
The First and Greatest Lithuaniąn Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nkws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1729 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

The hithuanian Daily NewsK 
Entered ns sccond-class' niatter March 7, 1914 at the Post Office nt Chicaflo, TU., 

under the Art of Mareli 3, 1879

. n,,, « .< i --......... .......

Ilie First and Greatest Lithdanian Daily m America

NAUJIENOS
The Lithuanian Dau y Nrws

PUBLTSHED BY THE LITHUANIAN NEWS ČUB. CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicnbo, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
Ii i'.....................................................    i.iflMli t...................... —■■■■i

VOL. XVI Kaina 3c Čhicago, III. Pirmadienis, Lapkrič.o-Noveniber 18 d., 1929 No. 272
-

Byla Del Tekstilininkų
Maišto^rie£ValUžią

Teisėjas rado, kad prokuratūros kaltini
mai prieš unijos organizatorių ir kitus, 
yra visai be pamato

MARION, N. C., lapkr. 17. 
— Byloj prieš Albertą Hoif- 
inaną, United Textile \Vork- 
ers of America unijos organi
zatorių, ir keturis kilus los 
unijos narius, kaltinamus dėl 
“sukilimo ir maišto prieš Nori h 
(Karolinos valdžią,” prokuratū
rai nepavyko "Įrodyti, kad kal
tinamieji butų tuo nusikaltę.

Savo argumentus prokura
tūra rėmė vyriausiai deputy j 
šerifo Ben Bcr.dlcy liudymais. 
Deputy šerifas Bendley liudijo,1 
būtent, kad savo kalboj, kuriai

linijoj o; atorius lloffman 
sakė Čia*nchfield tekstilės imo 
nes <’?. L’ninkams, jis grande- 

• uęs juos Imli “prisirengusiems 
taip, kad kada tik . reikės, kad 
jie butų galima pašaukti padČt 
streikuojantiems Marica Man- 
ufactming kompanijos darbi
ninkams.”

Teisėjas Co\vp?r pasakė pro
kuratūrai, kad tuose unijos va
do žodžiuose, — jei jis taip ir 
sakęs, — nerandąs nieko blo
ga, nei neteisėta, juo mažiau 
jis matąs juose “maištą” ar 
“sukilimą.”I

Suomijos komunisto Sokolnikovas pas- 
skelbtas generalinis kirtas sovietų amba- 
streikas nepavyko sadorium Anglijai i Chicago. — Nellie Hayes’, kuri laimėjo “gražiausių kojų taurę”

Ambasadorius Dawes 
sugrįžo į Londoną

LONDONAS, lapkr. 17.
Amerikos ambasadorius Ang- 
’ijai, Charles Da\ves, kuris bu
vo parvykęs į Chicagą busimos 
Pasaulio parodos reikalais, va
kar gi ižo atgal į Londoną sa
vo pareigų ei Ii.

Lašinių Skutimo Byla
I - -

Suomių komunistai visai atsisa- MASKVA, lapkr. 17. — Va- 
kė klausyti komunistų gravi-įk’ar oficialiai buvo pranešta, 
denimų ir mesti darbą ! kad savo ambasadorium Ang- 

----------- lijai sovietų valdžia paskyrė 
HELSINKIS, Suomija, lapkr. i Grigorijų Sokolnikovą, buvusi 

17. Visuotinis dvylikos va-į finansų komisarą ir sovietų 
landų streikas, kurį kaiminis- naftos sindikato pirmininką, 
tai buvo vakar paskelbę kaip kuris neseniai pasirašė naftos 
užuojautos pareiškimą bildu eksporto korjraktą. su viena 
streikuojantiems komunistų ka- britų firma.
liniams, niekur neturėjo ne Į Sokolnikovas bitvo išguito j
menkiausio pasisekimo.

Suomių darbininkai atsisakė 
klausyti komunistų atsišauki
mų, ir visi fabrikai ir dirbtu
vės dirbo normalias valandas.

Turkiją bolševikų vado Troc- 
jkio pritarėjas.

L1SABONAS, lapkr. 17.
Susirgo Portugalijos preziden
tas Carmona.

4 asmens žuvo autui su
sidūrus su tramvajų

——-- —— -
SALT LAKE CITY, Utah, 

lapki. 17. — Vakar čia vie
nam automobiliui susidūrus su

MEKSIKOS MIESTAS, lapk.
17. — Vyriausybė paskelbė, < 
kad Meksika atsižada visų eks- 
trateritorialumo privilegijų Ki
nuose.

_____________

EDMONTON, Alb., Kanada, 
lapkr. 17. — Brūzgynu gais
ras sunaikino Thorsildo kaimą. 
209 žmonių liko be pastogės.

tramvajų, buvo užmušti keturi 
ašmens: Eimer Jeffs, Auna An- 
derson, Domia \Viiliams ir Mil 
dred Thomas, visi 20-21 metų 
amžiaus. Du kiti jaunuoliai bu
vo pavojingai sužaloti.

ROMA, lapkr. 17. Netru
kus bus pasirašytas konkorda
tas taip Vatikano ir Jugosla
vijos.

Margajame Pasauly

Pilsudskio valdžia 
neleidžia Lenku sei- 

mui darbo dirbti
į Socialistų vadas Dašynskis sa- 

ko, kad ąrbą seimas turės 
būt paleistas, arba kabinetas 
trauktis

1. -----------
VARŠUVA, lapkr. 17.—Len- 

kų seimo pirmininkas, soeiali- 
i dų vadas Ignas Dašynskis, pa- 
jsikalbejimo su spaudos atsto
tais pasakė, kad seimas turįs 
I begales darbo, norėtų dirbti, 
I bet kad valdžia visai neduodan- 
* Ii jam šansų. Per ištisus savo 
gyvavimo metus seimas suge
bėjęs laikyti vos 84 posėdžius, 
kadangi vyriausybė nuolatos 
tuos posėdžius nutraukdavus.

Dašynskis pasakė, kad jei ir 
toliau taip tęsis, lai turėsią 
įvykti viena dvejų: arba sei
mas turėsiąs bu t paleistas, ar- 

! ta ministerių kabinetas turė
siąs pasitraukti, nes ‘jeigu ka
binetas bandysiąs pasilikti vie- 

, toj, nežiūrint, kad seimas bus 
I pareiškęs jam nepasitikėjimą,, 
tai visas politinis lenkų gyvo-’ 
nimas busiąs demoralizuotas.

“CHARAKTERINGA” 
Tik charakteringumas pareinu 

iš antro galo.

pasako jis dėkui saviškei ka
ro cenzūrai, kutai neleidžia 
mums gauti tikresnių politikos 
žinių iš Lietuvos tiesiai.

Kauno oficiozas bando Įtarti 
“Naujienas”, busią jos dedan
čios “tik ‘Pato’ (Lenkų tele
grafo agentūros) pranešimus” 
apie tai, kas dedasi Lietuvoj, 
ir kad “šalia dar deda to pa
ties ‘Pato’ telegramą apie Lie
tuvos politinių emigrantų pro
testą prieš ‘fašistų terorą’ ” 
Lietuvoje.

“Charakteringa, net perdaug 
charakteringa,” sako oficiozas.!

Tiesa yra, kad “Naujienos” 
deda visai ne “tik” oficiozo 
reikšmingai pabrėžiamo “Pa
to”, bet ir “Tass”, ir “Lta”, ir 
“Ita”, ir Amerikos laikraščių 
korespondentų Pabaltijy tele 
gramas, kuriose tik kas nors 
pranešama iš Lietuvos ir ap
link Lietuvą.

Tos telegramos kartais gali 
būt, ir esti, ne visai teisingos.

Bet jei oficiozui atrodo tai; 
charakteringa, net “perdaug 
charakteringa,” lai*, dėl to te

MONKfiS BIZNIS t 
panašus, kaip kad lašinių sku

timo istorija.
-----  -- - r. * Z

VVaterburio SLA. kuopos su
sirinkime, nominuojant kandi
datus į Pildomąją Tarybą, kaž
koks Žemantauskas veste vertė 
narius balsuoti už kožkokj Ta
rei lą j Susivienijimo iždininkus. 
Pastebėjęs kieno kortelėj Įra
šytą dabartinio SLA. iždininko 
vardą, Žemantauskas rėkė:

“čia yra G ilgis Įrašytas! Jus 
darote gėdą kuopai!”

Ir tulus narius jis prigrau- 
deno ištrinti savo kortelėse Gu- 
gio vardą, o įrašyti Tareilos.

Atrodo, kaip “lašinių skuti
mo” istorija, tik čia skutimo 
vietoj pakako trinimo.

Trinimo rezultatus “Sanda
ra” paskelbė pirmame savo pus- 
lapy.

! Nenorėjo farmoj gy
venti, moterėlė pa

sikorė
i -------------

PLAINiFIELl), Ind., lapkr.
17. — Margaret Rawlings, jau- 

■ nutė vietos farmerio Cecilio 
Rawlingso žmona, dar tik pra
eitą vasarą už jo ištekėjus, nu
sižudė, pasikardama. Ji neken- 

i tė farmos gyvenimo, o vyras 
; nenorėjo keltis į miestą.

Jugoslavijoj susekė 
didelį habsburginin- 

ku sąmokslą
\ C C L,

j Konspiratoriai siekę atsteigti 
Habsburgų monarchiją Aus
trijoj, Kratijoj ir Vengrijoj

VIENA, Austrija, lapkr. 17.
Praneša, kad Zagrebo, Kro

atijoj, policija susekus dideli 
sąmokslą prieš Jugoslaviją, ku
rio tačiau galutinis tikslas bu
vęs atsteigti llabsburgų'monar

chiją Austrijoj, Kroatijoj ir 
Vengrijoj.

Sąmokslininkai, kurių dau
gelis buvę suimti, buvę slap
tai susiorganizavę i vadinamą 
tautinę Kroatų revoliucininkų 
draugiją. Iki šiol jie jau buvę 
oapildę daug teroristinių aktų 
Įvairiose Jugoslavijos vietose.

Sąmokslą išdavus viena jau
na moteriškė, kuri mylėjusis 
su vienu sąmokslininkų vadu, 
bet kuris ją paskui pametęs.

Suimta esą daugiau kaip dvi
dešimt asmenų. Vienoj ligoni
nėj Zagrebe, darant kratą, esą 
surastas didelis sandėlys gink
lu ir dinamito.

Policija sako, kad Kroatų 
liaudies partija, kurios vadu 
buvo miręs Stefąnas Radič, 
nieko bendra su sąmokslinin
kais neturinti.

Joliete susekta kalinių 
sąmokslas pabėgti

feOR BSd
Chicagai ir apielinkei federa- 

tis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj debesiuota, kartais 
gali būt lietaus; nežymi tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
mainąsis vėjai.

Vakar tempera t u ros buvo vi
dutiniškai 530 F.

Šiandie saule teka 6:42, lei
džiasi 1:28. M5nw> teka ?L47 
vakaro.-

.JOLIET, 111., lapkr. 17. — 
Grasos kalėjimo vyriausybė sa
kosi susekus naujame Stato- 

' ville kalėjime kalinių sumok
usią pabėgti. Kalėjime tapo pa
daryta didelė krata, ir i>o to 
pastatyta sustiprinta sargyba. 

1 
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4 vaikai prigėrė
i

GRAND FORKS, N. D., lap
kričio 17. — Netoli nuo čia, 
upelio ledui įlnžns, prigėrė 
bandę pačiužinėti keturi gy
ventojo Johnsono vaikai, 6 10 
molų amžiaus. [

NEW YORKAS, lapkr. 17.! 
— George Cutler, sviesto ir 
kiaušinių didmens pirklys, ku
ris stipriai pralošė pastarajame 
akcijų kritime biržoj, užsimu
šė, šokęs pro langą iš 7-to tro
besio aukšto Wall Streete.

12 žmonių užmušta 
per prezidento rinki

mus Meksikoje
MEKSIKOS MIESTAS, lapk. 

17. šiandie Meksikoje Įvyko 
naujo respublikos prezidento 
rinkimai. Kai kur tarp partiza
nų Įvyko kautynių, per kurias, 
kiek žinoma, dvylika asmenų 
buvo užmušti.

Kandidatai i prezidentus bu
vo: Pasenai Ortiz Rubio, atsto
vaująs Nacionalinei Revoliuci
nei v partijai, kurios priklauso 
ir buvęs prezidentas Calles; 
Jose Vasconcelos, atstovaująs 
anti-reelekcionistams, ir gen. 
Pcdro Rodriguez Triana, ku
rio kandidatūrą statė komunis
tinis darbininkų ir valstiečių 
blokas.

