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Vokietija svarsto, kaip padėti 
bėgantiems iš SSSR 

kolonistams
13,000 vokiečiu ūkininkų Rusijoje dabar 

suplaukė Į Maskvos priemiesčius, paki
lę apleisti Rusiją, bet sovietų valdžia 
neišleidžia

(Atlantic and Pacific Photo I

Little Rock, Ark. Automobilis lla’y Hess’o, kuris nunoko 
į 50 pėdų gilumo duobę. Hess, kuris buvo profesionali s automo
bilių lentyniuotojas, tapo ant vietos užmuštas.

Sprogimas parako įmo
nėj; trys užmušti

1 L American Posvder kom
panijos Įmonėj č'a Įvyko spro
gimas, kurio buvo užmušti 
trys darbininkai: C. ■ fBiinnell,

darbininkai buvo sužalo-

Iždas sialo nukirsti 
160 milionu pajamų 

mokesnių

Lašinių Skutimo Byla
[Tęsimai]

Pirmiausia reikia pabrėžti, 
kad p. Jokantas liudydamas bu
vo labai neramus, nes jis neži
nojo nei kaip laikytis: nesu
kompromituoti savęs ir nesun- ,,au vakar 
kinti politinių draugų teisiamų-Rašyme buvo 
jų būklės. ‘ centro

Politiniai ir" ekonominiai 
reikalai

r. alką kalbant, ir p. Jokantas 
pripažino, kad direktoriatas iš

Ir Jokantas

Jau

Vokietijos vyriausybė, kartu; 
su visų vokiečių partijų va
dais,•-svarsto priemonei padėti 
tūkstančiams vokiečių kolonis
tų Rusijoje, kurie dabar yra 
pakilę apleisti Rusiją. 

Gautomis I
per pastaras kelias dienas skai-' 
čius vokiečių ūkininkų, alpiu- , Kiniją, 
dusių Į Maskvos priemiesčius 
ir šaukiančių pagalbos, pasie
kęs jau 13,000 žmonių, nežiū
rint, 
gynė 
tiems 
liauti 

Tie

sovietų Rusiją dėl 
ten nebebuvo vilties 
pačiam, nei mano 
I>augybė kolonistų 

tebėra dar Volgos

WASHINGTONAS,“Palikau 
to, kad 
nei man 
vaikams, 
ūkininkų
srityse, Krime ir kitose krašto 
dalyse. Savo kelionėje per Ru-

Berlyne žiniomis, siją mačiau tuksiančius jų. 
i----- įimtai jų pabėgo iš Sibiro j

tikėdamies, kad drau- 
> iš ten.

Bolševikai viską atėmė.
“Bolševikai per tris kartus 

atėmė iš musų viską, ką I k 
Tėvas man 

nedidu- 
pasakė, 
žmonai 

jie atė-

ius gai išgelbės juos
1 Ir o« via

kad sovietų valdžia už- 
geležinkeliams parduoti 
kolonistams bilietus ke- 

i Maskva.
keli šimtai kolonistų,

kuriems jau pavyko apleisti 
Rusiją ir atvykti Į Kielj, kame j 
jie dabar išsilaiko Vokiečių* 
Raudonojo Kryžiaus pašalpo
mis, gauna desperatingų laiš
ku iš Perlovskos, 
ir Kliazmos, kaimų, 
mylių nuo Maskvos', 
dabar 
čiai. 
kuose 
bet taip pat prašo, 

Vokieti ją

l'arasovkos 
apie 15 

kuriuose 
yra susibūrę jų'tautie-
Savo graudžiuose laiš- 
jie maldauja paramos, 

kad pasie
kusieji Vokietiją sušilaikylų 
nuo bet- kurių “neišmintingų 
politinių pareiškimų, kad dėl 
jų nereikėtų nukentėti tiem;, 
kurie dar tebėra Rusijoje.“

Vienas tų pabėgėlių kolonis
tų, atvykęs iš Kirlio ’ Berlyną, 
pasakoja šitaip:

Pietų Afrikoje kilo Tikybų konferencija 
rimti juodųjų afri- nutarė kovot religi- 
kiečių neramumai ne netoleranciją

Tariamai-komunistų sukursty- 500 žydą 
tieinr juodiesiems malšinti

katalikų ir p'.oles- 
tonų bažnyčių atstovų k»3n- 

valdžia siunčia 600 ginkluo- ' • feiencijit pasmerkė tikybinę 
tos policijos neapykantą ir prieturus.

buvom susikūrę.
: buvo palikęs nameli ir 
ką ūkį. Bolševikai 
kad te man ir mano 
psrdaug. 1921 metais 

įmė iš musų žemę ir namelius. 
Gavau sklypeli valdžios žemės, 
ir nuėjau Į kooperatinę dirb
tuvę dirbti su komunistais. 
Sutausojęs truputį pinigų, pa-

(sistačiau grytelę, bet ją iš ma
nęs vėl atėmė:

“Vargais negalais, praeitai 
liepos mėnesį aš vėl Įsitaisiau i 
vieną karvę, du arkliu ir tris | 
ketvirčius akro žemės, kurią j 
išdirbau ir apsėjau žiemken-Į 

į čiais javais. Gavau įsakymų! 
javus atiduoti valdžiai. Nebe-1 ja lapkr. 14. 
laukdamas, kol cgzekucininkai i Atsiskaitymo 
užgrobs mano turtų

! parduoti karvę ir

CAPE T()WN, Pietų Afrika 
lapkr. 14. — Vyriausybė sku- 14. • 

| botai pasiuntė Į Durbaną 600 rėncija Harvardo 
ginkluotos policijos kilusiems kuri
ten afrikiečių neramumams pa rios dalyviai’sutarė gerbti vic- 
trempti. | nj kitų Įsitikinimus, vieni kitų

Neramumai, sako, esą taip ’ tikėjimą ir kovoti su šundie- 
; rimti, kad be policijos jėgų i vuotumu ir religine netųleran- 
siunčiami taipjau bonibardiio i ęija, šiandie pasibaigė. ' 
jami aeroplanai. „ ......

Sako, kad juodųjų neramu- . K,)" ,<lal^av0 ar’
mus sukurstę veikia tarp jų!*"’ b''-1 “M girnių | ata i Tų, pi > 
komunistai, . 'v’ ' |tcsynų. n- žydų .tikybų atstovų

_ __ j 1 kunigų, j-jatfoftų. ir ‘ rabinų,
. taipjau visų trijų tikybų žy-

1 arptautmio banko niių vi^’-omenės darbuotojų 

čarteris delegatu 
pasirašytas ■

CAMBRIDGE, Ma:s., l?.].kr.
— Tikybų Atstovu konfe- 

i universitete, 
tęsėsi dvi dienas ir ku-

ir
švietėjų. Y

Paskutinėje sesijoje konfe
rencija kaip vienu balsu pri
ėmė deklaraciją, kurioj

IIADEN-BADEN\S, Vokieti-! ta sakoma: 
. — Tarptautinio 

banko statutas, 
suskubau čarteris ir pasitikėjimo sutar-' 

arklius.’’ s kvs laP° konferencijos delega-

be ki-

įsitiki 
teisin

lapkr.
11. — Iždo sekretorius * Mellon 
.pranešė, kad iždo departamen
tas, prezidento Hooverio prita
riamas, ateinančioje kongreso 
sesijoje gruodžio mėnesi pasiū
lysiąs nukirsti 160 milionu do
lerių pajamų mokesnių val
džiai.

Einant iždo departamento 
projektu, asmens, tyrintieji per 
melus pajamų iki $4,000, at
skaičius išimtinę, mokės pusę 
vieno nuošimčio taksų, vietoj i 
dabar mokamų ll/> nuoš. Tu-' 
rintioji pajamų daugiau kaip

persirašinėdavęs. 
dienos bylos ap- 
minėta, kad l’k. 
valdyba reikalui

esant savo posėdžių protoko
lus, ir keturiems melams pra
slinkus, naikindavo ir kompro
mituojančius protokolus sunai
kinus, sustatydavo ir pasirašy
davo kitus. Apie tokius proto
kolus teismo pirmininko buvo 
paklaustas ir p. Jokantas. Iš 
Jokanto išvedžiojimų paaiškė
jo, kad i tuos protokolus pasi- 
rašinėtfavęs ir jis.

Paskui

Pirmiausia p. Jokantas cha
rakterizavo Uk. s-gą, kokia ji 
buvus gera ir kaip rūpinusis 
ūkininkų reikalais.

Uk. sąjungoj lygiagrečiai ėję 
politiniai klausimai su ekono
miniais reikalais. Centro v-ba 
savo posėdžiuos svarstydama ir 
politinius ir, Jokanto žodžiais,! Paskui teismo pirmininko 
ekonominius klausimus ir daly- Jokantas buvo dar paklaustas 
davus principinius sprendimus. I

Uk. s-ga, — sako Jokantas,—; 
be galo norėjusi Lietuvos i 
ninkams padėti. Sau pelno Uk.; skaitydavęs, 
s-ga iš nieko nelaukusi ir ' 
kur neieškojusi.

Uk. sąjungos užbrėžtoji

•Į ar prieš pasirašydamas tuos 
- ~ i protokolus perskaitydavęs. Jo- 

ukl“; kantas atsakė, kad taip, per-

me- i
Dar buvo Jokantas prokuro

ro klausiamas, kas darydavo 
užpirkimus: ar skyrių direkto
riai, ar centro valdyba.

Iš Jokanto paaiškinimų iš
ėjo, kad centro valdyba dary
davo nutarimus, o skyrių ve-

i dejai tuos nutarimus vykdyda
vę. Bet toj vieloj p. Jokantas 

centro’ Pra(,Li° painiotis, pats sau 
prieštarauti ir labai nenoriai 
atsakinėti.

i lys tapo konferencijos 
tų vakar vakarą pasirašyti.

kad jie dalino Interna- . Pas^ašjmas} 
.. iii:* ___i ivvkusieii bankotional I-n<iie^ (»ar,meTit vvork- , \ .
irs unijes 38-to ' lokalo lapelhi3i,lt «»miNijcs p« 

, .uždarytomis durimis, vienos l'illh Avenue anslokra-. • mentų pasirašymotinęs moterų i ubų siuvimo įs-' f v .i i •' • i i r man ne tik laikraštininkai taigos daibimnkems. Lapehuo- , , .
• i.. iu.Xi,- k. buvo įsileisti, bet dagi nėsc, tos įstaigos darbininkes bu- * .. . v .... nografai, ištikimai dirbęvo kviečiamos dėtis Į unm. . . 'ištisas 

International unija dabar. vaites.
veda stiprią kampaniją suor-!

NE\V YORiEAS, lapkiv>> t J.1 ganizuoti moterims ir mergi-
— Policija areštavo devynis noms, dirbančioms aristokra- 
vyrus ir keturias moteris tinėse moterų rūbų siuvimo ša-1 
dauguma jų buvo (mlumbia puse. Tą kampaniją remia ak-; 
universiteto ir Union Theolo-' torių uni ja, vadinama Actors’ Į 
gical seminarijos studentai, -- Eųuity Association.

N. Y. policija padeda 
aristokratinių siu 

vykių bosams
Areštavo 9 asmenis už dalini

mą siuvyklų darbininkėms 
lapelių tu kvietimais orga
nizuotis.

Krachas Wall Streete — įrodymas, kad Ame
rikos komunistų partija gerai padarė išmes
dama savo vadus

Ne\v Yorko Times korespon-i Am<(i1?kos kapitalizmas, va- 
demtas Rusijoj,* Walter Duran- dinas, yra silpnas. Bet bolše- 
ty, praneša, kad sovietų 
tojai labai interesingu 
atsiliepiu dėl pastarojo

rašy- vikų publicistai, norėdami įro- 
budu (lyti “savo,” taip pat išveda,— 
kra- iš to paties Wall Streeto kra-* 

i cho, kad kapitalizmas A- 
Bolševikų publicistai, supran merikeje esąs prigaminęs mil

tenius dalykas, mato tame žinišką daugybę produktų, ku- 
krache geriausi įrodymą, jogei rių jis nebegalįs parduoti, 
visas rėkavimas apie Amerikos j 
kapitalizmo galingumą ir Į 
“prosperity" yra niekas ■> dau-i 
giau, kaip Llofas. Jie mato ta-1 
me taipjau geriausį Įrodymą,! 
kad Amerikos komunistų par
tija turėjo visiškos tiesos, iš
mesdama vyriausius savo va
dus, Lovestoną, Pfefefi i/ ki
lus, nes jie sake, kad kapita-

Del to priėjęs prie kracho.
Del lo dabar privysiąs prie 

karo tarp Jungtinių Valstybių 
ir kitų kraštų.

šĮipiesnis ir kitokios rųšies, 
nekaip Europoje.

“Nuoširdus žmogaus- 
nimas dėl sau: tikėjimo 
gumo, visų kitu tikėjimų klai 
dingumo 

. . . . klausimo
kl"P r v’sl tikinfmy 
organizuoto- i 

buvo : 

Doku- .
susirinki-, 

ne

ištikimai 
šešias konferavimų

Į bo sritis taip buvus plati ir su
dėtinga, kad politiniai reikalai

$1,(100, bet'mažiau kaip $8,000, n8Salc'j« atsklrtl nuo 
mokės taksų 2 nnoš., vietoj 3 niM reikal1- Todel vlskas ,r bu’ 
Į1U()Š (qc ! vę dirbama kartu.

Jokantas anie Lašinius Į
Būdamas Uk. s-gos 

! valdyboj ir seimo frakcijos na 
i riu, apie lašinius p. Jokantas 
į sakosi, ničnieko nežinojęs. Su-, 
' žinojęs tiktai iš spaudos.

n* • Lt - • ' -u . Teismo pirmininkas, norėda-
Ue ‘ “,a mas tiksliau nustatyti Uk. s-gos

P. Jokantas be ko kita papa- cen(ro valdybos veikimą, kaip 
! šakojo apie tada Uk. s-goj vei- :jokanfas sakė, politiniams ir 
kusį direktoriatą. lą direkto- j ekonominiams klausimams sprę- 

i riatą sudarydavo skyrių direk-,s.įi jos atsidėjimą, p. Jokantą 
| paklausė, kaip dažnai Uk. s-go j 

Direktoriatas | cenį-ro v_^a posėdžiaudavus.

