglijoje šiandie yra ne 
tokia valdžia, kokia buvo didžiojo karo metu arba pir
miau. Angliją dabar valdo socialistinė darbininkų par
tija, ir pirmas jos žinksnis, perėmus valstybės vadeles 
iš konservatorių, buvo atsiųsti savo vadą MacDonaldą 
Amerikon augščiaus nurodytam nuomonių skirtumui'

LIETUVOS ŽINIOS

Pąbčgo Šakių miesto 
bulmistrąs

ŠAKIAI. — Iš patikrintų ži
nių teko sužinoti, kažkur din
go šakių miesto burmistras 
Šmitas. Pabėgimo priežastis ga- 
lutisai neišaiškinta, tačiau spė
jama ar nebus tie nemalonus 
išaikvojimai ir šiaip įvairios šei
myninės nelaimės.

GRIAUSTINIO AUKOS

MacDonaldas, būdamas Washingtone, kaip tik ir 
siūlė prezidentui Hooveriui susitarti dėl juros laisvės.

Kol darbininkai Angliją valdys, tol karo tarp Ang
lijos ir Amerikos nebus. Vadinasi, jei “Pravda” norėjo 
pasitarnauti pasaulio taikai, tai ji turėjo ne gązdinti 
publiką karo pranašavimais, bet pasakyti: Kam rupi 
pasaulio taika, tas privalo teikti visokią paramą Angli
jos Darbo Partijos valdžiai! •

BOK IŠKIS. — Rugsėjo 2 
v. vakare užėjus lietui 

perkūnija tapo užmuštas orin
čioje Kovelių pil. Pr. Gavėnas, 
o jo du kaimynai apdeginti, 
nes buvo pas jį užėję nuo lie
taus. Žaibas įėjo pro slogo 
skliautus ir užmušęs Gavėną 
išardė aslą ir išėjo pro duris. 
Gavėnas buvo pirmeiviškų pa
žiūrų, todėl davatkos plepa, kad 
tai buvusi Dievo bausmė. Be 
to dar gauta žinių, kad Rokiš
kio ap. žaibas padegė 7 vien
kiemius. Žaibo apdegintų žmo
nių yra keliose vietose.
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Rudos gabenamasis laivas “Marųuette”, kuris praeitą ketvirtadienį per tirštą rūką užgavo 
Michigano ežere ir paskandino krovinių garlaivį “Senator” su septyniais įgulos žmonėmis.

BOLŠEVIKAI, AE
ROPLANAI IR 
TRAKTORIAI

la-Vos pasikėsino bolševikų 
kūnai skristi į kapitalistinę 
Amerikos šalį, kur buržuaziškų 
dolerių niekuomet netrūksta, ir 
kur patys bolševikai važinėja 
puikiais automobiliais, o jų pa
čios vaikščioja šilkinėmis pan- 
čiakomis, kaip Maskva užsuko 
mūsiškių bolševikų gramafoną 
ir šie pradėjo visa savo gerkle 
rėkti, kad jau atlekia sovietų 
lakunai, valstiečių sūnus, ir kad 
juos reikia pasitikti ir nupirkti 
dovanų visą tuziną traktorių. 
Taip per kelioliką savaičių bol
ševikai savo laikraščiuose, ant 
gatvių ir prakalbose ragino dar
bininkus rengtis prie pasitiki
mo lakūnų, rinko, kur tik galė
jo, dolerius ir žadėjo pirkti 
traktorius’.?

Po keliolika savaičių ir net 
menesių laukimo, sovietų laku
nai vargais negalais pasiekė 
Ameriką. Tada, tėmijant bol
ševikus, atrodė, kad pasaulyj 
daugiau nieko ir nėra, kaip so- 
vitų lakunai ir kur tik nepasi
sukai, ten bolševikai prisispy
rę kaulijo pinigus iš žmonių 
traktoriams pirkti. Taip buvo 
bent Chicagoje. Iš to riksmo 
ir triukšmo bei rašto, kurį kėlė 
bolševikiški rėksniai, buvo 
Įima manyti, kad jie ne tik 
zina’ traktorių nupirks, bet 
lėtą šimtų. Bet bolševikai 
bai apsiriko. Jų dėtosios
stangos ir viltys pasipinigauti 
iš Maskvos suplanuoto skymo 
ąmžinai žuvos

'Pirma negu kalbėsime apie 
galutinius rezultatus, pažiūrė
kime kaip Chicagos bolševikai 
skaudžiai apsiriko su lakiniais.

Bolševikai iš paskutiniųjų 
rengėsi pasitikti su didžiausiu 
triukšmu ir demonstracijomis 
sovietskus lakūnus, bet nelai
mei jie nežinojo nei dienos nei 
valandos, kada minimi lakunai 
atlėks. Galų gale atėjo ta die
na, kada turėjo lakunai atlėkti. 
Bolševikai susirinko į vieną ae
roplanų nusileidimo aikštę lauk- 
iti savo draugų. Bet jie skau
džiai apsiriko. Sovietski lakū
nai nusiliedo visai kitoj vietoj 
ir bolševikams neteko jų nei 
pamatyti. Neturėjo musų bol
ševikai progos nei priimti savo 
“draugus”, nes, mat, buržująi 
pirmieji juos pasitiko ir nusi
gabeno į buržuaziškų Palmėj* 
Housę vaišinti. O musų prole- 
tarijušai pasiliko už durų. Be* 
įto, aukų ir nebuvo progos rink
ti. Kaip rinksi aukas, kad nė
ra ką parodyt. O proletarkski 
lakunai tuo tarpu baliavojo 
kartu su buržujais.

Kad jau pasitikti nepasisekė

ga- 
tu- 
ke- 
la- 
pa

mas veikti ir tvarkos laikytis 
vis dažniau ir plačiau pavaduo
ja prievarta, kaipo žmonių val
dymo būdų. Faktinai, svarbiau
sias skatinimas susidaro iš į- 
tikinimo kito žmogaus, kad ta
vo tvarkai pasiduoti geruoju.

Lietuvių kalbon išvertė
—Tylintis.

Nerviškumas pra 
nyksta - greitai, 

maloniai

lakunus, tai musų bolševikai 
manė, kad nors išleisti galės. 
Bet čia jiems, nabagams, ir vėl 
nelaimė. Soviets'ki draugai 'tiek 
buvo “simpatingi“ savo “ta- 
vorščiams”, kad net nepranešė 
nei kada išlėks. Musų bolše- 
vikėliai manė, kad lakūnai iš
skris daug vėliau ir palauks jų 
ateinant išleisti, bet lakunai ne
davę jokios žinios musų bolše
vikams ir net nei “good bye” 
nepasakę išlėkė apie 7 vai. ry
to. Musų proletarai, reiškia, 
pramiegojo. O nuvažiavę iš
leisti jau rado sovieits'kus drau
gus išlėkusius. Kiek čia buvo 
nusiminimo ir piktumo, kad 
buržuazinė spauda, kuri niekad 
darbininkams gero nevelija ne
pranešė nroletarij.ųšąms, kada 
turėjo 'la'kftO išlėkti.

Mat, bolševikai mane, kad 
kai minimi lakunai atlėks Chi- 
cagon, tai jie juos pasigaus ir 
tampys, kaip italas monkę ant 
virvutės. Bet soviets'ki lakunai, 
matyt, juos visai ignoravo ir 
nenorėjo nieko bendra su jais 
turėti. Bolševikai vietoj pykti 
ant lakūnų, paprastu savo bu- 
du išsikeikė ant buržujų ir ka
pitalistų.

Iš Chicagos lakunai išlėkė i 
Detroitą, kur juos užkvietė ka
pitalistas Fordos. Tai tas pats 
Fordas',, kuris, anot bolševikų, 
baisiausiai išnaudoja darbinin
kus. Vienok sovietski lakunai 
ne tik neatsisakė pietauti pas 
Fordą, bet turėjo dar garbės 
būti jo svečiais. Kitaip jie ten

O žinomas bolševikų Kupre
lis Zolpis sėdi Maskvoj ir lau
kia iš Chicagos tavorščių trak
torių. Liepia smarkiai darbuo
tis, pirkti traktorius ir siųsti 
jam. Bet pas musų bolševikus 
dingo visos viltys apie trakto
rius. Jie dabai' patys sako, 
kad kuomet lakūnai perskrido, 
•kartu perskrido ir tas’ didysis 
žmonių ūpas, kuris daug-daug 
žadėjo, ir žinoma, kartu nuskri
do ir. tie doleriai, kurie turėjo 
kristi į bolševikus kišenius, 
kaip žydams iš dangaus kad 
krito kepti karveliai- Nuskrido 
lakūnai, nuskrido ir doleriai... 
Daugiau jie nebegrįš...

Dabar bolševikai patys pripa
žįsta, kad ne tik paprasti eili
niai bolševikai nepaisė trakto
rių vajaus, bet nepaiso nei bol
ševikų komisarai, nei jų gazie- 
tos. Jiems, žinoma, rūpėjo sa
vo vajai ir savo kišeniai.

Vienas dalykas įdomus tai 
tas, kad bolševikai viską gali, 
viską moka. Jie moka pasaulį 
sutvarkyti ir revoliucijas su
kelti, tik nemoka traktorių pa- 
sįdaryti, nors tai yra daug pa
prastesnis dalykas. Gal kas pa
aiškins, kodėl taip yra. Busiu 
dėkingas.—B. V.

