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ROMA, lapkr. 10. — Vati
kanas išleido naują “lndex lib- 
rorum prohibitorum” leidinį, 
kuriame yra surašyta 5,000 
įvairiausiomis kalbomis knygų, 
bažnvč-os užgintu katalikams

HANKOV, Kinai, lapkr. 10.
Kinų banditai, dėdąsis ko

munistais, suėmė VVeiyuenke- 
r-ave, 70 m vii u i rvlus nuo Ran
kove, Pranciškonų kunigą UI- 
riebų, amerikieti, ir reikalau
ja iš jo $10,000 išsiperkarpųjų.

Austrijos fašistai— Mooney nekaltai 
Habsburgų draugai' kenčia kalėjime

Reikalauja grąžinti jiems lais- Viena moteriškė 
vę Austrijoje it kenfiskuo-

, tus valdovų turtus

sake, kad bom
ba per “preparedness” para
dą išsprogdinęs jos brolis, 
dabar miręs

Kaip komunistų “jė
- n _____ •Zauniaus paskyrimą už-L 

reikalų ministeriu. Chi-I gos auga”, o sočia 
I ribtino Press Service i* j i wusnį smunkaimas, Įdėtas vakarykš- 

lo dienraščio leidiny, sa-

Duonos riaušės Mas 
kvoj švenčiant bol 

ševikų pervartą
[Lietuvos Pasiuntiny t e? 
r i kai telegrama 

Pranešama iš 
Daktaras Dovas
paskirtas Lietuvos užsienių rei- ko: 
kalu ministeriu. ; ‘

Dr. Zaunius yra kilęs iš Pru- gustinas Voldemaras, nuverstas 
sų Lietuvos. Jis yra užsienių 
tarnyboje jau nuo 1918 metų: 
buvo atstovu Rygoje, prie Tau
tų Sąjungos ir čekoslovakijo-1 
jo. Pastaruoju laiku Dr. Zau
nius buvo generaliniu Lietuvos 
užsienių reikalų ministerijos 1 
sekretorium.

Tiki Lietuvos santykius 
su Baltija paderėsiant

Lietuves Pasiuntin 
sHhrgtone telegrama oficialiai

api-3

Chicagos

Lietuves diktatorius, rasit vėl 
busiąs paskirtas užsienio reika
lų ministeriu, pagaliau šiandie 
[lapkričio 9 dieną] numalšin
ti, krašto prezidentui Antanui 
Smetonai paskelbus dekretą,' 
kuriuo i tą postą paskiriamas 
Dr. Zaunius, buvęs ministeris 
Latvijai.

“šfs. D-ro Zauniaus paskyri
mas sužadino vilčių, kad Lie-1 
tu vos užsienių politika santy
kiuose su kitomis Baltijos val- 

taps d raugi n-Tribūne slybėmis dabar

Lašinių Skutimo Byla
[Tęsimas]

KAUNAS, spalių 17 (“L.Ž.”]
Šiauliai nuo Kauno neatsiliko

i kę maisto produktų ištekliai, o 
■paimti nebuvę iš kur. Lašinių 
stoka buvus alučiama didelė. 
Kreipęsis į intendantą. Inten- 

,! dentas pasakęs, kad kariuome
nei lašinių pristatys Uk. s-ga. 

(Teisybe^ tuojau iš Uk. s-gos ir 
'buvus gauta partija lašinių.

Kad Uk. s-ga skutanti arnotai-.. ... rikoniškus lašinius, Aglinskas siaubs- v. . °nežinojęs.
. 1 Netrukus pulk. Butkevičius, 

Soblį lašinius supirkinėti P1*’j buvęs lašinių priėmimo komi- 
kalbejęs l k. s-gos Prek. s^.vl-| Sjjos pirmininkas, raportu pra- 
dir. Bern. Sakalauskas. j nc^es> ka(| lašiniai ne lielu-

Šiaulių apyg. Ik. s-gos pir 
mininkas Soblys aiškina, ka< 
tuo metu, tiek daru g reikėję la-1 
šinių, kad vienas centras 
galėjęs nieko padaryti ir 
kon pasikvietęs, juos.

Soblys pažadėjęs Uk. s-gos I viski.
centrui 100 tonų lašinių nu-J Aglinskas tuojau pranešęs in- 
pirkli. Na, ir pradėjęs bizni. I tondantui Gruzdzinskui.
Pirmiausia jis nuvažiavęs į Ry-! Intendantas, trūkstant lietu- 
gą, susipažinęs su “Vogei’’ fir- j viškų lašinių, Įsakęs priimti ir 
ma ir parsivežęs lašinių pavyz-; amerikoniškus lašinius. Antra 
džiui. Tą lašinių pavyzdi ai ve- lašinių partija buvusi priimta 

žinant, kad lašiniai yra 
intendanto

žęs Kaunan parodyti Uk. s-gos 
centrui. Tikę, i ada iš Rygos amerikoniški 
ir pargabenę partiją ameriko- Gruzdzinsko anksčiau jau bu- 
niskų lašinių. Jo, Spblio, palie- Vę sakyta, kad priimant užsie- 
pimu, amerikoniški lašiniai bu- ainius lašinius reikią po 1 lt. 
vę antspauduojama Ik. s-gosjnuc sumažinti kainą, 
antspaudu. Uk. s-gos centras p0 to prasidėjo ilgas Aglin- 
Soblį įmokęs visiems sakyti, l s^o atsakinėjimas į teismo pir- 
kad tie lašiniai ne amerikoniš- mininko, prokuroro ir advoka- 
ki, bet iš Klaipėdos krašto. My klausimus.

Kad antspaudus skute, Sob-1
Aglinskas aiškinasi, kad esąs 

niekuo nekaltas, nes jis taip da
ręs, kaip jam daryti liepę jo 
viršininkai: intendantas ir apy
gardos viršininkas Ladyga.

Sutartis su Uk. s-ga laši
niams pristatyti dariusi inten
dantūra, tas sutartis ministe
ris tvirtinęs, Uk. s-gai statant 
amerikoniškus lašinius užsta
tai buvę grąžinti, taigi jei kal
tinti, tai tik ministerį Dmikan-

Atsarg. pulk. Aglinskas.
Atsargos pulk. Aglinskas ta-j 

da, kai buvo varomas lašinių I 
šmugelis, buvęs IlI-čios Karo; 
Apygardos Tiekimo viršinin-. 
kas.

aiškina, kad 1925 m. Lie- 
ekonominė ouklė buvus 

ir labai trukę maisto pro- 
. Trukę ir lašinių. Tas 
ir kariuomenėje: visose 

kariuomenės dalyse buvę išse-

lu vos 
sunki

KO R R!
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

vę sakyta, kad priimant užsie-

kas sako, kad intendantūros su
tartis su U k. s-ga pats minis
teris anuliavęs, nes kitaip jo
kiu hudu nebūtų buvę Uk. s- 
gai grąžintas užstatas.

Prokuroras nesutinka, kad 
ministeris sutartį butų anulia
vęs, nes tokiu atveju ir butų 
buvę oficialiai pranešta, jog to
kia ir tokia sutartis anuliuoja
ma, o jei to nebuvę, tai reikė-

Debesiuota; gali būt lietaus; ję sutarties laikytis ir ameri- 
vė- koniškų lašinių, kaip priešingų 

sutartims, nepriimti.
(Bus daugiau)

vėsiau; vidutiniai mainasis 
jai.

Vakar temperatūros buvo
dutiniškai 480 E.

vi

šiandie saulė teka 6:34, lei
džiasi 1:31. Mėnuo leidžiasi 
12:24 rjio.

10. 
du

HANFORD, Cal, lapkr.
Praeitą naktį čia buvo 

kartu jaustas nestiprus žemės 
drebėjimas.

INevv Yorkc socialistai gavo 
174,930 balsų, >3 komunistai 
vęs 5,662, nors pernai jie dar 
buvo gavę 9,058 balsus

EW YORKAS, lapkr. 10.
Didelis socialistų partijos 

pasisekimas įvykusiuose praei
ta antradienį rinkimuose Ne\v I * *
Yorko mieste suteikė partijos 
nariams naujos ir didesnės en
ergijos, naujų ir didesnių vil
čių.

Norman Thomas, kuris, kaip 
socialistų partijos kandidatas į 
Ne\v' Yorko. merus, šiais rinki
mais gavo suviršum 174,930 
balsų, sako, -kad jau atėjęs lai
kas sukurti stiprų organizaci

nį aparatą, kuris socialistų par
tiją padarytų visų Ne\v Yorko 
ladikaliuių ir progresyviškųjų 
elementų atstovę.

Tuo’ tarpu kai socialistų bal
sai užaugo milžiniškai, komu* 
n k tų balsų skaičius smarkiai 
nukrito. Komunistų kandidatas 
j merus, William Winestone, 
besurinko vos 5,6Ž22 balsus, 
nors pernai metais jų kandi
datas į New Yorko guberna
torius buvo dar gavęs 9,058 
balsus. Vadinas, per metus lai
ko komunistai neteko 3,436, 
arba viso vieno trečdalio bal
sų !

[O pasiklausyki! mūsiškių 
vadinamų komunistų, kaip jie 
savo spaudoj giriasi, busią jų 
jėgos vis augančios, minios su

vi-j jais einančios, o socialistai 
sai esą susmukę ir nebe 
įtakos darbininkuose.]

Pažymėtina, kad komunistai 
gavo mažiau balsų dagi už So- 
cialist Labor partiją. Pastaro
sios kandidatas į Ne\v Yorko 
merus, Mrs. Olive Johnson, su
rinko 6,602 balsus — kone vi
są tūkstantį daugiau, 
komunistų kandidatas.

6 darbininkai žuvo 
dėl gazo sprogi

mo įmonėje

Sovietų kazokai bizūnais “šven
tino” alkanas moteris puolu
sias duorcs sankrovas

Tuo

(Pačitie and Atlantic Photo 1

Marie-Jose, Belgijos karaliaus 
duktė, kuri susižiedavo su Ita
lijos sosto įpėdiniu princu Ilum- 
beit.

Latvių Balodis apie 
tarptautinę Latvijos 

poziciją
BYGA, Latvija, lapkr. 10.— 

Užsienių korespondentų iškel
tuose jam pietuose, Balodis, 
Latvijos užsienių reikalų inini- 
sle.ris, savo kalboj pasakė, kad 
Latvijos padėtis Europoje es
anti nelengva, nes ji stengian
tis išlaikyti- griežtą neitralumą 
tarp vakarų Europos ir Rusi
jos.

Balodis su , pasitenkinimu 
žiuri j glaudesnius politinius 
santykius tarp Švedijos ir ki
tų Skandinavijos kraštų, tačiau 
sako, kad galutinos tų kraštų 
sąjungos reikią vengti kiek ga-. 
tint ilgiau.

Balodis pareiškė vilties, kad 
ekonominė 
gerėsianti, 
sutartis su

Latvijos būklė pa- 
padarius prekybos 
Lietuva ir Estija.

Franci ja išgabena į Vėl 
nio salą 675 nusikal

tėlius

RYGA, lapkr. 10. 
tarpu kai bolševikų komisarai 
ir užsienių komunistų delega
cijos- Maskvoje žiurėjo didelių 
paradų, švenčiant dvylikos me
tų bolševikų revoliucijos sukak
tuves, Maskvos priemiesčiuose 
dėjosi duonos riaušės, kur pa
raduose dalyvaujančių darbi
ninkų moterys puolė valdžios 
duonos sankrovas.

Sankrovos turėjo atsidaryti 
vidurdienį, bet duonos pristaty
mas iš miesto kepyklų į san
krovas pricmicsčiuo&e ilgai wž- 
truko. Kai pagaliau vežimai 
su dideliais duonos kepalais pa
sirodė ties sankrovomis, mote
rys, kuries ilgomis “uodego
mis’ 
ir lauke 
žimus ir, 
lūs, kiek 
go namo, 
rų duonutės nebeliko, ir 
įtūžusio^, sumušė sovietų val
dininkus.

Raitoji policija, apsiginkla
vus bizūnais, kokius kad caro 
laikais vartodavo kazokai, iš
gainiojo minias.

žinios apie riaušes greitai 
pasklido po visą miestą. Vald
žia paskelbė, kad tuojau bu
sią išduotos ekstra dviejų sva
rų porcijos, bet tas paskelbi
mas darbininkų nenuramino, ir 

buvo

V1ENA, Austrija, lapkr. 10
Austrų ‘krikščionys socia

listai’ [fašistai], kurie reika 
Jauja dabartinės 
konstitucijos pakeitimo, savo 
susiriirl^'ni'3 kularė reikalauti 
dar, kad llabsburgams butų 
grąžinta jų laisve Austrijoje ir 
taip pat grąžinti jiems konfis
kuoti jų luitai.

Rašydama apie lai Vienos 
spauda sako: “Įdomu, kad 
‘krikščionys socialai’ reikalau
ja grąžinimo buvusiems Aus
trijos valdovams 100 milionų 
dolerių vertes konfiskuotų jų 
turtų dabar, kada valdžia ne
turi pinigų ir negali pridėti ke
letą dolerių daugiau pensijos 
tiems žmonėms, kurie šiandie 
gaunama pensija negali išsi
maitinti.