« o-nn nro-ftnji 1 Jokantas atsakė, kad c. v-baVI etilu• I
r, T , . • v . % . j; rinkdavusis posėdžiams ne daž-P. Jokantui užminus apie di-| . , . . ,

. , , . , v. „ .zl/% niau, kaip viena kartą per me-i rektoriata, šiuo organu pasido- j . ’ 1 ‘ * 1
• • • i DOS1»mavo daugiau ir teismo pirmi-1 * • 

ninkas su prokuroru. Todel p. j Pirmininkas su tuo nenorėjo 
Jokantas buvo prašomas aiš-1 sutikti ir paprašė teismo sekre- 
kia.u direktoi-i«to j toi-iu jjažiu

i . . . . . funkcijas ir teises. Tada Jokan-i atrodo Uk
i dabar jau yia teisme, kaltina-.^ prad-j0 tvįrtinti> kad tokio i dažnumas.
i ! direk'toriato gal ir nebuvę U

Grand jury inkrimi
navo 54 tekstiles 

streikininkus
Visi kaltinami dėl riaušių kė

limo ir priešinimosi vyriau-; 
sybei.

visai dar nekelia
dėl nuoširdumo (ši

tų, kurie kitaip tiki
.. f?avo tikėjimo dėsniu
laikosi, clel nenueinamu jų tei- i . <>r.
šių praktikuoti savąjį tikėjimai llIS’
ir ‘tikėlis amžino atlyginimo. . , ... . .imi dėl maisto kėlimo, butsnt: 

į “i

per ‘ socialinis ar ekor»ūminis

Mažas skirtumas

MAR1ON, N. C., Japkr. 14.
McDc-wcll kauntčs grand jury, toriai, pavyzdžiui prekybos si 
šiaud e čia inkriminavo pen- finansų sk. eite.
kiasdešimt keturis tekstilės j- buvęs kaip ir vykdomuoju Uk.j 
menių streikininkus ir streiko 
vadus, kurie yra kaltinami! 
dėl riaušių kelinio ir pasipric-į 
šinimo vyriausybei.

Tarp inkriminuotų yra AL 
i fredas Hoffman, United Texti- 

unijos orgnijiza- 
keturi kiti, kurie

Diiskriminavimas—politinis, I J. Hali, 1). Levvis, _W. Hogan . . ,■, ... , . . „ i. ... ’ . 1 s-goj, kad tas terminas esąs tik[K'r socialinis ar ekonsnunis —pa- r W. I-o\vler. : c __ x._ „ Tx.________
sa- į remtas ant tikybinių prietarų 

ir netolerancijos, laužo konsti-! 
tucijos literą ir dvasią *

Du
pašalinti už vagystę

Illinois pia savy rimtą pavoju 
studentai I ųCo saugumui.”

lapkr. 14.
Iš Illinois universiteto lapo pa- i 
šalinti vienas studentas ir vie-į 
na studentė, susekti vagišiavi- 
me. Jų vardai neskelbiami.

Johnson paskirtas mi 
nisteriu Kinijai

VVASHINGTONAS, lapkrr U.
Nelson T. Johnson, valsty

bės asistentas sekretorius ry
tų kraštų reikalams, preziden
to Hooverio tapo paskirtas mi- 
nisteriu Kinijai.

31 i į bylą, Ic^ip ten 
s-gos posėdžiavimų

ir i 
respub

tikybų 
konferencijos daly- *

Paaiškėjo, kad Uk. s-gos c. 
| jo, Jokanto. Po šių p. Jokanto yba Posėdžiaudavus ne 12 sy- 
i žodžių teišmo pirm, priminė. met,us; Ka.p vn.lma p.

, . WT . , „ , . 'kad byloj esu dokumentų ro-! Jokantas, bet po 57 sykius.
,ub'i25 United States lai-Idančių, kad Uk. S-goj buvęs ir i'1'"* y-^yta v-bos posėdžių 
,Ub’ * - - - pelitinis direktoriatas. ■protokolų... .

i Išgirdęs taip teismo pirmi-1 (Rus daugiau)vai parduodami 
sovietamsTarp žymiausių tos

sandaros
vių ir vadų buvo Bostono mon-1 WASHINGT()NAS, lapkr. 14.1 

įsinjorąs M. J. Splaine; Wes-.į— Jungtinių Valstybių laivų 
į ton kolegijos kunigas M. J.'komisiją (shipping board) lei-
Abern, jėzuitas; I
Uiųon .Theological seminarijos I krovinių

[prof. H. S. Elliott; New Yor-
Įko rabinas Isaac Landman;
Bostono rabinas Harry Levi;

įGreater Boston Federation
cf Churches sekretorius Bev, 
George Lyman Paine, etc.

New Yorko! do parduoti dvidešimt penkis j 
seminarijos: krovinių laivus Johannui G.'

Ohsol’iui, sovietų Anilorg Tra- 
ding kompanijos New Yorko 
direktoriui.

Tie laivai, už kuriuos Ohsol’- 
is sumoka $1,155,000, operuo
sią tarp Vladivostoko ir Pet- 

i i opavIovsVo, Sibire, ir Juodų-
• jų jūrių; Persų Įlankos ir Le-

Garlaivis išgelbėjo;) jtv ningrado.
1 ron nukritusio aero-> --------

plano žmones j Mirė Zubkov’ienė, bu- 
.i I vusio Vokietijos kai- 

zerio sesuo

tedera-
s šiai dienai pra-

gražu; nedidelė tem- 
atmaina; lengvi ir 

žiemių ir žiėmių

SPEZ1A, Italija, lapkr. 11/— Į 
Italų garlaivis Augustus bevie-| 
liu praneša išgelbėjęs Tarpže- i 
mio juroj nukritusio į vande
nį franeuzų hidroaeroplano pa- 
sažierius ir Įgulos žmones. Hi- 
droaeroplanas skrido iš Mar-

lis oro 
našauja:

i Bendrai 
peraturos

Del to revoliucija Amerikoj vidutiniai 
vakarų vėjai.

J c 'I Vakar temperatūros buvo 
toliau, tarp 450 ir 460 F.

Šiandie saulė teka 6:39, lęi- cllzų lakūnas Maurice Weiss 
džiasi 4;30.
4:55 ryto.

busianti neišvengiama.
Del to...
Taip toliau ir taip 

iki bolševikų diktatūros įsi-
steigimo Jungtinėse Valstybė
se.

Francuzų lakūnas užsimušė
PARYŽIUS, lapkr. 11. Jo 

aeroplanui nukritus ties Saint 
Clotid, užsimušė žymus fran-

BONN, Prusai, lapkr. 44. — 
St. Franciscus ligoninėje čia 
mirė buvusi Prūsų princese 
Viktorija, buvusio Vokietijos 
kaizerio Vilhelmo sesuo, 63 
metų amžiaus.

Ji mirė visiška beturte. Bu
vus turtinga moteriškė,
jau 60 metų amžiaus, ji buvo 
ištekėjus už vieno jauno rusų 
kabaretinio šokiko, Aleksan
dro Zubkovo, kuris netrukus
ne tik visus jos turtus prasviLj 
pė, bet ir ją pačią pametė.

nors

Mėnuo leidžiasi draugas žuvusio Atlanto skri 
diko kap. *Nungessero.

Kalėdoms
mes esame duosesni negu bile kokiu kito
kiu laiku... Kiekvieno žmogaus noras yra 

< palinksminti savo tėvelius, brolius, sesutes 
\ ir. gimines^. Amerikoje mes perkame jiems 

dovanas, — Lietuvon mes pasiųsdavom pi
nigų...

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

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausi 

' laiką. ; '
Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 

saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi- 
■ nigus- savo turtu ir savo geru vardu.

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

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

Žemiausios Kainos Tiesiai i

KLAIPĖDA IR ATGAL

atskirai

nuo
New York

Vokietija prekybos

iš Amerikoj Iždo

JUOKAI
Nuovadoje

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St„ Chicago, III

laimei tikėti

KUD1

RAOIOS

SlOHlį.
tyEŠTSĮPB

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTJEXXXXTOy

IŠEIS NAUJOS MADOS

CENTRAL

.4177-83 Archer Avė.
Telephont LafayetU 8171

ITSZHEN 
.LENZER

$107.00
181.00
129.50
216.00
147.50

kariuomenės or 
paruošimui, ap 
apsigynimo vei 
puolančius prie

matracai 
., sausai 

žuvys

Dainų 
nuo se-

KALĖDOS
JAU NETOLI

2536-40 West 63rd Street 
/ ‘ Telephone Hemlock 8400

Lietuvos delegacija 
su lai-

susitarimu
paskola buvo \ išdėstyta 

iškaitant prekių 
gūsius procentus 
vfeo 6.434.011,97 

Tos sumos išmokoj i- 
išdėstytas tuo budu, kad

kovo 
buvo, sudaryta .sutartis

Turkiškos, Rusiškos
1”lftirines Vanos Ir

TĖVAI SUPRATO ŠIO 
KIO KALBĄ

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 
sugėdysite sau pinigų.

Lietuvą
10 centų

BALTIČ AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

IA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

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

S. S. “POLONIA” Nov. 1G

ČIONAI GAUSIT GERŲ BARGENŲ Už PRIEINAMAS 
KAINAS IR ANT GERŲ IŠLYGŲ.

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

jdomoji paskola. Tuo budu iš 
viso paskolų iš Vokietijos 1918- 
1920 m. laikotarpy gauta 115 
milijonų markių. Tos paskolos, 
sunaudota svarbiausiems vals
tybėms reikalams:

1) nepriklausomos valstybės 
aparato kūrimui ir

2) tautiškos
ganizavimui, 
ginklavimui ir 
ksmams' prieš 
šus.

MĖNRAŠTIS “Margutis
Muzikos, paveikslų ir visokių pasiskaitymų 
kančio mėnesio išeina naujuose rūbuose.

Kaina lieka ta pati 1 doleris į metus. Į 
kainuoja 2 dol. Susipažinimui vienas Nr. 
stampomis.Y

Nieko nelaukdami tuojau vyniokite popierinį dole
ri, dėkite į voką, pažymėkite savo adresą ir siųskite 
sekančiu adresu:

mųjsų atstb- 
mokėti

fš'viso 17.-

Trečia klasė .................... .....................
Trečia klasė j ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistinė trečia klase j ten ir atgal tik 
Cabin ........................................ :......... *.

“MARGUTIS
3210 South Halsted Street,

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą 
arba

vuosius, senoj tėvynėj bcgy.ve- 
tife xpiQ«hetA kjjp 

Jeigu Jus manote’. siųsti s jiems pinigų v~ 
; bankas suteikia saugų Ir taupų 'būdą |fer- 
k už- exTrhi penkiasdešimts ėentų Ji^ųApinigai 
pasieks Europą j tris dienas.

Every Day 
finds

Nevv Uses

ir 1920 metais, tos prekės 
išduodamos tarnautojams 
vietoje. Dalis tų prekių 
m. pabaigoje, 1920 ir net 
metais buvo parduodama 

iš valstybės sandėlių ir tas par
davimas ypač 1920-1921 metais 
parduodant tas prekes pakelto
mis kainomis, daug prisidėjo 
valstybės iždo lėšų sustiprini
mui. Tų operacijų dėka 1920 
metų vasarą algos valstybės 
tarnautojams buvo pradėta mo
kėti laiku ir valstybės ižde at-

apio kuriuos neturi 
Spešelus”.

Geriau Busite Patenkinti
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomu ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Chicago, UI

redaguoja komp. A. Vanagai 
visados. Galite gauti ii 

Kaina 1 dol. 50 centu.

1025: m. sąfeio 1 d. su 6%>; mo-"' 
kantais kas puse metų. Tas pa-’ 
sįžadėjimas musų valstybės iš
tesėtas ir 1925 m 
vybės; buvo subaigta 
paskutines sumo 
316 sv. 19 šil. 4 pensi^, skaitant 
su palūkanomis.

(Bus daugiau)

šiandieninė valstybė savo gy
vavime be paskolų dažniausia 
neapseina: svarbiems ir sku
botiems reikalams jos papras
tai daro vidaus ar užsienio pa
skolas, 
stybių 
visada 
stybių

lAtlantic and Pacific Photo] '' į ■

Naujus rųšies lėktuvas, kurį išrado, majoras R. W.-Sę^ročder, chicagietis

MANUFACTURifiG D A M1/ 
district DMIilV

“Margutį” leidžia ir 
tik. Užsakymai priimami 
praeitų metų “Margutį”.

Susipažinimas su val- 
paskolomis dėlto beveik 
atidengia įdomius val- 

istorijos' lapus. Ir ne 'tik 
tai. Valstybės paskolų politi
ka taip pat gerai nušviečia val
stybės finansų pobūdį, parodo 
valstybės iždo pajėgumą, o kas 
vyriausia—tai parodo, kaip val
stybė su savo piniginiais pasi
žadėjimais elgiasi, kiek ji juos 
ištesa ir dėlto kiek ji užsipelno 
kreditingumo.