PSICHOLOGIJOS
TYRIMŲ ŠVIESOJ
Profesorius William M. Mors- 

ton, Columbia Universiteto psi
chologijos departamento deka
nas, Chicagos Evening Ameri
can, spalių 12, 1929, rašo:

“Senovėje žmonių tvarkymas 
prievartos budais dažniau Įvyk
davo, negu musų laikais. Kova 

• ar karas buvo “madoje” ir bu
vo laikoma garbingiausia pro 
fesija. Ginklų jėga 
galingosios tautos, — 
persai, babilioniečiai 
romėnai, 
šaulį ir pavergtuosius išnaudo
jo, imdami iš jų gausingas 
duokįęs. Apgalėti žmonės, jei 
ir sitio tuo naudojosi iš apga- 
lėtojų patvarkymų, tai tas vis 
buvo neaiški ir netiesioginė 
nauda, kad skatintų apgalėtuo
sius noriai pasiduoti. Apgalėto- 
jų dekretais buvo imamos duok
lės ir priverstini darbai buvo 
atliekami žmonių, kurie buvo 
pavydu parsisunkę ir slaptu 
ilgesiu prie revoliucijos ir prie 
keršto. Apgalėtieji lukuriavo 
progos ir tos dienos, kuomet 
priespauda nors trumpam lai
kui susilpnėja. Kruvini maiš
tai įvyksta. Ginkluotų vyrų 
įgulos, paliktos valdyti apgalė
tuosius, buvo be pasigailėjimo 
išžudomos. Nuožmus kerštas su
tikdavo visus buvusius valdo
vus, kurie pakliūdavo į maišti
ninkų rankas. Per metų-metus, 
slegiamas valdymosi noras, 
staigiai sprogsta ir virsta į 
karštą žudymo pagiežų... Tie, 
kurie praeityje buvo silpnesni 
už apgalėto jus, per ligą prie
spaudos laiką trigubai sustiprė
ja. Paliuosuok mus arba už
mušk”, tampa tikras susijaudi
nimo ir ūpo išsireiškimas.

Kai kurie buvusieji apgalėto- 
jai skaudžiai atkertėdavo už 
priespaudos vartojimą beval- 
dant apgalėtuosius.

Dekretais tvarkoma politinė 
valdžia nebuvo ir nebus pasek
minga.

Musų laikais geruoju skdtina-

Kai jus pradeda kankinti 
rėmuo, gasai, ar nevirškinimas, 
tai paprastai tai būna Kaltė, 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių. Geriausias būdas — 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuoj aus. Simptomai pranyksta 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas gali neatlikti to paties.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

senovėje 
medes’ai, 

graikai, 
prievarta valdė pa-

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės. v '<<. i

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

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

•NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, 111.
AMERIKOS PILIETIS

Klausimai ir atsakymai, ku
riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

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

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Liętųvos Laisvės
Bonų 

ver|ė vėl pakįlo. 
NAUJIENOS 

moka 
augąčiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Lapkričio 

12, 13 ir 14
Visas kalbantis paveikslas

“Alibi”
dalyvaujant

ALL STAR CAST

Taipgi
Vitaphonc Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija

Kalbančios žinios.

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, III

Klausytojas!.
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Model 91

Apdrauda 45 tūbų j Push-Pull dėl pilno atsiekime, radio

Boulevard 4705Ona Berkiu

:ailiųs ir kitokius

sopra

lietuviškoms dainoms

rau 
pa 

nor

Model 92,
SI 46.00

(less tubes

S116.00
(less tubes)

Aspirin yra <rade žymė Bayer Fabriko Monoacutieacidestęr

Licensed und"r natents and 
applicationt of ii. C. A. and 
H. A. p., also hy /^ktiphons, 
Louiell <ę Dtinmorn and 
Hogan Licsnss Associatss.

šios Šalies visuo- 
ot, kad yra čia, šioje

Mighty Monarch 
of the Air

Lietuvių Valandą 
Per Radio T

nesustabdomas eisenas

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Patogus lengvų išmokėjimų p. Bud i i ko Finansavimo pienas 
duoda galimybės lengvai jj įsigyti.

Ūmi selekcija radio arba phonografo, per vienų tik vielų, 
patogiai sujungta viena juostele.
Tvirtas Moderniškas Radio su penkiomis studijomis, dėl 
ilgų bangų jr parinkimų. >
Pagerintas Elektriškas Phonografiškas pick-up, duoda di
džiausių teisingumų reprodukcijos.
Naujas — 45 tūbų j Push-Pull dėl pilno atsiekime, radio 
Urba phonografo reprodukcijos.
Naujas Super-Dynamic kalbetuvas, dėl nepalyginamai 
skaistaus balso dėl radio arba phonografo muzikos.

Paskiausis ir Didžiausis 
Pasisekimas

Nau jasai Majestic Radio su elektrišku 
pick-up ir automatišku stabdytųjų, pho- 
nografas. Pilnai užbaigtas su tūbais 
parsiduoda už sensacingai žemą kainą

vę plačiajai 
nienei
šalyje žmonių, -kurie lietuviais 
vadinasi. Badio gal buvo veik
liausia priemone tokiam prane
šimui. Leisk laikraščius — 
klausimas: ar skaitys' juos kas? 
Kalbėk per tų patį radio apie 
lietuvius ar klausys? O čia 
— patinka dainelė, tai išklau
syk ir pranešimų. O dainelės 
švelnios, malonios, muzika pa
traukianti. Tai ir palieka įspū
dis žmogui, net negirdėjusiam 
lietuvių vardo, kad lietuviai tur 
būt yra tikrai malonus, geri 
žmonės, kaip ir jų dainos, jų 
sielos padaras’.

Ačiū dainininkams ir daini
ninkėms, solistams ir chorams, 
ačiū muzikantams, ačiū rengė
jams.

Apdraudžia nuo 
darbo ir t. t 

Visokios apdraudos reikalais kreipki

1739 So. Hai^d Si
Tel. Roosevelt 8500 

CHICAGO. ILL

Pagerintas Majestic Super-Dy
namic kąlbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jogos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą amžių ir saugumą. Jacobe- 
an periodo dezaino. Amerikos 
riešuto kabinetas; instrumento 
panelė išklota tikru importuo
tu Australijos Lacewood. Ran- 
kenukės, gi užbaigtos tikru si
dabru.

Bereikalinga 
Skausmas!

Pirmieji lietuvių radio kon
certai, su geresnėmis ir dides
nėmis lietuvių menininkų jėgo
mis, pasibaidė. Ką reiškia jie 
mums, Amerikos lietuviams?

Visų pirma dainuota ir groįa 
ne vien “Naujienoms”, ne vien 
Budrikui., “Naujienos”, Budri- 
kas ir Majestic kompanija pa
kėlė po tam tikrą dalį lėšų. 
Taip. Jiems teko kreditas jr 
padėka. Taip. Bet grota ir dai
nuota tūkstančiams’ lietuvių, 
daugelis kurių negirdėjo gra
žios lietuviškos dainelės keletą 
ir kelioliką metų.

Amerikos lietuviai matė ir 
mato reikalų pranešti apie sa-

mes dar 
Margaritą” ir 

ir laukėme, 
dainelę, atsi- 

vjsgi padainuos Va-
- nebeteko. Lai- 
Ir kaip dabar 

tai turiu 
mie- 

turėti laikui mieruoti. Vie- 
pavyzdžiui, darbui — kokių 

30 minučių ilgio valandų, o ki
tų — buvusiems lietuvių radio 
programams’ — ne trumpesnę, 
kaip 120 minučių.

Vanagaičio dainos,, Vanagai
čio kompozicijos, Vanagaičio 
dainavimas. Ir koks dainavi
mas! Ne (tik kiekvienas žodis, 
bet kiekvienas skiemo, kiek
viena raidė aiškių-aiškiausia 
girdėjosi. Kiek “liūdesio” išlie
ta dainoj, kada uzbonas sudu
žo, ir džiaugsmo, kai vietoj uz- 
bono mergina gavo Jonų. Arba 

kiek džiaugsmo parodyta, 
pamačius Margaritą, ir kaip 
liūdna buvo, kuomet sužinojo, 
kad ji turi kitą.

Taip dainuoti tur būt tegali 
tik Vanagaitis — Margučio re
daktorius, kompozitorius ir ei
lių rašytojas, visa traicė vieno
je ypatoje. Galima buvo tikė
tis, kad Vanagaitis palinksmins 
klausytojus. Bet antradienį Va
nagaitis subytojo ir savo re
kordus. ; •

Pirmyn choras. Jam >/dabar 
vadovauja p. Steponavičius. Vie- 
ną-kitą kartų buvo girdėti (pe
reitą vasara) nusiskundimų, 
kad choras netekęs svetainės, 
kad turėsiąs vargo su pamoko
mis. Gal choro nariai ir rėmė
jai turi vargo palaikyti jį. Aš 
tečiau, kaip vienas iš tūkstan
čių girdėjusių Pirmyn chorb 
dainavimą praėjusį antradienį 
per radio iš stoties WLS, turiu 
pasakyti, kad jis neturėtų de
juoti, jei pajėgia sudainuoti 
taip, kaip sudainavo šį kartų. 
Arba — jei vargsta, tai vargas 
išeina choro naudai.

Ir šie mano žodžiai nėra tik 
pagirimas, komplimentas. Ku
rie girdėjo Pirmyn chorą dai
nuojantį per radio ir norės be
šališkai tarti nuomonę apie jo 
dainavimą, tai turės tą patį pa- a 
sakyti, kų pasakiau Čia.

Tegyvuoja Pirmyn choras! Ir < 
daugiau . rėmėjų chorui! Tokį 
chorų privalu remti visiems, ku
rie mato dainos svarbą musų < 
gyvenimui. Lietuviškos draugi
jos rengia daug parengimų. 
Joms reikia dainų programams < 
pildyti. Draugijos ir kliubai da
bar žinos, kad du šauniausi cho
rai Čikagoje yra: Birutė ir Pir- < 
myn — abu vadovaujami p. Ste
ponavičiaus.

Merginų »trio 
tė, O. Skeveriutė ir Vera Stra- 
dom skaitė. Bene graikų skulp
tūros yra kūrinys, pavadintas 
“Trys gracijos”. Man rodosi, 
kad šių trijų panelių dainavi
mą tiktų prilyginti minėtam 
kūriniui. Malonus, švelnus bal
sai vingiuoja per orų, tai iš
siskleidžia, tai vėl susilieja, ir 
pina malonų, artimą lietuvio ir 
kiekvieno žmogaus' sielai dai
nos raštą. Pasiekia, pagauna 
klausytojus jų daina kokiu tai 
ypatingu gracioziškumu.