Rinkimų rezultatai dar nėra 
žinomi, tačiau manoma, kad 
išrinktas bus Rubio. \

Komunistų, fašistų, 
monarchistų muš

tynės Berlyne
BERLYNAS, lapkr. 17. — 

Prieš pat Berlyno miesto rin
kimus, kurie įvyksta šiandie, 
vakar visą dieną Įvairiose mie
sto dalyse buvo susikirtimų 
tarp komunistų su fašistais ir 
monarchistų “plicnašalmiais.” 
Policija visą laiką turėjo dar
bo besipešantiems malšinti. '

čechovičo byla perduo-! 
ta atgal Lenkų seimui

VARŠUVA, lapkr. 17. —■ Bu- 
vusio Lenkų finansų ministe- 
rio čechovičo bylą valstybes 
tribunolas perdavė vėl seimui.

čechovič yra kaltinamas dėl 
to, • kad būdamas finansų mi- 
nisteriu, prieš dvejus metus jis 
:šleidęs 560,000 zlotų (apie 
1563,000) daugiau, nekaip sei
mo buvo numatyta biudžete.

Valstybės kontrole • patiekė 
1927-28 metų biudžeto ’ išlaidų 
raportą, tačiau tribunolas šį 
atvejį vyriausybės elgesio ne
pripažino teisėtu, pareikšdamas, 
kad visas valstybės išlaidas tu
ri kontroliuoti seimas.

4 asmens užmušti trau- 
kinio auto kolizijoj
INDIANAPOLIS, Ind., lap- 

kričio 17. — Netoli nuo mies
to vienam automobiliui atsidū
rus skerskely į prekių trauki
nį, buvo užmušti keturi asme
nys: James Trimble iš Co- 
lumbus, Ohio; W. Carmichael, 
Kari Kirchefer ir Maude Ellis, 
iš Indianapolio.

Prezidento Hooverio 
dovana mažam 

ligoniui
1UWA CITY, lapkr. 17. -- 

Prezidentas Hoover atsiuntė 
dvylikos metų vaikui, Bobbie 
I?arr, kuris nuo gimimo ne
gali vaikščioti, radio priimtu
vą. Daugiau kaip metai laiko 
p. Hooveris buvo susitikęs tą 
vaiką keliaudamas per Iow 
City.

Pulk. Acukas atsitiktinai 
pastebėjęs.

KAUNĄS, spalių 21 [“L.Ž.”]
Pulk. Acukas teisme pasakė, 

kad vienąsyk atsilikinai pakliu
vęs i Aleksoto maisto sandėlį 
r pastebėjęs, kad sandėly su
krauti lašiniai yra amerikoniš
ki. Ląšinių rangovai tvirtinę, 
kad esą Klaipėdos krašto. Bet 
pulk. Acukas žinojęs, kad Klai
pėdos krašte tokių lašinių pa
gaminti negali, tuo reikalu su
sidėmėjęs ir pradėjęs apžiuri- 
iėti antspaudus. Bežiūrėdamas 
ąulk. Acukas pamatęs, kad vie
noj palties pusėj buvęs ant
spaudas “Gcšlachlel Memel”. 
Supratęs, kad yra kažkas ne
gera, nes užuot taisyklingi vo
kiško žodžio “Gesehlacktel” pa- 
ašyla klaidingai “Gešlachtet”. 

Be lo malęs paltyse išpiausty- 
tas vietas.

I Kiin. Baltrušaitis apie Uk. s-gą 
ir Bern. Sakalausku. » .

Alytaus klebonas kun. Bal
trušaitis luo metu, kai l’k. s-ga 
varė didelius biznius, buvęs l’k.

i gos tarybos narys. Kun. Bal
trušaitis be ko kita pasakė,

■ kad l!k. s-gos centro larnau- 
| tojams buvę jų pačių kliudoma 
Įdirbti provincijoj, nes dėl to 
j iškylą malversaeijų. Vielose 
skyriams buvusios ieškomos 
progos ir sudaromos sąlygos, 
kad jie galėtų biznį varyti sa
varankiškai. ' *

veikdavę visai savaran- 
Kaip jau sakyta, s-gai

Bendrai, Uk. s-gos veikimą 
reguliuodavus ir prižiūrėdavus 
centro valdyba. Skyrių direk
toriai 
kiškai.
kryptį ir direktyvas duodavus 
centro valdyba. Iš s-gos pirmi
ninko Mikšio kun. Baltrušai
čiui kelis syk tekę girdėti, kad 

Vėliau pulk. Acukui tekę bu- prekybos skyrius veikiąs per
ti Hambiirge pas prof. Schutta daug savarankiškai, netiksliai; 
t patyrinėti amerikoniškus la- darąs didelę apyvartą ir maža 
Cnius. Tyrinėdami radę, ame- teduodąs pelno, 
rikoniški* lašiniai turi 10^ 
drėgmės + riębalų -Į
10% kitokių medžiagų; lietu
viški gi lašiniai tyrinėjimo da
vinius tokius davę: 7r/ drėg
mės, apie 80% riebalų, o kita 
medžiaga taip pat ne be mai
stingumo. Bendrai, amerikoniš
ki lašiniai maistingumo atžvil
giu pasirodę blcgesnj už lietu
viškus.

Reni. Sakalauskas dviem 
žagrėm aręs.

Plėšikai puolė turčių 
bahkietą; išsigabeno 

$400,000 graznų

priemiesty.
bankietas,

BUFFALO, N. Y., lapkr. 17. 
— Turčiaus Johno L. Carsono 
namuose, Snyder 
Buffalc, buvo
kuriame dalyvavo kuopa vie
los lotininku su savo žmono
mis, žitancicniis briliantais.

Kai bankietininkai buvo jau 
Įsilinksminę, atvyko neprašyti 
svečiai: septyni ginkluoti ban
ditai. Be jokios ceremonijos jie 
nudraskė nuo ponių briliantua, 
numaustė žiedus, ir pasišalino, 
priedui išsigabendami dar iš 
rūbinės jų brangius kailinius

Sako, kad plėšikai pelnę dau
giau kaip 400 tuksiančių dole
rių vertes liriliantų ir kitų 
daiktu.

Kun. Baltrušaitis nepatenkin
tas skundžiasi, kad Bern. Sa
kalauskas dviem žagrėm aręs, 
būtent, vesdamas centre preky
bos skyriaus reikalus, buvęs ir 
Vabalninko skyriaus vedėju. 
Nuostoliai buvę priskaitomi 
centrui, o pelnas Vabalninkui. 
Taip, pavyzdžiui atsitikę su ža
grėmis*

Frėdzinskas ragina Josi ūką 
prisipažinti, kad abu sku- 

tę antspaudus.
Po pertraukos Josiukas at

sistojo ir prašo teismą, kad iš
šauktų liudininkus dar vieną 
kažkokį žmogų. Tas pilietis ką 
tik kalbėjęsis su Fridzinsku ir 
Fridzinskas kažką prisipažinęs.

t

Fridzinsko advokatas prof. 
Beliackinas prieš tokio piliečio 
iššaukimą liudininku — užpro
testavo, bet netikėtai pašoko 
pats teisiamasis Fridzinskas ir 
sako, kąd jis neprieštaraująs 
prieš to piliečio iššaukimą liu
dininku, nes jis, Fridzinskas ir 
pats nesiginąs. Prisipažink, 
brolau, sako Fridzinskas 
atsisukęs į Josiuką, — ir gana: 
juk mudu abu lašinius skuto
me !...

(Bus daugiau)

Kalėdoms
i

*

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 pąsiųsdavom pi
nigų...

•

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

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausį 
laiką.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St„ Chicago, III.
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Lietuvos Valstybės Skolos
M. Lipčius

(Jų istorinėje eigoje)
7 (Tęsinys)

II.

Valstybės Iždo Paskolos 
Lakštai

Trūkstant lengvai realizuoja
mų procentinių popierių, reika
lingų užstatams, • taupymui ir 
t. t. Steigiamasis Seimas pri
ėmė įstatymą (“Vyr. žinios” 
46 ir 55 nr.) apie Valstybės iž
do paskolos lakštus. Lakštų 
buvo parduota: 1921 m. —4.- 
9L8.700 auks., 1922 m. —31.- 
248400 auks.—viso 36.177.100 
auksinų. Lakštasi buvo pardavi
nėjami kupiūromis po 100 ir 
500 auksinų su 4,8%. Jų iš
pirkimo terminas 1929 m. sau
sio 1 d. Iki tam laikui valsty
bės iždas jų išpirko už 38.425. 
500 auksinų, už kuriuos užmo
kėta 259.654,11 lt. ir sumokė
ta procentų—36.703,91 lt. 1929 
m. birželio 1 d. jų išpirkta dar 
939.600 auks. už 49.950 litų ir 
sumokėta 9.149 lt. palūkanų. 
Lieka dar neišpirktų už 2.273,- 
900 auks. 113.725 lit. vertės.

Įvedus litus, likusieji tos pa
skolos lakštai buvo perštampuo- 
ti litais ir sudarė lyg naują pa
skolą. Perštampuotų lakštų iš 
visa parduota 21.190 lt. sumai. 
Jų išpiržimo terminas taip pat 
1929 m. sausio 1 d. Iki tai die
nai jų išpirkta už 160 lt., neiš
pirktų lieka dar už 21.030 lt.

Paskola Švedijos firmų

Nuo 1923—24 m. ūkiškosios 
organizacijos pirko kreditan iš 
Švedijos firmų įvairių prekių, 
už kurias valstybės iždui reikė
jo išuuoti garantijas. Tokių ga
rantijų viso išduota arti 5 mi
lijonų litų sumai.

Reparacijų skola

Parėmus Lietuvai Klaipėdos 
kraštą, teks mokėti dalis Vo
kietijos reparacinių sumų ati
tenkančių Klaipėdos kraštui, 
reparacijos bus apskaitytos nuo 
atitekusių Lietuvos valstybėm 
turtų Klaipėdos krašte. Vokie
tija pereitais metais įkainavo 
tuos turtus apie 100 milijonų 
litų (41-254.081 aukso markių) 
vertės, musų vyriausybė įkai
navo apie 15 milijonų (6.149.- 
030 aukso markių). Šis klausi
mas nėra dar išspręstas, bet jis 
turės dar kilti.

Klaipėdos okupacijos adminis
travimo išlaidų atlyginimu

Nusprendus Santarvei Klai
pėdos kraštą atskirti nuo Vo
kietijos, jo valdymas perduota 
francuzams, kurie išbuvo čia iki 
1922 m. vasario mėn. Prisijun
gus Klaipėdos Kraštui į Lietu
vos' respubliką, francuzai kelia 
klausimą jų okupacijos išlaidų 
atlyginimo. Jie reikalauja iš 
Lietuvos apie 5 milijonus aukso 
markių. Tas klausimas lieka 
dar taip pat neišspręstas.

25*
- yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large T ube

25*

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

Santrauka

Lietuvos valstybėje nuo savo nepriklausomybės atsistaty
mo iki šių, 1929, metų sausio mėn.

Pirmoji vidaus paskola 
Nepaprasta V. I. P. K. G. 
V. I. Paskolos Lakštai

Auks.
R. ”

skolų

1 d. skolų turėjo:

Realizuota
litais’

1.197.935,70
2.267.217,10
1.853.040,00

sv. valiuta
11.980.300
28.930.450
36.637.000

77.547.750
1.848.150,00
6.434.011,97

150.000,00

5.318.192,80 
18.481.500,00 
64.340.119,70

7.350.0004)0

Iš viso Viclaus
L. L. P. Amerikoje
Skola J. A. Valstybėms

Skola Anglijos Iždui
X IŠ viso neišėjusio ter--------------------

mino užsienio skolų $9.017.161,97
Skola Prancūzijai Fr. 5.087-376,35
Skola The National Chemical
arba Linų Monopolio
Skola Vokietijai

£ 112.500,00
M. 115.000.000,00

90.171.619,70
2.231.659,48

5.472.693,42
70.198.999,59

Iš viso likviduotų užsienio paskolų 77.903.352,49

Viso užsienio skolų 168.074.972,19

Iš viso skolų 173.393.164,99

Iki rugpiučio 1 d. 1929 m. valstybė iš tų paskolų apmokėjo:

Išpirkta 
litais 

1.180.115,70 
1.483.986,28 
1.723.070,00

Pirmoji vidaus paskola 
Nepaprasta VI.P.K.G.R. 
V. I. Paskolos Lakštai

Auks.
' Sv. valiuta 
11.802.100,00 
24.015.600,00 
34.458.800,00

Iš viso Vidaus skolų 70.276.500,00

S v. valiuta

4.387.171,98

litais
Išpirkta

P. Amerikoje
J. A. Valstybėms 
Anglijos Iždui

Iš viso neišėjusio termino 
užsienio paskolų $ 

Skola Prancūzijai Fr
.Skola The National Chemical 

Bank arba Linų Monopolio £ 
Skola Vokietijai

Skola
Skola

$ 162.337,47
£ 60.000,00

1.623.374,70
3.227.400,00

485.077,47
5.087.376,35

4.850.774,70
2.231.659,48

112,000,00
M. 115.000.000,00

LXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx,

5.472.693,42
70.198,999,59

Iši viso likviduotų užsienio paskolų 77.903.352,49

Viso užsienio skolų 82.754.127,19

♦

Nuo rugpiučio mėn.