Musų valstybė nuo savo at
sistatymo 1918-19 metais per 
išgyventi} dešimtmetį darė ke
letą kartų įvairių paskolą. Vie
nos tų 
duotos, 
jamos.
atgrįžti 
kios buvo 1919 m

piie taikos konferencijo 
kiliosios' vyriausybės pritarimu 
susiderėjo su Amerikos karo 
likvidacijos komisija dėl užpir
kimo įvairiausių prekių. Pre
kėms užpirkti buvo sudaryta 

i “Vilnies” bendrovė, dėl ko ši 
paskola kartais vadinama dar 
“Vilnies paskola”. Bendrovės 
užpirktosios' prekes buvo: kon- 

I servai, medicinos' įrankiai, far
macijos prekės, skalbiniai, gu
miniai batai, lovos, . i 
kreida, tabakas, kava, 
niai (keksai), cukrus, 
35,000 kariškų uniformų 
toki daiktai. Tos prekės 1919 
metais * rugpiučio ir rugsėjo 
mėnesiais pasiekė Lietuvą ir 
buvo perduotos dalimi karo va
dybai, kuri iki 1919 metų pa
baigos tų prekių priėmė už 72 
milijonų auksinų (markių), ku
ri suma, skaitant kursu po 17 
auksinų už 1 Amerikos doleri, 
sudarė 4 milijonų dolerių su
mą. Kitais metais •( 1920) Karo 
vadyba gavo kitą dalį tų pat 
prekių dar už 28 mil. auksinų. 
Tuo budu viena karo vadyba 
tada gavo tų Amerikos prekių 
už 100 milijonų auksinų. Kitą 
dali tų prekių paėmė savo ži
nion buvusioji prekybos ir pra
mones ministerija. Trūkstant 
valstybės ižde pakankamai lėšų 
1919 
buvo 
algų 
1919 
1921

--Jau . bus tryif dienos..
—Tai kode!,' ponas mums to 
karto nepranešei?
—Pone vįršinįpke, pirmas
' dien.‘išf'hirvaiT?įtaip ' priglu-

paskolų yra jau likvi- 
kitos tebėra likviduo- 
šiandien yra metas at- 
atgal ir pažiūrėti ko

los paskolos, kokia 
1 vbės paskolų 

Kiek ta politika ga
lėjo suaaryti pasitikėjimo mu
sų valstybei namie ir užsieny.

Kurdamasi 1918 melais Lie
tuvos valstybė savų lėšų netu
rėjo. Negalėjo ji jų gauti ir 
iš krašto, Plės visą valdžia ja
me buvo vokiečių karo jėgų ran
kose. Beliko vienintelis kelias 

ieškoti paskolų.
Paskolcs iš> Vokietijoj

Valstybės Taryba 1918 -me
tais turėjo padėti daug rūpes
čio, kol pagaliau tais metais pa
vyko jai išgauti iš Vokietijos 
10 milijonų markių paskolą. Ta 
paskola buvo sunaudota Valsty
bės Tarybos vadovaujamo be
sikuriančio valstybės aparato 
laikymui ir ypač pirmųjų savi
valdybių “parapijų ir valsčių 
komitetų” kūrimai.

Vėliau tais pat metais gruo
džio mėn. 18 d. susitarta su 
Vokietijos Vyriausybe dėl 100 
milijonų markių paskolos, kuri 
buvo suteikta dalimi prekėmis, 
dalimi pinigais 1919—1920 me
tų laikotarpy. 1919 m. gale gau
ta dar 5 milijonų markių papil-

HALSTED AND 35™ STREETS

Dabar ląikas atsiminti apie 
nanęius. Jų Kalėdų šventės g'alėg būt linksmos 
pas, juos bus pinigų 
siųskite išanksto. Š 
laidoms siunčiant. T 
eis greitu kabeliu ir

Toms paskoloms likviduoti 
1918 m. gruodžio mėn. 18 d. lai
kinosios vyriausybės sutartimi 
su Vokietija buvo nustatyta, 
kad Lietuvos vyriausybė turės 
sugrąžinti Derlehnskasse Ost 
Rytų Paskolų Kasai pirmąją 
seriją išimtų iš apyvartos Lie
tuvos oštų, kas ir buvo pada
ryta, įvedus pas mus 1922 m.

I pabaigoj, savo valiutą. Forma
linis tdš paskolos .likvidavimai 
buvo padarytas 1924 metais kai 
Seimas ratifikavo 1923 m. pa
darytą su 
sutartį.

Paskolos

netek- 
dygs 

sako Kentucky motina

“Mes manėm, kad mes 
sime kūdikio, dantims 
tant
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuoj aus ją įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis”. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingą Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, konstipacijos, dieg
lių ir kitų kūdikių ir vaikų li
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus veikimas yra ge 
riausias. šalinkis imitacijų 
Fletcher parašas yra ženklas 
tikros Castoria.

sirado net lėšų ištekliaus. Nors 
yra nuomonė, kad už tas prekes 
per brangiai paskaityta, bet ta 
paskola vis deito suvaidino di
delį vaidmenį nepriklausomos 
Lietuvos gyvenime.

Tuo pat metu (1919 m.) buvo 
padaryta ir antra paskola iš 
Amerikos. American Relief 
Administration, veikusi su 
American Rrąudonuoju Kryžiu
mi specialiai nukentėjusioms 
I 

dėl karo šalims šelpti, musų 
taikos delegacijos ir Amerikos 
lietuvių prašoma, 'ėmė šelpti 
Lietuvoje beturčius, ligonius, 
buvusius karo tremtinius, šel
pimas buvo varomas iš pra
džios per Maitinimo Ministeriją, 
o vėliau per Socialės apsaugos 
departamentą, dalyvaujant
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovui. _ '

Darant tas abi paskolas su 
Amerikos iždu,' Tnlvo abypusių 
susitarimu nustatyta 1919 m. 
birželio 28 ir 29 d., kad už pa
imtąsias iš Raudonojo Kry
žiaus prekes' reikės sumokėti. 
882,136 dolerių vertės ir už 
paimtąsias iš karo likvidacijos 
komisijos 4.159.491 dolerių, 
arba iš viso 5.041.627 dolerių, i 
Ta suma su 5% metiniais pro
centais buvo pasižadėta sumo
kėti iki 1922 metų birželio mėn. 
28 ir 30 d. Atėjus tam termi-] 
nui paskola nebuvo grąžinta. Į 
1924 m. buvo pradėtos derybos 
diplomatiniu keliu dėl jos' grą
žinimo Amerikai. Derybos pa
sibaigė susitarimu, sulig ku- ' 
riuo ta 
62 metams, 
vertę ir priau 
per tą laiką— 
dolerius 
mas 
pirmuosius 10 m. (iki 1931 me 
tų) mokama 
kųsius 52 metų (iki 1986 metų) 
po 3,5 % kasmet. Pati paskolos 
suma sumokama tokiu budu: 
nuo 1925 iki 1934 m. kasmet 
mokama nuo 30-000 iki 39.000 
dolerių: nuo 1935 m. iki 1950 
m. kasmet nuo 40.000 iki 67.000

dąl. toliau keliama po 2.000 
—3.000—5.000 dolerių, kol 
1980 m. pasieks 188.000 dol. me
tams (o Į986 ht.-t227.000' dolę- 
rių.

Iki 1929 m. sausio mėn. 1 d. 
tos skolos sumokėta 127.239,47 
dol. ir palūkanų 467.409,24 dol.

I-ji Paskola iš Anglijąs
Paskola padalyta laikinosios 

vyriausybės fr surišta su ame
rikoniškų prekių užpirkimu 
Prancūzijoj. prekės anglų 
laivais buvo atvežta į Liepojos 
uostą ir už ių* itachtą reikėjo 
.sumokėti 16.811 svar. sterlin
gų 12 šįl. 4 persai. Bet niųsų 
valstybės; iždas tuomet buvo ty
kiame padėjime, kad nepajėgė 
tos sumos š-O mokėti- Už tą 
frachtą tuorhėt sumokėjo Ang
lijos vyriausybė.
14 d. I___  w___
su Anglijos iždu, kad kalbamoji 
paskolos suma bus' sumokėta iki

1110 West 35th Street,’
TRIISHNR KOMPANIJA 

VALSTUINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

Revenue Tax” ir Pagalvė “Ilead Tax

’cr “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą
5 — oi Ameriką nuo Rugpjūčio 

visos kainos padidinamos $7.50 vienan

—Ponas sakote, kad jūsų 
žmona, prapuolė?

—T\iip. . .

KELIAUK Į LIETUVA PER
KLAIPĖDĄ

Laivais
ĖALTIC AMERIKOS LINIJOS

B*A D I o s 

$$1 RADIOLAS Atuatbes Kent 
TOAJOLA. 1IMBĄLL A Radlos radios 

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

Sveikas Patarimas 
* 7 -■) » p

Pirk namą pagal savo kišenio, tai galva neskaudės.

Bet jeigu pirksi, visokius investmentu 
jokio supratimo, tai pinigus sudėsi kaip Į

Žemė ir namai yra pamatas ant kurio visas kitas turtas stovi; 
taip buvo ir visados bus, o ypatingai pakils kainos ant namų prieš 
“World’s Fair”. Dėlto pasinaudokit proga, pirkit dabar ir padary
sit pinigų be baimės ir spekuliacijos. 

i

Kreipkitės j

S. L. Fabian & Co.

ForTfre HOMES

i rvntn:e?ita> visokių ligų, reuma 
izmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 

•aip tolinus, sn elektriniais prie 
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulf erinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. E. CZESNA
1657 W, 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
S. S. “LITUANIA” Dcc. 7
S. S. “ESTONIA” Dec. 21

MARGUTIS
juoko,

9 > •
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! on the honor-roll of his class, tinguished

Į KORESPONDENCIJOS jSU 
m -- < -y^-. rorndcr of Baacom Hali.

We hope that this record of 
J your son, made at 'the end 'oi '
■ t 

1 i

■ fcur.dation

East Chicago, Ind
Moterų Pašaipiais Kliubas

Musų mieste lietuviu nelabai] 
daug tebegyvena, bet jie turi 
įsisteigę gana tvirtų draugijų.! 
Viena tvirčiausių tarp jų yra!-^ 
Moterų Pašaipiais Kliubas. Tas!S 
kliubas tapo įsteigtas tik gruo-!^ 
rtzio 31 d. 1927 m. Vadinasi,!Sį 
prieš dvejetą metų. Nežiūrint S 
į tokį trumpą gyvavimo laiką, ® 
kliubas jau turi ižde $1363.00. ]S 
Narių taip pat turi nemažą H 
burelįę—viso 40 asmenų. SS

Kad dabar labiau pritraukti i 
narių, kliubas nutarė sumažinti te: 
įstojimo mokestį iki vieno do- 
lerio. Jstoti galima nuo 16 iki] 
45 metų amžiaus. Kliubo susi- ra 
rinkimai įvyksta kiekvieno mė-'jw 
nėšio pirmą ketvergą. Naujos jn 
narės priimamos kiekviename! jj®- 
susirinkime. »

Lapkričio 24 d- kliubas ap- 
vaikščios dviejų metų savo gy- 
vavimo sukaktuves. Bus lietu-j J® 
viška muzika ir šiaip visokie 
žaislai. Linksmintis galės jau- 
ni ir seni.—Komitetas.

Kenosha, Wis
’asižymėjo Aleksandras Braze 
vičius, žinomo Kenoshos vei 
k ėjo sūnūs.

šiomis dienomis' p. KazysBra- 
ževičius (Braze) gavo iš Wis- 
consin universiteto laišką, ku
riuo pranešama, kad jo sūnūs, 
Aleksandras, tapo priskaitytas 
prie garbės studentų už pasižy
mėjimą moksle. Iš 1700 stu
dentų tik 30 užsitarnavo ‘‘high 
honors”. į jų buri pateko ir S8 
Aleksandras. Iš to galima spręs-]SS 
ti, kad jis yra labai gabus jau- Į 88 
nuolis. 188

Universiteto dekanai G. C.į®? 
Seltery ir H. Glicksman parašė

turinio

NAUJIENOS, Chicago, Tll.
scholorship i n the 

junior and senior years, at 
the end of which period 
‘senior’ honors and high honors 
are similarly avvarded. We 

son, made at the end rof hope, also, that all of his work 
ophomore year, will be a! and life at the University of 

for not less' dis- Wisconsin will be the beginning

a
of a fine and happy career.

Sincerely yours,
C. Seltery,

Dean.
Glicksman,

Junior Dean.” 
kaip dekanai salio

H.

tiesų,Iš
tėvai gali didžiuotis tokiu su-]

utimi, kuris taip puikiai pasižy
mėjo savo gabumais ir užsitar
navo to, kad jo vardas kaipo 
garbės studento butų įrašytas 
j specialę lentelę, kuri bus iš
kabinta Bascom sale j korido
riuj.

Aleksandras’ universitete mo-

kosi jau treti metai. Jis ren
giasi studijuoti mediciną. Gali
ma tik palinkėti tam gabiam 
jaunuoliui, kad jis ir ant toliau 
pasižymėtų mokslo srityj. Tą
syk ne vien tėvai, bet ir visi 
lietuviai galės juo didžiuotis.

~N.

/•■•"' ■1 ■■ 1

I'.EKB. Naujienų skaityto
jo ir skaitytojai prafiomi 

pirkinių reikalais eiti | tan 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Garsinkites Naujienose
‘ ■ 1 1 . •

Į 85 Gražus Grojikliai Pianai Turi Būti Parduoti i
I Prieš PADĖKOS DIENA . I

Mums reikia daugiau vietos dėl musų naujo radio departmento ir mes turime tuojaus iškelti, nežiūrint jų 
buvusios pirmesnės kainos, 85 gražius grojiklius pianus Mes sprendžiame, kad kainos ir sąlygos tai padarys, 
todėl ateikite ir apžiurėkit šiuos puikius instrumentus. Jckis rimtas pasiūlymas ant šių Grojiklių Pianu ne
bus atmestas. Kiekvienas Grojiklis yra garantuotas, kad yra geriausiame grojimo stovyje. Ateikite tuojaus 
dėl geriausio pasirinkimo. •

Jckis rimtas pasiūlytas ant šių Grojiklių Pianų ne

Patys Nusiskirkite Kainą
PATYS NUSTATYKITE SĄLYGAS

“BE ĮMOKĖJIMO- 
JEI NORITE.”

■■ .............

Didelė nuolaida už

jūsų senų pianų ar

radio kaipo dalis

Įmokėjimo ant

GROJIKLIO

PIANO

SS
Daugelis Pastebėtinų Vertybių tapo Nupigin 

ta Šiame Pratuštinime iki

your 
been
gen- 
the

p. Braževičiui tokio 
laišką: 
“Mr. Charles K. Braze 
7437—llth Avenue 
Kenosha, Wisconsin 
My dear M r. Braze*:

On behalf of the Faculty of 
the College of Letters and 
Science \ve take great pleasure 
in announcing to you that 
son, Alexander Braze, has 
awarded high honors for 
erai scholorship during
freshman and sophomore years. 
In the class of 1931, numbering 
approximately 1700, thirty stu- 
dents have won high honors’, 
and seventy-two have won 
honors. The award is made 
strictly on the basis of schol- 
astic standing, determined in 
accordance with a faculty re- 
gulation vvhich reųuires a ge- 
neral average of 87 per cent as 
a minimum. 
to reach this

For a sophomore 
Standard in com- 

petition with so many others 
in his clašs is a distinction of 
whichs parents may justly be 
proud.