P-lė Ona Berkiutė 
no — buvo solistė. Kaip ir ki
tos solistės šiuose programuo 
se, ji buvo žvaigždė- Malonui 
balsas, nuoširdus, rodosi, iii 
lietuviškoms dainoms dainuoti 
Sakau

Todėl, kad lietuviškos I dainps 
turi savyje kokios tai ypatin
gos galios pasiekti klausytojų 
jausmds, kaip pareiškė vienas 
svetimtautis, rašydamas apie 
lietuvių radio koncertus.

Orkestras Steponavičiaus-Bi- 
jansko. Per devynias savaitęs 
jisai pildė žymią programų da
lį ir sudarė visiems progra- 
mams foną. Jo dalis šį paskuti
nį koncertą buvo ypatingai įvai
ri — išpildyta keletas kurinių, 
sulig orkestracijži p. Steponavi
čiaus. Gražus kuriniai, šauniai 
išpildyti, o vienį nors ir siųsk 
Čikagos simfonijos orkestrui į 
Orkesitros salę.

Margaritą... rito, rito, rito ir 
rito... komp. A. Vanagaitis, ir 
kuone pradėjau aš pats ristis 
besijuokdamas.

Susitiko Joną sU molio uzbo- 
nu. Susitikusi Jonų, sudaužė uz
boną... Kaip liūdna, kaip griau
du. Bet koks' smagumas, kada 
Jonas pasisiūlė pats merginai 
už uzboną!

Nutilo Vanagaitis 
kartojome ir 
“Molio uzboną 
kad paskutinę 
sveikinti 
nagaitis. Gaila 
kas išsibaigė- 
“rimtai” pagalvoju 
pasakyti, kad reikėtų dvi 
ras 
na.

Kai kurie skausmą laiko butinu.
Šaltį jie leidžia “persirgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas “pe

reitų”.
Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki gėriau jaustis sekantį rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra 
antidotas. Bayer Aspirin visada greitai 
pagelbsti nuo visokių skausmų kuriuos 
mes sykį turėdavom perkęsti. Jei skau
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesmagumų per daugumą vartojimų Bayer As
pirin. Apsaugok save pirkdamas tikrus. 
Bayer yra saugus Visada tas pats. 
Visose *uptiekose. /

kuris 
Tone." 

VirS ___ _____
protingus patarimus ir {gavo 
sėkmės nuo 
geresnį apeti ______
kinimą, praSalino iŠ vidurių 
gėlimą, Kalvos skaudėjimą, 
taisė kepenis, inkstus, pūslę, 
vus, silpnumą. prastą miegą, 
svorį. Nuga-Tone parduodamos 
jaučiate sveiku ir stipriu, į 
vartoti Šias puikias sveikatą 
teikiančias gyduoles. Jei jūsų Vertelga 
turi jų savo sandely, reikalaukite, 
jis užsakytų jums iš olselio vaistinės.

užbonsuojame draugijų
agentus ir t.

Nuo Užpuolimą,
apdraudžia jūsų turtą, auksą, brani 
vertę turinčius daiktus; apdraudž

Nuosavybės Apdrauda
namus, krautuves’ į r t. t.'

Gyvasties Apdrauda
sužeidimo ir kitų nelaimių kelionėje, prie

laiškais ir ypaįdškai

Nepaprastai;, lengvas operavimas — vienas volume kont 
roliuoja abudu, kaip radio taip ir phonografą.

Automatiškas rekordų sustabdymas, paskiausios mados.
Oversizc spėkos palygytojas su automatiška voltage kont
rolių, dėl nuolatinės
Turtingai išrodantis naujos mados riešučio medžio kabi 
netas, su eseuteheon plate ir kontroliyjančiom rankenų 
kčm, užbaigtom tikru sidabru.

PASKUI SULYGINK KAINĄ su bile kokia kita radio - phonografu kombinacija kada 
Įiors pasiūlyta kokios nors kitokios kompanijos — ir dar sykj persitikrinsi jog Majestic 

vadoviste — yra tikra ir vienintele vadovystė.

Pagerintas Majestic Super-Dy
namic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą amžių ir saugumą. Anks
tyvo angliško dezaino. Ameri
kos riešuto kabinetas; instru
mento panele išklota tikru im
portuotu Australijos Lacevvood. 
Rankchukės gi užbaigtos tikru 
sidabru.

Naujienose įvedama apdraudos skyrius 
ir apdraudžiama visose geriausiose 

Kompanijose: 
Nuo Ugnies

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

Automobilius
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertes sunaikinimo.

Bonds
viršin|nkųs, ofisų tarnautojus,

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE 
Telephone

Pilnai Įrengtas su Majestic Tūbais
NIEKUOMET dar Industrijos Istorijoje nebuvo patiekta nieko panašaus. 

Phsižimėk šiuos punktus:BAYER A SPIRI.V
Salieyhcacid

Tyrėjo silpnus inkstus ir 
negalėjo gerai miegoti

Ponas G. M. Hunter, Galveston. Texas, 
sako: "Nuo pradėjimo vartoti Nuga-Tone 
mano inkstai (laukiau manęs netrukdo.' AS 
miegu gerai ir naktyj nebereikia atsikelti. 
Tai yra puikios gyduolės nuo silpnų ink- 

pūslės ir a9 patariu kiekvienam 
turi tokį nesmagumą vartoti Nuga- 

miliono žmonių yra paseko tokius 
j puikias pa- 

Nuga-Tono. Jos suteikė jiems 
pataisė jų vidurių nevirft- 

j gasus ir 
skaudėjimą. svaigulį, 

inkstus, pūslę, silpnus 
prastą miegą, padaugino 

‘one parduodamos pas vi- 
vertelgas. Ir jei jus nesi- 

turėtumėt 
ir stiprumą 

- ne- 
kad

iiilkias i 
uoles.

sandely,



Laiškai PašteWest Pullman
Atleido darbininkus darbo

Mūras, New York City

928

Roseland

Skelbimai Naujienose

Bridgeportas

BM-141

PARDAVINĖJAMAS GROSERNINKŲ IR PARDAVĖJŲ VISUR

Vapsva

ww

duetą 
ponia

International Harvestcr kom 
ponija

Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

Nepalieka plėtmų ant drabu- 
nedegina ir nesudaro pusliu 

neturi to nemalo 
kvapsnio; kaip kiti išdirbi 
— bet Pain-Expelleris kuo

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

kaip pra-
S. Va lan

kus labai gražus
Budriko radio pro- 

kurio klausysis daug taip pąsitaikč. Vienas

Gerbiamieji, —
Kai dėl utarninko programo, 

tai turiu sakyt, kad buvo netik 
gražus, bet ir įdomus.

DIENŲ NOTOS RENDAUNINKAMS DYKAI 
AT^’TNPfiKIT AJ APGARSINIMĄ 
PRIEŠ GRUODŽIO 15, 1029 ir GAU
KITE 1 METŲ NARYSTE UŽ 92.

Z1U
kių ant odos
n aus
niai
vikriausiai prašalins iš jūsų siste
mos kiekvieną skausmą ir gėlimą. 
Jus jausitės stebėtinai energingu, 
taip atnaujintu ir sustiprintu.

Apgr.—No. 83

Naujienos,—
Mes esame labai patenkint 

lietuviškais programais. Malc 
nu yra klausyti per radio. M 
įvertiname juos. Ačiū.

Albina Mackevičiūtė, 
Rockdale, III.

Gerbiamieji,—
Tamstų lietuvišką programą 

antradienio vakare iš stoties W 
LS labai aiškiai ir gražiai buvo 
jalima girdėti. Gražios dainos 
ir muzika, o ypač p. Olšausko 
dainos gražiai skambėjo. Taipgi 
ir p. Biežienės. Lauksime p. Va
nagaičio sekantį antradienį.

Viso labo,
A. S. Vaitkus, Dayton, Ohio.

WESTERN SALES CORPORATION, Distributoriai
Newberry Avė., Chicago III. Tel. Canal 7051

Gerb. “Naujienos”,— 
Man praėjusį antradienį klau

NARIAMS.
NARYSTE 93 | MĖ
TIS, NĖRA KITŲ

MOKESNIŲ

Jeigu jus patys negalite važiuoti, tai leiskite jiems čia ap 
silankyti, pasiųsdami “round trip” laivakortę, arba pasiųs 
darni jiems Lloyd “money orderj” dėl Kalėdų.

Del platesnių žinių pasitarkite su jūsų vietos agentu ar

Budweiser Barley-Malt Syrup stovi toli prieky visų 
kitų molto syrupų kokybės lauke, nes jis yra 100% 
tyras miežių moltas. Jis neturi jokių priemaišų, dirb
tinių prieskonių - jokių kokių nors substitutų.

Paprasti Darbininkai, Dirbtuvėse 
Dirbantieji ir Šeimininkės Suranda 

Geriausį Budą Palengvinimui 
Geliamp Muskulų!

“Naujienos”,—
Nora mes klausomės kiekvie

no “Naujienų”, J. F. Budriko ir 
Harry Alter Co. programo iš 
radio stoties WLS ir nors visi 
iki šiol buvo geri, bet praėjusį 
antradienį, lapkričio 5 d 
puikesnis už kitus 
puikios- 

šausko. Dikcija aiški, ryški, 
jautri, tiesiog hipnotizuojanti, 
šios rųšies dainelėse atspindi 
Lietuvos istorijos stambiausi 
bruožai, džiaugsmas ir vargai.

P. Olšausko dainelės to vaka
ro programoj buvo perlas. Bu
tų malonu girdėti ir dar, jei 
ne jį patį, tai panašų artistą.

Geras perstatytojas p. Zy- 
montas.

Toks programas kelia lietuvių 
vardą svetimtaučių akyse. Ir 
lietuvius linksmina ir kulturina.

John Milius, Chicago, III.

programa a 
Budriko
y pa t i li

tuko
ves-
pro-

Rcikia tik kelių centų ir 3 minučių laiko išsitrynimui, 
kad užbaigti skausmus pailsusių muskulų ir sustingusių 
sąnarių. Tas yra patikrinta Olympiškų čampionų treni- 

ruotojų ir garsių pasaulinių atletų.