Pirmoji vidaus paskola 
Nepaprasta V.I.P.K.G.R 

V. I. Paskolos Lakštai

Iš viso vidaus skolų
L. L. P. Amerikoje 
Skola J. A. Valstybėms 
Skola Anglijos Iždui

Iš viso neišėjusio 
užsienio

Iš viso skolų 87-141.299,17
1 d. 1929 m. skolų dar liko:

Lieka išpirkti skola 1929. VIII—1.
Sv. valiuta litais

Auks. 178.200.00 17-820.00
” 4.914-850,00 783.230,88

” 2.178.200,00 129.970,00

Auks. 7.271.250,00 931.020,82
$ 1.848.150,00 18.481.500,00

6.271.674,50 62.716.745,00
£ 90.000,00 4.122.600,00

termino -
paskolų $8.532.084,50 85.320.845,00

(Bus daugiau)

Dabartiniom dienom daug žmo
nių ima Bayer Aspirin nuo dau
gelio mažų skausmų, ir taip tau
kiai kaip jaučia bile skausmų.

Kodėl ne? Tai užtikrintas 
antidotas nuo daug skausmų. 
Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tabletai vi
sai nekenksmingi. Tame jus 
turite daktarų užtikrinimų; jos 
nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu “per
sirgti”. Nelauk kad galvos skausmas “pereitų”. Ar kad 
neuraigia, neuritis ar net reu
matizmas yra tai kas tokio ku
riuos turi perkęsti. Tik dak
taras gali kovoti su tokiais 
skausmais, būt jus galit visada

pasinaudoti Bayei' Aspirįn p a- 
lengvinimui.

Bayer Aspirin visada yra ir 
jis visada pagelbsti. Apsipa- 
žink su jo vartojimų skaitlin- 
Rvmu, ir išveng daug bereika
lingų skausmų.

Nereikalingas 
Skausmas!

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaėetieacidester oi Salicylicacid

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mighty Monarch 
o f t he Air

Model 91
S 146.00

Model 91 
$116.00 

(less tubes)

Paskiausis ir Didžiausis 
Pasisekimas

Pagerintas Majestic Super-Dy- 
namie kalbčtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą amžių ir saugumą. Jačobe- 
an periodo dezaino. Amerikos 
riešuto kabinetas; instrumento 
panele išklota tikru importuo
tu Australijos Lacewood. Ran- 
kenukės gi užbaigtos tikru si
dabru.

Naujasąi Majestic Radio su elektrišku 
Pick-up ir automatišku stabdytoju, pho- 
nografas. Pilnai užbaigtas su tūbais 
Parsiduoda už. sensacingai žema kainą

Patogus lengvų išmokėjimų p. Budriko Finansavimo pienas 
duoda galimybes lengvai jj įsigyti.

(less tubes)

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

Pilnai Įrengtas su Majestic Tūbais
• * I

NIEKUOMET dar Industrijos Istorijoje nebuvo patiekta nieko panašaus.
Pasižimėk šiuos punktus:

1) Ūmi selekcija radio arba phonografo, per vieną tik vielą, 
patogiai sujungta viena juostele.

2) Tvirtas Moderniškas Rtulio su penkiotais stadijomis, dėl 
ilgų bangų ir parinkimų.

8) Pagerintas Elektriškas Phonografiškas pick-up, duoda di
džiausią teisingumą reprodukcijos.

4) Naujas — 45 tūbų Į Push-Pull dėl pilno atsiekimo, radio 
arba phonografo reprodukcijos.

5) Naujas Super-Dynamic kalbčtuvas, dėl nepalyginamai 
skaistaus balso dėl radio arba phonografo muzikos.

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

7) Automatiškas rekordų sustabdymas, paskiausios mados.

8) Oversizc spėkos palygytojas su automatiška voltage kont
rolių, dėl nuolatinės, nesustabdomas eisenas.

9) Turtingai išrodantis naujos mados riešučio medžio kabi- 
, notas, su eseuteheon plate ir kontroliujančiom rankenu-

kėm, užbaigtom tikru sidabru.

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

vadoviste — yra tikra ir vienintelė vadovystė.

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE 
Telephone Boulevard 4705



NAUJIENOS, Chicago, III

KMLVONDENCIJOSj
(’leveland, Ohio

JUOKAI
CREOMULSION

KLAUSYKITĖS
Lietuvių

PROGRAMA!
Vardas

Adresas

Bea Van 580-5th Avenuc, New York

ATE OAD

Herald and ExaminerK :2()

Detroit, Mich

Peoples Fu rniture Co
RADIOLAS Athater Kent

< hlCM K

Namų Apšildymo
storu

^ESTSIDEĮL

TUBBY A Sweet Alibi

kad no- 
ristynių 
pradžių 

Nusitikti,

MjtAATT RAME VOO GOT 
IK) ^0U(2 MOUTH? 
S'oO’RE EMIMG MV

ir sportininkų 
didžiausiu bu 
išvažiavo ine

CHESTEfc.VoO MM? CAR.RV 
MV BAG OF CRoeoLATESz 
Put theM ik> ^oor. Pocket 
So T'ou OorCT LOŠĖ THEM .

Archer Avė.
Telephon* Lafayette 8171

LISTERINE 
kTHROAT 
I TABLETE

privalo nepa
Kaip vi

Visus šiuos koncertus išpildys parink 
čiausi Lietuvių Chorai, Kvartetai, So 
listpi, Benai, Orkestros ir tt.

Almant* 
TIKAS

ir Prašali 
na Gerk 
Ufo Pairi 
m Skaa- 
diiiųu ir 
Kofiajim*.

l'H K3O*T !
l'M 4OS.T KEEPlM'THEM 
(M My MOUTH HJSTEkb 
of mv Pocket om 
ACCOOAJT OF THEVRE
V so 'STICKS” >

Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

GARSINKITeS “NAUJIENOSE

mieste 
Galima 

surengti puikiau- 
r pasidaryti pini-

2536-40 West 63rd Street 
Telephon* Hemloclt 8400

sisiooauo nv iv
Eilinei sarpn opmnnaip 
jtųnaenui 6jnojqi 3JOS 
SH3HO3 ‘S(HO3 JOJ

rusime iki valios

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

nuo užsitęsusio kosulio po šalčiui. 
Vardas ............................. .................

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

IA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

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

Pasiklausykite ir praneškite savo 
draugams apie tai.

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

PROGRAMĄ VYKDO 
Dvi Didžiausios Lietuvių Radio ir 

Rakandų Krautuvės Amerikoje

diolą. .Inu bus greitai metai, 
o dar jokio taisymo nereikėjo, 
o ir labai tikrai paduoda bal
sų. Patarčiau, reikalui esant, 
kreiptis pas Budrike.

v Ona Mitskus, 
Chicago, III.

2536-40 West 63rd Street 
4177-83 Archer Avenue

Chicago, III. ,

HAS 
MADE GOOD with 

miniotu!

HGEE i lOEVER MOTICEO B0W\ 
ffl THAT THKT StllOU) HOUSE, 
'4 OVEfZ THEE.E.. PMMTED 
Ąs^eiiowzD<DS'ou? LoOKy

Kiekvieną Seredą
Lygiai 9 valandą vakare, ir

Ot, ir vėl linksma. Sulaukėme 
artisto J. Olšausko, kuris buvo 
išvažiavęs i Lietuvą atostogams 
ir praleido ten apie ketvertą 
menesių. Grįžo jis ne tuščio
mis rankomis: parsivežė daug 
naujų dainų, kurias trumpoj at
eityj žada mums padainuoti. 
Dabar mes lauksime atvykstant 
komp. Vanagaičio, kuris kartu 
su Olšausku savo^gražiomis dai
nomis atgaivins musų jausmus.

Thlfi
cludes 
Tissuo 
Pačiai
Toilot Water $1.25,
liantlno 75c, 
Valtie $12.00.
ten picces to In’troducė tiilš line!

suma- 
t. Bet 

gauti. Tad 
patariu j 

nes čia da- 
gero nėra.

Detroitiečiai 
miršti ir kito dalyko 
siems yra žinoma, komp. Vana
gaitis leidžia “Margutį”, kuria
me telpa daug gražių dainelių. 
Tai gana sunkus darbas. Malo
nėkite tad p- Vanagaitį parem
ti, ypač pasistengkite laiku at
siteisti už prenumeratą.

—J. P. šunkoraitis.-

Gerb. “Naujienos”, Jos. F. 
Budrik ir Harry Alter Co. —

Jūsų programai iš radio Sto
ties WLS. labai mums patiko, kuris tęsias kas vieną sęredos vakarą 

tame pačiame laike pčr kelioliką 
savaičių.

o labiausia• praėjusi antradie
nį, lapkričio 12 dienų.

Butų malonu ir daugiau to
kių koncertų išgirsti. Gerbiu 
“Naujienas”, gerbiu p. Budri- 
ką. Pirkau iš p. Budriko ir ra-

Geriau Busite Patenkinti
Jei Sau Radio Pirkaite iš žinomu ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

ypatingi 
turi 
turi

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
1TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum, 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

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

Lapkričio 11 d. čia buvo di
delės iškilmės ryšy j su Amba
sadoj- tilto atidarymu. Tas til
tas jungs Detroitą su Kanada. 
Ji; yra vienas didžiausių tiltų 
pasaulyj. Važinėjimas Į Kana
dą atsidarys šį mėnesį. Tada 
visi galėsite važiuoti į Kanadą 
pašlapinti savo automobilių ra
tus, kad jie\ negirgždėtų.

tau at- 
Su Po- 
v i etoj, 

angliškų 
nes Po- 
ristyn.es 

kad apie 
laikrašč’uose

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economical 

EfHclent 
M1LLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

—Brangioji, šiandie aš atė
jau vien tam, kad paklausčiau 
tavęs ar nenori už manęs te
kėti !

—Ir tai viskas? Aš maniau, 
kad tu mane į kino nori pa
kviesti !

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimta liga. Jus galit jj tuoj sustabdyti 
su Creomulsion, pienuotu creosotu, 
kuris yra priimnus gerti. Creomulsion 
yra medicinos išradimas dvigubos 
naudos; jis palengvina ir gydo plė
ves 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 Į krau
ją, užpuola ligos centrą ir sustabdo 
bakterijų daugėjimą.

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MENESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street 
Normai 1130 netoli State

Pūslės Įdegimas
Jeigu veikiąs Pūslės Įdegimas ne

duoda jums miegoti, jeigu pagimdo 
deginimo ir kutenimo pojauti, Strėnų 
skaudėjimą, Kojų skaudėjimą, daro 
jus nuvargusj, nusiminus}, be ūpo, 
kodėl nepabandytiCyst«x 48 valandų 
bandymo Nenusiminkite. Gaukite 
(’ystex šiandie bile kurioj aptiekoj. 
Išbandykite juos. Pamatykit patys 
ką jie padarys. Pinigai bus sugrą
žinti, jeigu jie nesuteiks greito pa
gerėjimo ir jus nebusite pilnai pa
tenkinti. Pabandykite Cystex šian
die. Tik C>0c.

Atsiliepimai apie koncertus per 
radio. iš stoties WLS, ku
riuos t engė “Nau jienos”, 
Jos. F. Budrikas ir Harry 
Alter Co., Majestic Radio 
dirtributoriai, antradienio va
karais, nuo 8 iki 9 valandos.

Apleidžia Chicago (La Šalie St. Stoti) ...............
Apleidžia Englewood (63rd St.) ..............................
Pribuna Cleveland ......................................................
Pribuna New Yorkan .................................................
Tiesioginiai miegamieji ir coaches. Valgomojo
New Yorko stotis yra patogiai prie
Gaukit pilnas žinias Consolidated Ticket Ofisuose

C. A. ASTERLIN, A. G. P.
327 South La Šalie St. Tel. Wabash 2780

Turime mes 
Ponas Maiga su 
riu savo draugų 
džioti. Jie šaudys elnių, žadėjo 
parvežti pilną vežimą. Mes jau 
kelintą dieną nebeperkame jau
tienos. Laukiame, taip sakant, 
gastinčiaus. Kai grįž p. Mai
ga su savo draugais, tąsyk tu- 

briedienos.