I respublikos: moteriškė,

BELLAIRE, Ohio, lapkr. 10. 
Gyvenanti netoli nuo čia 

Mrs. George Mon- 
roe, sako, kad bombos sprogi
mo per “preparedness” paradą 
San Francisco 1910 metais, kur 
tuomet dešimt asmenų buvo už
mušti jr keletas dešimčių suža
loti, kaltininkas buvęs jos na- 
bašnirkas brolis Le\vis Smith.

kuries ilgomis 
stovėjo nuo anksti ryto

savo eilės, puolė ve- 
graibstydamos kepa- 
kuriai pakliuvo, bė- 
Daugeliui kitų mote- 

jos,

i maisto sankrovų daboti 
1 pasiųsta policija.

PARYŽIUS, lapk. K).—.Frau-1 
euzų nusikaltėlių garlaivis La i 
Mariniore išplaukia iš La Pkl-1 
lice uosto į Caycnne, Prancū
zų Gvianoj, gabendamas j

Olandija atsisako 
steigti santykius

Sovietą Rusija
HAAGA, lapkr. 10.

at
su

į sienių reikalų ministeris Bee-
1 vakar pa-

Japonija derasi Ameri
koj dėl 100 milionų 

paskolos
TOKIO, Japonija, lapkr. 10.

Japonų spaudos pranešimu, 
Japonijos vyriausybės atstovas 
Juichi Tsushima, kuris dabar 
yra Ne\v Arorkc, derasi su fi
nansine J. P. Morgan and ('.o. 
firma dėl 100 milionų dolerių 
paskolos.

Moleriškė sako, kad jos bro
lis, kuris įnirę pri-eš septyne
rius melus, prieš mirti prisi
pažinęs, jogei bombą išsprogdi
nęs jis. Bombą išsprogdinti jis 
buvęs kitų asmenų pasamdy
tas — jam buvę prižadėta ge- 

iras atlyginimas, bet jis nieko 
už tą baisų ..darbą „negavęs. 
Mooney, kuris buvo apkaltin
tas .dėl bombos išsprogdinimo 
ir nuleistas mirties bausmei, 
bet kuriam ta bausmė buvo pa
keista amžinu kalėjimu, nieko 
bendra su tuo bombos sprog
dinimu neturėjęs ir esąs 
nekaltas.

Tuo 
Moriroc 
Franko 
esančio
tone, Ohio. Stevens, būtent, pa
rašė Minnesotos senatoriui 

iThomasui Schall, pranešdamas 
i jam, kad jis gerai pasipažinęs 

10. su Leyjįu Smithu ir kad Smith,
— šokęs pro langą iš penkto prieš mirdamas, prisipažinęs, 
viešbučio aukšto nusižudė ak- jdgei jis išsprogdinęs lx>mb'ą 
torius Emil Hinz, 26 metų am-1 per San Francisco prisirengi- 
žiaus. mo paradą.

visai

Mrs. 
vieno 

invalido,

pasipasakojimu 
patvirtina laišką 
O. Stevenso

kareivių namuose Day-

NEW YORKAS, lapkr.

NAUJIENŲ" ir 
Maįestic Radio

Lietuvių Valanda
. '.-"L”.'!... ., ' =

nekaip prancįjos garsiąją baudžiamą- laerts votį Blokland
Velnio saloj viso; sakė parlamente, kad Olandi-jĮĮ 
|įU8, ja nematanti priežasties atsteig- B

ti diplomatinius santykius su H 
'sovietų Rusija ir .dar neketan- įS-e 
ti jų atsteigli.

i Ovey busiąs Britų am- ■ 
basadorius Rusijai

ją koloniją
075 nusikaltėlius.

Skaitmeningi komu 
nistų suėmimai Euro

pos miestuose
ELY'RIA, Ohio, lapkr. 10.-— į 

Timms Spring kompanijos įmo- j 
nėj vokai’ įvyko baisus gazo i 
sprogimas, kurio šeši darbiniu^ 
kai, jų tarpe viena moteriškė, 
buvo užmušti, o keturi kiti su
žaloti. Įmonė tapo smarkiai ap-|^*’ 
draskyta.

Užmušti buvo: W. Simpson, * 
36; Ix>uis Butcher, 40; John 
Raple, 
Louis 
gare t 
žiaus.

VIENA, Austrija, lapkr. 10.
Gautais spaudos praneši-

1 mais, ryšy su bolševikų revo-1
Busijoje ’ sukaktuvių; basadorium sovietų Rusijai bu- 

, Prahoj, Buchareste, s^s paskirtas Sii Esmoiul 
r Budapešte areštuota Ovey- dabartinis ambasadorius 

bandžiusių Urazilijai. Ovey £erai moka ru- 
.sų kalbą.

LONDONAS, lapkr. 10. - 
I Girdėt, kad pirmu Anglijos am

šventimu,
Sofijoj ir 
..„ag komunistų, 
suruošti demonstracijas.

iš Radio WLS Stoties

345 metrų—870 kilocycles

RYTOJ

Lapkričio 12, 1929
nuo 8:00 iki 9 valandai vak.

(Central Standard Time)
Žudęs daug pinigų banLinčo teismas

QUINCY, Fla., lapkr. 10.38; Mike
Keyes, 38, ir Mrs. Mar- . G(>v£.(|a baltųjų suėmė čia,
OI t man, 45 metų

50; kininkas nusišovė
pa-j 

am’ kerė ir sušaudė negrą W.ill Lar-; 
kinsą, kaltinamą dėl puolimo i

Sprogimas, sako, įvykęs, kaiiv^n0s baltos mergaites.

PARYŽIUS, lapkr. 10.—Vie- r,aiam‘ . . 
dabar Plutarcd Elias (^au^

ryti nuostoliai siekią per $100,- Gailės, buvęs Meksikos prezi- _

vienas darbininkas, įėjęs į ga- 
zų pilną kambarį, bandęs už
sirūkyti cigaretę. Įmonei pada- štąs čia

NEW YORKAS, lapkr. 10.
Greenwich Vįllage nusišo- 
James Biordan, County 

Trust Co. pirmininkas. Pasta- 
krache biržoj jis žudė

PROGRAMAS

000.

WENATCHEE, Wash., lapk. 
10. — Mrs. Varna VVoodall pri
sipažino policijai, kad ji užmu
šus savo vyrą, nes jis zujęs 
su kitomis moterimis ir neduo
davęs jai pinigų.

dentas, keta gruodžio mėnesį Bazelio rniestas bus pa
rgrįžti j Meksikąz

LINCOLN, Neb., lapkr. 10.— 
Akėtos gyventojas Jos-eph Wy- 
soęjki, 56, nušovė savo žmoną, 
paskui pats pasišovė. Manoma 
priežastis — nesutikimas šei
moj.

šaulio banko sodyba
B ADEN-jBADEN, Vokieti j a, 

lapkr. 10. — Tarptautinio at
siskaitymo banko komisija nu
tarė, kad jos organizuojamas 
pasaulio bankas butų Bazely, 
Šveicarijoj.

1. S. ir B. Orkestras
2. Vanagaitis
3. Orkestras

4. Merginų Trio
5. Orkestras
G. Ona Berkiutė, Soprano
7. Orkestras
8. Vanagaitis

Merginų Trio
10. Vanagaitę
11. “Surpriye”

9.

_ __________ I_____ b attMa
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Lietuvos Ūkio Apžvalga
1918—1928 m.

IV.

PREKYBA

Tauta savo ūkiškoj veikloj 
rūpinasi visą savo derliaus ga
minių ir žemės turtų išteklių 
parduoti kitai šaliai ir pačiai 
įsigyti to, kas jos gerbūviui bū
tinai reikalinga ir ko ji pati 
neturi. Ir ne tiktai tų, kas at
lieka jos suvartojimo, ūkiškai 
pakilusi tauta rūpinasi parduo
ti, bet labai dažnai ji ypatingai 
taupo tokius savo gaminius, ku
rie jai reikalingi ir pačiai, bet 
be kurių ji visgi gali apsieiti i> 
kuriuos lengviau yra parduoti, 
kad tik ji galėtų daugiau par
duoti ir pati pirktis to, kas jai 
labiau reikalinga. Danų ūkinin
kas valgo margarinų, kad galė
tų parduoti daugiau sviesto; 
francuzų sardinių žvejai valgo 
juros kriaukles, kad daugiau 
galėtų parduoti jo sugaunamų 
sardinių; bulgarų ūkininkas 
nesunaudoja pats nė lašelio ro
žių alyvos, kad galėtų daugiau 
to brangaus daikto parduoti į 
užsienį. Pramoninga tauta kuo 
akyliausia ieško pas save daik
tų, kuriuos galėtų kitiems par
duoti ir jei jų neturi, tai rūpi
nasi įsiveisti iš kitur, kad tik 
padidėtų naudingų parduoti 
daiktų gamyba.

Juo tauta yra aukštesniame 
kultūros laipsny, juo gyviau ei
na jos prekyba viduje ir su už
sieniais. Iš to, kiek tauta iš
veža į kitus' kraštus ir kiek į- 
siveža iš kitų kraštų, tai yra 
iš užsienio prekybos —eksporto 
ir importo, galima spręsti kaip 
eina joje ūkiškoji veikla, koks 
yra šalies ūkiškasis gyvumas ir 
dalimi kaip stovi jos gerbūvis.

Lietuvos užsienio prekyba
per išėjusį 10-metj taip ėjo:
metai išvežta 

nul. litų
išvežta 

mil. litų
1920 55 72
1921 58 95
1922 77 75
1923 147 157
1924 267 207
1925 243 253
1926 253 241
1927 246 266
1928 257 291

šitie skaitmens daug ko 
mums pasako. Nuo 1919 metų 
iki 1922 m., kai musų kraštas 
buvo užimtas kovomis dėl savo 
valstybės išlaikymo ir jos kū
ryba ir kai musų žmonės turė
jo daug popierinių markių, mes- 
palyginamai nedaug išvežėm ir 
nedaug jsivežėm. Tuomet ne
svarbu buvo, kad mes daugiau 
jvežam, negu išvežam, svarbu 
buvo už krintančios vertės po
pierines markes ką nors’ reika
lingo įsigyti. Įvedus litus, mu
sų išvežimas ir įvežimas gero
kai pakyla. 1924 metais musų 
išvežimas pasiekia aukščiausio 
laipsnio (267-nių mil. litų) ir 
prašoka įvežimų visais 60 mi
lijonų litų. Tai buvo negirdė
tai aktingas musų užsienio pre
kybos balansas. Nuo 1924 me
tų musų išvežimas, bendrai 
imant, kiek sumažėjo, o padidė
ja įvežimas ir ima dažniau pa
sitaikinti pasingas užsienio 
prekybos balansas. Kadangi 
musų užsienio prekyba pareina 
nuo derliaus, nuo konkurenci
jos tarptautinėj rinkoj ir nuo 
kitų valstybių ekonominės poli
tikos su musų kraštu, tai šitas 
musų užsienio prekybos balanso 
pusingumas per antruosius pen
kerius metus ir susidaro nuo 
sakytų priežasčių, veikiančių 
pavieniai arba kartu.

To penkmečio užsienio preky-

bos daviniai yra mums įspėji
mas'. Jie reiškia, kad iš vienos 
pusės musų krašto gamyba yra 
nepakankama ir nestipri, iš ki
tos, kad mes per daug jsivežė- 
me iš užsienio, nepasiklausę 
pirmiau gerai gavęs, ar viskas, 
ką mes įyežame, yra būtinai 
mums reikalinga ir ar negalėtu
me kai ko įvežamo mes patys 
pasigaminti namie.

Užsienio* prekybos politikoje 
Lietuva vaduojasi didžiausio 
palankumo dėsniu. Šiuo princi
pu yra sudarytos prekybos su
tartys su .šiais kraštais: Angli
ja, Šveicarija ir Lichtenšteinu, 
•Švedija, Čekoslovakija, Vokieti
ja, Danija, Islandija, Norvegi
ja, Olandija, Amerikos Jungti
nėmis Valstybėmis, Vengrija ir 
Italija. Su daugeliu kitų kraš
tų vedama prekybos sutartims 
sudaryti derybos.

Toms valstybėms, kurios nė
ra sudariusios su Lietuva pre
kybos sutarčių, taikoma auto
nominis muitų tarifas, pride
dant 30%.

Eksportas
Svarbiausios prekes’, kurias 

Lietuva išveža j užsienį, yra 
linai ir sėmenys, miško medžia
ga ir jos gaminiai, gyvuliai ir 
jų produktai, sėklos, skarmalai, 
geležies laužas ir kitos smulk
menos.