Uis name, therefore, appears

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

DYKAI!
100 Grojimo Rolių
Dykai Pristatymas 
Dykai-Lempa ir Kabinetas 
Dykai-Piano Suolelis.

50 Centų 
| Savaitę

Padarykit SAVO namą LIN
KSMESNI Padėkos dieną su 
vienu šių gražių grojiklių pia
nų. Tai instrumentas, kurį 
kiekvienas šeimynos narys 
gali groti ir gėrėtis. Mažas 
depozitas laikys vieną šių in
strumentų KALĖDŲ 

tymui. Kiekvienas 
turėtų turėti grojiklj 
ypač kur yra vaikų,
yra jūsų didžiausia proga.

prista- 
naiųas 
pianą, 

Čia gi

Kiekvienas gro- 
jiklis yra puikia

me stovyje.

Atdara 
vakarais 
iki 10 vai

7 PIANAI IŠDUODAMI DYKAI!
Jus užmokėsite tik pristatymo kaštus už 
vieną šių 7 upright pianų ir mes pasiųsime 
vieną j jūsų namus.

Tik pagalvokite: jus galite 
■ Grojiklj Pianą su didžiausiu

Įsigyti puikiausi 
pasirinkimų gro

jimo rolių (kokias jus patys išsirinksite) ir 
viskas kas jums reikės mokėti, tai tik 50c į

Mid-West Piano Stores, inc
6136 South Halsted Street

“Chicagos’ Old Established Music House”

Atdara 
nedėliomis 
11 iki 4 v.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų’* 
Bendrove, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams _______________
Pusei metų...... „.................
Trims mėnesiams .......... -
Dviem mėnesiam ____ __
Vienam mėnesiui ..............

Chicagęj per išnešiotojus:
Viena kopija __________
Savaitei __________ __ __
Mėnesiui ______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: .

Metams _____   $7.00
Pusei metų ........   3.50
Trims mėnesiams ..... ....................1.75
Dviems mėnesiams .............- 1-25
Vienam mėnesiui ......    .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams _________________ $8.00
Pusei metų .......... ............ .... — 4.00
Trims mėnesiams ......... . 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Honey 

Orderiu kartu su užsakymu.

PRALAUŽTAS LEDAS

Lietuvių radio programai, kuriuos rengė “Naujie
nos” kartu su Majestic Radio atstovais, The Harry 
Alter kompanija, ir p. J. F. Budriku, antradieniais tarp 
8 ir 9 vai. vakaro iš stoties WLS., tuo tarpu pasibaigė. 
Apie tai jau buvo pranešta žodžiu per radio, baigiant 
pereito antradienio programą.

Tie programai buvo manyta turėti dar vieną mė
nesį, bet kai kurie iš “Naujienų” partnerių šitame dar
be rado, kad prieškalėdiniam sezonui besiartinant bus 
geriau padaryti pertrauką. Apie tai, kas bus susitarta 
vėliau, mes savo skaitytojus painformuosime.

Musų radio programai tęsėsi per devynias savaites. 
Pirmu du vakaru jie užėmė po pusvalandį, o paskui per 
septynis antradienio vakarus — po ištisą valandą. Va
dinasi, tiems programams buvo pašvęsta viso pilnos as
tuonios valandos.

Per tiek laiko, bėgyje dviejų mėnesių, lietuvių dai
nų ir muzikos klausėsi ne tiktai tūkstančiai musų vien
genčių, bet ir dar didesnis skaičius kitų tautų žmonių. 
Iš nesuskaitomos daugybės jų laiškų ir atsiliepimų žo
džiu yra aišku, kad “Lietuvių Valanda” padarė į klau
sytojus gražiausio įspūdžio. Malonu taip pat pažymėti, 
kad per tuos radio koncertus labai gerai užsirekomen
davo plačiajai Amerikos publikai ir musų artistinės 
jėgos.

Musų radio koncertuose, reikia pasakyti, dalyvavo 
dauguma gabiausiųjų Chicagos lietuvių dainininkų ir 
patys geriausieji chorai. Nė vienas bešališkas ir bent 
kiek nusimanąs žmogus neginčys, kad jie atliko savo 
uždavinį puikiai, taip kad ir prieš saviškius ir prieš sve
timtaučius galima buvo jais didžiuotis. “Naujienos” vi
siems jiems ir kartu gabiamjam “Lietuvių Valandos” 
vedėjui, p. Steponavičiui, reiškia nuoširdžiausią padėką.

“Naujienoms” teko šitame nuolatinių radio kon
certų rengime pralaužti ledą.

Yra duotas įtikinantis pavyzdys, ko lietuviai gal: 
pasiekti šioje srityje (taip pat, kaip ir kitose kultūros 
srityse), jeigu jie, atmetę į šalį sektantiškus skirtumus, 
imasi bendro darbo.

GYVENIMO MINIMUMAS LIETUVOJE
/

Statistikos 
išgyvenimo

TALKA REAKCIJAI

demokratijos’ ir spciąlizmo, to- Kauniškis “Darbo Baigas 
dėl jie nesidrovi talkininkauti 
net aršiausiems reakcininkams.

UKININKŲ SĄJUNGOS 
BANKROTAS

te-

Biuras pranešė statis- 
minimumą rugpiučio

buvo 106 lt. 54 cent.;

Austrijoje eina atkakli kova 
tarpe darbininkų, susiorganiza
vusių galingoje socialdemokratų 
partijoje, socialdemokratų vado
vaujamose profesinėse sąjun
gose ir respublikos gynėjų są
jungoje (“Schutzbund”), ir —- 
susivienijusios buržuazijos. 
Buržuazija pasidavė klerikalų 
vadovybei ir remia ginkluotą 
fašistišką miliciją “Heimvvehr” 
(“namų apsaugą”), kuri pana
šiai, kaip Italijos “juodmarški- 
niai”, bando terorizuoti darbi
ninkus, rengdami prieš juos 
ginkluotas’ demonstracijas ir 
grąsindami “maršuoti j Vie
ną” (Austrijos sostinę, kurią 
valdo socialdemokratai).

Dabar Austrijos buržuazija 
sumanė pakeisti krašto konsti
tuciją tąja prasme, kad butų 
padidinta respublikos preziden
to ir vykdomosios vyriausybės 
galia ir susiaurintos “raudono
sios Vienos” teisės. Konstitu
cijos pakeitimui tečiaus reikia 
ne mažiaus kaip dviejų trečda
lių balsų daugumos parlamen
te, tuo gi tarpu buržuazinė re
akcija Austrijos parlamente 
teturi tik šiek-tiek daugiaus 
kaip pusę atstovų. Teisėtu ke
liu joki konstitucijos pakeiti
mai negali parlamente praeiti 
be pritarimo socialdemokratų, 
kurie sudaro daugiau kaip 40 
nuošimčių parlamento atstovų. 
Pasiekti savo tikslą, reakcija 
todėl bando gązdinimais ir grū
mojimais.

Kągi daro šitoje situacijoje 
komunistai, kurie vadina, save 
“vieninteliais darbininkų drau
gais”? Jie kovoja ne prieš bur
žuazinę reakciją, bet - prieš so
cialdemokratus. Savo spaudoje 
Austrijos komunistai kaip įma
nydami šmeižia socialdemokra
tus ir, matyt, jie taip elgiasi, 
Rusijos bolševikų skatinami, 
kadangi šmeižtų prieš Austri
jos socialdemokratus yra pilni 
sovietų laikraščįai ir kitų šalių 
komunistų spauda, šitoje šmeiž
tų kampanijoje stengiasi neat
silikti ir mūsiškės', lietuviškos 
Maskvos davatkos. Pavyzdžiui, 
“Laisvė” ilgam redakciniam 
straipsnyje įrodinėja, kad Aus
trijos socialdemokratai einą iš 
vieno su... fašistais, prieš... dar
bininkus; tik vieni komunistai, 
girdi, tikrai giną larbininkų rei
kalus ir sugebėsią juos’ sumo
bilizuoti ir apsaugoti 
šizmo pavojaus.

Čionai bus ne pro 
žvelgti į kai kuriuos
Paskutiniuose rinkimuose į 
Austrijos parlamentą buvo’ pa
duota viso 3,572,889 balsai. Iš 
tų balsų socialdemokratai gavo 
1,513,313; visos buržuazinės 
partijos kartu gavo apie du mi- 
lionu balsų, o komunistai—7,- 
632. Tad, jeigu socialdemokra
tai “eina išvien su fašistais”, 
tai prieš ką tuomet tas klerika- 
liškai-fašis'tiškas buržuazijos 
blokas kovoja? Argi prieš sep
tynis su puse tūkstančius' ko
munistų?

Argi dėl tų septynių su pu
se tūkstančių komunistų Aust
rijos buržuazija reikalauja kon
stitucijoj pakeitimo, rengia 
ginkluotas demonstracijas ir 
grąs'ina “maršuoti” į Vieną ir 
ją užimti smurtu?

Ir jeigu socialdemokratai “ei
na prieš darbininkus”, tai ko
dėl už socialdemokratus paduo
dama per rinkimus pusantro 
miliono balsų, o už- komunistus 
—tik septyni tūkstančiai ir še
ši šimtąi?

Perdaug kvailos yra 
nistų pasakos, kad bent 
suaugęs žmogus' jomis 
Korpunistų atakos prieš
nistus turi tiktai vieną tikslą: 
padėti Austrijos fašizmui ir 
klerikalizmui sugriauti demo
kratinę krašto tvarką, kuri yra 
sutverta socialdemokratų vado
vaujamo proletariato pastango
mis. Labiaus už viską Maskva 
r jos pastumdėliai neapkenčia

i

nuo fa-

šalį pa
laktus.

Neseniai Centr. 
tinius davinius apie 
mėn. Lietuvoje.

Vienam suaugusiam žmogui
dviejų žmonių šeimai 182 lt. 10 cnt.; penkių žmonių šei
mai 287 Ii t. 94 cnt.

Klaipėdos krašto statistinio biuro pranešimu, Klai
pėdos krašte š. m. rugsėjo mėn. 16 d. išgyvenimo mini
mumas buvo toks:

Klaipėdoje, Šilutėje, Pagėgiuose vienam žmogui 130
206 lit. 30 cnt., trims žmo-

už kurias galima išgyventi 
kad didelis nuošimtis darbi-

lit. 29 cnt., dviem žmonėm 
nėms 320 lit. 10 cent., ir t.

Tai mažiausios sumos, 
mėnesį. Bet mums žinoma, 
ninku uždirba (Lietuvoje) per dieną tik po 4, 3 ir net 2
litu. Vadinasi, jų mėnesinės pajamos 96, 72, ir 68 lit.

Tai kaip jie turi gyventi? (“Darbo Balsas”, Nr. 19).
Toki yra faktai apie darbo žmonių būklę Lietuvoje. 

Ar nuostabu, kad žmonės iš Lietuvos dumia (jei tik gali 
išvažiuoti) Kanadon, Argentinon ir Brazilijon?

Tečiaus emigracija neišriša klausimo. Emigracija 
mažina, o ne didina krašto turtą. Lietuvoje dar nėra 
per ankšta gyventi, bet ji turi būt. išvystyta ekonomiš- 
kai.

Amerika yra aukščiausia pakilus ekonomiškai vi
same pasaulyje. O kodėl? Todėl, kad per pusantro šimto 
metų jos gyventojai naudojosi laisve!

LIETUVOS ŽINIOS
Taupomosios kasos prie 

pašto ištaigų

numatoma įvesti einamąsias są
skaitas ir čekių operacijas. Pa
štų valdyba jau prieš porą me
tų (1926) yra patiekusi pro
jektus finansų ministerijai, nuo 
kurios šis reikalas priklauso.

komu- 
vienas 
tikėtų, 
komu-

KAUNAS. — lenką patirti, ________________________ _
kad vyriausybė mano atidary
ti prie pašto įstaigų taupomą- ATĖJO “Kultūros” No, 10. 
sias kasas, kaip tai yra kitose Kaina 45 centai. Galima 
.alvse. Be to, pašto įstaigose gauti “Naujienose”.

v £ j , ' v- .• * ’

Katalikiška Lietuvos Ūkinin
kų Sąjunga, kurios vadus karo 
teismas neseniai rado kaltus 
garsioje “lašinių skutimo by
loje”, yra ir pinigiškai sjibank-' 
rotavus. Kauno “žydų Balso” 
pranešimu, Vykusias Tribuno
las pripažino Ūkininkų Sąjungą 
kaip npišsipiokantį bankrotą, 
kurio skolos siekia 500,000 litų.

Ūkininkų Sąjunga pasiliko 
skoloj Kauno ir Klaipėdos pirk
lių grupei dėl kokių tai tranz- 
akeijų, kurias tos sąjungos ko- 
operacijos (turėjo su tais prik- 
liais. Ūkininkų Sąjungos tur
tui teismas dabar skirs (ar jau 
paskyrė) globėją.

DAR APIE LAŠINIŲ BYLĄ

Kaip žinoma, Dr. Mikšys, Dr. 
Draugelis ir visa eilė kitų Lie
tuvos Ūkininkų Sąjungos “žvai
gždžių” tapo nubausti kalėji
mu už valstybės apgaudinėjimą.