Lašiniai iš Lietuvos
Šiuomi pranešu gerbiama 

Ghicagos lietuvių visuomenei 
jog lašiniai ir kitokie mėsos 
produktai a.tęjo iš Lietuvos 
Todėl tamstos esate kviečiami 
kurie mylite, atvykti ir pasi 
pirkti gardžios mėsos iš Lietu
vos.

Taip pat galėsite gauti iš 
Lietuvos įvairios rųšies labai 
skanių Birutės saldainių, gin 
taro karolių, brasletų. špilkų ir 
kitokių dalykų. Užlaikau taip
gi saldžio medaus ir gardžių 
grybų. Krautuve kasdien atda
ra iki 9 vai. vakaro. Nedčliomh 
nuo 10 vai. iki 4 po pietų. Vi
sus kviečiu atsilankyti.

V. M. STULPINAS,
3255 So. Halsted St., 

Chicago, 111.
Tel Victory 6122 

(Apg.)

Gerbiamieji,—
Mes klausėmės Jūsų progra

mų ir gėrėjomės jais labai 
Mums ypač patiko Juozas Ol
šauskas ir mes norėtumėm iš
girsti jį dainuojant vėl Lietu
vių Programuose. Norėtumėm 
gauti taipgi žurnalą “The Voicc 
of the Air”.

Su pagarba,
Helen Praninskas, Rockford, 111

Budriko radio 
valanda

gerčmes.

tariame širdingiausią

Chicago. — Frank Perry, ku 
rio žmona tvirtina, kad valsti 
jos prokuroro padėjėją McSwi 
ggin nužudė Capone gengė. Per 
ry irgi yra gengsteris,

Virgelauckinc Delio
Yuc-evicene Ona

santis lietuvių programo buvo 
skelbta, gad galima gauti žur
nalas “The Voice of the Air” 
veltui. Tai aš kreipiuos prašy
damas siuntinėti tą žurnalą.

Taip pat reiškiu giliausios 
padėkos už lietuviškus progra
mos per radio. nes mes čia New 
Yorke labai girdime 

Už tai 
ačiū.

Edv.

tenkinti su jokiais kitais vaistais 
palaikymui ją muskulų ir sąnarių 
lanksčiais ir tvirtais.

Jei norite, galite mokėti šimtą 
dolerių už gydymą nuo reumatiz
mo, neuraičio, neuralgijos, tačiau 
niekas nesuteiks tokio naudingo 
ir umaus palengvinimo, kaip 35c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kuris parsiduoda 
kiekvienoje pasitikėtinoje vais-

G tiška Wilim 
Jakcwski Jacob 
lakus Jan

17 Jmavickas l Iranas 
KrolikoAvska Zol'ia 
Malinowski Jan 
Masiulis Jozapos 
Michell I 
Montville J 
Piliutis J 
Šeštokiene Ka trina 
Štoke Juozapas 
Stukaitei Emiliai

“Naujienoms”,
Mes laukiame Jūsų programų 

kiekvieną antradienį ir jie išro
do mums labai įdomus ir sma
gus.

Ar nebūtų galima sugroti ar
ba padainuoti dainą “The Lone- 
ly Laimen” (Du broliukai ku
nigai) ateinančiam programui?

Dėkodami pasiliekame,
Mr. & Mrs. Norvvay, Chicago

Viskas ko jums reikia nuo ’tų 
virpančiai skaudamų muskulų ir 
geliančių .sąnarių po sunkaus die
nos darbui, tai Pain-Expellerio su 
Inkaro vaisbaženkliu, kuris yra 
neperviršijamu linimentu, naudo
jamu nuo 1867 metų beveik visose 
pasaulio valstybėse. Jį rasite tūk
stančių farmerių namuose, Alas- 
kos kasyklų kempėse, Afrikos eks
pedicijose, dirbtuvėse, ofisuose ir 
miestelėnų namuose — jis visur 
atlaiko savo poziciją!

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu įsisunkia į „odos sky
lutes, palengvina kraujo sukepi- 
mą ir skubiai prašalina visus gė
limus ir skaudėjimus.

Garsus kumštininkai, basket- 
bolo lošikai, Olympiškij ristikų 
čampionų treniruotojai nėra pa

buvo 
ypatingai 

daineles artisto J. Ol-

kliubai apgailestauja, kad taip 
atsitiko, nes abudu kliubai ne
nori vienas antram pakenkti.

Miela
Petrausko, iin <

Atsiliepimai apie Koncertus per 
radio, iš stoties WLS, ku
riuos rengia “Naujienos”, 
Jos. F. Bud t ikas ir Hai\ry 
Alter Co., Majestic Radio 
distributoriai, antradienio va
karais, nuo 8 iki 9 valandos.

(iaugiau žmonių, nes per šią 
savaitę daug naujų Budriko 
radio bus parduota. Ir geriau
sio pasisekimo p. Budrikui.

Klausytojas.

Maistas padaroma mai- s
stingesnis kada jis hu
ną kepamas ar tujina
mas su Budweiser 
Barley - Malt Syrujy

radio 
yra

lietuviukų 
būdas ra- 
ir reikia 

teikia klau- 
alį dainavi- 
art lictuviš- 
> labai ma

ldinu Babravi- 
Olšausko ir

Didžiausia lietuvių muzikos 
ir radio krautuvė Chicagcjc, J. 
F. Budriko, 3417 S. Halsted 
St., pereitą sekmadienį vėl pa
tiekė radio klausytojams gra
žų muzikali programą, kuris 
tęsėsi nuo 1:30 iki 
pietų. Stotis \V S 
puikiausiai girdima, 

šio sekmadienio 
buvo, kaip visados 
būna, — labai įvairus 
gai pirmą sykį per radio 
girdėti tikras lietuviškas 
tuves, nes Budrik 
gramai sekmadieniais 
dani i iš geriausių 
rekordų. Tai naujas 
dio brot'ikeatinimc 

pripažinti, kad jis 
sytojams tikrai r 
mą ir muziką. A] 
kos veselijos buv 
lonu klausytis 
eiaus, Vanagaičio, 
Brooklyno choro.

Kitą sekmadienį, 
nešė anounceris p 
čius, taipgi 
ir įvairus 1 
' rainas

C,erb. Na u jenos, —
Jūsų programų per rado vi

suomet buvo gražus. Bet pa
ėjusi antradienį buvo dar gra
sesnis.

As esu senas Naujienų fskai
tytojas. Pritariu Naujienoms 
ir pritariu p. jBudrikui. Pirkau 
iš Budriko pianą šeši metai at
gal. Labai geras. Dabar, 
pirm dešimties dienų, pirkome 
Majestic Badio. Labai aiškini 
paduoda. Tyras balsas. Aš 
nemoku girti, bet sakau tiesą.

Ar Tamstos, gerbiamieji, ne
galėtumėt radio programe su
dainuoti šias daineles 
širdystė 
“Už giružes teka upė”? Pasku- 
tino dainelė tai Račiūnienės?

'Su p*agarba,
Joseph Žakas, Chicago, III

Šie laiškuti yra atėję iš Eu- 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei

kli r 

Win-
kia klausti prie langelio, 
padėta iškaba “Advertised 
dow” lobėj nuo Adams 
vės, pasakant laiško NUME 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tam tikrą laiką, o pasl.ui su
naikina.

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO’ 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas. A, 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt 

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

Kaunas. Maironio 6.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS
Also makers of 

Busch Extra Dry Ginger Ale 
and Budweiser Bcverage

Gražiausia pasirodė ponas OI 
šauskas, su savo danoms ir kan 
klėmis.

Taipgi gražiai atliko 
ponas Romanauskas ir 
Biežienė.

Pageidaujama yra daugiau 
pasirodymu p. Olšausko ir du
etu p. Komanausko ii- ponios 

Biežienės,
Laukdamas šių pasirodymų 

greitoj ateityje, pasilieku —
Jonas Pudžvelis, 

(Kontraktorius)
6640 S. Washlenaw Avė.

Chicago.

FALEDOS
yra gražiausia šventė krikščioniškame pasaulyje. Tai yra 
diena meilės ir geriausių linkėjimų “geros valios žmonėms 
visame pasaulyje”, kada visi, kas tik išsigali, teikia dovanas 
savo draugams ir giminėms. Ar jus galite įsivaizduoti gra
žesnę ir meilesnę dovaną savo giminėms jūsų senojoj tėvynėj, 
kaip jūsų apsilankymas pas juos per Kalėdų šventes?

Prisidėkite prie vienos iš musų asmeniškai vadovaujamų 
KALĖDINIŲ EKSKURSIJŲ.

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:
BERLIN...................... 7 D. GRUODŽIO
STUTTGART............ 11 D. GRUODŽIO

I Atlantic ' and Pacific Photo] •

Vaizdelis prie Kenoshos, kai audra nuskandino laivą “Wisconsin”. Laivukais bandoma išgelbėti to laivo pas'ažieriai

Ateinantį nedėldienį 
lando įvyks 2 kliubų
— Golden Star kliubo, K. of P.
svetainėj, o Greater Pullman
Lithuanian Betler Government 
kliubo — Strumilos svetainėj.; duoda naudą dėlto,

Per neapsižiūrėjimą rengėjų kad pačios Naujienos 
kitas yra naudingos.

>00 darbininkų 
kuriuos nei tokius, ku- 
o išdirbę po keletą mc- 
paliko moteris ir mer

ginas, kuriems mokestį irgi nu
mušė nuo šmotų, La č’.a darbas 
yra didžiumoje apmokamas nuo 

H C yra.šmotų.
Kur sunkesnius darbus dir

bo vyrai, ta’ atidavė McCor- 
mickui, o Mct’ormick yra da
lis los pačios kompanijos.

šiemet žiema bus sunkesne, 
ha iš čia ti-gk daug darbinin
kų paleido vienu kartu. Pata
riu darbininkams nevažiuoti iš 
kitų miestų i čia darbo ieško

ji ir vietinių darbininkų 
daug be darbo. S.