Linų ir sėmenų išvežta:
1923 m. sėmenų už 13 mil. lt.
1924 ” 99 16 99 99

1925 ” 99 17 99 99

1926 ” 99 18 M 99

1927 ” 99 19 99 99

1928 ” 99 7 99 99

1923 m. pluošto už 13 mil. lit.
1924 M M 99 53 99 99

1925 M 99 99 48 99 99

1926 99 99 99 60 99 99

1927 99 99 99 67 99 99

1928 ’ 99 99 99 36 99 99

Kaip matome linų ir sėmenų 
išvežimas svyruoja, o 1928 m. 
labai krito, čia yra kaltas ne
derlius, didelė konkurencija li
nų prekyboj ir linų kainų kri
timas tarptautinėj rinkoj. ‘ Be 
to, musų linai ligi paskutiniųjų 
metų turėjo blogesnį vardą už
sieny, nes buvo išvežami gerai 
nesurušiuoti, spaliuoti ir ap
skritai neapdirbti. Tiek, kad 
net vyriausybei reikėjo griebtis 
ypatingų priemonių pakelti mu
sų eksportuojamų linų rūšį, už
dėjus spaliuotiems ir nerušiuo- 
tiems linams muitą. Tad, linų 
prekyboj per išėjusį 10-tį mes 
kiek pažengėm, bet vis dėlto 
dar nepakankamai, kad galėtu
me ramiai žiūrėti į ateitį. Yra 
žinoma, kad kai kurių musų 
kaimynių šalių pirkliai apvalę 
musų linus ir geriau surušiavę 
paima už juos dvigubą kainą 
palyginti su mumis. Metas taip 
pat butų pradėti galvoti apie 
tai, ar negalėtume mes bent po 
nedaug pradėti gaminti Lietu
voje iš savo linų tai, ką iš jų 
pagamina užsienis. Kai kurių 
žinovų apskaičiavimais’ iš musų 
linų užsieny — Belgijoj, Ang
lijoj, Vokietijoj, čekuose ir t-t. 
pagaminama prekių nuo 12 iki 
20 kartų didesnės vertės, par
duodant jas vartotojui.

Miško medžiagos eksportas 
susideda iš neapdirbtos ir ap-

BETRAYED
BYTAINTED BREATH

dirbtos medžiagos. Pirmais Lie
tuvos nepriklausomybės metais 
iki 1923 m. daugiausia buvo iš
vežama neapdirbta medžiaga, o 
nuo tų metų pradėta išvežti vjs 
daugiau ir daugiau apdirbtos. 
Tarp neapdirbtos medžiagos 
daugiausia išvežama popierme
džių ir rąstų nuo 6 iki 12 mili
jonų litų. Tarp apdirbtos dau
giausia celiuliozos už 23—27 
milijonų litų, lentų už 10—14 
mil. litų ir faneros už 6—11 mi
lijonų litų. Tai vis 1926-28 m. 
daviniai. Nors ir miško medžia
gos eksporte matome pažangą, 
bet dar daug jo srity galima 
padaryti: būtent pasirūpinti dar 
daugiau apdirbto medžią 
ti.

Gyvulių eksporto vertės at
žvilgiu daugiausia išvežame 
arklių — per paskutinį penk
metį nuo 10,000 iki 27,000 gal
vų, galvijų nuo 9,000 iki 28,000 
galvų, kiaulių nuo ^42,000 iki 
84,000 galvų per metus' ir iš 
paukščių žąsų vidutiniškai apie 
280,00 galvų per metus. (B. d.)

JUOKAI
Mažas skirtumas.

—Kaltinamasis, jus kaltina
mi tame, jog šiam ponui išpe-

sėt iš galvos pusę plaukų. Ar 
prisipažįstate kaltu ?

—Netiesa, ponas teisėjau, aš 
jį pagavau ir laikiau už plau
kų, o jis norėdamas pabėgti 
truktelėjo ir pats sau plaukus 
išplėšė.

Šaltis gali pavirsti 
plaučių uždegimu

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

išvež- 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 į vidurius, dasigauna j krau
ją, užpuola ligos centrą ir sustabdo 
bakterijų daugėjimą.

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.

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

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

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

CREOMULSION
Sudriko Radio

Krautuvėj

LAPKRIČIO 11
(Skiriu pasaulinio karo paliaubų atminčiai)

Lapkričio vienuoliktų dienų, 
Laikrodis išmušė vienuolika.
Talkininkai vokiečius sumušė,
Armotų balsai nuužė.
Nutilo armotų baubimas karo lauke, 
Ore nustojo visokios kulkos kaukę.
Nudžiugo kareiviai taikos sulaukę,
Su džiaugsmu kanuoles iš apkasų trauke.

Karo laukas visai aptilo,
Rodės, kad pasaulis naujai atgijo.

Vakare pribrėškus ugnį susikūrėm,
Iš to didelio džiaugsmo, lyg danguj atsidūrėm.

/

Kuomet ateina karo paliaubos diena,
Rodos, matai kare žuvusį kareivį kiekviena.
Daug jaunuolių žuvo svetimoj šalelėj,

DYKAI
Milionai žino ir giria šį švelnų, 

liųsuojantį toniką, padarytų iš Ka
lifornijos vyno, kaskaros ir kitų 
natūralių žolių. Paėmus jo už 
pusvalandžio prieš valgymą, jis 
atnaujina kvapą, pašalina galvos 
skaudėjimą, gesus ir visokį ne
malonumą, kįlantį dėl nevirškini
mo ir vidurių užsikimšimo. Ra
šyk šiandie. Didelis butelis $1.25, 
visose aptiekose.

Trijų
Kasmet tūkstančiai užsimezgusių 
romansų sujra vien dėl blogo kva-, 
po iš burnos. Tai ne menkas 
dalykas.

Jei jūsų virškinimas, ne tvar; 
koj, jei jauti, kad jūsų viduriai 
sustingę ir atkaklus, tai gali 
žinoti, kad tada jūsų kvapas at
siduoda. Kuomet kvepalai var
tojami užmušti blogą kvapą, tai 
jį tik daugiau pagarsinama. Štai 
kaip priežastis pašalinama.

DABAR IŠSIŲSK NEMOKAMO SEMPEL1O KUPONĄ!
Jos. Triner Co., Dept. 24, 1333 So. Ashland Avė., Chicago, III,
Atsiųskit dykai, apmokėję pašto išlaidas, 3 diemj bandymo butelį 
Trinerio Kartaus Vyno.
Vardas ........................................................................................................

Galite pirkti su pil
niausiu užsiLiKeji- 
mu, *0 busite pilnai 
užganėdinti. Tūks
tančiai žmonių yra 
užsiganėdinę, ku
rie pirko Budriko 
Krautuvėj, didžiau
sioj Radio Krautu
vėj Chicagoje. Par
duoda visus gerųjų 
išdirbysčių Radios:

i* j ti iv i

Atwater Kent, RCA 
Radiolas, Victor, Co- 
lumbia, Brunswick, 
Bosch, Sparton, Ze- 
nith, Kolster, How- 
ard, Majestic, Gul- 
bransen, Crosley. 
Jūsų doleris yra 
daug vertesnis pas 
mus ir jūsų kreditas 
čia yra geras.
Lengvus išmokėji
mai be nuošimčio.

Jos. F
3417-21 So. Halsted Street r~

Tel. Boulevard 4705

H B Budrik,uc
THE 

BEST 
IN

Lietuvių programai ant Radio per W. L. S. ir 
W. H. F. C. yra apmokami Jos. F. Budrik 

Korporacijos

BOSCH
RADIO

Jie paguldė savo galvas už tėvų žemelę...
Daug yra nelaidotų vargšų karžygių, 
Nes niekas negalėjo surasti jų kūno dalių.

Armotų kulkos juos pagriebė,
Nelaimingųjų kunus j dulkes pavertė.
Tik jie patys savo kūno dalis suvoks, 
Kuomet Angelas Sargas trimitu trimituos.

Dauguma kapų yra francuzų žemelėj, 
Kur nelaimingi kareiviai ilsisi iki šiai dienelei.
Daug kareivių yra palaidota ir Amerikoj ant kapų,
O ant jų kapo gėlės yra laistomos ašaromis iš motinos akių.

Ne taip seniai aš srovėjau su gėlėmis prie kapo savo draugų, 
Ir urnai aš lyg nugirdau balsą, kalbantį iš kapų.
“Ar esu tas Nežinomas Kareivis.”, lyg dvasios balsas pasigirdo, 
Ir aš manau, turiu teisės klausti žmonių:
“Ar mano draugai yra tinkamai prižiuriami?
Ar ta pergalė buvo jums saldi?

Ar tai tas didelis atlyginimas, gatvėse paišelius pardavoti?
Ar iš tikrųjų jie atriekė tą laisvę, už kurią jie turėjo kovoti?
Ar bereiškia ką nors auksinė žvaigždė languose?
Aš žingeidauju, kaip mano mergaitė jaučiasi, kuomet ji girdi 

trimito baisa kapuose?
Ir tas kūdikis, kuris šaukė “Heilo, Central duok man karo 

lauką”,
Ar jie gali sugrąžinti jos tėvuką per militarinio beno balsą?
Aš esu Nežinomas Kareivis, didžiojo karo didvyris,
Bet gink Dieve, jeigu aš žinau delko aš kariauti ėjau!

Tas balsas vėl clingo kapuose ir kai aš vienas' vaikštinėjau
Aš maniau apie kapelį, kad girdi milijonus kareivių dainuo

jant tą pačią dainelę.
Parašė ex-kareivis,Z. L. Gedvilas.

Gatve ............   Miestas ....................... Valstija ...................

Apdrauda
Naujienose įvedama apdraudos skyrius 

ir apdraudžiama visose geriausiose 
Kompanijose: 
Nuo Ugnies

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

Automobilius
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertes sunaikinimo.

Bonds
užbonsuojame draugijų viršininkus, ofisų tarnautojus, 

agentus ir t. t.

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

Nuosavybės Apdrauda 
namus, krautuves ir t. t.

Gyvasties Apdrauda
Apdraudžia nuo sužeidimo ir kitų nelaimių kelionėje, prie 

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

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500
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NAUJIENOS, Chieagą,
—-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeport
Golfininkų vakarienė

irLietuvių golfininkų kliubo 
ypač p. H. Meno pastangomis 
Lavo surengta šauni vakarie
nė Lietuvių Auditorijoj, pra
ėjusį šeštadienį.

Svečių — didžiumoj golfi- 
ninku — susirinko netoli šim
tas. Teko matyti p. Bronzą, 
Metropolitan banko vedėją, p. 

V Mackevičių, žinomą C.hicagos 
lietuviams realestalininką, Dr. 
Biežį ir ponią Biežienę 
vvestsidiečiai gol liniukai.

Iš Bridgeportiečių vakarienėj 
dalyvavo Dr. A. Karalius, p-nia 
Karalienė, Dr. Šimkus, 
Kasputis, Dr. Žymantas ir 
nia Žymantienė, apliekorius 
cius; iš kitataučių buvo 
Sullivanai; dalyvavo taipgi

Šilumai, 
dukterį-

Vakarienes laiku išdalinta 
dovanos arba Irofejos. Jų bu
vo labai gražių, įvairių ir daug. 
Viena ypatingai puolė man akin 
— tai golfo lazdoms makštė, 
o kai atidarai ją, tai užtinki 
keturius auksinius stiklelius. 
Žinote, šiandien visiems reika
linga stiklelių.

Vakaro šeimininkė buvo p- 
nia Kemėšiene.

Didžiausias kreditas už šį 
šaunų parengimą, be abejonės, 
tenka p. 11. Menui.

Cicero
Vieša išpažintis

Tai

Dr. 
po- 
Lu- 
pp. 
pp.

Bagdonas, Kazickas, 
p-nia Geležinienė su 
mis ir kiti.

Iš Marųuette Parko 
Zalatorius, ponia 
aptiekerius Bakas 
kas, 
kas.

Iš northsidiečių

buvo Dr.
Zalatorienė, 

ir ponia Ra- 
realestatinin-

p-lė Ksa- 
nesenai su
ku r ji pra-grįžusi iš Europos, 

leido keletą metų; p. Milleris, 
vienas entuziastiškųjų lietuvių 
golfininkų.

Iš Beverly Mills — p-le Li-

Buvo taipgi p. A. Vanagai
tis. Visų'svečių nepažinau. Ypač 
jaunuomenės. O jaunuomenės 
susirinko gražus būrys — vai
kinų ir mergaičių.

Kas dar įdomiau — tai kad 
jaunuomenė, kaip iš kalbėto
jų žodžių supratau, golfe pra
lenkia ir palieka senuosius.

Vakarienes laiku pasakyta 
visa eilė kalbų. Vakarienei pir
mininkavo Dr. A. Karalius. 
Kalbėjo pp. % Brenza, Mackevi
čius, Dr. Kasputis, Bakas, Dr. 
Šimkus,
ėiutė ir kiti 

Bendrai 
buvo labai 
smaginusių 
sudarė net
tais palydėti kalbėtojus, šiai 
"unijai” pirmininkavo, kaip 
galima numanyti, Padaužų re
spublikos dvasiškas vadas.

Svočiai išsiskirstė jau gero
kai po dvyliktos.

"Molina, išleisdama mane 
Amerikon, apsikabino, pabučia
vo. Užkabino ant kaklo rąžan
čių ir škaplerius ir tarė: Sū
neli mano, kur eisi, ką veik
si — neužmiršk Dievo ir baž
nyčios šventos.

"Buvau užmiršęs motinos 
žodžius, griešijau, klaidžiojau, 
lipau į kalnus apgaubtus rūkų 
ir puoliau žemyn.

"Taip klaidžiojau ilgą laiką, 
kcl sugrįžau i prieglobstį mu
sų visų, į prieglobstį bažny
čios šventos ir jos sargo, mu
sų dvasios vado.

"Suradau turtą. Ne pinigišr 
ką, ne svieto marnastis. Sura
dau tai, ko pinigais nepirksi 
— sielos ramybę”....

Daug-maž taip kalbėjo vaka
rienėje neseniai 
pilietis. Griaudu buvo 
lis jo kalbos. Griaudu 
lonu.