čiaus rašo:
“Įdomu čia dąr pažymėti, 

kad kai kurių kaltinamųjų 
gynėjai visą bėdą vertė ant 
kitų gana žymių asmenų. Pa
vyzd., Sakalauskas tvirtino, 
kad visų kalčiausias čia yra 
kun. Vailokaitis, kuris anais' 
laikais buvo vyriausias Uk. 
Sąjungos diktatorius, ką no
rėjo, tą darė. O jis j teis
mą nepatrauskas. Prof. Leo
nas pabrėžė, kad tikrięji šios 
aferos kaltininkai—gen. Diaa- 
kąpti'is (buvęs krašt. aps. mi- 
nįsteris) ir Karoblis (buvęs 
vaist. kontrolierius). Jie lei
do grąžinti padarytus Uk. 
Sąjungai išskaitus. Tie du 
galingi vyrai, taip maždaug 
pasakė Leonas, šią bylą iš
braukė iš baudžiamųjų bylų 
eilės, turėtų būt šiendieną 
baudžiami. Bet jiems teis
mas be aukščiausio šalies or
gano (seimo, dabar preziden
to) leidimo negali kelti by
los. Iš tikrųjų yra labai cha
rakteringi gen. Daukanto ke
lionių sutapimai su lašinių 
bylos eiga. Tardymo metu 
jis važiuoja į Afriką, bylos 
nagrinėjimo metu— į Brazi
liją ir k...”

1921 m. Kopp buvo prekybos 
pasiuntiniu Berlyne, tai ten ki
lo didžiausias skandalas dėl iš- 
aikvojimo 50,600,000 rublių. 
Nabašninkas Lutovinovas —są
žiningas ir atsidavęs darbui 
žmogus—buvo pasiųstas pada
ryti reviziją. Jis surado ten di
džiausių žulikysčių, kurias pri
darė Kopp. Už tą prasikaltimą 
Kopp’ą. išbarė ir vieniems me
tams atėmė teisę užimti bet 
kokį aukštą urėdą. Iš tos nema
lonės išgelbėjo ji Litvinovas, 
paskirdamas užsienių reikalų 
kolegijos nariu, čičerias, iš sa
vo puses, dėjo visus pastangas, 
kad atsikratyti nuo Kopp’o, ir 
1925 m. jis tapo paskirtas Ru
sijos pasiuntiniu Japonijai. Jo 
vietą kolegijoj vėl užėmė pa
klusnus Arąlovas.

Kaiachanas

Bolševikiškų Diplomatų 
Paveikslai W

U’’ J —'  -----------

Bųvu$is Sovietų Rusijos at
stovybės Paryžiuj patarėjas G. 
Besedovskis viename rusų laik
raštyj 
ševikų

bol-

gudresnis už musę, kuri jau štai 
aštuntą kartą bando mano nošį 
gręžti. Ir šita musė gana gud
riai elgiasi—vis ant tos pačios 
vietos nutupia. Gal ir ji turi 
protą ir liuosa valią? Bala ją 
žino... Visgi kokių paralių jinai 
pamėgo mano nosį? Gal kokia 
nors Aukščiausioji Esybė ją val
do ir mane valdo?..

Dr. Watson stačiai 
“Jeigu mane
kad Dievas valdo mano 
muskulus ir visus mano judėji
mus' kontroliuoja... Jei aš tuo 
tikėčiau, tai mokslą pametęs ei
čiau bulvių kasti...”—M*at.

sako: 
verčiate tikėti, 

visus

Užsieniai apie Lietu- 
Vos universitetą ir 

studentus

sekamai apibudina 
diplomatus:

čičerinas
Ketvertuke čičerinas’ buvo 

vienatinė figūra, kuri galėjo 
imponuoti užsienyj. Apšviestas, 
žinantis kelias kalbas, talentin
gas muzikantas, ilgus mfetus 
gyvenęs' Vakarų Europoj, susi
pažinęs, ant galo, su diploma
tijos technika, jis iš pat pradžių 
atsidūrė pirmose eilėse, čičeri
nas buvo pilnai įsitikinęs, kad 
jam yra lemta suvaidinti isto
rišką rolę—būti tarpininku tarp 
dviejų griežtai priešingų siste
mų sovietų ir nesovietų. Jis 
buvo atsidavęs' tai istoriškai mi
sijai, kuri išpuolė jo daliai: kiek 
galima labiau švelninti neišven
giamus susidurimus, kol tarp 
tų dviejtj sistemų neįvyks ga
lutinis mušis.

čičerinui rodėsi, kad milžiniš
ka, pusiau izoliuota nuo likusio 
pasaulio Rusija gali dar ilgai 
pasilikti svetimšaliui nežinoma. 
Ir jis manė, kad, ta proga pasi
naudodamas, užsienių reikalų 
komisariatas galės svetimša
liams Rusijos padėtį vaizduoti 
tokioj šviesoj, kokioj reikalinga, 
kad sušvelninti pasireiškianti 
antagonizmą. Jis, pavyzdžiui, 
buvo įsitikinęs, kad gudriai 
veikiant galima paslėpti tą 
faktą, kad politbiuras vadovau
ja visai Rusijos politikai kaip 
vidaus, taip ir užsienių. Jis ti
kėjosi,kad pavadinimas Zinov- 
jevo “Petrogrado lordu-mėru” 
(taip jis Zinovjevą charakteri
zavo savo laiške, kurį pasiuntė 
Londono polpredui) užgniauš 
visą skandalą, oz paspaudimaą 
Genuos arkivyskupui rankos 
suminkštys tarp Rusijos ir'pa- 
pos valstybės santykius*.

Bet čičerinui neleido išsivy- 
turiuoti. Potitbiuras juo nepa
sitikėjo. Tatai pasireiškė net 
tokioj smulkmenoj, kaip įskai
tymas jam partinio stažo tik 
nuo 1918 p., kuomet šimtai vi
sokių perėjūnų buvo priskaity- 
ti prie 1905 m. stažo.

Lįtvinovas
Tas nepasitikėjimas dar

sireiškė ir tuo, kad pirmuoju 
čičerino pavaduotoju^ tapo pa
skirtas Litvlnoyas, kuris buvo 
savo rųšies politbiuro kontro
lierius užsienių reikalų komisa
riate.

šiai apsišvietęs, didelių gabu
mų ir išminties žmogus, mokan
tis tinkamai įvertinti istorišką 
eigą, iš kitos—tipingas smulkus 
Varšuvos krautuvninkas, didelis 
chamas ir nepakenčiamas na- 
chalas, kuriam visokios priemo
nės tinka tikslui siekti... Ne be 
reikalo Litvinovas savo laiku 
atlikdavo partijai gana negar
bingus darbus... Prieš revoliu
ciją jis supirkinėjo vogtus gink
lus, palaikė ryšius su kontra- 
bandistaįs, dirbo klastuotus pi
nigus ir juos platino, — žodžiu, 
gana ilgai palaikė artimus ry
šius su kriminalistais, nuo ku
rių daug ką ir pasisavino. Tas 
darbas išvystė jame pasiryžimą, 
mokėjimą suprasti žmones, mo
kėjimą pasinaudoti jų ydomis 
ir didelį praktišką sumetimą.

Savo prigimtimi ir įpročiais 
Litvinovas buvo ir apsiliko ti
pingas avantiūristas, kuris tik 
svajoja ramiai ir maloniose apy- 
stovose praleisti savo gyvenimo 
dienas ir vadovauti sovietų už
sienių politikai.

Iš tos Litvinovo charakteris
tikos kiekvienam gali būti aiš
ku, kad santykiai tarp jo ir či- 
čerino nuo pat pradžios' pasida
rė neįmanomai prasti. Litvino
vas su didžiausiu įnirtimu pra
dėjo atakuoti čičeriną. Užsie
nių reikalų komisariato posė
džiuose ir išaip prie valdininkų 
jis čičeriną tiesiog koliodavo, jo 
rezoliucijas išbraukdavo, o jų 
vieton parašydavo savo. Polit- 
biurui jis be paliovos siųsdavo 
savo rųšies donosus ir prie kiek
vienos progos bandydavo iškel
ti aikštėn čičerino ydas, kaip 
tai: mėgimą vyno, keistus san
tykius su kai kuriais valdinin
kais ir įprotį dirbti naktimis, 
kas erzindavo kitus komisaria
to sandarbininkus, Politbiurę 
linksmai kvatodavo skaitydami 
Litvinovo pranešimus, bet di
delio dėmesio į tai nekreipdavo. 
Visų nuomonė buvo tokia: tegul 
pešasi. Tąsyk užsienių reikalų 
komisariate darbai bus žinomi 
iš pat panagių, o čičerinas ir 
Litvinovas 
ant delno.

Antruoju čičerino pavaduoto
ju yra Karachanas, kuris griež
tai skiriasi nuo Litvinovo. Tai 
gana gražus, bet nelabai pro
tingas žmogus- Jis ' pasižymi 
linksmumu, maloniu budu ir 
draugiškumu. Komisariato val
dininkai jį labai mėgsta. Kara
chanas negali pasigirti erudi
cija ir neturi jokio moksliško 
bagažo, bet jis greit pagauna 
bije koki' klausimą, sklandžiai 
rašo ,gerai kalba (ir čičerinas 
ir Litvinovas, kaip oratoriai, 
niekam tikę) ir moka su žmo
nėmis sudaryti artimus s'anty; 
kius. Politikoj Karachanas ne
turi savo nuomonės. Jo aukš
čiausi išmintis—tiksliai supras
ti, ko reikalauja politbiuras. 
Tame reikale jam nieko negali
ma primesti. Ir visgi, nežiū
rint į tai, politbiuras nemėgsta 
Karachano. Stalinas be jokio 
susivaržymo tiesiog jį dumiu 
vadina. Kai jKarachanas duo
da pranešimus politbiurui, tai 
Vorošilovas visai nesidrovėda
mas jo adresu siunčia kazarmiš- 
kos rųšies sąmojus ir replikas.
-------------- -—.--------------------

VALIA
Saulutė atsiuntė savo spindu

lių ir man. Atidariau suruku
sį langą ir gėriau spindulius.

žiuriu pro langą. Bėga vy
rai, moterys ir vaikai. Renkasi 
gatvėje. Sustoja automobiliai. 
Tur būt kas nors žingeidaus.

Aš rašau,’ bet bala žino kodėl 
užsimaunu kepurę ir štai jau vi
duryje kermošiaus... Velnias ži
no kas mane čia atnešė... čia 
tiktai katės užpakalinės nukirs
tos...

Ir visi kito žiopsotojai nežino 
kas' juos čia atnešė. Liuosa va
lia? Pasirinkimas? Protas? Ar
ba kas?

Mes čia susirinkome kai lapai 
vėjo nešini į pakrūmę susiren
ka. O gal lapai ir-gi turi taip 
vadinamą sąmonę? Aš nežinau 
kas yra sąmonė. Pirmiau s ži
nojau, bėt po šio įvykio jau ne
bežinau...

Vadinas, ar mes tiktai maši
nos? Kur dūšia, protas, išmin
tis? Kur Dievas? Kur dangus 
ir pekla? Aš nežinau. Kas ži
not prašau man pasakyt.

Aš ne mašina. Ne, kur tau. 
Aš šitą straipsniuką parašiau, o 
mano geras prietelis Vincas 
■Rušinskas jį sustatė. Reiškia 
mudu ne mašinos. Kas žino... 
Rušinsko linotipas tai tikrai 
mašina, bet koki darbą jinai 
atlieka... Jinai padaro tai, ko 
mudu negalėtuva padaryti.

Aš, vadinasi, žmogus lietu
viškai sakant. Biologiškai ta
riant aš “homo sapiens”. Aš

Berlyno “Vossischc Zeitung” 
įdėjo ilgesnį straipsni, kurmiam 
nušviečia, kaip plėtėsi kultūri
nis gyvenimas iš po Rusijos 
jungo išsivadavusiose Pabaltas 
valstybėse. Pirmoj eilėj laik
raščiui čia rupi' švietimas ir 
ypatingai universiteto klausi
mas. Kaipo pavyzdį, iš kurio 
galima suprasti* Pabalį ės uni
versitetų plėtojimąsi, laikraštis 
ima Kauno universitetą ir at
pasakoja jo kūrimosi pradžioj 
sutiktus sunkumus: savų pro
fesorių stoką, dėstomosios kal
bos klausimą ir knygų stoką. 
Dabar jau šie sunkumai beveik 
pašalinti. Iš vienos puses uni
versitete dirba geri vietiniai 
juristai, gydytojai ir kili spe
cialistai, kurie veda praktišką 
mokslo dalį. Be to, universite- 
tąs pasikvietė mokslininkus iš 
užsienių, kurie dabar jau dau
gumoj pramoko lietuvių kalbos 
ir lekcijas skaito lietuviškai.

Laikraštis pažymi didelį lie
tuvių studentų uolumą, kuris 
iš dalies atstoja knygų stoką. 
Uolus studentai užrašinėja pro
fesorių paskaitas ir iš jų mo
kosi. Be to, čia daug* padeda 
dįlhlis nuošimtis svetimų kal
bų mokėjimo. Tik apie 15% 
lietuvių studentų nemoka sve
timų kalbų.

Baigdamas savo straipsnį, 
laikraštis pareiškia, kad kiek
vienos tautos bei valstybės at
eitį lemia jos jaunimo vaiz
das. Lietuvos jaunimas turi sa
vyj pavydėtiną pakilimą, kuris 
ir kitus užkrečia ir stumia 
prie kįn. Sprendžiant iš lietu
vių jaunimo suprantamas opti
mizmas, kuris tiki į naujosios 
Lietuvos ateiti.