Radio Stotį
29.3-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

Prieš kiek laiko Jack Ganso- 
nas buvo atvykęs į Clevelandą. 
Tuoj “Dirvoj” pasirodė jo vie
šas pareiškimas. Girdi, jeigu 
Požėla nori su» manim ristis, tai 
tegul jo agentas ateina pas ma
ne pasikalbėti. Nors aš daug 
kartų šaukiau visus tuos didvy
rius, kad eitų su Požėla ristis, 
bet nei vienas jų neatsiliepė ir 
nedavė savo sutikimą, ’lad pa
stebėjęs tą pareiškimą, maniau, 
kad šį kantą tikrai pasigausiu. 
Tačiau išėjo kitaip.

Pirmiausiai patelefonavau 
(Jansonui ir pasakiau, 
riu su juo pasimatyti 
reikalu. Gansonas iš. 
nenorėjo su manim 
bet'vėliau nusileido ir 
laiką, kada aš jį galiu matyti. 
Paskirtu laiku nuvykau pas jį. 
Ir štai ką jis man padainavo. 
Girdi, su Požėla aš risiuosi tik 
ant farmos. O. kadangi dabar 
jau šalta, tai ir apie ristynes 
negali būti jokios kalbos.

Aš ir sakau, kam ten ristis 
ant farmos, kuomet ir 

pakankamai vietos.
svetainėj 
ristynes

Gerb. Naujienoms ir p. Bud
nikui, —

Labai širdingai ačiū (ariame 
už parupinimą lietuviškų pro
gramų. Linksma klausytis.

A. Kunavich, 
Clinton, lo\va.

lficTa

crythinG ForThe homeS

Darbai pas mus kibai 
žėjo. Bedarbių gana dau< 
kokis darbas sunku 
darbo ieškantiems 
Detroitą nevažiuoti, 
baltiniu laiku nieko

vagono patarnavimas 
Trans-Atlantiko laivų prieplaukos, 

stotyse .

10 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97

is a Famous Vlvani Sėt and 1n- 
facc pow<Ier, $1.00; Rouge, 75c, 
Cream $1.00. Dcpllatory $1.00.

Astrlngent $1.75. Bath Salt 1.00, 
-----J, Perfume $2.75, Bril- 
Skln Whitener 75c. Totai 

Special pricc, $1.97 for all

Daug šviesom
Sužinojusi, kad tai dėl 

ros jos motinos plaukai traška, 
kada šukuojami, mažoji Barbu
tė gyrėsi svečiams:

Mano papa ir mama yra 
žmones. Mano mama 

elektrą plaukuose, o papa 
gasą viduriuose.

R- .■■ ■ ?<:<.t -W 
tO • ii

$30.70 į New Y orką
Žemiausias vienos puses feras.

“Naujienoms”, .—
širdingai dėkojame už loki 

puikų pasižymėjimą — kad jau 
lietuviai grasinasi per radio it 
platina žinių apie Lietuvius vi
same Amuiikos plote. Ir kaip 
gražiai'

Mums tikrai malonu, kad lie
tuviai gali surengti lokius gra

ižius programus, kad musų dai- 
I mninkai ir dainininkes gali 
taip gražiai sudainuoti.

Labai širdingai ačiū “Mar- 
| pūčio*’ redaktoriui Vanagai
čiui, ačiū Antanui ^ymonlui 
(pranešėjui), Steponavičiui ir 
merginoms ir moterims, pro- 

! gramų dalyviams. O ir muzika 
labai gražiai grojo. Ir mums, 
kaip lietuviams, tai išrodo, kad 
muzikos nėra gražesnės, kaip 
lietuvių muzika.

Kai jau ateidavo laikas 'Lam
stų programai, lai mes atida
rydavome radio penkias minu
tes anksčiau, kad nei vieno žo
džio ncpraleidus, kas Lūs pa
sakyta.

O ypač muzika labai gražiai 
grojo, — kad, rodos, ir negy
vus galėtų prikelti.

Dabar labai širdingai ačiū 
p. Jos. b'. Budnikui už apgar
sinimą per radio, kad lietuviai 
gyvuoja — kad jie ne žemyn 
puola, bet kyla aukštyn.

Ačiū visiems musų draugams 
lietuviams. Klausomės Budriko 
radio programų sekmadieniais 
po pietų.

Marcelė ir Petras Kelpšas,
Kenosha, \Vis.

Gansonas, 
man kitaip.

žėla’ aš nesirisiu tokioj 
kur gali atsilankyti 
laikraščių reporteriai, 
žėla, kad kokios, gali 
laimėti. O aš nenoriu, 
tai angliškuose 
butų rašoma.

Tai tau ir smarkuoliai. Kai 
reikia ateiti prie dalyko, tai jie 
traukiasi atbuli ir bijosi Požė
los. O Šiaip jie pakampiais 
pliauškia, kad Požėla yra nie
kam tikęs. —J. S. Janu;. ■

Pasisaugok užsitęsusio 
kosulio po šalčiui

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- 
rodimo. Reikalauk pas savo aptieko- 
rių. Siųsk kuponą dykai sampeliui.

11 avim uiui Aiiantte Photoj

Urbana, III.— John II. Thorn- 
burti, bankininkas, kuris prisi 
pažino išaikvojęs $100,000 ban 
ko pinigų. Jis tapo areštuotas

Ph^ne Virginia 20 5 4

JOSEPH, VILIMAS
Namu S t a t y m .o .
KONTRAKTORIUS^

ristyn.es


NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, lapkr. 18, 1929

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago. III. /

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year ia Chicago

8c per copy

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

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

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............   $8.00
Pusei metų....... ........... ......... 4.00
Trims mėnesiams ..........  2.00,
Dviem mėnesiam ......~..... . 1-50
Vienam mčnesiui .......................75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ____________ 3c
Savaitei _______________ ..... 18c
Mėnesiui —____ _ _______ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ....................  $7.00
Pusei metų ......_.................. .. 3.50
Trims mėnesiams ............ ..... 1.75
Dviems mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui ________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams   ......... -.... $8.00
Pusei metų ..................  4.00
Trims mėnesiams  a «... 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

nusistatę dėl to, kad jisai “ne 
musų žmogus”. Jie yra įsitiki
nę, kad Susivienijimą turi val
dyt tiktai tam tikros sroves 
šalininkai.

sBėf šitam siauram partiniam 
tų elementų egoizmui nieku bil
du nepritars bešališkieji SLA. 
nariai, kurie organizacijoje su
daro milžinišką daugumą. Jie 
balsuos už adv. Gugj, kuris sa
vo darbu įrodė, kad jisai yra 
pilnai tinkamas iždininko urė
dui. Taigi dešinieji tautininkai 
pasieks tiktai to, kad susiskal- 
dys anti-bolševikiški balsai ir 
bolševikų kandidatui susidarys 
proga laimėti.

Ar tautininkai to nori?

Lenkijos Diktatorius

RINKIMAI SU PASVEIKINIMAIS ORGANIZUOJA “RAUDONUO
SIUS SARGUS” *

Dabar Lietuvoje eina neva savivaldybių rinkimai. 
Valsčiuose renkama seniūnai ir atstovai į apskričius. 
Kažin kodėl tie rinkimai tęsiasi jau kelias savaites, 
užuot įvykę visur tuo pačiu laiku. Kadangi nei spaudo
je, nei susirinkimuose neleista vesti rinkimų agitacijos, 
tai, kiek matyt, rinkimuose dalyvauja visai maža dalis 
piliečių ir retas kuris jų nusimano apie naujų rinkimų 
tvarką, kurią valdžia sauvališkai įvedė.

Kas dar įdomu, tai valdžios laikraštyje, “L. Aide”, 
kartu su pranešimais apie įvykusius įvairiose vietose 
rinkimus dedama ir rinkikų “pasveikinimai” valdžiai. 
Kam tos komedijos?

Lietuvos respublika tapo įsteigta, vadovaujantis 
tuo principu, kad patys žmonės turi valdyt kraštą. To
dėl žmonių valia yra valdžios šaltinis. Per rinkimus ta 
žmonių valia ir turi pasireikšti. Bet kuomet iš rinkimų 
daroma juokai, tai tyčiojamasi ir iš žmonių.

Dabartiniai Lietuvos valdovai daug kartų gyrėsi, 
kad jie nori Lietuvos konstituciją “suamerikoninti”, su
teikiant daugiaus galios respublikos prezidentui. Bet 
pamatinį Amerikos santvarkos dėsnį jie ignoruoja. Tą 
dėsnį savo laiku gražiai išreiškė Lincolnas žodžiais: 
“Government of the people, by the people, and for the 
people”.

Jei su žmonių valia nesiskaitoma, tai kuo tuomet v 7
ta valdžia remiasi?

SUOMIJOS KOMUNISTŲ NEPASISEKIMAS

Išreikšdami užuojautą savo partijos žmonėms, kū
ne Tammisaaris kalėjime (Suomijoje) paskelbė bado 
streiką, Suomijos komunistai nutarė iššaukti viso kraš
to darbininkus į dvylikos valandų streiką.

Bet streikas nepasisekė. Telegramos iš Helsinikio 
praneša, kad Suomijos dirbtuvės pereitą šeštadienį dir
bo paprastą laiką, kaip ir kitomis dienomis.

Komunistai iki šiol dar tebekontroliuoja Suomijos 
profesinių sąjungti centrą, nors darbininkų dauguma 
jiems nepritaria. Po šio nepasisekusio streiko jų įtaka 
dar labiau nupuls.

ANGLIJA AFRIKOJE!

Vienas “Leninistu” pasirašęs' 
žmogus labai išdidžiai užklausė 
mus per laiškeli, paliktą ofise, 
kaip mums “patinka”, kad so- 
cialistiška AlacDonaldo valdžia 
areštuoja “Afrikos gyventojus 
už mokesčių nemokėjimą“, ži
nios apie tą Anglijos' socialistų 
valdžios “žiaurumą”, girdi, Li
pusios laikraščiuose.

Gaila, kad tas asmuo nenu-1 
rodė, kuriuose laikraščiuose to- 
kios “žinios” buvo įdėtos. Tuo-j 
met butų buvę žinoma, ką apie 
juos manyti.

“Leninistui” gi mes pasaky
sime, kad jisai privalo pastudi
juoti geografiją. Anglija yra ne 
Afrikoje, bet Europoje! Todėl 
Anglijos valdžia negali nei im
ti mokesnius iš Afrikos žmonių, 
nei juos areštuoti už mokesnių 
nemokėjimą.

Dalykas, kuri mini tas “Le- 
ninistas”, matyf, liečia įvykius 
Pietų Afrikoje, kur iš tiesų šio
mis dienomis, kaip buvo spau
doje pranešta, skaitlingi poli
cijos' būriai darė areštus tarpe 
vietos gyventojų, neužsimokė
jusių mokesnių. Tečiaus Pietų 
Afrika, nors ir priklauso Di
džiajai Britanijai, bet turi pil
niausią autonomiją, beveik ne
priklausomybę, ir j vidujinius 
jos reikalus Anglija neturi jo
kios teisės kištis. Autonomiją

tas kraštas įgijo jau daugiau, 
kaip prieš dvidešimt metų, po 
Būrų karo. Sakyt, kad Anglijos* 
policininkai areštuoja žmones 
Pietų Afrikoje, gali tik pasku
tinis nemokša.

Jeigu koks nors laikraštis tą 
“Leninistą” taip žioplai “pain
formavo”, tai to laikraščio re
daktorių galvose “ne visi na
mie”.

KO JIE NORI?

Per kai kuriuos dešiniuosius 
laikraščius dalis rytinių valsti
jų tautininkų veda agitaciją 
prieš adv. K. Gugio kandidatū
rą j SLA. iždininkus. Pasta
ruoju laiku tai agitacijai atida
rė savo puslapius ir “Sandara“, 
nors pirmiaus ji buvo p. Gugio 
kandidatūrą parėmusi.

Įdomu, ko šitokia taktika no
rima pasiekti? i

Niekas negins, kad adv. Gu- 
gis yra kompetentingiausias iž
dininkas, koki SLA. kada nors 
turėjo. Ir kuomet eina klausi
mas apie tvarkymą iždo, kuria
me randasi daugjau, kaip mi- 
lionas dolerių, tai kompetentin
gumas yra svarbus' dalykas. Ne
nusimanąs finansų reikaluose 
žmogus, kad ir su geriausiais 
norais, lengvai gali, pats to ne
jausdamas, padaryti organiza
cijai dešimtis tūkstančių dole
rių nuostolių.