Išrodė, kad senas griešnin- 
kas spavėdojasi ne tik kunigui 
bažnyčioje, bet ir visam svie
tui. O kada jau atliekama to
kia išpažintis, lai su 
kų nėra. Ji eina iš 
kaip sakoma, širdies.

Tik, tik... deja, kad 
romą nebe pirmą kartą. Žino
te kaip yra. Pirmą kartą pana
ši išpažintis esti įdomi ir su-

f
083, Superior crt., divorsas.

John E. Byrne prieš Antbony 
Milarkas, bylos No. B191216, 
Circuit crt., byla dcl $400.

Elizabeth Jancinskus prieš 
Bruno Jancinskus, bylos No. 
BĮ 91240, Circuit crt., divor
sas.

Bronius Kalkins prieš Jad- 
vviga Raikius, bylos No. BĮ 91- 
277. Circuit crt., divorsas.

Karol Marozas prieš Wip. Sa
dauskas, bylos No. 508115, Su
perior crt., byla dėl $10,000.

J no Labus ir kiti prieš Ritz 
Cab Co., bylos No. 508156, Su- 
perior crt.. Vylu čle-1 sfilfi.OOO.

Lillian M. Caronis prieš 
Petęr Caronis, bylos No. B191- 
190, Circuit crt., divorsas.

Dell a Turo\vski prieš City 
of Chicago, bylos No. 508201, 
Superior crt., byla dėl $15,000.

Stanley Kapas prieš Stefan 
RutkoAVsky, Kazimerz ir Mi
chalina Matczynski ir kitus, 
bylos No. 508499, Superior crt., 
byla uždaryti t rust (lydą.

JUOKAI

vienas vietos 
klausy- 
ir ma-

ja štu- 
gilumos,

tai da-

Vanagaitis, 
ir kitos, 
imant, 

linksma.
vakarienė 
Dalis įsi- 

pa baigą 
uniją” aplodismen-

[Pacific and Atlantic Photo]

Princas Humbert, Italijos so
sto įpėdinis, kurį Belgijoj ban
dė vienas’ antifašistas nužudyti- 
Princas išliko sveikas.

Mokykloje.
—Kodėl tavo rašinys apie 

pieną toks trumpas? Kiti mo
kiniai parašė po kelis pusla
pius, o tu vos tiktai pusę.

—Pone mokytojau, aš rašiau 
apie kondensuotų pieną.

I dJclicious
ood

CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

Bereikalingas 
Skausmas!

Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
Daug kentėjimų tikrybėj nereika

lingi.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie atei

na be pasargos, bet nuo jų visada ga
lima būt prisirengus. Bayer Aspirin tab- 
letai sutelkia greitą palengvinimą. Lai
kyk bonkutę namie. Nešiok ploną skri- 
nutę kišenėj. Tuomet jum nereikės jieš- 
kot aptiekos, ar laukti iki namo pareisi.

Ir nemanyk, kad Bayer Aspirin ge
ras tik nuo galvos skausmo, gerklės 
skausmo, ir šalčio! Skaityk patikrintas 
direkcijas palengvinimui neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir kitų skausmų. 
Atmindamas vienok, kad greitas smagu
mas nuo šitų tabletų nėra išgydimas; jei 
skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok 
save žiūrėdamas to vardo. Visada to 
paties. Visada saugaus. Niekad neken
ksmingas širdžiai.

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

KRAFT

jų, žmonės pasako, kad jau 
girdėjo. O kai išgirsta trečių 
ir ketvirtų kartą, tai pradeda 
abejoti: kokiais, girdi, sumeti
mais daroma tatai? kaine 
niukas’ pakastas?

Nenoriu kaltinti žmonių 
tokių abejonių. Olive soap,
mačių sriuba, plaukų tonikas 
ir kiti dalykai, garsinami stryt- 
kariuose ir krautuvių languo
se, 
lių 
ma 

šies

Sli

dei

taip išmuilija gerų pilie- 
ir tautiečių akis, kad jie 
abejoti, bene bus savo rų- 
tonikas ir vieša išpažin-

tis. Nekaltinsiu nė gricšninko, 
kuris daro išpažintį. Aš tikiu, 
kad jis atlieka ją ščyrai.

Bet turiu pasakyti, kad ji 
darosi monotoniška ir nuobo
di. Daugiau: išrodo, kad “grieš- 
ninkas” pradėjo net didžiuotis 
savo “grickais”.

O tai yra ne visai krikščio
niška. Todėl, ar negalima bu
tų kaip nors paįvairinti tą iš
pažintį?

Meldžiu suprasti, kad aš ne
kritikuoju. Aš tik draugišką 
sugestiją paduodu.

Susirietęs.

Lietuvių bylos 
teismuose

Helen Okąs prieš Charles 
Okas, bylos No. B19106 1, Cir
cuit crt., divorsas.

John Waranauskas prieš Jo- 
seph Wilkos ir I). L. K. Ge
dimino Bldg. and Loan Assn., 
bylos No. B191192; Circuit 
crt., byla dėl partnerystės.

Joseph Maskevvicz prieš Stel
bi Maskewicz, bylos No. 508-

MILDA niekad neužaugino gerų obuolių
‘..ir niekad nesuteike jums gero pieno

i

THEATRE
3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Lapkričio 10 ir 11

‘Visas kalbantis paveikslas

“Her Private Life”
dalyvaujant

Billie Dove, Thelma Todd, 
Walter Pidgeon ir k.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

“Okl California”
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios.

Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1180 netoli State

DAUG mokslo ir 
daug rupesnio rei
kia padėti, kad 

; užauginti gerus, sul
tingus obuolius. Ir te
kis pat rūpestingumas 
yra reikalingas pakuo

jant ir gabenant tuos obuolius, kad jus gau
tumėt tuos obuolius visu jų gerumu.

Pienas yra dar greičiau "gendantis.” Tik 
didžiausias patyrimas ir rūpestingumas 
gali išlaikyti jo gerumą gabenant jį jums iš 
farmos.

Paimtas ir pačių parinktinių melžiamų 
karvių, BoAATnan’o Pienas yra extra geras 
jau pačioje pradžioje. Ir tas jo extra geru
mas niekad nėra prarandamas. Pasteuriza- 
cija ir greitas atgabenimas pristato jį į jū
sų stalą tokį pat riebų Smetona, toki šviežią 
ir tyrą, kokis jis buvo tik pamelžus

Tik ta rūpestinga ant kiekvieno 
žingsnio priežiūra išlaiko BoAvman’o 
Pieną taip šviežią ir taip gerą—taip 
nepalyginamai geresnio skonio, Už- 
sisakykit bonką šiandie. Pamatykit 
patys kokis yra skirtumas.

Bowman
D AIRY COMPANY

MILK

karvę.

Telefonas 
Superior 6800

Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

BAITR 1SP1B1A 
yra trade žymS Bayer Fabriko Monoaeptieaeid»*Bter of SalicyJicacnl

KLAUSYK ITE,
Seredos Vakara

Lietuvių Programą
Per

Galingąją Herald Examiner

norma

reikėjui

BAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURK*

TŲ tlNOTl ilTA

kalbėdama aukttenne*
kyki« tn«nrinom» apta aasha
ain« higieną, patyru* t d u trik

•Viena pagrindinių,
dų dėl merginų •eelkatoe rai

atlaikyti •istemąkia
liarne stovyje Normalia tnank
ItinitnM ir dieta turi būt var

Esantlojama
'■aodings vnrtoti nujol, n«w jie

■y

■

JT

■š.
’SįtjįiįSjfį

'■

>

M

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. TLL.

GARSINKITE “NAUJIENOSE

KYW
Radio Stotį

293-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

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

per keliolika savaičių.

Programą Finansuoja
Dvi Didžiausios Lietuvių

Radio ir Rakandų Krautuvės Amerikoje
I

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

CHICAGO, ILLINOIS

'įotūlc
DEL JS1PIOVIMŲ IR 

ŽAIZDŲ
Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik- s 
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

MOKYKLOS NVRSl,

tvkenkia Ypatingai
nrrarinomr yra momentų

nujol turAtų butą
Paimk kaukite

ku«>

wm*gurtx>.'
■••pederv.

(tnjol
i

-t n t kaip jų*
vartoti

•»afia rnotari*
namie

jaučiatės
privalo

Kiek

J
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NUSILENKIMAS OPOZICIJAI

“ZINOVJEVO LAIŠKO” PASLAPTIS

TAIP SAKANT/ ‘ŠVIEČIA”

Smetona su Tubeliu pasirinko Dr. D. Zaunių užsie
nių reikalų ministerio vietai užimti. Tą vietą, kaip ži
noma, buvo laikinai pasiėmęs ministeris pirmininkas 
Tūbelis, kai iš valdžios tapo pašalintas p. Voldemaras.

Šis paskyrimas reiškia du dalyku: viena, kad tauti
ninkai bando sustiprinti savo valdžią žmonėmis, kurie 
nepriklauso jų partijai (nes Zaunius yra bepartyvis); 
antra, kad jie ieško paramos kairesniuosiuose visuome
nės sluoksniuose.

Jau tada, kai buvo nuverstas Voldemaras, buvo ga
lima numatyti, kad tautininkams teks atsižadėti valdy
mo monopolio ir tartis su kitomis visuomenės grupėmis. 
Buvo aišku, kad to diktatoriaus pašalinimas iš valdžios 
suskaldys tautininkų partiją, kuri ir be to niekuomet 
nebuvo stipri; o valdančiai partijai suskilus, viena jos 
dalis nebepajėgs išlaikyt savo rankose valstybės vairą. 
Tatai jau ir pildosi. Voldemarinių (fašistuojančių) tau
tininkų kova prieš Smetoną šitą dalykų eigą pagreitino.

Bet iki šiol nebuvo aišku, kurion pusėn valdžia 
kreipsis, kuomet jai teks dairytis talkon. Dauguma lie
tuvių ir kitų tautų laikraščių laikėsi tos nuomonės, kad 
vyriausybė stengsis sudaryti koaliciją su krikščionims 
demokratais, kadangi Smetona visuomet buvo artimas 
klerikalams. Galimas daiktas, kad taip butų ir įvykę, 
jei nebūtų pasipynusios tos nelemtos praloto Olšausko 
ir Ūkininkų Sąjungos bylos, kurios visiškai nupuldė 
“krikščionių” vardą Lietuvoje, taip kad tautininkai da
bar buvo priversti taikintis prie pažangesniųjų srovių.

Tuo budu valdžion tapo pakviestas Zaunius. Ar jisai 
pasielgė išmintingai, sutikdamas dalyvauti valdžioje, 
kuri nėra žmonių rinkta, mes čia nesvarstysime, ka
dangi nežinome, kokiomis sąlygomis jisai priėmė tauti
ninkų pasiūlymą. Bet reikia pripažinti, kad Zauniaus 
asmenyje dabartiniai Lietuvos valdovai įgijo stiprią 
jėgą. Naujasis užsienių reikalų ministeris turi gerą var
dą ir Lietuvoje, ir užsieniuose. Eidamas pasiuntinio pa
reigas Latvijoje ir Čekoslovakijoje, jisai tose šalyse įgi
jo daug draugų Lietuvai ir sau. Kaipo rimtas ir gabus 
diplomatas, jisai yra žinomas ir Tautų Sąjungos sfe
rose.

Butų tečiaus labai gaila, jeigu, stiprindamas tauti
ninkų vyriausybės poziciją namie ir užsieniuose, Zau
nius nepavartotų savo įtakos naujoje vietoje demokra
tinei parlamentinei tvarkai Lietuvoje atsteigti. Lietu
vos žmonės to iš jo lauks ir bus labai juo nusivylę, jeigu 
jisai nereikalaus, kad butų kaip galint greičiausia su
šauktas seimas.

Visi yra girdėję apie garsųjį ‘“Zinovjevo laišką”, 
kuris buvo paskelbtas Anglijos laikraščiuose per pačius 
rinkimus 1924 m. ir padėjo konservatoriams sumušti 
Darbo Partiją. Iki šiol nebuvo žinoma, ar jisai buvo tik
ras, ar sufalsifikuotas. Bet dabar ši misterija gal būt 
paaiškės.

Apie “Zinovjevo laišką” įdomių reveliacijų Fran
ci jos spaudoje padarė buvęs sovietų pasiuntinybės pa
tarėjas Besedovskis, apie kurio sensacingą pabėgimą iš 
ambasados Paryžiuje rašė viso pasaulio laikraščiai. Be
sedovskis pasakoja laikraštyje “Matin”, kad sovietų 
valdžia 1924 m. buvo suplanavusi vesti smarkią propa
gandą Anglijoje tikslu suardyti Darbo Partiją, kuri 
tuomet turėjo savo rankose valdžią.

Kilus skandalui su Zinovjevo laišku, Maskvoje pa
sidaręs didelis sumišimas, ir komisaras čičerinas parei
kalavęs, kad tuojaus butų sušauktas Politinio Biuro 
posėdis. Zinovjevas (buvęs tuomet Kominterno prezi
dentas) turėjo atvykti iš Leningrado į Maskvą ir pasi
aiškinti. Politbiuro posėdyje jisai ilgai studijavo patiek
tą jam dokumentą ir, pagaliau, pareiškė, kad jisai ne
atsimenąs, ar jisai tokį laišką kada diktavęs, ar ne; bet 
laiškas esąs taip gabiai pagamintas, kad jisai ir pats 
butų bile valandą sutikęs po juo pasirašyti. Daugiaus 
kokių nors informacijų duoti jisai griežtai atsisakęs.