Vartojamas dėl Kosulių 
Virš 50 Metų

Kosuliai parodo įdegtą padėti ger
klės ir oro takų. Krupo kosuliai 
yra gąsdinantys, bronchiniai kosuliai 
yra .silpninantys, naktiniai kosuliai 
ir gerklės kutenimas yra kvaršinan
tys. Per daugiau kaip 50 metų 
Fdley’s Honey and Tar Compound 
yra įsigyvenusi kosulio gyduolė, sau
gi ir patikima dėl vaikų ir suaugu
siu žmonių. Pati pirmoji doza pa
skleidžia gydantį ir raminanti apval
kalą ant įdegtos gerklės ir kosulys 
sustoja. Jis paliuosuoja ir pakelia 
flegmą be pastangų. Vaikai jj mėg
sta — neturi opiatų. Jis pilnai pri
tinka senesniems žmonėms 
švelniai liuosuojantis.
vardą, Foley’s Honey and Tar Com
pound ir klauskite jo.

yra 
Atsiminkit

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

pa-

Sunku butų parinkti labiau 
priešingas figūras, kaip čičeri- 
nas ir Litvinovas. Iš vienos pu
sės, senas rusų ponas, puikiau-

bus matomi, kaip

Kopp
artimas LitvinovoKopp, 

draugas. Tai buvo geras admi
nistratorius, protingas ir apsi
skaitęs žmogus, suprantantis 
tarptautinius klausimus. Tačiau 
asmeniškomis savybėmis jisai 
primena Litvinovą. Didelis gru- 
bijonas' ir chamas, kuris tikslo 
atsiekimui nesidrovi naudoti 
bet kokias priemones. Pinįgiš- 
kuoše reikaluose jis pasižymi 
dideliu nesąžiningumu. Kada'

Petnyčioj ir Subatoj 
Lapkričio 15 ir 16 d.
Visas kalbantis paveikslas

“Long, Long Trail
dalyvaujant

Hood Gibson

Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija 

Pat’s Runey Family and
“Love Tree”

Kalbančios žinios.
Z
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300 djvorsų mėnesiui

savo

Pašautas medžioklėje

LIETUVOJ

Model 91

Namų Apšildymo

Apdrauda ei pilno atsiekime, radio

nepalyginamai

pastebėjo, 
apsisaugoti

džingerėlos. 
pardavinėti

Praleiskit 
Kalėdas

Mighty Monarch 
ofthe Air

Model 92
SI 46.00

(less tubes)

Pašautas Pliny Norcross, 17 
metų vaikinas, Dro E. P. Nor- 
crošs sūnūs. Pašautojo draugai 
^virtiną, ^ad daktaro sūnūs pa
šovęs pats save taikydamas į 
paukštį.

S116.00
(less tubes)

110 S. Dearborn St., Chicago, III 
45 Broadway, New York City

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
j ienas” asmeniškai ar laiš

Persiuntimo kaštai extra.
NAUJIENOS

1739 So. Halstcd St

TŠSIRINKIT bet kokį šių, pasaulyj 
pagarsėjusiu laivu ir Jus atvyksit 

j savo tėvynę laiku, dalyvaut Kalė
dų šventėse.

Pirkit iš karto bilietu j ten ir atgal 
ir bukit užtikrinti sugrįžimų. Mes 
Jums padėsim išpildyt sugrįžimo 
leidimus.

Platesniu informacijų ir spcciališ- 
ku ekskursijos kainu, klauskit savo 
vietinio agento ar rašykit tiesiog į:

Penki doleriai už prak 
tikavimą “dentisteri- 

jos” be laisnio

ČIKAGOS 
ŽIBIOS

Spąlių menesį Cook paviete 
duoį;a 390 divorsip Tas skaičius 
yra šiek tiek mažesnis', negu 
pereitų metų to paties mėnesio.

Nušovė tėvą, pašovė 
motiną'* -

ĮGALIOJIMAI
Padarome Įgaliojimus se 

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur-

Reikalu uja $5,000,000 
daugiau '

Policininko ultima 
tumas

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL Už OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO

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

Jau savaitė, o dar neiš 
rinko džiures

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE 
f

Telephone Boulevard 4705

Paskiausis ir Didžiausis 
Pasisekimas

Naujasai Majestic Radio su elektrišku 
pick-up ir automatišku stabdytojo, pho- 
nogrąfas. Pilnai užbaigtas su tūbais 
parsiduoda už sensacingai žemų kainų

Vjpšųjų cliubų kumision ierius: 

Wo)le šių Chįcagos departamen
to darbuotei 1930 metais reika
laują $18,164,179. Gi 1929 me
talą jo departamentui buvo 
skirta $13,238,100. Reiškia atei
nantiems metams jis reikalau
ja $5,000,000 daugiau.

Ieško prapuolusio 
žmogaus

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

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito 
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8*^X1! colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera

Pagerintas Majestic Super-Dy- 
nąmic kalbetuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą amžių ir saugumą. Jacobe- 
an periodo dezaino. Amerikos 
riešuto kabinetas; instrumento 
panelė išklota tikru importuo
tu Australijos Lacewood. Ran- 
kenukes gi užbaigtos tikru si
dabru. . ■ -uMi

John ' Rozinski, 21 metų 
(5438 So. Winchester avė.) pa
šovė- savo motiną ir nušovė tė
vą. Ii- visa bėda, sako “Evening 
Post”, prasidėjusi dėl laiško. 
Matote, Rozinski tėvas gavo 
laišką iš Vengrijos. Kilo ginčas 
dėliai to, kas laišką skaitys. 
Kas ten ištraukė laišką iš tėvo 
rankų ir perplėšė. Vyras pasi
griebęs peilį. Sūnūs įbėgęs ki
tan kambarin ir nusitvėręs re
volverį. Sugrįžęs atgal su re
volveriu, sūnūs šovęs. Kulka, 
jervėrusi motinos ranką, patai
tė tėvui ir užbaigė jo dienas. 
Jaunas Rozinski areštuotas'. Jis 
aiškinasi, kad šovęs į tėvą, 
idant išgelbėti motiną.

apdraudžia langus, rendas, sėfųs.

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

Jau kuone savaitė laiko kaip 
prasidėjo teismas policijos lei
tenanto Carrolio ir jo detekty
vų .skvado.

Vakar dar stoka buvo ketu
rių džiurės narių. Manoma, kad 
kaltinamųjų gynėjai pašauks 
nemažiau, kaip 100 liudininkų. 
Nužiūrima, kad ir valstybės* 
gynėjai turės kuone tiek pat 
liudininkų.

Naujienose įvedama apdraudos skyrius 
ir apdraudžiama visose geriausiose 

Kompanijose:
Nuo Ugnies 

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

Automobilius
. IV • *1 • * 'nuo pavogimo,, sudaužymo ir prapertes sunaikinimo.

Bonds \
užbonsuojąme draugijų viršininkus, ofisų tarnautojus, 

ųgentųs ir t. t.
K. ** •

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

S.S. George Washington
Plaukia tiesiog į- Plymouth, 

Cherbourg ir Hamburg
GRUODŽIO 12 d.

Asmeniškai va
Schreiber ir W. Schuckman

Dvi Švenčiu 
Ekskursijos

Pasaulio Didžiausias Garlaivis
S. S. LEVIATHAN

plaukia tiesiog i Cherbourg ir 
Southampton 

GRUODŽIO 7 d.
'Asmeniškai vadovaujant 

p. Jos. Turėk.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Cook pavietui stoka pinigų 
Kad sudurti galus su galais 
nutarta, jogei visi 2,000 pavie
to tarnautojų, jų tarpe 42 tei
sėjai, paimtų 1930 metais kiek
vienas 30 dienų atostogas be 
užmokes<ties.

1739 So. Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500 

CHICAGO, ILL

ttnder uptenti and 
ąpplicationi o f R. C. A. and 
K. r. L., alĄo bu Ltktlphnne, 
Lowe.ll & Durtmort and 
llogan Lioeme Ątuociatei.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, IU.\

Vakacijos, kad suma 
žinti išlaidas

Chicago avenue distrikto po
licijos stoties naujas kapitonas 
Essig sušaukė visus tos apielin- 
kės restoranų ir kliubų savinin
kus ir išrėžė jiems tokį daug 
maž spyčių:

Jūsų įstaigų durys turi būti 
nerakintos, kad kiekvienas poli
cininkas ir kiekvieną valandą 
galėti) įeiti ir pažiūrėti, kas 
darosi viduje. Jus neprivalote 
laikyti ant jstalo 
Jus neprivalote 
šnapso.

Vienas savininkų 
kad jiems reikia 
nuo holdaperių. Į tai kapitonas 
atsakė: jų nebus nė viepo šioje 
apielinkėje, kol jis' prižiūrėsiąs.

Užtikrinimas geras. Bet...

Joseph Kaller, 6200 So. Ko
lio Avė., pranešė policijai, kad 
jis ėjęs 3 valandą nakties iš 
darbo. Prie Kolin ir 63 gat
vių tuo laiku sustojęs automo
bilius. Iš jo iššokę keturi vy
rai ir puolę žmogų, ėjusį šaly- 
gatviu. Įvykusios imtynės. Ke
turi vyrai įveikę vieną ir įme
tę jį autan. Paskui įsūdę patys 
ir nuvažiavę. Policija mano, 

kad gengsteriai paėmę 
viena iš “nusikaltusių 
draugų “for a ride”.

Policininkas John McGinnis 
areštavo Johną Novaką ir Joh
ną Dost. Jis nužiūrėjo, kad jie 
faitavosi gatvėje.

Teisėjo Hellerio teisme betgi 
John Novak paaiškino. Esą. jam, 
Novakui, skaudėjęs dantis. 
Nešti dentistui penkis dolerius 
jis nenorėjęs. Taigi paprašęs, 
kad jo geras' draugas, John 
Dost išmuštų tą dantį.

Bet Dost nesutikęs prakti
kuoti ”dentisteriją” tokiu bu
do ypač draugui. Kas dary
ti? Tada John Novak sumanęs 
paskatinti Dostą prie “darbo”. 
Jisai kirtęs Dostui nosin. Ta
tai pagelbėjo: jo dantis išlėkė. 
Bet čia įsimaišęs policininkas 
ir areštavęs juos.

Teisėjas Heller, išklausęs 
skundą ir pasiteisinimą, išnešė 
štai kokį nuosprendį: jis palei
do -John liostij, kadangi Novak 
pradėję faitą. Jis pripažino, 
kad Novakas nesifaitavo. Bet 
jis paskyrė $5 bausmę ir teis
mo lėšas padengti abiem už 
tai, kad jie praktikavo “dentis- 
teriją” be laisnio.

Pasižimėk šiuos 
per vieną tik vielą,1) Ūmi selekcija radio arba phonografo, 

patogiai sujungta viena juostele.
2) 'Tvirtas Moderniškas Radio su penkiomis stadijomis, de 

ilgų bangi] ir parinkimų.
3) Pagerintas Elektriškas Phonografiškas pick-up, duoda di

džiausią teisingumą reprodukcijos. *
4) Naujas —r 45 tūbų į Push-Pull 

arba phonografo reprodukcijos.
5) Naujas Super-Dynamic kalbėtuvas 

skaistaus balso dėl radio arba phonografo muzikos.

PASKUI SULYGINK KAINA su bile kokia 
nors pasiūlyta

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

punktus:
6) Nepaprastai lengvas operavimas — vienas volume kont

roliuoja abudu, kaip radio taip ir phonogral'ą.

7) Automatiškas rekordų sustabdymas, paskiausios mados.

8) Oversize spėkos palygytojas su automatiška voltage kont- 
rolia, dėl nuolatinės, nesustabdomas eisenas.

9) Turtingai išrodantis naujos mados riešučio medžio kabi
netas, su eseuteheon plate ir kontroliujančiom rankenu- 
kėm, užbaigtom tikru sidabru.

kita radio - phonografu kombinacija kada 
kokios nors kitokios kompanijos — ir dar sykj persitikrinsi jog Majestic 

vadoviste — yra tikra ir vienintelė vadovystė.
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naHM
alėtu girdėti lie

Mike

Roseland

Kūčios

j savaitę

1 metų dykai aptarnavimas. Dykai įvedimas

Naujienoms

DVI KNYGOS
šen

uzpi

TUBBY Evidently Hank Undertrained

The 1930
Consolette

be abejo 
Naujasai

o $

kiekvienas H0WARD 
besirandančių Radio.

Beldzis; 
Ciutro, 
vich, J. 
Wensku 
lauskas,

Pirkit dabar dėl tuo 
jautimo pristatymo

Labai lengvus 
išmokėjimai

kad
WLS 

ir tas

Majestic Radio, 
Muhis patiko Lietuvių 

ramas labai 
mėt musų 
nuoti šias dvi dainas 
‘Eina garsas nuo rubežiau

Su 7 A. C. Tūbais, šia
me gražiame riešučio 

medžio kabinate.

$175
Less Tubes

ZSEE TRATI SEE \
ROMO GOBS \ 
IM 'THAT OLE HAUK>XED 
HPVSC ? <SOSW l VJOOLDN 

&E AFRAlD TO Go AMV
PLACE WTH A GOOD ) 

S^OLE DoG LIKĘ TrtATZ.

rūpinkis, kad tai įvyk 
Sapnininką:

Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

j

pančiakų. Nekurie 
kad neturi pančia- 

ar.čiakas nupirks 
rrieglaudcn Mrs. 
Misiūnas ir Mrs.

Gerbiamieji,
Aš .Jums duodu žinoti, 

Jūsų programas iš stoties 
vakar atėjo labai gerai, 
programas buvo geresnis už vi
sus duotus pirmiau.

Mes turime Majestic radio ir 
manome, 
kuris

Užgirsk Lietuviu dainas ir muziką su 
Nauju Crosley Setu

Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, UI.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

; v m*'

S. ir J. Riekašiai, Indian 
Ilarbor, Ind.

6EE! THERE 
MUS! BE SOMETHIM'

no

H0WARD — pageidaujamas 
e visus kaip tik šiame nauja- 

pareikalauk, kad 
name.

Šios dainos yra gerai žino
mos lietuviams ir jie mėgia jas. 
Tikimės girdėti tas dainas ar
timoje ateityje. Rašau šį pra
šymą taip savo, kaip draugų 

Su pagarba, Byrnese 
i, Chicago, 111.

Douphin Park 
vertės—Joe Ro- 

VVoicak.

ir Budriko duotų koncertų ir 
esame patenkinti. Norėtumėm 
daugiau išgirsti tokių progra
mų, kaip dalyvaujant p. Olšaus
kui, A. Vanagaičiui ir kitiems.

Su pagarba, S. Karinitienė 
Mažeikienė, Chicago, III.

kitų — “Kiškelis”? Dainos žo
džiai yra (tokie: “Išėjo striel- 
čius j mišką šaudyti, susitiko 
moteriškę. Ar nematei kiškio”,

“Naujienoms”, Majesti 
dio ir J. F. Budrikui, 

Gerbiame Tamstas 
gražius programus per 
stoties WLS- Labai 
kad turime lietuviška

mo ištisai 
ir dainų. Bene buvo tai geriau
sias programas iš visų duotų.