Agitacija prieš K. Gugį re
miasi vien tik partiniais sume
timais. Mait, nors Gugis jokiai 
partijai oficialiai nepriklauso, 
bet tūli tautininkai yra prieš jį

“Laisvė” rašo:
“Vokietijos darbininkai tu

ri apie 100,000 (? “N.” Red) 
Raudonfrontiečių Sąjungą. 
Jie gina darbininkų susirin
kimus ir organizacijas nuo 
užpuolimų iš policijos! (! “N.” 
Red.) ir fašistų pusės. Rau- 
donfrontiečiai yra judri, dis
ciplinuota apsigynimo armi- 

• ja, kurios nariai uniformuoti 
iki šiol eidavo savo pareigas.
Amerikos komunistai tik pa
skutiniu laiku pradėjo orga
nizuoti raudonuosius sargus 
bei darbininkų apsigynimo 
komitetus.”
Įdomi žinia. Amerikos komu

nistai, vadinasi, organizuoja 
“raudonuosius sargus” ir “ap
sigynimo komitetus”, kurių 
tikslas bus “gintis” nuo polici
jos ir fašistų užpuolimų.

Fašistų, kaip masinio organi
zuoto judėjimo, Amerikoje nė
ra, jei neskaityt fašistuojančių 
italjonų,* kuriems diriguoja iš 
Romos Mussolinio tarnai. Todėl 
tie komunistų “raudonieji sar
gai” gins komunistų mitingus 
nuo policijos užpuolimų.

Visi gerai žino, kad policija 
Amerikoje dažnai elgiasi labai 
žiauriai ir sauvališkai. Ji nere
tai be jokio rimto pamato drau
džia laikyt viešus susirinkimus 
arba išvaiko net tokius mitin
gus, kuriems buvo duota leidi
mas.

Matyt, kad šitokiems atsiti
kimams komunistai ir rengiasi 
vartoti savo “raudonuosius sar
gus”, kuriuos jie dabar organi
zuoja. Taigi, jei policija neleis 
komunistams laikyt viešą de
monstraciją ir jie visgi ją 
rengs, nežiūrint policijos drau
dimo (kaip prieš keletą savai
čių jie bandė daryt Chicagos 
vidurmiestyje), ir policija ateis 
jų demonstraciją išvaikyt, tai 
komunistų “raudonieji sargai“ 
šoks su policija muštis. Kadan
gi policija yra apsiginklavusi 
lazdomis ir revolveriais, tai, 
žinoma, turės būt apsiginklavę 
ir “raudonieji sargai“, nes tuš
čiomis rankomis atmušti poli
ciją jie juk nepajėgtų.

Tuo budu komunistai organi
zuojasi ginkluotai kovai su po
licija !

Ar jie pagalvojo, kokių pasė
kų gali duoti šitoks jų darbas? 
Ar jie nežino, kad bandymai 
ginkluota jėga pasipriešinti po
licijai visuomet pasibaigia tuo, 
kad policija sužeidžia ir užmu
ša tuos, kurie priešinasi, ir pa
skui valdžia kaltus ir nekaltus 
žmones dėl tų riaušių skau
džiai nubaudžia? Ar jie neišma
no, kad tik mažas vaikas gali 
įsivaizduoti, jogei paprasti pi
liečiai, pasiėmę lazdą ir pišta- 
lietą, galį nugalėti policiją? 
Juk kada policija neįstengia 
suvaldyt riaušininkus, tąi jai į 
pagelbą ateina kariuomenė.

Tokių desperatiškų dalykų 
komunistai griebiasi tur-but dėl 
to, kad jiems visai sprūsta dir
va iš po kojų.

Pats pasitarnaus
Tarnaitė: — Poniut, rakau- 

dininkas atėjo.
"Ponia: — Aš busiu už minu

tės. Paprašyk jį pasiimti kėdę.
Tarnaitė: Aš jau prašiau,

bet jis sako, kad jis pradėsiąs 
nuo radio ir piano.

Pilsudskio gimimo vieta

Viename Paryžiaus laikraščių 
pasirodė labai įdomi Pilsudskio 
biografija, kurią parašė M. Al- 
danovas. Sutrumpinto  j formoj 
Lenkijos diktatoriaus biografi
ja skamba daug-maž taip:

Jozef Pilsudskis gimė žuleve 
1867 m. Jis yra kilęs iš Lietu
vos bajorų. Pilsudskių vienin
ga šeima buvo permirkusi seno
viškomis lenkų tradicijomis. 
Pilsudskiai buvo turtingi: jų 
dvarų plotas užėmė apie aštuo
nis tūkstančius dešimtinių. Bet 
nesėkmingi agronomiški tėvo 
bandymai, o paskiau 1874 m. 
gaisras žymiai nubiednino šei
mą. Jis persikėlė i Vilnių. Vil
niaus gimnazijoj ir buvo auklė

jamas busimas lenkų diktato
rius.

Neapkentė Rusijos
Pats' Pilsudskis yra pasakęs, 

kad pagrindinį krypsnį jo gy
venimui ir darbuotei suteikė 
gimnazija. Ten jame gimė ne
apykanta link Rusijos. “Visą 
laiką, kurį praleidau gimnazi
joj, aš neįmanomai kentėjau. 
Daug vėliau mane naktimis 
tartais kankindavo slogutis, ku
ris priimdavo rusų mokytojo 
pavidalą... Aš neapkenčiau prie
šą ir man buvo sarmata, kad 
nieko negalėjau padaryti. Man 
abai norėjosi kenkti Rusijai.”

Revoliucionierius
Kaip ten nebūtų, iš gimnazi

jos Pilsudskis išėjo revoliucio
nierių. Jis' įstojo į Charkovo 
universiteto medicinos fakulte
tą, bet greit tapo pašalintas už 
dalyvavimą studentų sumiši
muose ir grįžo atgal į Vilnių.

Socialistu Pilsudskis tapo 
1884 m. Jų tarpe jis darbavosi 
tris dešimtis ketverius metus ir/ 
paskui staiga “atsivertė”. Nu
statyti tikrą kronologiją duoda 
galimybės viena linksma scena, 
eurią aprašo K. SmogorzeWski 
savo knygoj “Atgimusi I^enki- 
ja”. 1918 m. lapkričio mėnesyj 
: Pilsudskį atvyko lenkų socia- 
istų partijos delegacija ir se

nu papratimu pavadino jį “drau
gu Pilsudskiu”. Maršalas, ku
ris buvo, matomai, gerai nusi
teikęs, maloniai pertraukė de
legatus' :

—Gerbiamieji, aš jums ne 
“draugas”, — tarė jis. —Mes 
kadaise kartu įsėdome į raudo
ną tramvajų, bet aš iš jo išli
pau stoty j “Nepriklausoma 
Lenkija”, o jus važiuojate iki 
galo,—iki stoties “Socializmas”. 
Linkiu jums laimingos keliones, 
tačiau ateityj prašau mane va
dinti ponu.

Pilsudskis ištrėmime

Pilsudskis administratyvišku 
patvarkymu buvo išsiųstas į Si
birą, Lenos sritį, už priklausy
mą lenkų jaunuomenės rate
liui, kurio tikslas buvo nužudy
ti Aleksandrą III. Nors Pil
sudskis žudymui buvo priešin
gas, bet nuo bausmės neišsisu
ko.

Ištrėmime jis išbuvo penke
rius metus. Su rusų tremti
niais jis ten nesusiartino. Jo 
artimas draugas, žinomas lenkų 
(dalinai ir rusų) rašytojas Vac
lovas Seroševskis' pasakoja, kad 
Sibire dabartinis diktatorius 
“pažinę visokius rusus, nuo pat 
pabustų iki ministerių.” Pats 
Pilsudskis vėliau pareiškė: Visi 
jie (rusai) didesniame ar ma
žesniame laipsnyj yra imperia
listai. Tarp jų yra daug anar
chistų, bet, keistas dalykas, 
respublikonų jų tarpe aš visai 
nesutikau.”

Pilsudskis leidžia žurnalą

Kai pasibaigė ištrėmimo lai
kas, Pilsudskis, vėl grįžo į tė
vynę. Beveik tuo pačiu laiku 
susikūrė lenkų socialistų parti
ja. Jis tuoj patapo vienu iš- 
stambiausių partijos vadų. Jam 
ir jo jaunai žmonai (tokiai jau 
revoliucionierei, kaip ir jis) bu
vo pavestu sukurti nelegalįšką 
spaudos organą: “Robotnik”.

Tą revoliucionišką žurnalą Pil
sudskis leido bėgiu kelių metų.

Pilsudskis pats tą žurnalą lei
do, pats jį redagavo, pats rašė 
jam straipsnius', pats spausdi
no ir pats platino jį. Spaustu
vė buvo paslėpta sienoj, o po- 
pieris sofoj. “Robotnik” nuolat 
buvo perkeliamas iš miesto į 
miestą. Kartu su juo važinėjo
si redaktorius ir leidėjas- Trys 
dešimtys penki numeriai buvo 
išleisti laimingi, bet Lodziuj 
bespaus'dinant tris dešimtis šeš
tą ištiko nelaimė. -Policija su
sekė redaktorių ir užklupo jį 
spaustuvėj kaip tik tuo laiku, 
kada buvo renkamas straipsnis 
vardu “Laisvo žodžio pergalė”.
žandarų pulkininko anekdotas

- Gal būti, kaip tik dėliai to 
straipsnio žandarų pulkininkas 
Gnoinskis, kuris darė kratą, 
pradėjo juokauti. Pilsudskiui 
jis’ papasakojo tokį anekdotą. 
Caro Nikalojaus Pavlovičo lai
kais pas paskilbusį trečiojo 
skyriaus šefą užsuko jo senas 
draugas, kuris rengėsi vykti į 
užsienį, ir paklausė, ar kartais 
jis užsienyj būdamas negalėtų 
kuriuo budu jam patarnauti.

—Tikrai taip, tikrai taip, — 
atsakęs šefas. — Niurenberge 
yra pastatytas paminklas Gut- 
enbergui, spaudos išradėjui... 
Kai nuvyksite į tą miestą, tai 
būtinai mano yardu spiaukite 
Gutenbergui tiesiai į veidą: vi
sas blogumas pasaulyj paeina 
nuo jo. —Dabar jus patys ma
tote,—pridūrė linksmas pulki
ninkas, rodydamas Pilsudskiui 
surastą spaustuvę, — kad visas 
piktas paeina nuo Gutenbergo...
Pilsudskis Varšuvos tvirtovėj

Iš Lodziaus Pilsudskis tapo 
nugabentas į Varšuvos tvirtovę, 
kur sėdėjo svarbesnieji valsty
bės prasikaltėliai. Dešimtasis 
pavilionas, kur sėdėjo Pilsuds
kis, turėjo atskirą virtuvę ir at
skirą administraciją. Kareiviai 
dabojo duris koridoriuj. Viduj 
sargybos pareigą ėjo žandarai. 
Kareiviai sargybiniai neturūjU 
teisės’ eiti į vidų. Del to mis- 
teriškumo Varšuvos gyventojų 
tarpe, tur būti ,ir pradėjo pla
tintis keisti gandai, kad dešim
tame pavilione žandarai nuodi
ja kalinius...
Rusų profesoriai prisidėjo prie 

Pilsudskio pabėgimo

Lenkų socialistų partija pra
dėjo rūpintis savo vado paliuo- 
savimu. Bet pabėgti iš tvirto
vės skaitėsi neįmanomu dalyku. 
Tapo išdirbtas* gana gudrus pla
nas. Pilsudskis pradėjo nuduo
ti pamišėlį. Proto ligos neįėjo 
į tvirtovės daktaro kompenten- 
ciją. Valdžia pakvietė konsul
tacijai pirmą Varšuvos psichi
atrą, profesorių |šabašnikovą. 
žinoma, šabašnikovas tuoj ka
linyj pažino simuliantą. Pasi
kalbėjęs keletą minučių vienas 
ant vieno, jis tiesiog paklauso 
Pilsudskio,' kuriems galams jis 
lošia pamišėlio rolę ir ko jis 
tuo nori atsiekti. Patyręs ka
me dalykas, šabašnikovas be jo
kio svyravimo paraše paliudiji
mą, kad Pilsudskis serga proto 
liga- “Tai buvo”, sako Pilsuds
kis, “nepaprastai kilnios dva
sios žmogus”.