Bet Čeką (teroristinė bolševikų žvalgyba), anot 
Besedovskio, vistiek suėmė tris Kominterno sekretorius 
ir sušaudė. Tarp sušaudytųjų buvo ir privatinė Zinov
jevo sekretorė. Zinovjevas nesistengė ją išgelbėti.

Iš šito Besedovskio pasakojimo nuomanu, kad Zi-
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novjevo laiškas buvo rašytas paties Zinovjevo arba jo 
artimiausių padėjėjų, ir kad sovietų valdžiai šitas fak
tas yra žinomas — nors ji visuomet bandė tai užginčyti.

/ ... ....................... BALSAVO “NESĄMONINGAI”

Apžvalga
ii ■ .............

KOVA TARPE LIETUVOS 
TAUTININKŲ

Kauno “Rytas” rašo, kad Lie
tuvos universiteto humanitari
nių mokslų fakulteto taryba 32 
balsais prieš 4 nutarė nepriim
ti Voldemaro už profesorių. Ne
seniai žmogus buvo visagalis 
diktatorius, o dabar jau nė 
“džiabo” universitete negauna!

Įdomi kita Lietuvos spaudoje 
pasirodžiusi žinia. “Elta” pra
neša, kad vienam vokiečių laik
raštyje buvo įdėta korespon
dencija iš Kauno, kurioje sako
ma, kad Voldemaro šalininkai 
“visomis priemonėmis kovos už 
Voldemaro sugrįžimą” valdžion. 
Toliaus toje korespondencijoje 
pastebima:

“Tuo tarpu kairiosios lie
tuvių partijos tame santykių 
paaštrėjime tarp prof. Vol
demaro ir vyriausybės įžvel
giančios galimumą, kad vy
riausybė kraštutinių jų deši
niųjų elgesiu busianti kiek 
pastumta į liberalines vėžes. 
Liaudininkų sferose, esą, jati 
tikimasi sugrįžimo prie par
lamentarizmo” (musų pa
braukta. — “N.” Red.). 
Reikšminga šitoje žinioje yra 

tai, kad ją paduoda valdiškoji 
telegramų agentūra. Vadinasi, 
pati valdžia skleidžia visuome
nėje tą mintį, kad Tūbelio ka
binetas pakrypsiąs į “liberales
nes vėžes” ir kad Lietuva gal 
vėl s'ugrjšianti prie parlamenta
rinės tvarkos-

Šitame sąryšyje įgyja dides
nes svarbos tas pranešimas, 
kad Dr. D. Zaunius yra paskir
tas užsienių reikalų ministeriu. 
Zaunius buvo bene gabiausias 
iš visų Lietuvos diplomatų. Ji
sai yra pagarsėjusios iš spau
dos draudimo laikų darbuotojos, 
Mortos Zaunytės’, brolis. Užau
gęs Mažojoje Lietuvoje ir išė
jęs mokslus Vokietijoje, jisai 
daug kuo skiriasi nuo paprasto 
Lietuvos inteligento typo. Savo 
politinėmis pažvalgomis Zau
nius pirmiaus buvo artimas kai- 
rioms'ioms partijoms, bet, ro
dos, nepriklausė jokiai Lietu
vos partijai.

Vargiai galima manyt, kad 
Dr. Zaunius butų dabar virtęs 
tautininku ir dagi fašistu. Vei
kiausia, jisai pasiliko beparty- 
vis. Taigi į dabartinį kabinetą 
įėjo jau ir vienas “pašalinis”.

Matyt, kad valdančioji tauti
ninkų srovė, besigindama nuo 
Voldemaro ir jo fašistiškų šali
ninkų, bando, iš tiesų, rasti pa
ramos pažangesniuose visuome
nės sluoksniuose.

Argentinos “Darbininkų Tie
sa”, kurią leidžia nuo Stalino 
atskilusi komunistų grupė, ši
taip “aprašo” MacDonaldo ke
lionę Amerikon:

“Socialistų vadas Makdo- 
naldas 2 d. spalio išvažiavo 
laivu ‘Barcugarla’ į Jung. 
Valstijas politiniais reikalais. 
Laivo kapitonas' Makdonaldu 
stebėjosi, kaipo nepaprastu 
pasažieriu, nes jis viens už
ima tris kajutes, valgo ekstra 
užsakytus valgius, o kai pa
valgęs silsisi, tai kojas užde
da ant stalo; čemodanų veža
si labai daug, laivo įgula ma
no, kad juose paslėpta svarbi 
Makdonaldo misija.” 
Vadinasi, Anglijos premjeras 

MacDonaldas važiavo laivu 
“Barcugarla”, uždėjęs kojas ant 
stalo ir paslėpęs savo svarbią 
misiją daugybėje čemodanų!

Tie vyrai, kurie šitaip “švie
čia” savo skaitytojus per “Dar
bininkų Tiesą”, dar neperseniai 
buvo vyriausi lietuvių komunis
tų vadai Argentinoje ir redaga
vo oficialį jų organą.

Pereitą savaitę New Yorko 
miesto rinkimuose socialistų 
kandidatas Nonųan Thomas, 
kaip žinoma, gavo beveik 175,- 
000 balsų. Tuo tarpu už komu
nistų kandidatą Weinstone’ą 
paduota viso tik 5,622 balsu.

Komunistai dabar bando šitą 
saVo mizeriją “išaiškinti” ir sa
vo brooklyniškiam organe ra
šo: ' I

“Kad socialistų partijos 
balsų skaičius dabar taip pa
didėjo, tai irgi reiškia Ame
rikos darbininkų kairėjimą, 
— sako Komunistų Partijos 
kandidatas j majorus drg. 
Weinstone, — bet tas kairė
jimas nėra sąmoningas. Bal
savusieji už socialistus dar
bininkai nepasitikėjo demo
kratų ir republikonų partijo
mis; tačiaus tie balsuotojai 

'.dar nesuprato, jog ir socia
listai yra kapitalistinė parti
ja, tiesa, kol kas, ne pirma, 
ne antra, o tik trečia.” 
Šitoje pasakėlėje “vieninte

liai” Maskvos taradaikos varto
ja savo nudėvėtą štuką: tuos, 
kurie neremia jų partinio kro- 
melio jie “perkelia į kitą klasę”, 
pavėrčia “kapitalistais”.

Beit jeigu daugiau kaip pus
antro šimto tūkstančių darbi
ninkų, padavusių savo balsus 
už socialistus, yra “nesąmonin
gi”, tai kas jiems įkvėps “są
monę”, kuomet jie nenori ne 
girdėt apie komunistus? Dešim
tį metų su viršum komunistai, 
imdami riebias pašalpas iš 
Maskvos, stengėsi padaryti 
Amerikos darbininkus' “sąmę- 
ningais” ir tuo tikslu purvais 
drapstė socialistus, bet nieko 
neatsiekė. Ne tik nieko neat
siekė, ne tik nepaveržė darbi
ninkų minių socialistams, bet 
ir pražudė tūkstančius savo pa
sekėjų, kurie pradžioje komu
nistų plepalais tikėjo.

New Yorke, kaip visi atsime
na, per keletą metų komunistai 
vedė smarkiausią kovą rūbų 
siuvimo pramonės unijose ir 
skelbė, kad tose unijose milži
niška dauguma narių pritarią 
jiems, tik unijų “biurokratai”, 
girdi, neteisingais keliais jas 
terorizuoją ir kontroliuoją. Tai 
kas gi dabar pasidarė su tais 
darbininkais, kad jie rinkimų 
dieną nebalsavo už komunistų 
kandidatus? Ar ir jie pasidarė 
“nesąmoningi” ?

New Yorke, be to, eina vy
riausias Amerikos komunistų 
organas anglų kalba ir dar ke
letas komunistų laikraščių įvai
riomis kitomis kalbomis — žy
dų, rusų, lietuvių ir t. t. Na, ir 
visa šita skaitytojų “armija” 
kartu su “milžiniškomis” ko
munistų pritarčj ų miniomis 
darbininkų unijose tepajėgė vi
same New Yorke per mero 
(burmistro) rinkimus sumesti 
tik 5,622 “sąmoningu”’ balsu už 
komunistų sąrašą! Ar ne juo
kai?

Užuot teisinę savo nepasise
kimus kitų “nesąmoningumu”, 
komunistai geriau tegu paekza- 
minuoja savo “sąmonę” — tuo
met jie gal suras, kodėl nuo jų 
darbininkai šalinasi, kaip nuo 
ligos.

JUOKAI
Ministerijoje.

—Į musų direktoriaus kabi
netą žmonės dabar gali įeiti be 
pranešimų.
'—Argi ?!
—Tikrą tiesą sakau... jo ka

binete dabar daromas remon
tas.

» Sensacija.
—Vakar per telefoną aš ap

turėjau džiaugsmų.
—Kaip ?
—Nagi visi klaidingieji nu

meriai buvo užimti ir aš iš 
karto gavau tą, kurio buvau 
reikalingas.

Žmonįų nevienodu
mas

Socialnis ir prigimtinis žmonių 
nelygunias.— Kainas ir Abe
lis. —žmonių skirtingumas ir 
žvaigždės.— Pati gamta pa
daro skirtingus žmones. — 
Gamtos vaikai. — Klimatas. 
—Išorinis pasaulis ir auklėji
mas.

Kodėl žmonės nevienodi? Ko
dėl jie viens nuo antro taip la
bai skiriasi/? Tą klausimą vie
nas laikraštis bando sekamai 
išspręsti. <

Apie žmonių nelygumą, jų 
įvairumą ir skirtingumą vienas 
nuo kito galime kalbėti dviem 
atvejais': kąi tas nelygumas pa
sireiškia socialiame gyvenime ir 
kai tas nelygumas matonias 
žmogaus prigimty j. Tokiu budu 
susiduriama su socialiniu žmo
gaus nelygumu ir su prigim
tiniu nelygumu. Tiek vienas, 
tiek ir kitas yra aiškiai pastebi
mi, bet kuris iš jų ryškesnis— 
suriku pasakyti: dauguma at
sakys, kad socialiniame žmonių 
gyvenime daugiau įvairumų, 
negu gyvenime' žmonių, kaipo 
kitų gyvūnų, kitaip sakant, ne
gu natūraliniame gyvenime.

Nuo ko tas žmonių nelygu
mas pareini, kas davė tam 
žmonių nelygumui pradžią? Tai 
yra klausimas, kuris jau nuo 
seniausių laikų bandoma išrišti, 
tačiau dar ir šiandien aiškių at
sakymų nesulaukta. Jau seno
vės žydų raštuose randame mė
ginimų atskirti tą žmonių ne
lygumą, išeinant iš pasakų apie 
Kainą ir Abelį, apie jų skirtin
gumą, jų asmenybių priešingu
mą. Senovėj, kai dar žmonės 
nemokėjo išaiškinti gamtos’ jė
gų, tai jiems daug kas atrody
davo nepaprasta^ paslaptinga, 
viršgamtiška- Taip susidarė ti
kėjimas į įvairius gamtos pada
rus, ypač į dangaus kunus — 
žvaigždes. Tas tikėjimas, ki
lęs iš Mesopotamijos, perėjo paS 
senovės graikus ir romėnus. 
Taip išsiplatino dangaus kūnų 
garbinimas. Nuo to laiko imta 
ieškoti ir žmonių įvairumo prie
žasties. Jų manymu, žmonių 
skirtingumas tiek prigimties, 
tiek socialiniu atžvilgiu pri
klauso nuo žvaigždžių. Tokiu 
budu susidarė atskiras mokslas, 
spėliojąs apie žmonių gyveni
mą — jo laimingumą ar nelai
mingumą iš žvaigždžių. Tas 
mokslas—tiksliau sakant, pseu- 
do-mokslas—yra žinomas kaipo 
astrologija.

Ta žmonių nelygumo proble
ma imta nuosekliai spręsti grai
kų mokslininkų: tą klausimą fi
losofiškai nušviestą matome 
Aristotelio raštuose, gamtiškai 
—Hipokrato, o socialiniu atžvil
giu šią problemą sprendžia Pla
tonas. Kiek jų mokslas apie 
tai pasako tikra, sunku pasa
kyti, bet lyginant su anų laikų 
kultūra, tai jų padaryta milži
niškas darbas. Jau graikų fi
losofų tarpe randasi minčių 
apie evoliuciją, apie tai, kad 
daug kas keičias nuo išorinių 
sąlygų, kurias’ mums pati gam
ta pastato, čia jau galime į- 
žiurėti, kad ir žmonių nelygu
mai, jų įvairumai ir skirtingu 
mai atskirti daug prisidėjo iš
orinis, aplinkinis pasaulis.

Tas graikų mokslas perėjo 
vėliau j Vakarų Europos filo
sofų tarpą ir ten tuo klausimu 
uoliai susidomėta 18 amžiuj. Iš 
tų laikų atstovų ypač pažymė
tinas Rousseau (tark Ruso).