Apart pirmutinės, Vanagaičio 
visos kitos dainos buvo gan pui
kios. Steponavičiaus vedamas 
Pirmyn Choras labai puikiai 
girdėjosi. Viena panelė dainavo 
Vanagaičio dvi daineles' - irgi 
gan gerai girdėjosi, žymontas 
ši vakarą daug aiškiau kalbė
jo, negu praėjusį kartą. Mes 
gėrėjomės koncertu.

M. A. ir Mr.-j. Sh.nrka, Khinč- 
lander, Wis.

Malonu buvo klausytis p. A. 
Vanagaičio dainelių antradieni, 
lapkričio 11 dieną. O ir links
mos buvo jo dainelės, reikėjo 
net pilvą susispausti nuo juo-

Knyga išguldymui sapnų 
reikšmės

Gerbiamieji
Budnikas,\—

Šį vakarą klausėmės prograr 
muzikos melodijų

už tuos 
radio iš 
linksma, 
valanda.

Šiuo tariame širdingą ačiū 
“Naujienoms” ir p. Budrikui už 
Lietuvių Valandą. Mums labai 
patiko praėjusieji lietuvių pro
gramai.

Gerbiamą Naujienų Redakci
ją prašome duoti vietos paskelb
ti vardus aukautojų, kurie pri
sidėjo prie surengimo pietų-ir 
pinigais Įteiktų dovanų Oak Fo- 
rest prieglaudoj esantiems lie-; 
tuviams, lapkričio 3 d. 1929 m.

Valgiais davė: Misiūnas ir 
Gadeikis—12J1C vertės valgių; 
$5.00 vertės—Svvift Co., Wilson 
Co., J. Mitrus Real Sausage Co.; 
$4.00 vertė 
Dairy Co.; 
man

Pinigais aukavo dovanoms: 
parapija—$1 
Petkus, A. I

Kiekvienas žmogus sapnuoja 
Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas 
Prisisapnavai besiartinančią ne 
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera 
tų. Vienu žodžiu: 
padės jums gyventi

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.50

MĮSLIŲ knyga
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau 

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, c 
į tave tuojaus atkreips visi sa 
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.

Gerb. “Naujienos”, — 
Klausėmės visų “Naujienų

Esame širdingai dėkingi 
“Naujienom p. Budrikui ir 
visiems artistams.

Ateityje norėtumėm dar iš 
girsti šiuos dainininkus xir dai 
nininkes ponią Steponavičie 
nę, kom. A. Vanagaiti ir 01 
šališką (su kanklėmis).

Gerbiamieji, —
Mums patiko visi programai, 

kuriuos davė “Naujienos”. Mes 
dėkojame p. Joseph F. Budri
kui, kuris maloniai prisidėjo, 
kad tuos programus duoti.

Bet vienas, kuris labiausia 
mums patiko, buvo tas koncer
tas, kuomet ponas Vanagaitis 
ėmė dalyvumą.

Musų viltis yra, kad turėsime 
progos išgirsti jį vėl, nes jo 
dainos sukelia didelio linksmu-

$30.00 duodam už Jūsų

Su (langiaus kaip 20 metų patyrimo 
yra priešakyj visų kitų ant turgaus 
1930 metų modelis niekuo neiŠsiskyria TONAS — tas svarbiausias 
kiekvieno Radio dalykas, yra šio Radio ypatybė

Visos kitos ypatybes, kurios padar< 
seleetivity, sensitivity ir volume .rasi' 
me 1930 medelyje,. Kas link išlaukinio gražumo HOWARD kabi 
netai NEPAMAINOMI — pamatyk juos pats - 
mes demonstruotumem ji Jums jūsų nuosavame

GENERAL RADIO STORE
LIETUVIŲ KRAUTUVO

3856 Archer Avė., near Rockwell St.-
Telefonas Lafayette 6195. Chicago, III.

M. SKILS, inžinierius, biznio ved. A. M. MILLER, kredito manageris

Visų šventų 
36; po $5.00—1 
linis, J. Nezelskis, J. Talacka 
P. Budginas, J. »šarkiunas, I 
Ivan J. Waitches, kunigas Pac- 
kauskas, A. Sucilla 
kas, S. Chuzel; po $3.00 —M, 
Kraujelis, Strumil Bros'.; pc 
$2.00 Mrs. Balcaitis, C. Gario- 
nas, Dr. Petraitis. J. Pilkis, P 
Kalinauskas, S. Dumbro, J 
AVaicick, A. Woolback, Dr. žal- 
113, A. Matelionis, S. Chuzelis 
M. G. Valaskas; po $250— P.

po-1.00—K. Požėla, J. 
L Dowiat, V. Mikne- 

Tiskus, J. ,Dudo, J. 
P. Thomas, T. Ar

li. Waitches, S. Moc
kus, A. Milleris, J. Sutkauskas, 
A. Draugellis', M. Timinskas, J. 
Bartauskas, F. Dapkus, J. Gai- 
venis, A. Kisil, Mrs. L. B., A. 
Stakulis, S. Dowiat, C. Valantis, 
A. Yonaitis, Mrs. J. Leinort, 
Mrs. De Kuck, Mrs. J. Spina, T- 
Chipas, A. Bauzis, B. Dobro
volskis. Smulkių aukų—$8.35.

Viso surinkta $144.96. Pini
gais išdalinta $136.00, liko 9 
doleriai. Keturiems pirtigai ne
buvo priduoti dėl priežasties, 
kad 3 buvo išvežti kitur, o vie
nas ligoninėj esantis, matyti, 
sergantis proto liga; nebuvo ga
lima^ su juo susikalbėti.

Už likusius pinigus $9.00 bus 
nupirkta 
nusiskundė, 
kų apsiauti 
ir priduos 
Wenckus, Mr 
M. Cuzelis.

Visiems aukautojams tariame 
širdingai ačiū.

Sta. Misiūnas, 
Motiejus Povilonis.

Radio. Kad visj turėtų Majes
tic Radio 
tuviškus programus gražiau ir 
aiškiau. Su pagarba 
Bužais, Chicago, III.

Ačiū taipgi p-lei Onai Ber 
kitei, soprano, ir visiems ki
tiems programo dalyviams.

Su pagarba, Jonas N. Yocius 
Westville, 111.

Prog 
. Ar nepaprašytu 
dainininkus padai- 

vieną ' vardu, i 
o W.’J ivich

Šios dvi knygos reikalinga tu 
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek 
vienuose namuose, idant 
džius gyvenimo spragas.

I Atlantic und Paeinu Photo]

Butlegerių radio stotis, kurią užgriebė pro hibicijos agentai. Manoma, kad iš tos stoties butlegerių laivuk 
buvo įspėjami apie grūmojantį pavojų

> mo. Mes norėtumėm, kad p. 
Vanagaitis sudainuotų ir vėl tas 
pačias dainas', kurias dainavo 
praėjusį koncertą.

Turime vilties, kad šie prog- 
J rainai tęsis visuomet, nepaliau

jamai, nes jie suteikia mums 
malonumo (happiness) ; ba lai- 

1 me yra išgirsti musų tautos 
dainas per radio. Ištikrųjų, tęs
kite nepaliaudami šiuos progra
mus.

Rašau ši laišką anglų kalba, 
kadangi nemoku lietuviškai ra- Geriausi Pasauly Fonografai 

per 30 metų
Dabar Victor Turi Geriausi Radio

* t • I *
■» . ■'4 _ y 1 ‘ yictor dęzaino, Victor darbo —

..į ‘Nauji kiekvienu žvilgsniu. Mo- 
H ĮįvĮjji fį [J t >•v - dernizuotas Circuit, pritaikintas 

prie šių dienų broadeastinimo 
Ii i ir radio reSuliacW Naujas Vic-
y I | • I *tor eleetro-dynamie kalbėtuvas.
® I W ! 'i Naujas pilnai matomas, super-
M II ’ automa'tinis tuninimas, išimti

nai Victor. Dešimt radiotronų. 
Nesuskaitoma daugybė naujų 
pagerinimų. Tryš units, visos 
uždarytos, išimamos, perkelia
mos ir greitai sudedamos. Nau
jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir- 
JO r- IR PALYGINKIT! Rie-dėjote. PASIKLAUSYKIT

šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 38’/2 colių augščio, 27 colių pla 
tumo ir IGVt colio storumo.
. VICTOR RADIO R- 32, kaina $155 (be Radiotronų)

Specialė demonstracija namuose, 
jei pageidaujama

VitaK-Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 2470—2471
Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais.

LIPSKYSMUSIG&RADIO STORE 
“HOUSE OF SERVICE”

4916 West 14th Street
Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois

Atdara vakarais

ZhEV. SPIDER.CONE \ 
f ONALOMG,HAiMK'aj'\

I ARE GOIM' UP \ 
OAJ goat HILL Tc> tme' 

OLE HAUAJTED- HOOSE.
i beekj traiminhank 

OA) RAWAAEAT So HE j 
VJOAJ'T 8E AFRAID OF J

UP THER.E ’

D-ro Vinco Kudirkos Draugystė
Rengia

Metinis Balius ir Šokiai
Su rožėmis ir skrajojančia krasa

Lapkričio-Nov. 17 d., 1929 m.,
M. Meldažio Svetainėje,

2242 We.«:t 23rd Phee 
Pradžia 6:30 vai. vak.

Smagiai praleisite laiką ir pašoksite prie geros muzikos.
Atsilankiusieji vakaran tinkamo amžiaus vyrai ir moterys galės 

įstoti draugijon nemokėdami įstojimo mokesties.
Visus širdingai kviečia. KOMITETAS’.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

(SBR

K;® M
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“Naujienoms” patė- 
mijimas

“Naujienų” šeštadienio laido
je (9 d. lapkričio) tamstos pa
talpinote žinių antrašte “Ieško 
turtingo realestatininko”.

Nenoriu tikėti, kad “Naujie
nos” butų paskelbusios itą žinių 
tyčiomis, bet negaliu suprasti, 
kaip galėjo iškreipti tų faktų, 
kad visi angliški laikraščiai pa
rašė, jogei yra ieškomas, advo
katas Louis Gotlieb, kuris turė
jo raštinę adresu 1527 North 
Halsted Street, Chicago, 111. 
Taipgi antras nurodytas “Nau
jienose” adresas (3520 Sheri- 
dan road) yra ne biznio vieta, 
bet rezidencija, kur advokatas 
Gotlieb gyveno mokėdamas 
$175 mėnesiui rendos.

Aš, kaip realestatininkas, ma
tydamas suvis nereikalinga ir 
neteisinga šmeižimų musų real- 
estatininkų profesijos, prašy
čiau gerb. “Naujienas” ta klai
da atitaisyti. Lai pakutavoja ta 
profesionalų grupė, kurios na
rys padarė žmonėms taip dide
lę skriapdų, o ne mes. Su pa
garba, J. P. S«

[Kalbama žinute buvo paim
ta iš dienraščio “The Chicago 
Evening Post”, penktadienio 
(8 d. lapkričio) laidos — Mar
kei Edition. žinutė minėtame 
laikraštyje tilpo tokia antrašte: 
“$350.000 Fraud Is Charged to 
Realty Dealer”. O žinutės turi
nys prasidėjo šiais žodžiais: 
“A search for Louis Gotlieb, 
3520 Sheridan road, a rea 
es'tate dealer, was asked of the 
Hudson avenue police today by 
officials of the Pridential State 
Savings bank”... Taigi mafdte, 
kad ir angliškas laikraštys pa
vadino Gotlieba realestatininku. 
Kad persitikrinti, tai pažiūrė
kite nurodytų “Evening Post” 
numeri. —R-].

Prapuolė mergaitė
Prapuolė mergaitė 14 metų. 

Išėjo bažnyčion, prie Wallace ir 
61 gatvės, ir nebegryžo.

Kaiminka buvo nuėjusi pas 
burtininkę, kuri išbūrė, jogei 
mergaitė laukusi gatvekario. 
Prie jos privažiavę du jauni 
vaikinai, įstūmę jų į automo
bili ir nusivežę.

Mergaitės tėvai labai nuliū
dę. —J. S.

Roseland • ~
Musų Rožių žemėje malonu 

gyventi: oras tyras, apielinkė 
graži. Bet jeigu pažiūrėsime 
dirbtuves. tai is ten turėsime 
pranešti liūdnų žinių. Darbinin
kų daugybė susirūpinę, kad jie 
yra paleidžiami iš darbo.

Vienok gyvenimas eina savo 
keliu. Lapkričio 17 dienų Stru- 
milo svetainėje rengiamas 
linksmas šokių vakaras. Rengia 
Greater Pullman Lithuanian 
Better Government Club. Bus 
proga susipažinti ir pasilinks 
minti prie puikios p. Stepona
vičiaus ir Bijansko orkestrus 
Nei vienas iš atsilankiusių ne
iškęs nešokęs. Taigi visi bukite 
parengime. —Ro^ehndietis.

Kai kas iš Čikagos praeities ir 
dabarties

(Tęsinys)
Kodėl gaisras negalėta 

sulaikyti.

Kelios lygiai priežastys bu
vo kaltos (lėliai to, kad Čikaga

Kaip jau minėta, didele di
džiuma miesto trobesių buvo 
mediniai; kiti, jei ir buvo ne 
iš vieno medžio, tai vis tik 
opus gaisrui.

1871 metų vasara pasižymė
jo nepaprasta sausa. Nuo bir
želio mėnesio iki spalių, sako
ma, lietaus nukritę viso tik 
vienas colis. Trobesiai buvo iš
džiuvę, kaip balanos.

Tų dienų, kada kilo gaisras, 
siautė smarkus pietvakarių vė
jas.

Be to, diena anksčiau buvo 
kilęs didžiulis gaisras, sunaiki
nęs keturius blokus trobesių. 

•Ugncgėsiai, per 18 valandų grū
mėsi su šiuo pirmuoju gaisru. 
Jie sugrįžo į stotis tik sekma
dienį, apie 3 valandų po pie
tų. Dalis aparatų buvusi ap
gadinta. Be to, sakoma, kai 
kurios ugnegėsių departamen
to dalys, senu papročiu, po 
sunkaus darbo mėginusios pa
sismaginti.