Pasiremiant profesoriaus ša- 
bašnikovo paliudijimu, Pilsuds
kis iš Varšuvos tvirtoves tapo 
išgabentas į Petrogrado psi
chiatrinę ligoninę. I tą ligoninę 
įstojo ordinariu Dr. Mazurkevi- 
čius, lenkų socialistų partijos 
narys. Ligoninės' direktorius 
išegzaminavo atsiųstą iš Var
šuvos pacientą ir be jokio sun
kumo surado, kad Pilsudskis 
neserga proto liga. Direktorius 
pasielgė taip pat,'kaip profeso
rius šabašnikovas: pasikalbėjo 
su Mazurkevičium, jis pasižadė
jo paslapties niekam neišduoti 
tol, kol tas bus reikalinga “li
goniui”.

Likusi plano dalis buvo įvyk
dyta gana sklandžiai. Paskirtą 
dieną ligonis tapo atgabentas į

(Atlantic and Pacific Photo]

Washington, D. C. — Albert B. Fall, kurį teismas rado 
kaltu dėl kyšio ėmimo. Hardingo kabinote jis ėjo vidaus reika
lų sekretoriaus pareigas.

Mazurkevičiaus kamerą dėl eg
zaminavimo. Ordinatorius pa
leido sargybą; Pilsudskis tuoj 
persirengė ir kartu su daktaru 
išėjo iš ligonines ir dingo. Pil
sudskis išvažiavo į Kijevą, iš
leido—atkaklus žmogus— seka
mą žurnalo “Robotnik” numerį 
ir išvyko į užsienį.

Pilsudskis Japonijoj

Kaip tik prasidėjo rusų-ja
ponų karas, Pilsudskis tuoj nu
vyko į Tokio: jis' planavo Len
kijoj sukelti revoliuciją ir mi
kado valdžios prašė tam tikslui 
pinigų ir ginklų. Beveik tuo 
pačiu laiku į Tokio atvyko Ro
manas Dmowski, vyriausias jo 
priešas ir konkurentas. Ir čia 
tarp jųdviejų kilo susirėmimas. 
Padariny j japonų valdžia atsi
sakė paremti Pilsudskį.

Pilsudskis—ekspropriutorius ir
- teroristas

1905 m. pavasarį Pilsudskis 
prie lenkų socialistų partijos 
organizavo karingą buri.

Tos Pilsudskio sukurtos ka
ringos organizacijos tikslai bu
vo sekami: saugoti partijos būs
tines, ginti vadus laike mani
festacijų gatvėse, kartais gala
byti provokatorius, šnipus ir 
labai žiaurius policijos viriši- 
ninkus. Ant galo, Pilsudskiui 
vadovaujant tas' būrys padarė 
keletą pasižymėjusių nepapras
tu drąsumu užpuolimų ant rusų 
pašto transportų. Tai buvo da
roma tuo tikslu, kad gavus pi
nigų organizacijos reikalams.

Labiausiai pagarsėjusi eks- 
propriacjja įvyko prie Bbzdanų, 
634 varstai nuo Petrogrado. Ta 
ekspropriacija, iš tiesų, buvo at
likta su nepaprastu drąsumu. 
Kelioms minutėms praslinkus 
po apiplėšimo, į Bezdanus atva
žiavo didkunigaikščio Mięhail 
Aleksandrovičo traukinys. Tai 
atsitiko rugsėjo 14 d. 1908 m. 
Laikraščiai, ypač konservaty- 
viški, to apiplėšimo dalyviams 
epitetų nesigailėjo. Skaitant 
juos šiandien tik juokai ima.

Tų epitetų autoriai vargu galė
jo manyti, kad Bezdanų įvykio 
vyriausias kaltininkas už dešim
ties metų atsistos valstybės 
priešakyj ir mainysis širdingo
mis telegramomis su karaliais...

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

Lietuvos Laisves 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

4
kosulį

kosdtl. kosStl, 
Visuomet nesmagus. ju 

yra ir pavojingas.
KOŠEKodėl 

rn 
taipjau _ _____ ____
nes užleistas kosulys gali 

h privesti prie kitų ligų. Su
stabdykit tų krunuojantį 
kosulį su S c v e r a ’ s 

k Cough Balsam. Vartoja- 
mi per 50 metų šutei- J 
kitnui ūmios, raminau- 41 
čios pagelbos. Rcika- 

k laukit jų savo aptie- , 
K. koj. Tik 25 ir 50. J 

centų.
W. F. SEVERĄ 

CO. J
Ui Cedar Kaphls, fĮĮ 

Iowa

kSEVER4’S

'įbnik
DEL JSIPIOVIMU IR 

ŽAIZDŲ
Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar įsibrčžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonitc tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Naujas prezidentas
Chicagos univer

sitetui

Nusižudė dėl biržos 
smukimo

Peter Doerr, 70 metų, pasi
traukęs iš biznio realestaliniu
kas, nusižudė, kadangi, mano
ma, spekuliuodamas biržoje ne
mažai pražudęs savo turto, kai 
buvo pastarųjų dienų biržos 
panika.

randama pas užsikrėtusį pa
kankamai anksti. Ankstyvas 
diagnozas, kuris, savo keliu, 
remiasi publikos supratimu ir 
kooperavimu, yra pamatinės 
svarbos principas kovai su tu
berkuliozių.

________ Graboriai________

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai

Antradienį rengiama iškilmės 
oficialiai priimti Robertų May- 
nard Hutchins, kaip Chicagos 
universiteto prezidentų. Naujas 
Chicagos universiteto preziden
tas yra tik 30 metų amžiaus. 
Tai jauniausias didžiulio šios 
šalies universiteto prezidentas 
bus. Iškilmėse dalyvaus naujo 
prezidento tėvas \Vm. James 
Hutchins, kuris yra Berea ko
legijos. Bet kuomet tėvas yra 
prezidentas kolegijos, kuria 
lanko 2,500 mokinių, tai sūnūs 
bus prezidentas universiteto, 
kuri yra 15,000 studentų ir stu
denčių.

Policininkas nelaimėj 
dėl merginos

Mielinei Cnt f, 28 metų (1149 
Kast 56th SL) buvo padaręs 
deitų susitikti su panele Sara h 
Lynch, 25 metų (7927 Emerald 
Avė.) Susitikti vieta skiria prie 
56 gatvės ir Blackstone Avė. 
Mergina pasivėlavo. Taigi vai
kinas, (’.iiff, ėmė ja vaišinti, 
kumščiu ar ploštaku. Susirin
ko minia. Merginai pagalios 
pasirodė,* kad jau užteko jai 
CulTo vaišių. Ji kreipėsi i de
puty šerifų, kuris buvo žiūrė
tojų tarpe, kad jis apgintų jų. 
Deputy šerifas O’Brien žengė 
prie Cuff. šis gi — pokšt... po
licininkui. O’Brien kirto atgal, 
(’uff pasileido bėgti. O’Brien 
šovė. Kulka pataikė Cuffui nu- 
garon ir Įsmigo i pilvų. O’Brien 
areštuotas, (’uff ligoninėje.

Netekės

Josephine Smith, 18 metų 
mergina (iš So. Bėrai, (nd.) 
šeštadienį išvažiavo su savo 
svytharlu, Howard Bailey, pa
sivažinėti. Jiedu važiavo grei
tumu 50 mylių valandoj. Du 
policininkai mėgino važiavusia 
pora sulaikyti. Bet Ilovvard 
mėgino nuo policininkų pabėg
ti. Šie gi vytis. Taip vieni bė- 
go, o kili vijosi, kol Ilo\vard 
įvažiavo i tvora. Pats llo\vard 
paliego, o mergina pateko į po
licininkų rankas. Vėliau pasiro
dė, kad autas, kuriuo llo\vard 
ir mergina važiavo, buvo vog
tas. Mergina policininkams pa
sisakiusi, kad jai patikęs llmv- 
ard, bet ji nežinojo, ar tekė
sianti už jo, ar ne. Ale dabar 
tai tikrai žino, kad ji llovvardo 
nenori.

Nubaudė bosiį
štai Koks Įvykis pasitaikė šio

mis dienomis. Dorr G. Perrin 
(6941 Dorchester avė.), svič- 
manas, tarnaująs gelžkeliui, bu
vo pašauktas eiti džiurės parei
gas teisme, žmogus sugaišo 11 
dienų. Už tai jo bosas, B. B. 
Huggins (7941 Kingston avė.), 
pašalino Perrinų iš darbo. Pas
tarasis pasakė teisėjui apie iš
tikusių ji nelaimę. Tada tei
sėjas Kavanagh nuteisė Hug- 
ginsų kalėti 60 dienų pavieto 
kalėjime ir sumokėti $25 už pa
niekinimą teismo. Huggins ad
vokatas padavė apeliacijų.

Chicagos Municipalė 
Tuberkuliozo Sa

natorija
Pasak Dr. Benjamin Gold- 

berg, medikalio direktoriaus 
Chicagos Municipalėje Tuber- 
kuliozio Sanatorijoje, 58 nuo
šimčiai ligonių, sergančių plau
čių džiova, iš 3,773 ligonių, ku
riems padaryta diagnozas, — 
sirgo jau kurį laika; jų ligų 
jau buvo žymiai Įsisenėjusi.

Publika, bendrai imantį nė
ra pakankamai atydi, kad pa-, 
stebėti ankstyvų tuberkuliozio 
pasireiškimų. Publika, matyti, 
nesupranta svarbos pasitarti su 
daktaru, pasireiškus pirmiems 
nesveikatos ženklams.

Asmenys, ypač tie, kurie gy
veno artimame kontakte su pa
cientais (sirgusiais tuberkulio
zių, privalo būti ypatingai at
sargus ir ieškoti daktariškos 
pagclbos pasireiškus pirmiems 
ženklams, kad jų sveikata, že
miau normališkos. Tokie as
menys turi eiti daktaro ekza- 
minavimui periodiškai. Toks 
ekzaminavimas pastebės ank
styvų tuberkuliozj, kurio dėl 
pradinio menkumo negalėta 
pastebėti.

Periodinis ekzaminavimas yra 
puikus elgėsis net tiems, kurie 
džiaugiasi gera sveikata. O 
tiem, kurie neina reguliariai 
daktaro ekzaminavimui, į se
kamus simptomus (ženklus) 
patartina atkreipti dėmės į: ko
sulį, praradimų apetito, nete
kimų svaros, prakaitų nakti
mis, spiaudimų krauju, etc. šie 
ženklai privalo sukelti žmogu
je abejonę, ar jis (ji) neserga 
luberkulioziu.

Kai dėl žmonių, gyvenusių 
kontakte su pacientu, sirgusiu 
luberkulioziu, tai surasta iš 
statistikos davinių, kad tokie 
asmenys suserga luberkulioziu 
daug tankiau, nei tie,* kurie 
kontakte su džiovininkais ne
buvo. Todėl yra labai svarbu, 
kad žmones, kurie turi kon
takto su džiovininkais (nors 
jie 'ir nesijaustų sergantys), 
bent porų kartų į metus ekza- 
minuotų savo sveikatų pas 
kompetentišką daktarų. Tokie 
ekzaminavimai gali pastebėti 
tuberkuliozio pasireiškimų auk-, 
styviausiam laipsnyje, o tatai 
reiškia visų skirtumų tarp svei
katos, laimes ir ligos bei kan
čių.

Tuberkuliozio galima apsi
saugoti. Platinimųsi tuberku
liozio galima sulaikyti, jei nau
ji susirgimai pastebima anksti. 
Tuberkuliozį galima išgydyti. 
JĮ galima išgydyti, jei jis su-

JOSEPH1NA GARALA1TĖ

SPORTAS
Šiandien Požėlos ris- 

tynės
Šiandien Dreamland svetai

nėj (Vau Buren ir Paulina) 
risis Karolis Požėla su Jimmy 
Lomios. Tai bus tikrai įdomios 
ipstynės, kadangi Londos skai
tosi vienas geriausių ristikų 
pasaulyj. Be to, jis yra labai 
vikrus. Risis juodu tik vienų 
susikibimą.

Svarbiausioj poroj pasirodys 
Joe Komaras su George Calza. 
Vadinasi, susikibs lietuvis su 
italu. Risis taip pat Pielro Ba- 
cini, Jack Robinson, Kirilenko 
ir kiti. Pradžia 8 vai. vak.