NAMŲ SAVININKAI NEVILKINKIT
Snmažinklt savo Išlaidas, paKallnkit rtipeščius ir btdas su rendaunlnkais. 
Jus <-Huto apsldraudę nuo gaisro!
Kodėl neapsldrausti savęs nuo visų rendanninkų Ir fiialp su namu surHttj 

Hinagumų. Tai kalnuos Jums maliau kaip rentas i dienu.
Tegalibkl patarimai dykai nariams vi*ų lalki». 

5—30—«0 
NARYRTR 93 J MĖ
TIS. NRRA KITŲ 

MOKESNIŲ

City of Chicago Landlords Association 
4050-52 SO. ASHLAND AVENUK. TEL. BOULEVARD 787S

| NORTH GERMAN LLOYD g
| 130 W. Randolph St., Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET -S

Tel. Kedzie 8902 ’

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

CHICAGO. ILL.

HOP FLAVOREd



Ketvirtadienis, lapk. 14, ’29 NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Orlaivių taryba
American Air Transport me- 

Winsor Williams, 
komerciniai 

Suvienytose Valstijose
atlieka kasdien 84,656 
kelionę ir patarnauja 
žmonių.Slot mašinų dyleriai 

teisme

Dvidešimt vienas vyras, jų 
tarpe šeši policijos kapitonai ir 
vienas policijos seržantas, sto
jo teisman. Jie yra kaltinami 
operavę didžiulį vadinamų slot 
mašinų sindikatą. >

Du bravoriuku užtiko

Sausieji agentai užtiko dvi 
vietas, kur varyta naminė. 
Agentai užgriebė brangų auto
mobilį ir areštavo 8 vyrus.

Nuostoliai dėl audros
Ilugh Young, Lincoln par

ko tarybos vyriausias inžinie
rius, pranešė, kad jau išleista 
$67,000 ir dar reikėsią išlei
sti tarp $500,000 ir $600,000 
pataisyti 
Drive”.
šia u tusios audros.

vadinamą “Outer 
kurį apardė neseniai

Tėvas nušovė sūnų 
netyčiom

Thomas Bochat, 
street, Calumet City 
šų savo namų, kad 
baidyti 
šautuVą 
kniubo 
sišove

karvelius.
.22 kalibro.

nedžeriaus, 
pranešimu, 
via i 
bai
lių 
000

Jūsų saugumui

orlai- 
da- 

my- 
90,-

25276 -A. žilvičiui
25279—Br. Reivitaitei
25280 B. Linkauskieneį
25281 K. Adomavičienei
25282—A.
25283—B.
25287—M.
25288—U.
25290 -P.
25285—V.
25289—0. Sakalauskienei
25291—R. Murmienei
56685—R.
56686 A.
56687—L.
15921—A.
15926—V.
15929—B. Gehimbickienei
25244—Z. Vambutaitei
25245—K. Vaitkui

44502—J. Maskoliūnui 
15919—0. Vilkienei 
15931—O. Tarvidaitei. Tire 

zing.

Policijos komisionierius, Wm. 
F. Russell, šios savaitės biulete- 
ne įspėja čikagiečius:

Daugelis rimtų nelaimių bu
vo raportuota policijos depar
tamentui todėl, kad maži kūdi
kiai žaidžia gatvėse^

Tėvai • urėtų perspėti savo 
kūdikius, idant jie nesikabinė- 
tų vežimų, kurie važiuoja gat
vėmis. Įspėkite, kad jie nesi- 
karstytų ant telegrafų stulpų. 
Mirtis slepiasi elektrikuotose 
vielose.

Įkalkite kūdikiams į galvą 
mintį, kad jie lauktų kolei au
tomobilis pravažiuoja, būdami 
ant šalygatvio, o ne gatvėje.

Kūdikiai negalvoja ir užmirš
ta apsisaugoti. Jiems' reikalingi 
nuolatinė priežiūra. Kiekvienas 
ir visi privalo daryti viską, kad 
apsaugojus kūdikius.

Daugelis musų miesto apie- 
linkių, kur yra susigrūdimas 
gyventojų, neturi žaisniaviečių, 
ir gatvės yra vienintelės vietos 
vaikams' bėgioti- Taigi tokiose 
vietose automobilistai privalo 
visuomet važiuoti povai, ypač 
kada mato kūdikius žaidžian
čius gatvėse. Kūdikis ant kelio 
yra pavojaus ženklas važiuo
jančiam.

135—156 
lipo į vir- 

iš ten nu- 
Jis nešėsi 
Vyras su-

ant laiptų, ginklas iš- 
ir kulka pataikė sūnui, 

15 metų vaikinui į galvą. Vai-! 
kinas mirė.

Sugavo juodrankius, 
tarpe policininką

jų

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

Laurutienei 
Šatienei 
Platakaitei
Venckienei 
Vilavičienei 
šepkienei

PRANEŠIMAI 3647

f : . . ’
Baterių aptarnavimas
Phone Boulevard 2854

Joseph Witolds
and Battery service. Vulca
Naujos batares garantuotos i

metų $6.95.
So. Halsted St. Chicago, 

Lietuvis savininkas.
------- O-------

Pranešimas. Vyskupo Valančaus- 
ko Draugijos nariai prašomi būtinai 
atsilankyti susirinkiman, kuris įvyks 
lapkričio 14 d., 7:30 vai. vakare. Yra 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
Nesivcluokite. S. Petras Semaška.

;oia

Damulienei 
Tustenienei 
Varpiotui 
Grigaravičienei 
Markūnui

Lietuves Akušerės

Pastaba: Mano ofisas dabar 
naujoj vietoj

Graboriai
BUTKUS

UNDĖBTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. l&th Street

Canal 8161

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Valstybės gynėjo policinin
kai areštavo penkis vyrus* jų 
tarpe policijos seržantą.

Seržantas, ištarnavęs polici
jos departamentui 20 metų, su
imta, kai juodrankių gonge mė
gino išsunkti iš savo aukos 
daugiau pinigų.

Policininkas seržantas ir ,jo 
draugas ką tik gavo iš žmo
gaus pinigus. Viduje pasirodė 
valstybės gynėjo policininkai 
ir paliepė iškelti rankas. Ser
žantas mėgino griebtis ginklo, 
bet nespėjo — jį apsvaigino 
revolverio rankiena. Policinin
ko draugas nesipriešino. Suim
tojo seržanto vardas yra \Vil- 
liam Begley.

Žmogaus vardas, iš kurio 
juodrankiai milžo pinigus, yra 
John B. Hassevvcr. Pirmą kar
ią iš Hasscwerio išvyliota pi
nigų, kai jam parduota “ma
šinėlė pinigams dirbti”. O ta 
mašinėlė buvusi tokia: kai įde
di $1.00, tai išeina $100. Kada 
lfasse\ver nusipirko ją, tai pa
sirodė, kad ji buvo prikimšta 
tik laikraščių popieros.

15878 —A. Pečiukėnui 
23698—M.
15893—A.
15880 P.
15891—A.
15910—M.

Batkevičienei 
Juazapavičaitei 
Norkui 
Andriulienei 
Saldžiui 
Rimkienei

15909 R. Milkevičienei 
15907 —J. Čepuliui 
15606—M. Ukinskui 
23681—K. Karazienei

Steponavičienei 
Kriskui 
Norvaišui 
Guntienei

Strazdauskienei

Peseckui 
Lukšui

15849—P.
25260—J.
15869—G
15861— P. Zemlickienei
56682—1
15876—M. Pikčiunienei
15892—J.
15883—L.
25238—P. Jociui
15905—K. Kalvinskienei
25239—R. Kvederienei

i 15908—O. našlei Vilčiauskienei
115900- J.. Urbanavičiui
23700—P. Sumauskienei
15902—N. Radžiui
15904—A.
15912—V. Saba&tijonienei
24501 - S. Mickevičaitei-Juknie- 

nei
15903 J. Paplauskui

Kairienei

Telefonas Yards 0994

Lietuviai Gydytojai
Res. tel. Van Buren 5858

: DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1. Saite 2*6, 1579 Milvaukee Avė.
Tel. Brunivrick 0624

Valandoi: nuo 2 Iki 7:30 vai. vak. s 
kasdien. Nediliomii nuo 1 iki 2 

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

•> DR. J. J. KOWARSKAS ] 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3. a 
Proipect 1028

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

k Nedalioj pagal sutarti
- ■■■ 0--------------

j* Office Boulevard 7042 ,5 I
Į- DR. C. Z. VEZELIS
i- LIETUVIS DENTISTAS .
o
l- 4645 South Ashland Avenae
ą. Ant Zaleskio Aptiekos
> CHICAGO. ILL.
i- - ■ o—.........
i- -

>- 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

5 °’ DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

)g 4601 South Ashland Avenue
os Telefonas Boulevard 7820

Rez.. 6641 South Albany Avenue 
118 Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4. 6-8. Nedėlioj 10-12 
5 -------- ... id-
l8< Phone Boulevard 1401

Si DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8 3343 So. Halsted St.
L VALANDOS:

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

34 - , - - . - . u - ----- - -bl.
Phone Lafayette 5820-

= DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

Q X-RAY
m ^4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206
09 Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30

Sekmadieniais pagal susitarimu
*k. ,

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS

. 4712 So. Ashland Avė.
j Tel. Boulevard 7589

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

Įvairus Gydytojai
irę TIK SUGRĮŽUS IŠ EUROPOS
rio Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukce Avenue

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

' . Nedėlioj pagal sutarti

rt DR. HERZMAN
ve. — IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviais žinomai per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi- 
rurgas ir akušeris.