Jis aiškiai sako, kad žmonės 
pradžioj buvo visi lygus ir geri 
tiek prigimties, tik socialiniu 
atžvilgiu: nebuvo nei skriau
džiamųjų nei skriaudžiančių jų. 
Vadinasi, žmonės iš prigimties 
turi būti lygus, tik tą lygumą 
suardė aplinkuma. Pirmiausi >i 
čia veikia geiduliai, turtas ir 
gamtinės sąlygos. Rousseau 
nuomone; norint tą žmonių ne
lygumą prašalinti, reikia grįžti 

į pirmykščio žmogaus būklę, 
pasidaryti gamtos vaikais, arba 
kaip vokiečiai sako, tapti “na- 
turmenšais”. Kad tie Rousseau 
išvedžiojimai ne visai tikslus, 
rodo mums atskira biologijos 
šaka, vadinama paveldėjimo 
mokslu, kuriam aiškią pradžią 
davė mokslininkas Galtonas', 
Darwino artimas giminaitis. 
Galtonas sako, kad žmogus 
daug fizinių ir psichinių ypaty
bių paveldėja iš tėvų, o jei ne 
iš tėvų, tai iš protėvių ir per 
tai žmogus yra veikiamas ne 
vien aplinkinio ir išorinio pa
saulio, bet daug įtakos turi ir 
pati žmogaus prigimtis. Taigi 
neužtenka grįžti į pirmykščio 
žmogaus būseną, kad netekti 
tų žmogaus ypatumų, kurie ci
vilizacijos ir net pačio žmogaus 
prigimties' yra sugadinti.

Moksliškiau tą klausimą ban
dė nušviesti Aleksandras Hum- 
boldt’as ir Karolis Ritter’is. Jie 
aiškina, kad žmonių nelygumui 
susidaryti daug paveikia klima
tas ir užsiėmimas. Ir iš tikrųjų 
pasirodo, kad vidutinio klimato 
žmonės daug darbštesni, ma
žiau aistringi ir patvaresni, ne
gu karšto klimato. Taine ir 
Renanas tą žmonių nelygumą 
filosofiškai nušvietė istorijoj ir 
mene, o, E. Zola natūraliai at
vaizdavo savo romanuose. Bet 
daugiausiai tą nelygumą nagri
nėjo, ypač iš sociologinės pusės, 
K. Marksas ir kiti jo pasekėjai.

Tai tiek apie tą iš išorinės 
pusės. Dabar pažiūrėkime šį 
dalyką iš esmės. Nereikia dar 
manyti, kad paskelbus Galio
nui paveldėjimo teoriją ir ra
dus jos pasekėjų, žmogus vis
ką ir paveldėja iš tėvų ar pro
tėvių. Ne, čia persiduoda tik 
bendri žmogaus ypatumai, dau
giau fiziniai, bet didesnę dalį 
žmogus savo ypatumų įgauna 
augdamas iš aplinkumos, aplin
kinio pasaulio, ir nuo išauklėji
mo. Dr. W. His sako, kad žmo
nių nelygumas pareirfh nuo 
dviejų galimumų: arba tas įvai
rumas atsiranda iš pradžių, 
žmogui gimstant, ir tik vėliau 
dėka evoliucijos ir paveldėjimo 
įgauna ryškesnę formą, arba jis 
atsiranda veikiant išoriniam pa
sauliui ir išauklėjimui. Bet 
tikriausiai tiek vienas, tiek ki
tas turi gana didelę įtaką tam 
įvairumui. Kuris jų vaidina 
vyraujančią rolę— yra įvairiai 
spėliojama.

Jau 1690 m. John Locke skel
bė, kad ką tik gimusio žmo
gaus psichinės savybės —' tai 
nerašyta lenta, kuri visiems 
žmonėms yra vienoda, tik vė
liau gyvenimas ir auklėjimas į 
ją rašo. Čia pasakyta gana 
daug teisybės ir tos nuomonės 
laikosi enciklopėdistai ir pozi- 
tivistai, bet kartu toks many
mas reikalauja ir pataisų. Ge
riau butų pasakyti, kad kūdikio 
psichika ne “nerašyta lenta”, 
bet lenta, kurioj įrašyta tėvų 
ar protėvių ypatumai ir tas raš
tas įsitvirtina, jei kūdikis pa
tenka į tokias gyvenimo 'sąly
gas, kokiose gyvena jo tėvai'ar 
protėviai; priešingu gi atveju 
tas raštas gali išdilti ir gyveni
mo gali būti įrašyti visai kas 
kita.

Platė sako: “Ar mes esame 
dailus ar nedailus, nuplikę ar 
plaukuoti, optimistai ar pesi
mistai, daugiau ar mažiau patys 
gabus ar tik lenkiamės prieš 
svetimus talentus, tai pareina 
ne nuo musų geros valios, o nuo 
sudėties’ tų mažiausių paveldėji
mo pradų, kurie kadaise buvo 
paslėpti tėvų organizme”. Ta
čiau nereikia to sakinio supras
ti tiesiogine prasme, o atsimin
ti tiek, kad paveldimos ne pa
čios savybės, bet tik galimumas 
jas turėti prie vienokių ar ki
tokių sąlygų. Pakitėjus sąly
goms, gah ir žmogus' pakitėti. 
Taip, paveldėjimas, aplinkuma, 
ir išauklėjimas ir veikia sutar
tinai žmogaus psishinį ir fizinį 
gyvenimą, nuo ko atsiranda ir 
pats žmonių įvairumas bei jų 
skirtingumas'.

Pirmadienis, lapkr. 11, 1929
Taigi matome, kad aplinkinis 

gyvenimas ir išauklėjimas turi 
gana didelės . įtakos į žmogaus 
psichiką. Tad norint, kad žmo
gus butų psichiškai normalus, 
tinkąs bendrijiniam gyvenimui, 
reikia jis iš mažens pastatyti 
tokiose sąlygose ir taip auklėti, 
kad pageidaujamus ypatumus 
jis įgytų.

DOLERIS
Mažas stiprios popieros ga

balėlis. Dabar dar mažesnis. 
Ir stipresnis. E pluribus unum 
—vienas iš daugelio. Stipriau
sias—tur būt arba gal būt.

Automobiliu pavažinėja, iš 
kalėjimo ištraukia ir į dangų 
nuveda. Tas visagalis viešpats 
dievas Doleris. ,

Mažuosius pražudo, o didžiuo
sius aikštėn iškelia —juos iš
kelia augščiau, negu jie galėtų 
patys išlipti arba užlipti. Jisai 
juos visus kontroliuoja ir juos 
visus pavergia— tasai viešpats 
Doleris.

Ir visas partijas jisai valdo, 
ir visas jas jisai kontroliuoja. 
Ir visur. Ir visokeriopais bu
dais. Ir visuomet. Ir visose 
gadynėse...

Jisai diktatorius ir budelis ir 
policininkas. Jisai už jiedu vy
resnis—ir galingesnis. Golin- 
gesnis. Jisai galingesnis’ už ge
riausius musų galinguosius lai
mės ieškotojus. Jisai visų mu
sų laimių ardytojas ir sykiu 
visų lailnių vykdintojas. Jisai 
visagalis Doleris. Ir jisai nori 
musų veidmainybių ir dar di
desnių veidmainybių...

Kaž kam kaž kaip jisai už
simojo ir viskas pasikeitė — 
Doleris pagrūmojo ir mes visi 
jau trečia diena kai drebame 
gatvėje išmesti. Be šilumos ir 
be šilto vandens. Ir vėjas toks 
žiaurus...

Tas Doleris vis šaiposi ir vis 
mus pajuokia, ir vis' mus iš
juokia, ir vis tyčiojasi iš mu
sų visų... Jam vis negana...

Ką čia jam musų jausmai ir 
musų siela—Jisai Doleris turi 
geresnių tikslų Jisai nori ir ga
li mus vsus suėsti be duonos' ir 
be druskos. —Mat.

KURMIAI
čia kalbėsiu ne apie tuos 

kurmius, kurie žemėje landžio
ja ir ūkininkų laukus knaiso, 
o apie dvikojus “kurmius”, ku
rie visuomeninį gyvenimą knai
so. Skaitytojui, turbut, jau ai
šku, kad čia turiu minty prie
šingus pažangai žmones, lo
šiančius švietėjų roles, kurie 
yra kaip kurmiai pusakliai 
(prote). Vieni jų nė kiek ne
mato mokslo šviesos, o antri 
nors kiek ir primato, bet vis- 
tiek jos nesupranta ir prieš ją 
burnoja. Kad tikrai yra taip, 
tai aišku, kad ir iš sekamo da
lyko.

Pereitą vasarą skaitydamas 
“Draugą,” radau va kokį kuri
ozą: tas laikraštpalaikis sapa- 
lioja, kad genialis rusų rašyto
jas Levas Tolstojus, girdi, bu
vęs “silpnos galvos.” O dabar ir 
“Vilnis” panašiai talaškina apie 
kitą rašytoją. Ji porina, kad 
paskilbęs anglų žurnalistas 
Bernard Shaw esąs pliuškis.

Tik pamislykite: tų laikraš
tukų redaktoriai net ir savo 
mieste Chicagoje platesnei pub
likai nėra žinomi, o jie drysta 
kvailinti tokius asmenis, kurie 
visame pasaulyje yra žinomi 
kaipo laisvos minties skleidėjai.

Teisybė, kad kai kurios min
tys ir žymiausių pasaulinių ra
šytojų yra kritikuotinos, nes ir 
jie, mat, nėra neklaidingais po
piežiais, bet kvailinti juos kai
po asmenis arba vadinti kvai
lais jų visus raštus, gali tik idi
otas arba tams imas, kuris, 
kaip kurmis, papratęs tamsu
moje tūnoti, ir negali pakęsti 
mokslo šviesos spindulių, erzi
nančių jo žlibas akis.

— Toleikis.

ATĖJO “Kultūros” No. 10. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.
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“į &
Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

Medžioklės fazanų sezo
nas prasidėjo

Sekmadienio rytmetį, apie 4 
valandų, atidaryta medžioklės 
ant. fazanų * sezonas. Jis tęsis 
6 dienas. Vienam mędžiotojui 
leidžiamą į parą nušauti ne 
daugiau, kaip du paukščiu. Pa
didinta skaičius policininkų ir 
girių prižiūrėtojų, ypač Forest 
prezervuose, kad medžiotojai 
prisilaikytų patvarkymų med
žioklei, kuriuos nusako Cook 
pavietas.

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

Ačiū labai. Antanina Milaus- 
kaitė, Kenosha, Wis. (O to
liau p-lė Milauskaitė rašo ang
liškai. Ji išreiškia pasitenkini
mų lietuviška muzika, daino
mis ir ypač p. Juozo Olšaus
ko dainavimu, pritariamu kan
klėmis. Siunčia gražių linkėji
mų visiems programo daly
viams.).

______ Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musu patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningai ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų uilai- 
kymui įkyri*.

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai
Pastaba: Maso ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.

Banditai užpuolė sve
čius turtingam name
Henry II. Ilarris rezidenci

joj, Champaign, III., šeštadie
nio vakarų buvo surengta va
kariene ir šokis. Tai buvo tur
čių pokilis. Svečiams dar ren
kantis, trys banditai paskambi
no durų varpelį. Duris atidarė 
pats šeimininkas. Banditas at
kišo į jį revolverį, šeiminin
kas mėgino išmušti ginklą iš 
bandito rankos, bet* kitas ban
ditas kirto šeimininkui per gal
vą revolverio rankiena. Bandi
tai įėjo vidun, čia jie pradėjo 
kolekluoti iš svečių pinigus ir 
pažybas. Tuo tarpu vienas iš 
svečių, banditams nepastebė
jus, Įbėgo i kitų kambarį ir 
patelefonavo policijai. Bandi
tai jau buvo bevpik “apsidir
bę”, kada pasirodė du polici
ninkai. Prasidėjo šaudymas. 
Pasėkoje — vienas banditas 
pašautas Į pilvą, kitąs suimtas, 
tretysis paspruko su pinigais 
ir graznomis — viso sumos 
$20,000. .lis Įšoko į autų, ku
riame laukė jo draugas ir jie
du nuvažiavo. Sužeistas vienas 
policininkas.

Gerbiamoms Naujienoms, Jos. 
F. Budrikui ir Majestic Radio,—

Labai širdingai ačiū tariame 
už praėjusio antradienio kon
certų. Vakar, 5 dieną lapkričio, 
buvo labai gražus programas— 
visas, muzika ir dainos, o la
biausia Juozo Olšausko kanklės. 
Ačiū, ačiū.

Ignas Gužauskas, 
Dayton, Ohio.

♦ ♦ *
Gerbiami Naujienų vedėjai, 
Ačiū .Jums ir p. Budrikui už 

parupinimą lietuviškų radio 
programų, kuriuos girdėjome 
nuo pat pradžios. O 5 dienų 
lapkričio tai buvo lig specia- 
lis programas, kurį išgirsti ir 
dar norėtumėm, ypatingai gi 
p. Olšauskų — kad ir vėl ji
sai atkartotų savo žavėjančias 
daineles. Garbė p. Olšauskui už 
tokį gražų dainavimą.

J. Pelanis,
Chicago, 111.

* ♦ *
Naujienos,—
Jau ir musų lietuviai pasi

rodo kų jie gali nuveikti per 
radio. Taigi lai gyvuoja Lietu
viu Valanda iš stoties WLS 
su tomis gražiomis dainelėmis. 
Tariu ačiū Jos. F. Budrikui ir 
Naujienoms už parengimų to
kiu malonių programų.