Uksas prieš Du- 
dinską

Universal Health kliube (814 
W. 33rd St.) lapkričio 22 d. 
pirmų kartų pasirodys klaipė
diškis Uksas. Jis yra jaunas 
ir tvirtas vyras. Ritasi jau ke
letu melų. Tad turi ir paty
rimo. Tačiau patyrime Dudin- 
skas jį gal viršija. Užtat Uk
sas yra daug tvirtesnis: sve
ria apie 20 svarų daugiau, ne
gu Dudinskas.

Tad bus įdomu pamatyti, kų 
galės padaryti jaunas ir tvir
tas Uksas patyrusiam “risty- 
nių vilkui” — Dudinskui.

— N.

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Graboriai

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
•68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted Sl 
Tel. Victory 4088

ANTANAS DUMBLAUSKAS

Musų patarnavimą* 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžininga* ir ne
brangus todėl, kad ne* 
turime iilaida uftlai- 
kymui skyria.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich— » 
Lietuvis Graborius 
ir Balaamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikdamas 
visokiem* reika
lam*. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III, 
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboria* ir 

Balsamaotoja*
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yard* 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th SL

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 CL
•X

Telefonas
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį.
Koplyčia

Syrewicze Co.
Graboriai ir 

Balzamuotojai 
1344 S. 50 Avė. 

CICERO, ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Pastaba: Maao ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimai da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po nietą.
4712 South Asluand Avė.

Phone Boulevard 7589
—O

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwoed 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

Re*, tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Saite 2*6, 1579 Mihraukee Avė.
Tel. Brun*wick 0624

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

valandai po piatp

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų so-
- nas žaizdas, ligas rectal

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2869 S. Leavitt St, Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽI JS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATI BANKO

1800 So. Ashland Avef
VALAIDOS1

Nuo 2 iki 4t8l ir nuo 7 iki Ii
Nedilioj nuo 2:81 iki 4:8fl m pM

Telefoną* Canal B464

Ofi*o Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Draxel 9191

DR. A. A. ROTH
Runas Gydytojas Ir Chirurgu* 

Specialistą* moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chic*W 
arti 31st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefoną* Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Phone Office lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė. v

CHICAGO. ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 1701 
Tel. Randolph 0381-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, KetvergO 
ir Subato* vakarais.

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

Tel. Kenwo<xl 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206
Valandos: 9—12. 1—5. 6-8:80 
Sekmadieniai* pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tol. Boulevard 7589

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

Įvairus
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822 

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue

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

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

Kampas Michigan Ąve. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
• Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare. 

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 16—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 8116 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar RandolpK 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisą* vidurmiestyj* 
Room 1592

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wasbington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8895

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2111

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 26 metai

Prarijo nikeli, miršta
Monica llannapel, 4 metų 

mergaitė, gavo iš motinos nike
lį už tai. kad ji buvo gera mer
gaitė. Motina davė nikelį, kad 
mergaitė nusipirktų aiskrymo. 
Mergaitė įsidėjo pinigą burnori. 
žinote, kaip su kūdikiais yra. 
Jr prarijo jį. Pasėkos pasiro
dė labai rimtos. Mergaitė — 
vienintelis šeimoj kūdikis — 
šeštadienį buvo arti mirties. 
Hannapelai gyvena adresu 6501 
So. California avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 16 dieną, 10:25 valan
dą iš ryto, 1929 m., sulaukus 
19 metų amžiaus, gimus Wau- 
kegane, Illinois valstijoj, spalio 
28 d., 1910 metais. Paliko di
deliame nuliudime motiną Ro
zaliją po tėvais Petkaitė, tėvą 
Pranciškų dvi seseris — Ste»- 
paniją ir Xavera, dėdę Adomą, 
tetą Aleksandrą Gurulius ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 6046 So. Lafayette Avė.

Laidotuvės jvyks seredoj, 
lapkričio 20 dieną, 8 vai. iš 

K ryto iš namų i švento Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Josephinos Gara- 
laitčs giminės, draugai in pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys, Dėdė, 
Teta ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel.Yards 1741

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 15 dieną, 3 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Raseinių ąp., 
Žigatiškių parap. Amerikoj iš- 
ftyveno 23 metus. Paliko dide- 
iame nuliudime moterį Oną, po 

tėvais Gerulaitė, 2 sūnų — An
taną ir Kostantą, brolį Juoza
pą, seserį Jadvigą, 2 pusbrolių 
— Mikoditną ir Joną ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
lapkričio 19 dieną, 8 vai. ryte 
iš Eudeikio koplyčios į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Dumblin- 
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 

Jir atsisveikinimą. I
Nuliūdę liekame,

Moteris, Simai, Brolis, 
Sesuo ir Pusbroliai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1742

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

3265 So. Halsted St.

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo '.0 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 labo* 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 739 
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 8525.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skirią 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Re*. 660(1 Soutk Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Dr. J. A. Roth
Gydytojas-Chirurgas 

Vyrų ir moterų ligos 
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 6484 

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

Phona Franklin 2461
Leonas S. Mikalonis

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

Telefoną* Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:R0v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. IU

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

Rezidencijos tel. Midway 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

F. W. Chemauckas 
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL. .

Nuo 9:80 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1990 S. Union Avfc

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

Telefonas Yard* 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenn*

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki f do ulat
7 iki 8 vai. Nedšl. nuo 10 iki 111 

Rez. Telephone Plaza 8201

Joseph V.Mockus, J r.
Advokatas

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

Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
Kesidencija 42(11 S. Maplevvood Avė. 

Tel. Lafayette 1685
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CHICAGO, ILL.

“Wise Girls”

»0Wl
THEATRE,

451 n and Halsted Streets

Specialtatnu gydyme chroniškų ir nuujų lt- 
Jei kiti negalėjo jntnlR išgydyti, atsllan- 

gykit p:»8 mane. Mano pilnas iSegzaminavi- 
naa atidengs just) tikrij ligij ir Jei aS apni- 
meiti jus gydyti, eveikata jums eugryft. Ei- 

><it 
Kui
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Tarp Chicagos 
lietuviu

Dainininko Brunval 
do koncertas

Koncertas j vyks lapkričio 2? 
d., Hull House salėje, prad
žia 8:15 vai. vakare

Lietuviai jau yra girdėję p. 
Brunvaldą dainuojant. Bet' 
jiems teko girdėti jį dainuo
jant neprielankiose dainininkui į 
apystovose. Tai jam prisėjo i 
dainuoti salėse, kurios dailiau-; 
sius, sakysi, delikatniausius 
garsus užmuša; tai tokiems su
sirinkimams, kuriuose tam tik
ras kiekis ūžimo, bildesio yra 
neišvengiamas.

Dabar, ateinantį penktadie
nį, lapkričio 22 dieną, p. Brun
valdas dainuos daug tinkamos-1 
neį vietoj. Čia ir akustika ge-1 
resnė, čia ir publika, galima nu-i 
matyti, susirinks, kad gėrėtis 
dainomis, čia pagalios p. Brun
valdas duos ištisą koncertą, —I 
turės progos savo balsu pasi
rodyti pilnoj galioj.

Taigi, iš anksto galima nu-' 
matyti, kad tai tikrai puikus j 
koncertas. Ir mėgėjams gražaus j 
ir puikiai išlavinto dainavimo I

Lietuviu bylos 
teismuose

t 
prieš 

Auna Karpinski ir 
Helcn Karpinski, bylos No. 
11191618, Circuit crt., byla dėl 
8848.90.

General Accepl. Co. prieš 
Dominick ir Mary Kuzbilius, 
bylos No. BĮ61619, Circuit crt., 
byla dėl $>(>76.

M. 
m e r, 
cuit crt

•John Krotkas ir

General 
i Frank ir

----------------- ----------------------------------------------------- ■ ---------------------

I

508516, Superior crt., byla dėl 
$10,000.

Guy ('. Guerine. prieš 
\Volanchunas ir Anton 
shall, bylos No. B191911, 
cuit crt., byla dėl $1,500.

Josephine Purmalis prieš 
Philip Purmalis, bylos No. 
BĮ 91966, Circuit crt., divorsas.

Gus S. Jovaras prieš Jessie 
Ja varas, bylos No. B191968, 
Circuit crt., divorsas.

John Kanakis prieš V. 
nakis, bylos No. 508589, 
perior crt., divorsas.

Wm. Ambrozaitis prieš 
Pcdborny, bylos No.

Pirmadienis, lapkr. 18, 1929

John 
M ar-

Ka-

Alex
508605,

Raznes prieš Phil Kra- 
bvlos No. B191680, Cir- 

byla dėl $10,000.
kiti prieš

Boleslave ir Mary Gomolinski,
Paul Krupa ir kilus, bylos No. 
508443, Superior crL, byla už
daryti Irusi (lydą sumoj $1,000.

Susan Anderson prieš S. Bli 
-nas,. bylos No. B191729, Cir- 
’uit crt., byla dėl $20,000.

Stanley Marcinkievvicz prieš
Krank Martiniais, bylos No. I keikia vyrų išsimokinimui 
BĮ91733, Circuit crl.

CLASSIFO
Educational

Mokyklos

CLASSIFIED ADS
Pinančiai

Finansai-Paakolos
Help VVanted—beinate

Darbininkių Reikia
PASKOLINSIM nuo $b0 iki $300 už

2 Va nuošimčio ir lengvais išmokėji- 
vamais. Paskolas suteikiam i 24 

landas. Be jokio komiso.
S. OSGOOD

2231 West Division St.
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199

REIKALINGA patyrusi veiterka į 
restaurantą. Gera vieta ir geras

• atlyginimas. 4180 Archer Avė.

For Kent

Miscellaneous
Įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas, Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi-i 
įos dėl kelnių vyrams ir vaikants.1 
Cviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 

musų prekių gerumą. Atdara kas-1 
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie- 
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. -Victory 8486

UŽ DYKĄ RAKANDAI VERTIN
GAI ŠEIMYNAI

Kas venduos 4 kambarių namelį, 
' prie karų linijos, Brighton Parke. 
| Patogi vieta — plotas žemės — viš- 
i tininkas, garažas ir tt. Randa tik 
$10.00 į menesį. Saukit telefonu 
Ronsevelt 8500 i “Naujienas”. Box 
1148. | I |j.

Furnished Rooms
RENDON apšildomas kambarys 

vienam, ar vedusiai porai, gražioj 
apielinkėj. 6515 So. Talman Avė. 
Prospect 10210.

Charles Picidas7 prieš Wil- 
'iam Berkos, Chicago T. and T. 
Co., Bedrich Mayer ir kitus, 
’ ylos No. 508478, Superior crt.

' (Auauuc anų VauiUv Unuiol

Chicago. — Ann Livingston, kurios širdies “rona” tapo 
užlopyta $25,000, kuriuos ji gavo iš Franklin Hardinge. Teis
mas pripažino, kad Hardinge ją nuskriaudęs žadėdamas ją vesti, 
o vėliau to pažado neišpildydamas. Einant nuosprendžiu, Ilar- 

• M __ _ ____ -_____ _______- - I
bus progos išgirsti pirmos kle- dinge tur^° sumokėti $25,000. Ann gavo čekį ir, kaip matyti 
sos koncertą. , 1 iŠ paveikslo, tuoj palinksmėjo.

Tad patartina visiems, kas! _
mėgia aukštos rųšies koncer- Į 
tus, atsilankyti į tą koncertą. ,

P-nas Brunvaldas dainuosi 
kurinius šių komp. Bubinsteino, 
Borodini, Koenemanno, Leori- 
cavallo, Daržinš, Brahmso, 
Schuberto. v .

Pianu akompanuos p-nia Bi- Autas užmušė lietuvi 
ta Rothermel. Rep.

•la busianti nagrinėjama šią sa
vaitę ir bene prasidėsianti tik
tai antradienį. N. N.

ir (’ecelia

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

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

SCHO.0L
2040-42 Washington Blvd.GREITAI IR PIGIAI

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

. busiiiess Service
Biznio Patarnavimas

ir

Misceilaneouss for Sale
|vairai Pardavimai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

GARSUS Pietines — Illinois mine 
run $6.50 už toną, pristatėm. La
bai mažai dulkių. Lump egg, nut 
$8.00. Pristatėm. Govalis, Blvd. 1036

PARSIDUODA labai pigiai bučer- 
nė ir grosemė. Renda pigi. Trans- 
portacijos centre, 2409 W. 47 St. 