>13 Gydo staigias ir chroniška* ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 

, elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija:

, 1025 W. 18th St., netoli Morgan St 
Valandos: nuo 1*—12 pktų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 
Tel, Canal 311* 

Rezidencijos telefonai
South Shore 2288 ar Randolph 6800

. DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 2* matai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubo*

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieni

Phone Midvray 2880

Dr. J. A. Roth 
Gydytojas-Chirurgas

Vyrų ir moterų ligos 
1659 W. North Avė.

kampas Paulina
L*- Tol. Humboldt- 0484

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

Rezidencijos tel. Midvvay 5512

" Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

CJ 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.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

jtas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rečiai

J. W. Beaudette
ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
VAKAJTDOS1

iki 4:3fl ir nuo 7 iki 10 
nuo 2:80 iki 4:80 dq viet

Nuo 2DR. VAITUSH, O. 1
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ

Palengvins akių įtempimų, kur 
esti priežastimi galvos skaudtjim 
svaigimo, akių aptemimo, nervuot 
mo. skaudama akių karštį, atitaii 
kreivas akis, nuima kataraktų, at 
taiso trumparegyste ir toliregyst 
Prirengia teisingai akinius. Visu 
se atsitikimuose egzaminavimas d 
romas su elektra, parodančių m 
žiaurias klaidas. Speciali atyda a 
kreipiama į mokyklos vaikus. V 
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedžli 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7689

Telefonas Canal *464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Dmel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytoja* Ir *Chlrurrai 

Specialistai moteriškų, vyriška, 
vaikų ir visų chronišką ligų 

tisas: 3102 S. Halsted SU Chteifa 
arti 31st Street

alandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
etų, ir nuo 7 iki 9 vai, vakare, 
edfeliomia ir šventad. 10—12 diena

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

KAUPAS 
šiuo pasauliu

Phone
Hemlock 9252

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

Advokatai

VINCENTAS
Persiskyrė su 

lapkričio 12 dieną, 8 valandą 
ryto, 1929 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskričio, Ramygalos' parapijos, 
Šukelių kaimo, Amerikoj išgy
veno 23 metus. Paliko dide
liame nuliudime moterį Kot
ryną, po tėvais Gabalaitę, du 
sūnų — Joną ir Povilą, duk
terį Florence, brolį Antaną, pus
brolį Juozapą, švogerj Aleksan
drą Gabalą ir gimines, o Lie
tuvoj du broliu — Domininką 
ir Aleksandrą ir seserį Zosę. 
Kūnas pašarvotas randasi 6827 
So. Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
lapkričio 16 dieną, 2 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincento Kaupo 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis, 
Pusbrolis, švogeris ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius . Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balaamuotojas

Automobiliu patar
navimai teikiamas 
visokiems reika
lam*. Moderniška 

koplyčia veltui.
U03 S. Halsted St. 

Chicago, III, 
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVKZ

AKIS
yra taip dalikatnaa sudėjimas, 
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimą. Dideli daugybė akių sui 
dinta pigiais ir prastai pritaikint 
akiniais. Bukite daug: atsargesni 1 
da siūlo už dyką egzaminavimą, 
se kainos, arba pedleriai siūlo e 
nius vaikščiodami iš namų į nair 
Praktikuoju ant akių, perleidau d 
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik p

Dr. A. R. BLUMENTH;
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakaro, išskyrus ketverge. 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto.

4 / i
Lietuvis Graboriai 

Balsamuotojaa
2814 W. 23rd PI. 

Chicago, UI.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užgan*- 

dinti.
Roosevelt 2515-2516

ir Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory D562

Vai. 7-9 Utatninko, Ketverge 
ir Subato* vakarais.

Telefonas Yarda 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzaimiiotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP

A. M0NTV1D, M.
1579 Milvvaukee Avenae, Room

Kampas North Ąve. ir Robey
Val” A 6 iki 8Tel. Brurisvvick 4983

Namų telefonas Brunsvvick 0£ 
Ultravioletini šviesa ir diathe:

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

A. L Davidonis, MJ
4910 So. Michigan Avė

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai n 
nuo 6 iki 8 valandai vak 

apart šventadienio ir ketvirtadii

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St.

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

ELENA
Persiskyrė 

lapkričio 12 
dą ryto, 1929 m, 
metų 8 mėn. ir 10 dienų am
žiaus. Paliko dideliame nuliū
dime motiną Stanislavą, tėvą 
Mykolą ir brolį Konstantiną ir 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 184G W. 46th St.

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

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

Nulindo liekame,
Motina, Tėvas, Brolis 
ir Giminės.

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

ŠAUKŠTELIS
su šiuo pasauliu 

dienų, 7:30 valan- 
sulaukus 4

1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Telefoną*
Cicero 8724

Telefonas 
Boulevard 6208

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory "4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 16*2 

‘CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Streetį

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5!

DR. A. J. BERTAS!
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Stree

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
West Adams S't., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo *•*
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 rvte. Tėl. Republic 9600

105

PETRAS POŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

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

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Duktė, Suuus - 
ir Giminės.

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

PRANCIŠKUS KUNCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 11 dieną, 11:45 valan
dą vakare, 1929 m., sulaukęs 
14 metų amžiaus, gimęs kovo 
3 d., 1915 m. Chicago, 111. Pa
liko dideliame nuliudime tėve
lius, Pranciškų ir Domicėlę 
Kuncius, 3 seseris — Bronisla
vą 19 m., Valerija 17 m. ir Do
micėlę 12 m., brolį Danielių 5 
m., du dėdes — Jonų ir Petrą 
Kuncius, dėdinų Bronislavą ir 
dar dėdę ir dėdiną Bučus ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3240 Parnell Avė.

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

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

Nuliūdo liekame,
Tėveliai, Seserys, 
Broliukas ir Giminės.

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

f

Graboriai
v

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

J. F. Eudeikis Koinp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitagc Avc. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Chas. 
Syrcvvicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį.

Koplyčia

Re*. 6600 South ArtesUn Aven 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal *257

DR. P. Z. ZALATORI:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytoja^ ir Chirurgas 

3421 So. Halsted S’t.
Valandos: nuo T.O iki 2 po piei 

nuo 6 ila 8 vakare.
Sukmadieniai* nuo 10 ild 12.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 18 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUS
Gydytojas ir 

Chirurgas
South Halsted SI1900

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

Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v. 
rN JI A - 1 J A n<UO IKI JZi Ulelių, t. IBI O l'l»l4608 South Asnland Avenue 7 iki 8 vai Nedii. nuo 10 iki ij

Netoli 46th St, Chicago. 111 Rez. Telephone Plaza 820*

DR. MAURICE KADA
4631 South Ashland Aveniu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dieną, 2 iki 8 po pilt

v. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. Ta Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talinan Av.

Tel. Prospect 8525.

Phona Franklin 246*

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakaraia nuo 6 Iki * vai. " 

Phone Boulevard 56*7 
8315 So. Halsted Street

Telephone Central 8928

F. W. - Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Joseph V.Mockus, Jr.
Advokatas

756 W. 35th St. kampas Halsted St.
Tel. Yards 6123

Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
Residencija 4201 S. Maplev/ood Avė. 

Tel. Lafayette 1685
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Tarp Chieagos 
Lietuvių

šiuo grieku, tai galite supras
ti, kad ne štukos.

Oi varge, varge, vargeli
sų!

mu-

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

ar
pa
is,

Sugriešijcm visi. O dar 
šiau t? i, kad ir “Draugas“ 
teko i “velnio . spąstus“, 
nat, garsino šiuos “Naujienų“,

Budriko ir Majestic koncertus. 
Teisybe ne už dyką. Teisy- 

velnio sėklos“ 
Teisybė 

šiokie 
sėjo

-------- :------------
mes dainuoti ir gražų veikalą, 
ba rengiamies vakarui, kuris į- 
vyks lapkričio 17 dieną.

Statomas veikalas “Mildoj 
mirtis“ scenoje, Northwest Ma- 
sonic Temple salėje, 1547 North

Avė- 
ir i-

ka tik 
iš Airijos grynorio 
Sumanyta punšo iš- 
pasilinksminti. Taigi

Reporterio meditacijos

Broliukų “Drauge“ lietuviai 
kunigai įspėja tikinčiuosius ne
dalyvauti programuose per ra
dio, kuriuos rengia (dabar jau 
baigė) “Naujienos“, Jos. F. 
Budrik ir Majestic Badio at-

ne — u z
j imą pinigus ėmė. ' 
pinigai yra geri ir 
tokie. Bet “Draugas 
sėklą.

Oi varge, varge, vargeli 
Draugo“!

ir 
tą

Kodėl? Atsakymas trumpas 
ir aiškus: griekas.

Gr'ckas dalyvauti tų progra
mų pildyme. Ne mažesnė nuo
dėmė buvo ir tų programų 
klausytis. Žinote: griekas yra 
ne tik vogti, bet ir vogtus daik
tus priimti. Taipjau su šiais 
programais: kas juos rengtų 
jei nebūtų klausytojų... kas 
“pragaro sėklą“ sėtų, jei ne
būtų dirvos? Kaltas aš, kalt’ 
jus visi, ba klausėmės.

() varge, varge, vargeli 
no!

Dar , aršiau: sugriešijau n 
tik aš, ne tik jus visi. Siujrie 
šijo seserys kazimierietės... ku
rios irgi klausėsi. Taip spren
džiu iš jų atvirutės, kuri gan 
ta \VLS stotvje Tai matote 
kokus “p^aro m'ikl^s” išt’e 
sė šie radio koncertai.

mus v’sus 
ir katalik

Ncla’mė ’št'ko 
r»er" krikščioniu 
,. „s ir Tjemair’kite. kad mu

„ menka. Jei dvr
U n vedoms toko greht’s ne' 
b'šįvč’os kanonų kovai

MADOS

2976 Naujausios mados sporto 
kneit. Gamna siūdinti iš byie kokios 
šilk'nes, bet ne sunkios materijoj. 
Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ii 
42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpt 
paduota blankute arba priduoti du 
vyzdžio numeri, pažymėti mierą b 
aiškiai parašyti savo vardą. pavar<\ 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kair 
15 centų. Galima prisiųsti pinig* 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu Laiškus reikia adresuoti

Nminpnn: Pnffprn Dpnt., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

šu

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

iusti man pavyzdi No ......... ~......
lieros ........ ». per krutinę

Vardas ir pavardė)

f Adresas)

(Miestas ir valst.) 
----m— i ir idbr

Visi nusikaltome. Vieni už pi- 
Tgus — kaip “Draugas”; ki- 

' dainuodami per radio; 
’ • ti — klausydami, kad savo 

r 'šmatnumus patenkinti.
Oi varge, varge, vargeli mu

sų!