K. S. L.
v >:<

Gerbiamieji,—
Man patinka tie lietuvių pro

gramai labai, ir norėčiau, kad 
Jus visuomet duotumėt juos.

Baterių aptarnavimas 
Phone Boulevard 2854 

Joseph Witolds
Tire and Battery service. Vulcani- 
zing. Naujos batarės garantuotos ant 

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

Lietuvis savininkas.'
-------0-------

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

Naujoj vietoj 
6199 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
BUTKUS

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161—.0-----

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse pat a r 
nauju geriau ir pi 
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausai) 
prie grabu išdir 
bystčs.

OFISAS : 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

6238 S. Halsted 8L 
Tel. Victory 4088

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

--------O“T—

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St.

Chicago. III,
Tel. Victory 1115

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė*
Phone Boulevard 7589

O

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojaa
2814 W. 23rd PL 

Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

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

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyka egzaminavimą, pu
se 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 pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

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

Canal 0084 Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius. 

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

Lietuviai Gydytojar

Apiplėšė bankų
šeštadienio vakaru, 9 valan

dų, vos vienai minutei praėjus, 
po to, kai Lake Vievv Trust and 
Savings bankas uždarė duris 
tos dienos bizniui, du bandi
tai Įlindo vidun per užpakali
nį langų ir pasisiuvę $21,000 
vėl išlindo per langų. Įšokę au
tomobiliu jie nuvažiavo. Ban
ditai apsidirbo taip greitai, kad 
dauguma buvusių banke dar
bininkų ir kostumerių ne ne
pajuto kas atsiliko. Nepajuto 
nei du ginkluoti sargai, kurie 
stovėjo prie durų ir dabojo 
banka. Kalbamas bankas ran
dasi 3201 North Ashland avė.

VLADISLOVAS APULSKIS

A A
JUOZAPAS DULAIT1S

I

Nužiūri “karą” tari) ga- 
solino kompanijų.

Kaip šiandie, sakoma, pra
sidėsiąs “karas” tarp gasolino 
kompanijų. Pirmiausia gasoli- 
ro kaina busianti numušta 2 
centais galionui. O toliau — gal 
ir vėl ji bus nukirsta. Iki šiol 
būdavo taip, kad Standard Oil 
kompanija nusakydavo kainas, 
o kitos ją sekdavo. .Jei Stand
ard Oil pakeldavo kaina gaso- 
linui, tai ir kilos pakeldavo. .Jei 
ji sumažindavo, tai ir kitos su
mažindavo. Dabar lečiaus Sin
čiai ro korporacija paskelbė, kad 
niimušianti kaina *2 centais ga
lionui. Standard Oil nusitarė 
numušti taipgi. Texas kompa
nijos viršininkai padarysią tą 
patį. Spėjama, kad Sinclair 
korporacija mėginanti atimti 
biznį iš Standard Oil.

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
lapkričio 8 dieną, 11 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 38 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tel
šių mieste ir apskr. Amerikoj 
išgyveno 18-metų. Paliko di
deliame nubudime moterį Vale
riją ir sūnų Alfonsą, dėdę Jo
ną Dombrauskj, o Lietuvoj tėvą. 
Kūnas pašarvotas randasi 2213 
W. 23i-d PI.

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 13 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vadislovo Apuls- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinj patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnus ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lachavicz, Telefonas 
Roosevelt 2515.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 7 dieną, 6:30 valan
dą ryte, 1929 m. sulaukęs 46 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Jurbarko parap. ir 
miestely. Amerikoj išgyveno 28 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Liudviką po tė
vais Yocaitė, 4 sūnūs — Bro
nislovą, Vincentą, Pranciškų ir 
Juozapą, brolį Kostantą, seserį 
Emiliją Giedraitienę, 3 pusese- 
res — Rozaliją Vitkienę, Mari
joną Romanienę ir Antaniną 
Macukievičienę, 3 švogerius ir 
gimines, o Lietuvoj brolį Vin
centą. Kūnas pašarvotas randa
si 4606 S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks panedėly, - 
lapričio 11 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už • velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Bulaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir ■ 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Simai, Brolis, 
Sesuo, Puseserės, švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741 ■

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 6208

1327 So. 49 CL

Telefonas 
Cicero 8724 

» 
/

Ą. PETKUS /
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugiška 

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.

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevrood 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 VVąlIace Street

Anastazija Grinčevičienė
po tėvais Ceponiutė

Aklą Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 7 d., 11 vai. vak., 
1929 m., sulaukus 62 metų amžiaus. Gimus Suvalkų rėd-, 
Seinų apskr., Šventežerio parap., Nemajūnų kaime. Išgy
veno Amerikoj 40 metų. Paliko dideliame nubudime dvi 
dukteris — Elenų Serevičienę ir Rozaliją Navadomskienę 
ir sūnų Vincų Grincevičių, tris žentus, vienų marčių ir 8 
anukus, podukrų Marijonų ir posūnį Motiejų. Kūnas pa
šarvotas randasi 2215 W. 22 St.

Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 12 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų i Aušros Vartų parapijoj bažnyčių, kurioje 
.atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Anastazijos Grincevičienės giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutiuį patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sūnūs, Marti, žentai, Anūkai ir Giminės*
Laidotuvėse patarnauja graborius Lachavičia Tek 

Roosevelt 2515.

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedalioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

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 
Phope Lafayette 0098

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo *0 iki 2 po pietų, 

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

Res. 6600 South ArtesLan Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Cana] 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL. »

Telefonas Yards 0994

Res. tel. Van Bures 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite 216. 1579 Milvraukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pintų ———-o--------

DR. J. J. KOWARSKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St, Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti -------- o-------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlasd Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.
-r- ---- ---\ ■ - - —

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Weateni 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 1980 

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.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822 

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 8116 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar RandolpK 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 26 metui 

OFISAS
4729 South Ashland Av<u 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų,' Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VAIjANDOSi

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

Phone Midwuy 2880

Dr. J. A. Roth 
Gydyto jas-Chirurgas 

Vyrų ir moterų ligos 
1659 W. North Avė. 

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 6484 

Valandos nuo 9 vai. ryto iki 8 v. vak.
'■ 1 T~"—1------------

Rezidencijos tel. Midway 5512 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas, žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:86 ir nuo 7 iki 10 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pie!

Telefonas Canal 6464

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8102 S. Halsted SU Chicsgs 
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 dienų

________ Advokatai_______

K.GLJGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SL, 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 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai. 7-9 Utąrninko, Ketverge 
ir Subalos vakarais.

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1562 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2466

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 0 iki S vak, 

Phone Boulavard 8647
8815 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas 
Advokatas

134 North I^Salle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:80 iki 5 vai. vak
Local Office: 1900 S. Union Ava, 

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

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. 111

DR. MAURICE KAHN
4681 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki R po niet
7 iki 8 vai. Nedai, nuo 10 iki 11 

Rez. Telephone Plaza 8t-01

Joseph V.Mockus, Jr. 
Advokatas

756 W. 35th SI. k.nnpa Halsted Si. 
Tel. Yards 6423

Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
Residenciįa 4201 S. Maph-wood Avc. 

Tel. Lafayette 1685
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Star

ka ar tikėjimu, ir kuris yra pa- įkainavimą buvo padare Cice-
remtas,—-leist nariams apsvars
tyti. Dabar, jeigu kliubas už- 
sivardija Pašalpos ir Pasilinks
minimo kliubu ir jeigu kliubie- 
čiai taria apie pirkimą radio, 
tai labai yra puiku ir sykiu at
sako kliubo tikslui.

žiūrint iš šalies — tai komu
nistai myli užpuldinėt ant. tų 
nariu, kurie daugiau darbuoja
si. Pavyzdžiui, A. Nakrošis ir 
P. Sadula, tai komunistams yra 
kaip kaulas gerklėje. Po vado
vyste P. Sadulos’ Golden Star 
base bąli ir basket bąli tymai 
lošė per du metus; tai yra at
liktas didelis darbas.

A. Nakrošio pasidarbavimu i- 
vykęs balius M. Valento nau
dai davė pelno $400. Bet kiek 
komunistai darbavosi?

čia vertas paminėti vienas į- 
vykis. P. Petronis, geras ko-

Lapkričio 1-mą Golden 
kliubas laike mėnesinį susirinki
mą. Komisijai išdavus rapor
tą, buvo tartasi apie nupirkimą 
svederių besbolo lošėjams’. Išvi
so nutarta nupirkt 12 svederių. 

Naujuose sumanomuose A. 
Nakrašis, direktorius sporto 
skyriaus, kreipėsi į kliubą, kad 
kliubas rengtų jaunuolių nau
dai vakarų su užbaigimu basket 
bąli sezono, užtikrindamas va
karo geriausią pasisekimą. Bu
vo duotas įnešimas ir paremtas. 
Toks sumanymas labai nepatiko munistas, irgi paėmė vieną se- 
komunistams. Mat, jie niekad riją dėl to paties M. Valento 
nevelijo ir nevelija kliubui gero. I vakaro. Keletą tikietų pardavė 

ir tų parduotų tikietų galus' iš
mėto; likusius, neparduotus jis 
sugrąžino baliui praėjus, ir jis 
pats neatsilankė i tą vakarą. 
Tai matot jums ir darbuotojai 
kliubo labui! O kada jiems

Aišku, kad basket bąli sezono 
pabaiga dar toli ir kad dabar
tinis direktorius kitiems me
tams gali būt neišrinktas, per 
•tai, esą, balius (įpbar nereika
lingas nė tarti. Komunistų pas
tangos nuėjo niekais. A. Nakra-' kas primena, kad jie nesilanko 
šis, J. Dapkus, J. Jasulaitis liko • anį kliubo parengimų, tai jie 
išrinkti į komisiją surengimui už tai pyksta, 
jaunuolių naudai vakaro.

Kitas buvo įnešimas.
Dar turiu priminti J. Ruiko, 

kad ant kūno komunistai dantis vi- 
kliubas įsigytų radio. čionai vėl sados turi pakabinę, 
komunistai buvo priešais. Kal
tino pirmininką, kad tokius į- 
nešimus priima, arba esą jau 
bent priešmetinis susirinkimas 
tokius dalykus tiktai gali svars
tyt ir, beto, esą tai pinigų eik- 
vajimas bereikalingiems daly
kams. čia kilo karštesnės dis
kusijos. Kliubiečiai aiškino Į- 
sikarščiavusiems komunistams 
apie jųjų užmačias 
kenkti kliubo veikimui.

Pavyzdžiui, čia reiktų prisi- nojami komunistų spaudoj, 
minti truputį iš pirmiau —aną 
metą, kada kliubui buvo pakišta 
rezoliucija, kad kliubas išneštų 
protestą Lietuvos valdžiai, ka 
da vėl buvo pakišta kliubui už- 
kvietimas prisidėti į kokią tai 
komunistų priešfašistinę orga
nizaciją, tada tai komunistai 
nekaltino tuomlaikinį pirminin
ką arba nesakė, kad reikia laukt 
priešmetinio susirinkimo, ne
žiūrint, kad toki tarimai yra 
priešingi kliubo konstitucijai; 
bet visgi tas pirmininkas ir tie
sų nepaisydamas', su pagelba 
komunistų, pageidavo, kad su
sirinkimas priimtų. O dabar, 
kada yra įnešimai dėl labo kliu
bo, tai tie komunistėliai gvoltu 
šaukia, kaip pirmininkas tokius 
dalykus turi atmest.

Golden Star kliubo pirminin-1

Pereitą 
vakarą J. Ruiko davė įnešimą, 
kad kliubo sporto skyriui 
surengtas išvažiavimas, 
pasidarbavimu pelno liko 
Tai puikus ir įvertintas 
darbavimas. Ir šiaip J. Ruiko 
yra pridėjęs daug triūso dėl 
kliubo sporto, už ką komunistai 
jį ir neapkenčia. Butų galima 
daug priskaityt narių, kurie

butų 
ir jo 
$288. 
pa'si-

UtlUj; puonmvjv ......y,

visados darbavosi ir darbuojasi kliubo
labui, ir tiktai užtai jie yra ter

—Narys.

Cicero
Jau gauta daviniai, liečiantys 

naują Cicero nekilnojamos 
sąvasties taksavimą. Teks 
daugiau taksą mokėti bied- 
niesiems, o mažiau turčiams

Laikrašty “The Cicero News” 
paduota žinių, kad jau aplai- 
kyta davimai apie naują ne
kilnojamos sąvasties aptaksar 
vimą. Apie tai kalba minėtas 
laikraštis įvadiniame straip
sny; kalba taipjau Frank IIou- 
sek, CicerO miestelio asesorius. 

Kas gi sakoma apie taksus? 
Nepilni daviniai rodo ve ką. 

1927 metais Cicero miestelio
ko užduotis yra kiekvieną įne- sąvasties verte taksams buvo 
Šimą, kuris nesiriša su politi- įkainuota $17,469,474 suma. $į

ro miestelio asesoriai.
šiemet, naują įkainavimą Ci

cero nekilnojamos sąvasties pa
dare no Cicero asesoriai, 'bet 
asesorių taryba esanti Chica- 
goj. Ir šiemet ši taryba įkai
navo taksoms Cicero mieste
lio sąvasti $16,305,500 suma. 
Kitaip sakant, šiemet Ciceros 
nekilnojama savastis įkainuo
ta taksams mokėti $28,336,026 
aukščiau, negu 1927 metais. 
O tatai reiškia, kad vietos gy
ventojams, nekilnojamos sąvas
ties valdytojams tur būt teks 
didesni taksai mokėti.