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

Furnitūrų & Fixtures
Rakandai-įtaisai

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair. 
Moguette, Jacųuard, etc. $85 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 71 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
1809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai 

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

PRIVERSTA esu parduoti 3 šmo
tų parlor setą vertės $325.00 už 
$110.00; 9x12 Wilson kauną vertes 
$65.00 už $25.00. Coxwell kėdę; 9 
šmotu Walnut valgomojo kambario 
setą vertės $275.04) už $115.00; 4 
šmotų vvalnut miegamojo kambario 
setą, elektrišką Radio, lempas ir 
dėl

Inžinierius Petras u. 
Vilkas Chicagoj

Praeitą penktadienį Chica- 
gon atvyko chemijos inžinie
rius Petras Vilkas. Alv\ko jis 
iš Tulsa, Oklahoma, kur Prai- 
rie Oil kompanijoj dirba kai
po vyriausias chemikas ir ty
rimo laboratorijos vedėjas.

Inž. Vilkas pasižymi ne tik 
kai|K> chemikas, bet ir kaipo 
atletas. Jis yra pusėtinas mil
žinas ir sveria 225 svarus. Apie 
jo spėką galima spręsti iš to, 
kad jis dviejų šimtų svarų vy
rą lengvai iškelia viena ran
ka.

Baigė Vilkas Missouri uni
versitetą, kur jis pasižymėjo 
kaipo futbolo lošėjas. Karts 
nuo karto jis ir ritasi. Ir rei
kia labai gero ristiko, kad ga
lėtų prieš jį atsilaikyti.

Inž. Vilkas Chicagoj mano 
išbūti apie savaitę laiko. Čia 
jis turi broli ir keletą draugų, 
su kuriais kartu lankė moky
klą. Paskui jis vėl trauks į

Beje, reikia pridurti, 
jis visą kelią atvažiavo 
mobiliu. —

kad 
auto- 
K.

bu
lai,

nors
i fi

Praėjusią savaitę nagrinėta 
Bridgeporto laikrodininko 
škaus byla.

“Naujienose” savo laiku 
vo gan plačiai rašyta apie 
kad Stoškus pašovė Sėlius 
vyrą ir žmoną. Pašautieji, 
buvo pavojingai sužeisti, 
jo-

Pašovimas žmogaus yra
kus nusikaltimas. Taigi valsty
bė už tokį nusikaltimą trau
kia žmogų atsakomybėn. Taip 
buvo ir Stoškaus byloje — 
traukė atsakomybėn valstybė

Teisme neteko būti. Bet žmo
nės, kurie sakosi žinantys tei
smo nuosprendį, pranešė, kad 
dėl vieno kaltinimo Stoškus 
buvęs išteisintas. Būtent, pri- 
saikintieji išnešę 
Stoškui nuosprendį 
mą ponios Sellas.

Bet prieš Stoškų 
kita byla. Jis yra

esanti dar 
kaltinamas,

Edvardas Žilinskis
Wentworth Avė., 45 m. am
žiaus, einant pėtnyčioj iš dar
bo pagavo automobilis 
40th ir Wentworlh ir

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė, senas išdirbtas biznis, tirštai ap- 
gyventoj apielinkėj. Stakas ir fix- 
tures pigiai už $2000. Turiu paau
kauti už $1100. Įplaukų vidutiniškai 
$85. Pigi renda — 4 pagyv. kamba
riai ir maudynė. Tikras bargenas. 
Apleidžiu miestą.

6604 S. Damen Avė.

PARDAVIMUI ice cream parlor 
labai pigiai; soda fountain, cigarai, 
cigaretai, kendės, tabakas ir šiaip 
daug dalykų. Parsiduoda iš priežas
ties ligos. 1036 W. 69th St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

iširimo šeimynos.
MRS. G. BARTELL

214 E. 71 St.
Tel. Triangle 9067

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

■■ — ———

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

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painttrs & Decorators

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

Tel. Victbry 7261

žinoma, turi daboti vietą, ba 
jei kas atsitinka, tai gyvento
jai pirmiausia kreipiasi prie jo. 
štai kodėl sakau, kad džianito
rius yra pririštas prie darbo 
24 valandas.

Ale už tai jięai daugiausia 
turi dykai kambarius gyventi.

4541 So 1 Kuone dauguma džianitorių už- 
i dirba po du šimtu dolerių mė
nesiui. Jei mes neturėtumėm 
unijos, tai su mumis butų tas 
pats, kas yra su visais [eitais 

is — už- 
valan- i dirbtumėm po 25 30 dolerių 
-oferis|[savaitei ir tuo turėtumėm būti 

i užganėdinti. Musų kliubas per
is (mato tai gana aiškiai ir supran- 

reiškia organizacija.
Kaunietis.

prie 
juokiai

ligoninę, kur už poros 
dų mirė. Automobile 
areštuotas.

Laidojamas bus šiandie 
10723 Edbrooke Avė. Kūnas i ta
bus nulydėtas 8 vai. ryto i Vi-| 
sų Šventų parapiją, o iš ten j1 
Šv. Kazimiero kapines. Patar- i 
nauja Eudeikii) laidojimo į- 
staiga.

Iš lietuvių džianito“ Sekmadienio rytas. 10:30 va
landa. Vieta — Halsted gatvė 

itics Lietuvių. Auditorija. Dvi 
[ mergaitės pasirodo šalygatvy, 
[prieina prie šalygatvio kranto 

jau bėgs per gatvę.
Del atsargumo jos pasižiūri,

rių kliubo susi 
rinkimo

11 
susirinkime pasirodė, kad kliu- 
bas yra patenkintas buvusia 
vakariene ir dėkoja svečiams 
už skaitlingą a/tsilankymą. Kaip ; 
žinoma, vakarienė įvyko lapkri
čio 2 dieną Universal kliube.

Iš svarbesnių šio susirinki
mo tarimų tenka pažymėti šis: 
buvo įneštas sumanymas, idant 
visi kliubo nariai, nariui mirus, 
mokėtų po vieną dolerį. Suma
nymas paliktas priešmetiniam 
klįubo susirinkimui. Reikia ti
kėtis, kad sumanymas praeis’.

Kliubo narių tarpe gyvuoja 
draugingumas, ir kiekvieną su
sirinkimą į kliubą įstoja vis 
naujų narių. Bet kliubas įturi ir 
priešų. Man nemalonu butų pa
sakyti, bet jau kliubą skundžia, 
buk jis norįs pakenkti džiani- 
torių unijai, buk jis nusistatęs 
prieš uniją. Tai jau ne kliubo 
draugų, bet jo priešų darbas.

Lietuvių džianitorių kliubas 
unijai kenkti nešimoj a. O jei 
kas nors arba kada nors kalbė
jo ką, tai nekalbėjo kliubo var
du. Kai dėl to, ką tas ar kitas 
asmuo pasako, tai kliubas ne
atsako. Dar kartą pasakau, kad 
nebuvo nė kalbos, idant unijai 
priešintis arba pakenkti.

Kalbėsime šį ar tą, bet šiokis 
ar tokis džianitorius, nors jis 
dirba ir ilgas valandas", nors 
yra pririštas prie darbo per 24 
valandas, bet toli gražu ne vien 
'tam darbui jis laiką pašvenčia. 
Kaip prižiūrėtojas namų, jisai,

ar kas nevažiuoja. Ir bėga per
gatvę, nors automobilius 
pat.

čia

Mergaitės, galima sakyti, be-
ga tiesiog po ratais automobi
liui. Automobilio operuoto jas, 
mėgina sulaikyti mašiną, mė
gina sukti ją j šalį. Bet vieną 
mergaitę autas užgauna. Mer
gaitė parpuola ant akmenų.

Automobilius sustoja. Vyras, 
išsigandęs, praveria auto du
ris. Bet mergaitė, lig truputi 
stipčiodama, atsikėlusi, perbė
ga j kitą gatvės pusę.

Nelaime ir laimė. Nelaime 
ta, kad mergaitę aulas lur būt 
užgavo. Laimė kad neįvy
ko rimtesnio sužeidimo arba 
mirties.

Kas kaltas? Sunku pasaky-

apsižiūrėjo. Bet kartais pasi
taiko, , kad ir žiuri, ir nema
tai, sakyti, akimis nenumieruo- 
ji, kaip toli pavojus.

Report.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

pan tikrą specialinta, kuris neklausi jūsų 
. ir kas jums skatina, bet pats pasakys 
galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jacksnn Blvd., netoli State St. 

Kambarys. 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
/

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto ki 1 no metų.

f ......................................

Universal Restaurant
G a r d ų s, 

sveiki lietu
viški val
giai ir man 
dagus p a- 
tarnavimas.

Norkus, 
sav.

750 West 31st St.

i

Nedėlioj ir Panedėlyj, 
Lapkričio 17 ir 18 d..

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbaiti komedija
Kalbančios žinios

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Automobiles

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAI RIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 ,

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas, 
tai taisome 
bile kada ir 
jskaitliavimas 
riausi darba

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, ,$295 ir augs., 
iškaitant cementines grindis. Namų 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų' iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT Ct)NTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

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

mieste. Kedzie 8463.

Tire 
nhg.

UJ47

Baterių aptarnavimas 
Phone Boulevard 2854

JOSEPH WITOLDS 
and Battery service. Vulcani- 
Naujos batarės garantuotos ant 

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

Lietuvis savininkas-.

r inanciai
Finanaai-Paakolof*

Paskolos suteikiama 
į vien° diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė 
« Tel. Lafayette 2082 

----- o-----

28 Buick B pas. sodan!
20 Paige Sedan O ratai I
29 Essex Sodan -----------  1
1927 Nash Coach epecial ____________ ;
'29 Ford coupe  I
29 Ford Roadster ......   I
'28 Aubtlrn Roadster .................    I

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 S. Halsted St..

>800 
$276 
$699 
$26(1 
$400 
$400 
$660

Triangle 9330

Help VVamed—Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGAS linotype operato
rius, su patyrimu. Atsišaukite laišku 
arba asmeniškai j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III.

------- O-------  ,

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Maliir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmini, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

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

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts. 
• -------o-------

ii

IŠSIRĘNDUOJA" arba pardavimui 
73 akeriai žemės. 10 akerių gero 
miško, ant upes kranto, cementinis 
kelias, eina pro farmą, visi puikus 
įtaisymai, parsiduoda labai pigiai. 
Savininkas mainys ant namo, loto, 
arba biznio, perkant reikia įmokėti 
vieną tūkstantį. Farma tinkama 
dėl summer resort arba gasolino 
stoties.

3352 So. Halsted St. 
Tel. Yards 6751

Exchange-—Mainai
IŠSIMAINO bizniavas namas — 

štoras su 4 flatais, mainysiu į pri- 
vatišką namą, lotą, nedidelę farmą 
arba priimsiu bučernę kaipo pirmą 
{mokėjimą. Taipgi galiu priimti na
mą ir kitame mieste. Kreipkitės — 

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Keal Estą te Eor Sale
Namai-Žeme Pardavimui

SKOLINAM PINIGUS
PARDUODAM, MAINOM

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
morgičius ir farmas visuose miestuo
se ir valstijose. Taipgi skolinam pi
nigus ant 1-mų, 2-rą ir 3-Čių mor- 
gičių už 6 nuošimti. Apdraudžiam 
nejudinamą turtą, automobilius ir ki
tus dalykus. Kiekvienam užtikrinam 
tik teisingą ir greitą patarnavimą, 
dėl to musų biznis pasididino. Su 
viršminėtais reikalais kreipkitės y- 
patiškai arba laišką rašykit.

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

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE.

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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.

PINIGAI DEL VYRŲ 
kalbančių lietuviškai. Pasakykit sa
vo viengenčiams apie Goodwear dra
bužius ir gaukit didelį komisą ir bo
nus ant jų orderių. Patyrimas ne
reikalingas. Mes išmokinsime jus 
kaip. Didelės vertybės. Pinigų 
grąžinimo garantija. Dykai sempe- 
lių autfitas. Del smulkesnių 
matykite

M R. SCOT, 
Room A, Bank Floor, 
115 So. Dearborn St.

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avei
ri būti patyrusi.

4169 So. Halsted St.

Help VVanted—Fcmale
/ Darbininkių Reikia

žiifių

Rusiskos ir Turkiškos Vanos i
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestines.

Mes taipjau perkame morgičius
Real - -

PARDAVIMUI ar mainymui mūri
nis garažas 75x125, garu Šildomas. 
South Sidėj. šaukite Englewood 
4086.

PARDAVIMUI ar mainymui gra
žus moderniškas 4 flatų namas; 2 

j no 4 kambarius, 2 po 5 kamb., ir 
, basemento apartmentas, 4 karų mu- 
1 rinis garažas. Puikiausia transpor- 
tacija. Pietrytinis kampas 74 ir 

MOTERIS pi’ie plovimo indų. Tu- Sangamon gatvių. Kaina sumažinta 
greitam pardavimui. Priimsiu 
$3,000 cash. Tel. Pullman 4258i