Pagalios ir musų dvasios tė- 
eliai kalti. Per aštuonias sa- 
<tes jie leido oru tiems koli
briams skrieti. Ir tik devin- 
į susiprato įspėjimą duoti 
ur buvo jie, ką galvojo, ką 
'kė? Gal visą tą laiką baž- 
včios kanonų ieškojo? .
Oi varge, varge, vargeli dva- 

t ė vėl i u!s
Repo.tūris.

North Side
Lapkričio 8 dieną atsitran- 

:iau į Northsidę. Einu pe 
umboldt parką. Matau— d; 
lis namas, puikiai apšviesk 

kai 
da: 
či 

Nu 
dai

akau —reikia apžiu: ėti, 
duj išrodo. įeinu vidun, 

aus, pasukau po dešinei, 
vetainė. Praveriu duris, 
tebau: skamba lietuviškos'

'OS.

Manau sau: kas čia kone ", 
uoją? Matau, vyrų ir moter 

aplink, pasieniais. Atsisėdu i: 
aš. Daug pažįstamų veidų. Ant 
pagrindų pianas, prie piano sė 
ii musų Petras Sarpalius, vi
duryje svetainės didelis' buryr 
berniukų ir mergaičių. Jie dai 
moja lietuviškas liaudies dal
ias.

Svetainė puikiai įrengta, di 
elis būrys jaunuomenės. Sė 
'iu ir mąstau. Pakyla Petrą 
arpalius ir pasako: “Dabartį: 
čsime pertrauka“. Visas buryr 
'.unuolių pakilo, ir kas kur 
uzdžia, kas bėginėja, tarpe sa- 
y. kalbasi.

-Kas čia per parengimas?— 
/.klausiu vieną mergaitę?

-Matai, tamsta—atsakė ji- 
mes, čia mes Bijūnėlio cho 

as ir kiekvieną penktadienį't. 
ime dainų pamokas. Dabar la- 

i daug darbo turime, mokina-

’ osuliui laikytis
Misų žerki

< 
itsparumi). 
linkusiu 

, Vartoki!
BaNam 
kosulio 

. greitai 
k gianias 

tas per 50 metų 
tiekose.

lę nnnlatoa yra n’ 
Jis sunaikina jusi) 

padaro jus p n 
rimtesnėm li(rmn 
Sovera’s C o u P h 
sunaikinimui to

R n minantis 
veikminząs. mė 
Aoimininis vais j

, Ap 4 
25 ir 50

W. r. SEVER.1 
co. *

Cedar KapldH. 
Iowa

froOoH brasam

Phone Virginiu 2 054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

e KONTRAKTORIUS^
Kot h*rll *. luca^o,

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildonie visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
?f)28 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

Leavitt St., arti North 
Mergaitė pranešė, kad jau 
žangos biletus platina.

Sakau: “Tai duokite ir 
porų biletų”. Nusipirkau.

Bet štai Sarpalius kalba:
•tai pradėsime ir vėl!“

Aš apleidau svetainę. O lap
kričio 17 dieną busiu Bijūnėlio 
vakare. Bukite ir visi, kurie 
galite, Masonic Temple salėje, 
1547

man

“Na,

North Leavitt St.
—Reporteris.

Burnside
B?darbių armija didėja

ir vėl iškabino pra- 
kad su 12 diena šio 
paleidžia 120 darbi-

dar 
pa-

pa-
ki-

Bc-

IPinois Central Railroad dirb- 
’uvės paleido iš darbo šimtą 
darbininkų su pirma diena .šio 
mėnesio.

Po to 
•ešimus, 
menesio 
vnkų.

Ir. kaip matyti, tai to 
eužteks — gal būt vėliau 
':s daugiau. „
Bet ne tik šis gelžkelis 

• dž:a darbininkus, a!e ir 
3s dirbtuvės atleidinėja,
'arbių armija vis didinasi. O 
‘up žiemes laiku, tai darbas 
ra labui sunku gauti. Gi pra- 
vventi re'k a kiekvienam.

’'a:gi p anešti, .kad iš k’tu' 
brbiirnka1’ nevažiuotų į čia 
• r1?o ieškoti, ba negaus, nes 

užtektinai ir vietos žmo- 
bedarbių. A.

r*i
'■ų

iš Čikagos praeities 
ir dabarties

Čikaga 1871 matais. Didysis 
gaisras.

1871 metais čkagą ištiko 
"izd'ngiaiisias tur but Įvykis 

os istorijoj. Tai (ĮicjysĮs gais
as.

turėjo

sveti m • 
su vi r -

C'kaga tais metais 
’^u 33\000 gyventojų. 
1T;č;aus buvo ateiviai 

■>i. 27 tūkstančiai
Tim mokyklas lankančios jau- 

rime''ės. 25 katalikų bažny- 
03, 21 bažnyčia metodistų, 20 

> žr.yČhi baptistų, 19 presbite- 
’onų, 5 žydų sinagogos; reš- 
"• kitokių. Viso 159 bažny

čios.
TTž d(L'''usa krautuvę — 

’ ir ro*t--r mokėjo rendos 
$1,090 savaitei. Septyniolikoje 
elevatorių sutilpo 6,500,00 bu- 

'"•u javų. Tdvorų ir medegos 
1870 metais 

$260,000,(100 
universitetas 
Įstaigos, ku-

stuTnukė 
kaip už

šurd’*: tebėra.
•k Colbeito, Č'kegos is-, 

■ ' o, C'kagos savastis vertin- 
' kalbamuoju laiku daugiau, 

kaip $620,000,000.
Vienok iš 60,090 miesto tro

besių, 40,000 buvo mediniai. O 
iš kilų 20,060 maža dalis bu-' 
vo kiek tinkamiau apsaugota 
nuo gaisro (tire proof).

Gaisrai pasitaikydavo 'tankiai' 
ir padarydavo nemažai žilo 
Vienok ne vienas iš čikagiečių 
nesitikėjo, kad miestą ištiktu 
tokia nelaimė, kokia prasidėjo 
8 dieną spalių mėnesio 1871 
metais, apie devintą valandą 
vakare.

Kodėl kilo gaisras•
Didysis gaisras kilo iš Pat

riko O’Leary daržinės', kuri bu
vo kieme jo namų, adresu 137 
DeKoven Street. Pati daržinė, 
kur laikyta Patriko karvė, pa
garsėjusi Chieagos istorijoj, 
buvo viso labo 16X20 pėdų pa
šiurę.

Visokių kalbų pripasakota 
apie gaisro priežastį. Viena jų. 
dažniausia kartota, buvo tokia:

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda deltc 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

O’Leary burdingieriai 
susilaukę 
pusbrolio, 
virti, kad
O’Leary pati nuėjusi pamilžti 
karvę. Karvė įspyrusi, apvertu- 
si lempą. Užsidegę šiaudai, pa- 

! skili
ga.

ši
kad,
gėsių daržinėje rasta sudau
žyta lempa.
• O pati O’Leary šeimyna —

daržinė, o iš to visa čika-

pasaka rėmėsi tuo faktu, 
gaisrui praėjus, tarpe de-

spėri alintai, gydyme chroniškų n naujų u 
<ų Jei kiti negulėjo jutnlB tAgydytl. atallan 
<ykit pas -nariu. Mano pllnan tfiegzainlnavt- 
naH atidengH Juru tikrų ligų ir joi nS apsl 
inBiu jus gydyti, sveikata jums nugryft Ei 

mt pas tikrų Rpecialistų. kuris neklaus jusų 
kur ir kax jums skauda, bet pate pasakys 

galutino lAegzaminavitno—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuu 5 iki 7:30 vakaro Ntd 
r.uo 10 rvto ki 1 no metų

yra.

20 St.

fiso 
lėtu,

cnokit Skrybėlės Dirbti 
’ rv^~uu dirbėjų labai reikalauja 
anezaininimas ir siu- 

imas skrybėlių mo- 
■i $25—$50 į sa

vaitę.lusų lavinimas pri- 
ngia jus vietai j 

rumpą laiką, die
nomis ar vakarais. 

\teikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.ashion Millinery School

•90 N. State St. kampas Lake St.

Dr. C. C. SINGLEY
!0 W. Jackson Boulevard

Suite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

SMAGIŲ NERVIŠKO NUOVAR
GIO SIMPTOMŲ. Kodėl neati- 

ng’i jusų nesmagumus specialis- 
i,kuriam jus galįe pasitikėti, ir 

•'i-ti jam surasti priežastį ir ją 
'šalinti. Per 20 metų aš varto

siu savo patyrimą. įgyta žymiau-
• iose Europos klinikose, gydant 
'sekios rūšies chroniškas ligas su
• tenkinimu sau ir pacientams,
įeitas pasveikimas yra pasek* 

‘'("S. —4.1 .•
ulbėti

Meldžiame ateiti ir pasi
ju manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:

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

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

nuo

THEATRE
35in and Halsted Streets

Seredoj ir Ketverge,
Lapkričio 13 ir 14

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Dance of Life
dalyvaujant

Nancy Carroll

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija

Kalbančios žinios

* ■
Universal Restaurant

G a r d tj s, 
sveiki lietu
viški val
giai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

A. A. 
Norkus,

■-------  ’ sav.
750 West 31st St.

ir vyras ir žmona — bažijosi, 
kad jie jau buvo sugulę, kai 
gaisras kilęs', kad karvės milžL 
nėję. Kad juos pažadinęs iš 
miego kaimynas Daniel Sulli- 
van ir įspėjęs, jogei daržine už
sidegusi.