Bot įkainuota sąvastis tak
sams ne visiems taip ankštai. 
Kai kuriems ji žymiai numa
žinta. Kas tokios labdarybės su
silaukė?

Western Electric kompani
jos sąvastis randasi Ciceroje, 
tarp 46 ir 48 avenue ir tarp 
Ogden avė. ir 22 gatves. 1927 
metams ta sąvastis buvo įkai
nuota taksams $4,602,338. šie
met gi, sulig naujuoju taksa- 
vimu, kalbamoji sąvastis įkai
nuota tik $3,097,879 suma. Rei
škia, šiemet Western Electric 
kompanijos sąvastis Įkainuota 
taksams het $1,504,459 ma
žiau, negu 1927 metais.

Yra žinoma, kad Western 
Electric kompanija, varo sėk
mingą biznį. Ji lobsta. Jos są
vasties vertė kyla, o ne puo
la. Vienok taksams mokėti ta 
sąvastis Įkainuojama pusantrų 
milionu dolerių mažiau.

VVestern Electric kompaniją 
tenka skirti pačių stambiųjų 
Chicagos kompanijų ir korpo
racijų grupei. Ir ve šiai kom
panijai taksai šiemet numuša
ma. O bendros viso miestelio 
sąvasties Įkainavimas pakelia
ma daugiau, kaip 150 nuošim
čių. Kas gi turės mokėti padi
dintus taksus?

Galima numatyti. Padidin
tus taksus turės mokėti smul-

kieji sąvasties valdytojai — tie, 
kurie turi namelį, lotą, dirb
tuvėlę, kurie skursta, kurie 
plūkiasi, kaip žuvis ant ledo.

Svečias.

Cicero
Pirm keleto dieną “Naujie

nose” tilpo žinute apie tai, kaip 
lietuvis bučerys ir policininkas 
vijosi plėšikus, įsiplršusius i

PRANEŠIMAI
L. A. P. J. K. susirinkimas įvyks 

lapkričio 11 dieną, apie 8 vai. vaka
re, todėl visi kliubo nariai esate 
kviečiami neatbūtinai pribūti ant šio 
susirinkimo, 6201 S. Kimbark Avė. 
Taipgi kiekvienas narys atsiveskite 
norinčių įstoti į kliubą, o kūne 
skaitote Naujienas ir jūsų prenume
rata baigiasi arba užsibaigė, galit 
užsimokėti ant kliubo susirinkimo, 
nes kliubas priima už Naujienas 
nrenumeratą, už metus ar daugiau, 
Nepamirškite panedėlio vakarą, lap
kričio 11 d., 8 vai. vakare.

Kviečia Kliubas.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo paprastas susirin
kimas įvyks utarninko vakare, lap
kričio 12 d., 8 vai. vakare, Idetuvlų 
Auditorijos svetainėj, 3133 So. Hal
sted St. Nariai kliubo esate kvie
čiami atsilankyti ir naujų narių at
sivesti. Valdyba.

Amerikos Lietuvių Republikomj 
Kliubas 9 wardo laikys savo mėne
sinį . A
’929 m. kaip 7:30 vai. vak.. Strumi
los svetainėje, 158 E. 107 St. 
nariai malonėkit 
svarbiu svarstymų.

W. K

Lietuviy

susirinkimą 11 d. lapkričio

Visi 
pribūti, nes bus

rištopaitis, rašt.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas atsi
bus utarninkę, lapkričio 12 d., Maso- 
nic Temple svetainėj, 1547 North 
Leavitt St., 7:30 vai. vak. Visi 
nariai būtinai susirinkite laiku, nes 
bus nominuojama valdyba dėl atei
nančių 1930 metų.

X. šaikus, rašt.

bučerio registerį. Toj žinioj 
buvo pasakyta, kad naujas for- 
dūkas negalėjęs pavyti seno plė
šiką forduko. Teko patirti, kad 
plėšikai turėjo ne forduką, bet 
“Chryslerį”. Na, o Chryslėrį 
fordukui pavyti yra ne lengva. 

Vietinis.

CLASSIFIED ADS
Educational

__ _ , ,, , Mokyklos . .

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslų šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnal 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.
-------C-------

ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankyki t arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2010-42 Washington Blvd.

CLASSIFIED ADS
ta

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

F. Seiemonavičius
504 W. 83rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

iieip VVamed—teinaie
_______Darbi n i n ki ųKei kis_______

REIKALINGA sena moteris prie 
namų darbo ir prižiūrėti 2 vaikus. 
Ivan Vorobei, 2815'W. 45 PI.

For ttent
TUR1MĖ rendon 3 flatus su mau

dynėms, randasi Bridgeporte, renda 
pigi $14.00. Kreipkitės Telefonu 
Boulevard 0470.

RĖNDON 4 kRENDON 4 kambarių šviesus fin
tas ženotiemą arba pavieniams, yra
garadžius, 946 W. 31 PI.

MiBcelianeuu* iur dale 
įvaif Pąrdąriinąi 

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

REhTDON 4 modemiški kamba
riai; ant 2 lubų arba 7 kambariai 
ant 1 lubų, garu šildomi. Pigi ren
da. 900 W. 52 St., kampas Peoria gt.

PRČGA BIEDNAM ŽMOGUI. Pa- 
širenduoja 4 kamb, namelis už $10 
j mėnesį, 4 lotai, gera vieta dėl 
paukščių. Randasi prie 5521 South 
Harlem Avė. Tel. Yaiils 6969.

Musical Instruments
Muzikos Inatrameutai

Furnished Rooms

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

8213 Cottage Grove Avė._o——

KAMBARYS rendai dėl ženotos 
poros ar pavieniam. Karštu vande
niu apšildomas, su visais paranka
mais. 5229 So. Peoria St., 1-mos lu
bos.

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.

—------o—--------

TURIU parduoti savo $900 gro
jiklį pianą už neišmokėtą dalį, arba 
morgičių — $128, cash ar išmokė
jimais.

MID-WEST PIANO STORES 
6186 S. Halsted St.
...... . ---------

Fumiture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

PARDAVIMUI grosernė ir Viso
kių smulkmenų, nėra arti grosemes. 
Parduosiu pigiai iš priežasties part
nerių nesutikimo, 6529 S. Racine Av.bubiiiess Service

Biznio Patąrnayima*

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palnting

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261 
----- O

8 8M. 8KUR1NI8 seklyčios setas $7.60, 
masiniai pečiai $6, Dreuenai $6, Lovos $2, 
Daybeds $6, Kaurai $10, Aisbaksiai $5, Vir
tuvas kabinetai, virtuvės setai. Valdomojo 
kamb. setai.

GAUGEB,
641 E. Olst St., prie St, Lavvrence, 
Atdara utarn., ketv, sub. vakarais.

-------- 1 H"........

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų krautuvė, arti prie didelės mo
kyklos, gera vieta dėl jaunų žmonių. 
1623 W. 51 St.

st.

SpecialtHtas gydyme ohronlAkų ir nauji) li
gų. Jol kiti negalėjo j unite Išgydyti, atsilan
kyki t pa* mane. Mano- pilnas iitegzaminavi- 
mas atidengė jueų tikrą ligų ir jei ad apsi 
mielu jus gydyti, sveikata jums eugryfl. Ei 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusi) 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino i&egzaminaVimo—kas jums yra.

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

Kambary# 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisų valandos: nuo 10 ryto iki : . 
•>ietu, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Ned< 

•ioi nuo 10 rvto ki 1 no nietu.

MADOS

f /d.

2723
originališka nors ir labai

uob *o. Kofkwell &l.» L hicagu, Iii.

RAMOVA
THEATRE

3t><n and Halsted Streete

nĮSL* •■

L
v 'ĮBr. J ■ :

į-V

2723 paprasta suknelė. Galima siūdinti iš 
Į byle kokios lengvesnes materijos. Su- 
I kirptos mieros 16 ir 18, taipgi 36, 

88, 40 ir 42 colių per krutinę.
Norint gauti vieną ar daugiau virš 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankute arba priduoti pa\ 
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III. f
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ...................
Vlicros .........  .... per krutinę

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
• ---- --O------

BARGENAl CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moquette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.4Q, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai. 

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

10% PIGIAU VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

--------------- O—------------

PAAUKOSIU 3 šm. seklyčios se- 
tą. $275 vertės, už $110; 9 tūbų elek- 
trikinį radio, $250 vertės, už $75; 
9x12 Wilton kauras, $65 vertės, už 
$25; • coxwell, riešuto valgomojo ir 
miegamojo kambario setai, lempos 
ir t .t

MRS. BARTELL,
214 E. 71 Rt St., • Triangle 9067

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.

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 plate«nių žinių. Agentai ne
silankys pas jus. NAUJIENOS, Box 
1187, 1789 So. Halsted St.

Exchange—Mainai

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosime,

kaip patiks, taipgi parūpinsime lotą.
1 po Jūsų nuosavybė bus priimta kaipo 
v t • 1. v i! —.įmokėjimas.

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800,
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780 \

Automobiles
PRANEŠIMAS '

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

liausiais pagerinimais. Pas

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

F. G, LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Real Estą te For Sale
Namai-žemė Pardavimui

JOSEPH VILIMAS
N a m u S tat y rno , . 

* KONTRAK TORIUS J

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 it augŠ., 
iškaitant cementines grindis. Namų 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augŠ. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais' Pensacola 2561

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082 

----- o——
pamatai $555 ir augŠ. 
:ėti, 2 iki 10 metų iš-

Panedėly ir Utamin- 
ke, Lapkričio 11 ir 12

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

Financial
HnanMd-PMkolM

Paskolos suteikiama 
i vieno dienų.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

'28 Hulck O paa. aedan  ..........   !
’ŽB Pairę Sodan 6 ratai  -------------------!

Sėdau j.---------------------- !
1927 Naah Coach apačiai ----------- -----  i
’29 Ford coupe - ----- - —----------------- !
‘29 Ford Ro&dster ------------------------ I

Aubum RoacUter        1 
MctJERMOTT MOTOR SALĖS CO.

7138 8. Haleted St..

0260 
!U0O 
IHOO 
$650

Trlaturle 8830

Personai
Asmenų Ieško

KURIEMS aX ešu kalta., taipai jr 
tu K.» •piris=ritjslcit «n.vo adresus. Nau- 
jienos, Box 1142, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. -* Mrs A. Shakienė.

SKOLINAM PINIGUS
PARDUODAM, MAINOM

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
morgičius ir farmas visuose miestuo
se ir Valstijose. Taipgi skolinam pi
nigus ant 1-mų, 2-ru ir 8-Čių mor- 
gičių už 6 nuošimtį. 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 Weetem Avė. Tel. Grovehill 1038

“Side Street”
dalyvaujant

Owen Matt, Tom Moore ir k.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Help VVanud—Mate
_ Darbininką Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ir sumanu* vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujas 6 cilindeliu

Mali

Kalbanti komedija 
‘Zip, Boom, Bang” 
Kalbančios žinios

Universal Restaurant 
Gardus, sveiki lie
tuviški valgiai ir 
mandagus patarna
vimas.
A. A. NORKUS, sav.

750 West 
31st St

Skolinant Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

ir

Euergižkl 
rasti proga 
pažengimul 
nepaprastu* 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyru teritorijose 
Worth, Stickney. taipjau tarp Stock 
Yards ir Michfgan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechi&kai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu būdų juos parda- 
vinšti.

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

H

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

REIKIA dzenitoriaus pagelbininko. 
Atsišaukit, M. Williams, 4656 Dover 
Street.

________________________

REIKALINGAS bučeris patyręs 
savo darbe, kuris moka lenkiškai 
kalbėti/ 4516 California Avė,

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 už 
2% nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2281 West Diyiąion Si. 

"Uplrtairs”
Telephont Armitage 1199

Paul M. Smitli & Co. 
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patnmavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI SOUTSIDEJE
Modemiškas 2 flatų muro namas, 

4 ir 4 kambarių Brighton Park, 
karšto vandens šiluma ant abiejų 
lubų, cementuota ėlė.

Puikus 6 flatų muro namas suside
dąs iš 3 po 4 ir 3 po 5 kamh., 3 ka
rų muro garažai.

Moderniškas 4 flatų muro namas 
no 4 kamb. kievienas flatas. Garo ši
luma, labai gera vieta, visi kamb. 
išrenduoti.

5 kamb. namas su lotu šalę, vie
no karo garažas ir vištininkas. Ge
ra vieta.

Sutinkame kalbėti apie mainus ar
ba priimti lotą pirmam įmokėjimui.

Taipgi mes turime lotų ant Archer 
Avė. ir Marųuette Manor.

HENRY KOPLEWSKI 
4018 Archer Avė.

Phone Lafayette 7947

AUKAUSIU mano 5 flatų murinj 
namą, lik vienas blokas nuo Oak 
Park “L” stoties, Austin. Penkių 
metų senumo, garo šiluma, 4 kamb. 
kiekviename flate ir “sun parlor”. 
Visur ąžuolo, tile aiulynės, 4 karų 
garažas; įplaukų $2,900. Kaina 
$22 500. Turiu gaut cash $6,500.

Telefonuokit:
Euclld 1659 
Savininkas