Daniel Sullivan liudijo, kad 
apie 9:25 valandą vakare jisai 
pamatęs daržinę degančią, su
rikęs idant pranešti kaimy
nams, ir bėgęs į daržinę išleisti 
O’Leary karvę. Jo nelaimei, 
tarp lentų Įkliuvusi jo medinė 
koja, o dėl to jis džiaugęsis, 
kad pats išsigelbėjo. Ką jau 
kalbėti apie karvės išgelbėjimą. 
. (Bus daugiau) čikagietis.

[ČiaSSIFlEi) fiDS
Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

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 Avė.

Phone Victory 2740

107, PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
ONSUMERS Stogu Darbas 

ai taisome 
de kada ir 
(aitliavimas 
..'usi darba

GreN 
stogus visokios rųŠies, 
bile kur. Dykai ap- 

Mes atliekame ge- 
mieste. Kedzie 8463.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosime, 

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

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

kaipo

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
nabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
įskaitant cementines grindis. Namų 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš- 

! mokėjimui.
K & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

r inanciHi 
Finanaai-PaakoloR

Paskolos suteikiama 
į vien° diena2- RI MORGIČIAI3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

kolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis. I

Mes taipjau perkame morgičius ir 
F'eal Estate kontraktus.

Petržilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

t mancial

PASKOLINSIM nuo $5G iki $300 už 
nuošimčio ir lengvais išmokėji

mais. Paskolas suteikiam j 24 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 VVest Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitagp 1199

Miscellaneous
{vairus 

va

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čfakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonius 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi- 
{’os dėl kelnių vyrams ir vaikams, 
kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 

musų prekių gerumą. Atdara kas- 
r* 
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
! 504 W. 88rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

CLASSIFIED ADS
lUAsceAiaiieuut! lui dtfir 

įvaira* Pardavimai
GARSUS Pietinės — Illinois mine 

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

M u sical Instruments
Muziku* instrumentai

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris j bu
černę ir groserne; vieta gera ir biz
nis daioma geras. Gera proga ge
ram žmogui. Kad ir nemokantį iš- 

i mokinsiu. Kreipkitės per telefoną 
Roosevelt 4738.

PARDUOSIU savo grojiklį pianą, 
suolelį ir 50 rolių už $75 Tai ba
lansas morgičiaus.

8213 Cottage Grove Avė.

Furniture & Fix turės
Rakandai-Įtaisai

Furnished Kooms

IŠSIRENDUOJA apšildytas kam
barys pigiai dėl draugingos moteries, 
randasi tarp 63čios ir Western Avė. 
Naujienos, Box 11’44, 1739 South
Halsted St.

bor Kėni
3 SM. SKURIN1S seRiyčloa getas $7.50,: --------------------------------------------------------- -

KaRintal pečiai $5. Dreneriai $5. Lovos $2, i ovvnnM k
oaybeds $5. Kaurai $10. Aisbaksiai $5. vir- Į REN DON 5 kambarių flatas, pe-
tu«’ėR kabinetui, r*--------- ----- —------------- ” ’ ....
kamb. setai.

OAUGER.641 E. OI Ht St., prie St. Lawrence, 
Atdara utarn., ketv, sub. vakarais.

virtuvėR setai. Valgomojo ■ žiu m šildomas, naujai dekoruotas su 
visais įtaisymais, 1822 So. 48> Ct. 

j Cicero, 111.

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 Šm. seklyčių setai. Mohair. 
Moųuette, Jacųuard, etc. 
$69.40, 3 Sm. miegamojo kamb. setai,! 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo’ kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.60. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

RĘNDON dėl mažos šeimynos 4 
šviesus, švarus kambariai, gazas, 
elektra ir karštas vanduo, 2 augštas, 

Mvnan, mūrinis namas. Rendos $15.00. 
$35 iki Waskelevicz, 3534 S. Parnell Avė.

PRIVERSTA esu parduoti 3 šmo
tų parlor setą vertės $325.00 už 
$110.00; 9x12 Wilson kaurą vertes 
$65.00 už $25.00. Coxwell kėdę; 9 
šmotų Walnut valgomojo kambario 
setą vertės $275.00 už $115.00; 4 
šmotų walnut miegamojo kambario 
setą, elektriškų Radio, lempas ir 
dėl

Business Chances
Pardavim uj Bizn i&i

PARSIDUODA lunch room ir 9 
kamb. išfornišiuota Rooming House 

’j parsiduoda už $650, arba mainau 
. ant automobilio ar loto. 3352 South 
Halsted St. Tel. Yards 6751.

O------

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

iširimo šeimynos.
MRS. G. BARTELL 

214 E. 71 St.
Tel. Triangle 9067

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

t. t.
PARSIDUODA minkštų gėrimų 

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

PARDAVIMUI lunchruimis, biznis
PARDUODU 2 kietų anglių pe- išdirbtas, kas norite padaryti pini- 

čius, ir garbečiui deginti prietaisą, gų, atsišaukite. Turiu parduoti, 
8441 So. Halsted St. Paklauskite be-1 nes išvažiuoju j kitą miestą. 139 W. 
kernėj. , 39 St.

PARDUODU 2 kietų anglių pe-

Automobiles PARDAVIMUI groserio Storas; 4 
pagyvenimui kambariai, 4320 South 
Ashland Avė. Tel. Boulevard 9407.PRANEŠIMAS

širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus I $35? AtŠBįaukRe'greTt, kam 'tok.rbar“ 
1930 “400’ Nash karus SU vė- «ena« Įdomus. Tel. Victory 9656.

liausiais pagerinimais. Pas

BARMENAS, Bučernė vertės $3500 
parduosiu tuojaus už $1550. Renda

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė,
Tel. Lafayette 2082

i1 arrn& For Sale
Ūkiai Pardavimai

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

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

Oi 1
280 AKRŲ, medžiais apaugę. Del 

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

$800 
$275 
$600 
$260 
$400 
$400 
$550

Tri angle 0330

’28 Buick 5 pas. sodan 
2(1 Valgė Sodan « 
21) Ebhcx Scdatj 
11)27 Na«h Coach spectal ................  :
’21) Ford coupe ...................................
’2l) Ford Roadster .............   l
’28 Aubui^i Roadster ...............  !

McDERMOlT MOTOR SALES CO.
7i3tj 8. Halsted St.,

ratai

^ Heip VVanied—Malt
Darbininku Reikia

•Ausilauk pasisekimo 
Chevrolet

SU

Mal.nrrgiAk’ 
rasti progą 
uažengimui 
koaurastus 
h ev rolei I

Op tiobesy 
ubash Avė

D Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Corth Sticknev taipjau tarp Stock 
ards ii Michigan Avė. Turi kal

yti lietuviškai, lenkiškai. Čechiškai 
■ ’ angliškai.

rjimti aplikantai bus trumpą lai-
i lavinami dykai 
m ir 'eriaušių

Lieti
Kreipkitės kas 

cvto iki 4 vai. po

ir MUtuanua vvrai 
, padidinimui uždarbio ir 

pirmyn pardavinėjant
i naujus 6 cilindelių 
kurie buvo rodomi Pure 
' nrie Wacker Drive ir 

nut gruodžio 1 iki 6

konstrukci jos šių 
būdų iuos oarda-

diena Uuc 10 
Dietų.

hevrolet veitelg
Susivienijimas

vossard Bu ii din g
Roorh 301

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO bizniavus namas — 

štortis su 4 flatais, mainysiu į pri- 
vatišką namų, lotų, nedidelę farmų 
arba priimsiu bučernę kaipo pirmų 
įmokėjimų. Taipgi galiu priimti na
mą ir kitame mieste. Kreipkitės — 

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Kcal Estą te For bale
Namai žemė Pardavimui

SKOLINAM PINIGUS
PARDUODAM, MAINOM

Namus, lotus, biznius, automobilius, 

ir valstijose. Taipgi skolinam pi- 

tričių už 6 nuošimtį. Apdraudžiam 
n-judinamą turtą, automobilius ir ki
tus dalykus. Kiekvienam užtikrinanti 
tik teisingą ir greitą patarnavimą, 
dėl to musų biznis pasididino. Su 
viršminėtais reikalais kreipkitės y- 
patiškai arba laišką rašykit.

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

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

.. ! morgičius ir farmas visuose miestuo- 
’ | -e ir valstijose, taipgi skoiinam pi

nigus ant 1-inų, 2-rų ir 3-čių mor-

REIKALINGAS flat janitorius 
unijistas už hclperio pagelbininką. 
Darbas ant visados. Atsišaukite per 
Naujienas, Box 1143.

REIKALINGAS patyręs bučerys, 
žinantis savo darbą. Atsišaukite 
tuojaus. 1840 So. Halsted St.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. nevedęs, unijistas, arba no 
ijs įstoti unijon. $60 mėnesiui ir 
pragyvenimas. Mėgstantiejie įsigerti 
teneatsišaukia. Tel. Yards 6969.

Help VVanted—Fernak*
DurMnlnkin i>. ,!<»*>

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėjimo vaikų. 2426 W. 
69 St. Tel. Hemlock 1240.

Personal
JeĄko

DORA, pasiturinti moteris paieško 
gyvenimo draugo. Esu biznyje —- 
vienai persunku. Meldžiu atsišaukti. 
1726 So. Halsted St.

PAIEŠKAI! pusbrolio Kaulo 
Adomaičio, gyvena Chicago  j.

dien ir vakarais. Taipgi sekmadie-[ Paeina iš Garliavos. Jeigu kas
Nau-žino apie jį, praneškite į 

j ienų ofisų .
Box No. 1145

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

PARDAVIMUI arba mainui — Sto
ras ir 2 flatai, frame namas su gro- 
serne ir bučerne — sykiu arba at
skirai. Senas biznis. 1847 W. 67 St. 
Tel. Republic 1978.

IŠSIMAINO medinis namas —
pastatytas ant cemento hlaksų ir
2-jų karų garadžius. Randasi tarp 
31-mos ir 35-tos ant Enterald Avė. 
Namas “cash”. 
aidės pranertą, 
barius 2 flatai.

C K 
919 W. 35 St.'

Mainysiu j South- 
kad butų po 6 kam-

VALAITIS, 
Tel. Yards 1571