Pagalios ugnegėsių departa
mento sargas, pastebėjęs gais
rų, turbūt neįžiūrėjo tinkamai 
vietos, La ugnegesiai nuvažia
vo iš karto visų mylių į šalį 
nuo ten, kur gaisras reikėjo 
gesyti.

Pavojaus nėra
Gaisras greitai peršoko ke

letu tuštumų. Išsiplėtė.tIr nors 
skambėjo varpas, bet daugu
ma čikagiečių ramino save: 
“Tai dar vienas gaisras \vest- 
sidėjc!”

Jau 10:20 valanda, žiežirbos 
ir degančios lentos jau krito 
ant stogų didžiųjų vidurmies- 
čio krautuvių. Bet ir tada či- 
kagiečiai ramino dar save: 
‘jUignis nuslėps, kai pasieks 

keturius blokus išdegusius va
kar.”

Bet 150 akrų degančių tro
besių buvo ne juokai. Lieps
nos peršoko keturius blokus 
akies mirksny.
Žmonės bėga nuo gais.ro; liep

snose palieka ugniai gesyti 
aparatai

Minios žmonių pasileido iš 
vvestsidės vidurmiesčio linkui. 
Užpildė tiltus. Susigrūdo. Du 
aparatai ugniai gesyti palikta 
liepsnoms.

Kliksmas, šauksmas, kartais 
garsesnis, nei degančių trobe
sių traškėjimas ir griuvimas.

Ir dar čikagiečiai turėjo vil
ties: upė sulaikysianti praga
rų!

Bet dvyliktą valandą, skais
čiai žybanti lenta aitvaru per
skrido upę ir nusileido ant 
lūšnos stogo prie Adams ir 
Krankliu gatvių.

Liepsnos dabar siautė į 
šiaur-ryčius, per biznio sekci
jų, o jų “pasiuntinės”, mažes
nės liepsnelės, vis priešakyje.
Dega stambiojo biznio sųvastis

Užsiliepsnojo Parmelee s lai
dai vertės $80,000, tartum iš
mirkyti gazoline. Pasinėrė liep
snose Conley įstaiga — kek
šių prieglauda.

Moterys, vyrai, kūdikiai ir 
ceJtŠės bėga proto netekę, klik- 
dami, šaukdami, mindami vie
ni kitus.

Gazo lankos ėmė sprogti. 
Meras atbėgo į miesto salę dik
tuoti telegramas prašančias iš 
artimesnių miestų pagalbos.

Pirmų valandų nakties gaiš
to žiotyse prasmego teismo 
t urnai. Paleista iš jų pustre
čio šimto kalinių. Kriminalis- 
ai puolė sujudime pelnytis 

kuo gali.
Vidutinis trobėsis, iš med

žio, geležies ir plytų, laikėsi 
ne ilgiau, kaip penkias minu- 

■ Irs.
Geležinės štangos tirpo i ko

šę. Geležis, bronza, sidabras ir 
auksas susiliejo į šmotus.

Dvi mylios nuo kranto, eže
re, iš kur buvo vanduo pum
puojamas, prisėjo vadinamų 
“crib” nepaliaujamai lieti van
deniu, kad neužsidegtų.

čikagietis.

PRANEŠIMAI
Lietuviška Tcatr. Dr-ste šv. Mar

tino laikys mėnesini susirinkimą, 
sekmadieny j, lapkričio 17 dieną, 1 
vai. po pietų, šv. Jurgio parapijos 
svet., 32 PI. ir Auburn Avė. Visi na
riai būtinai privalote atsilankyti, nes 
šis susirinkimas svarbus. Reikės 
pasitarti dėl buvusios vakarienės. 
Taipat yra kviečiami tie, kurie pasi
rašėte ant įstojimui aplikacijų lap
kričio 10 d., nes liksite priimti i 
draugiją. 1*. K., rašt.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis Kliubas rengia 
dideli ir puiku balių, nedėlioj, lap
kričio 17, 1929 m., Medora Hali, 4158 
W. Vąn Buren St. Pradžia 6 p. m. 
Kviečia visus skaitlingai atsilankyti, 
linksmai laiką praleisti ir smagiai 
pasišokti prie geros muzikos. Baliui 
įe bus nauji nariai priimami už $1. 
Kviečia visus Komitetas.

Dvidešimties Metų Sukaktuvių Ju
biliejinis Bankietas, rengia Simano 
Daukanto Teatr. Jaun. Kliubas, ne

kėlioj, lapkričio 17 d., 1929 m., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, mažojoj 
svet., 3133 So. Halsted St., Chicago, 
III. Bus puikus muzikalia progra
mas, taipgi gera šokiams muzika. 
Pradžia 6 vai. vak. Visus užprašo

Komitetas.

Northside Bijūnėlio Choras stato 
scenoje “Mildos Mirtis”. taipgi kon
certas ir šokiai lapkričio (Nov), 17 
d., Masonic Temple svetainėje, 1547 
N. Leavitt St. Durys atsidarys 6:30 
vai., programas prasidės 7 vai. vak 
programas prasidės punktualiai, to*- 
dėl prašome nesivėluoti / B. S'.

Lietuvių Tautiškos Parapijos ren
giamas juokingas maskinis balius su 
daugybe dovanų, lapkričio (Nov.) 16 
d., 7 vai. vak., 1929 m., 3501 South 
Union Avė., Parapijos svet., Chicago, 
II. Taip pat ir nedėlioj lapkričio 17 
d., 6 vai. vakare bus linksmas balius.

Kviečia Klebonas ir Komitetas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

—S——*rnn ■! I

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

A + A
PENKIŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTUVĖS
Amžinos atilsies mano myli

mas vyras ir musų brangus tė
velis /Steponas Stuparas, miręs 
lapkričio 16 d., 1924 metais. Už 
jo sielą bus atlaikytos pamal
dos Šv. Jurgio bažnyčioj, lap
kričio 16 d., 6 valandą ryto. 
Nuoširdžiai kviečiame giminės, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti j pamaldas.

Liekame didžiai nuliūdę ir 
tavę musų brangusis vyre ir 
tėveli niekados ndužmirstan- 
tieji.

Moteris Marijona, sunai 
Steponas, Jonas, Leonas 
ir Pranciškus.

3314 Auburn Avė.

. A. A
VINCENTAS KAUPAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 12 dieną, 8 valandą 
ryto, 1929'm., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskričio, Ramygalos parapijos, 
Šukelių kaimo, Amerikoj išgy
veno 28 metus. Paliko dide
liame nubudime motęrj Kot
ryną, po tėvais Gabalaitę, du 
sūnų — Joną ir Povilą, duk
terį Florence, brolį Antaną, pus
brolį Juozapą, švogerį Aleksan
drą Gabalą ir gimines, o Lie
tuvoj du broliu — Domininką 
ir Aleksandrą ir seserį Zosę. 
Kūnas pašarvotas randasi 6827 
So. Washtenaw Avė.

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

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

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

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Graboriai
BUTKUS

UNDEKTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th; Street

Canal 8161
-------- —....... - ■———-i

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Mugu patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžininga* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Bslaamuotojae.

Automobipų patar
navimai teikiamas 
visokiem* reika
lams. Modernišką 

koplyčia veltui. >.
3103 S. Halsted St:

Chicago, DL
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamvotojas 
2814 W. 23rd PL 

Chicago, 111.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Y arda 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai i; r .• • 'i
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ill. x

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGGJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct

Telefonas
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius it Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

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

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

B
Phone Cicero 294

Mes espme taip ar
ti, kaip Tamstos 

Telefonas,
Patarnavimas dieną 

ir nakti-

Koplyčia

i

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir
Balzamuoto  jai

1344 S. 50 Ave<
CICERO, ILL.

J. RRADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar 
nauju geriryi ir.pi* 
fiau, negu kiti to» 
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdir
by s t ės.

OFISAS:
668 W. 18tb Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

B238 8. Halsted St 
Tel Victory 4038

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 19 iki 1 

3265 So. Halsted St

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Bouievard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, Uį

Baterių aptarnavimas 
Phone Boulevard 2854 

Joseph Witolds
Tire aųd Battery service. Vulcani- 
ziug. Naujos batarės garantuotos ant 

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

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano o dabar randasi 

etoj

DR. VAITUSH,
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirenka 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 

Oi—-

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. K. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

DR. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S* Halsted Street 

Tel. Caluraet 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.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak. 

Tel. Brunsvrick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 51U7
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood 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 (i rki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wa!Iace Street

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Res. 6600 South ArtesUn Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

Lietuviai Gydytojai
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite 296, 1579 MUwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St.. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 Iki 9 

Nedėlioj nagai sutarti ■«><>--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenee 
Ant Zaleskio Aptiekns 

CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South W este m Avenus

Tel. I>afayetta 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St,
VALANDOS:

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL. x

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė. 

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —.

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

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

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

Valandos: nuo 19—12 nietu ir 
nuo 6 iki -7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3116 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAI.
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubo*

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvray 2880

Dr. J. A. Roth
Gydytojas-Chirurgas

i Vyrų ir moterų ligos
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 6484

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

Rezidencijos tel. Midvvay 5512 

Ralph C. CupIer,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. y.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE »
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 15

Rez. Telephoue Plazą 86109

Į vair^ųs Gydyto j ai __
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
■ ,f'l \

VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė,
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:3fl ir nuo 7 Ud 16
NediUoJ nuo 2:80 iki 4:80 po piel

Telefonas Canal 11464

1 Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Diezai 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chlrergas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicsge 
arti 31st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dcarborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
VaL: nuo G iki 8 vai. kiekvienų 

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

” aTaIlk
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai, 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subato* vakarai*.

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.

1 Telefonas Canal 2553

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashintton Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 VVest Adams St., Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halated Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1906 S. Union Avi, 

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

Joseph V.Mockus, Jr. 
Advokatas

756 W. 35th St. kampas Halsted St. 
Tel. Yards 6428

Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
Kesidenciia 1291 S. Maplcwood Avė, 

Tel. Lafayette 1685

gais.ro
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Atlankė “Naujie„ „ 99nas
Atlankė “Na 

drtw IJkins, 
Calil’ornia.

P-nas Elkins 
vo parvažiavęs
stogų. Išbuvo* ten 
nesiūs. Jo tėviške 
toli Kaune.

Nematė Lietuvos
tų. Taigi Įdomu buvo vėl 

kad ukinink' 
yra kiek grr 

išrodo, jog

Los

lą vasarą
Lietuvon

keturis
randasi

per 20

bu 
atė
mė
ne

mc 
pa

gabalėlis,
Kas esa- 

pirkti pia- 
kainų, tai 
kaštuoja.

„vs gauti pianu visai dovanai.
Iš tikro, nepaprasta dovana: 

et septyni pianai dovanų. Pia
nas—tai ne muilo 
ir kvepalų bonkutė.
' kada nors manę 
ą ir klausinėję jų 
uote, kiek pianas
O čia dovanų septyni pianai!

Torinčių gauti tokią do- 
aną. atsiras nemažai. Taigi 
i {skubinkit būti krautuvėj

nksčiau. Del tokios dovanos 
erta pasiskubinti.
Mid-Wesb < kompanija 

au sena ir didelė įstai

lai reiškia,
tikėli, nes
bizniu ilgai

Kompanijos
adresu 6136 So

Lengviausias
iš bet kurios vielos.

#iufl?lkite‘ garsinimą šiame 
nimeivje. —N.

iandie prigavingu
nepasilaikysi.

} krautuvė yra 
So. Halsted St.
as privažiavimas

Business Service
Biznio Patarnavimas

CLASSIFIED ADS.
jburniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai
t uniibhed Kooms

KAMBARYS ant rendos dėl vaiki
nų su ar be valgio. Geri įtaisymai,..m.ului puuitM i>O, DreberiU) 4>6, LiUVUH -

iiuytHdH ss, kaurai $iu, Aisbaksiai $6. vir- > maudyne. 4359 So. Maplewood Avė.
Kamb. wu!. • VirlUv6R Va,gomojo'z lubos. Tel. Virginia 0817.

GAUGER,
641 E. 01 Rt H t., prie St. Lawrence,
Atdara utarn., ketv. eub. vakaraia. lor Kėni

Darbininkų algos mer 
Geriausias bernas ^aun*' 
apie $50 Amerikos p 
Merginos samdomos n 
už $20, $23 ir $25. T 
rūbai kaštuoja nusipirk

matyti. Išrodo, 
trcbės’at da’?ar 
žesiii. K a kur 
ūkininkai daro progreso žen
apdirbti. Bei tur būt ne visu.

Lietuvos gyventojai skun 
džiasi savo gyvenimu. Kad ga 
lėtų, tai visi išvažiuotų į Ame 
rika. 
kos. 
algos 
gaiš, 
tams 
tarpu
Ii daugiau, nei visų metų te 
kios darbininkės alga.

Daugelis kalba apie važiav 
mą j Kanadą, į Argentiną i 
Australiją, ir tur būt dar vi 
žiuoja, nors ir yra gavę ži 
nių, kad Pietinėje Amerikoj 
gyventi sunku.

Bizniui Lietuvoje irgi 
ku versti.
jeigu imti dėmesin biznio ap. 
vartą.

Kai kurios vietos Lietuvo* 
atostogoms yra labai gražios 
Pavyzdžiui, Birštonas.

Bendrai
Amerikos lietuviams 
Lietuvoje

su:
Mokestys didele

imant, jei reikt 
gyveir 

be pinigų ir užsi

MADOS

f ,2988.
Rudeninė aksominė suknelė, 
siūdinti iš byle spalvos ak-

2988
Galima
somo. Geriaus išrodys, jeigu aksomas 
bus vienos spalvos.

Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per kru-

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

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

siųsti man pavyzdi No ...................
’fieros ......—........  . per krutinę

Vardas ir pavardė)

.........r
(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Morris Sweeitwood ir Emanuel Kessler, butlegeriu karaliai, 
eurie pateko j federales valdžios rankas, kai New Jersėy val- 
tijoj tapo padaryti “reidai”.

l sn ąją seserų

Prapuolusius

inkš- f'?0inėtus 
kazimieriečių

merga i lės

adresu 6002 South

’’ti dueną, kaip L’stuvos dar- lankanti pirmus 
i r a’ užsidirba, tai butų gy 
: ytin sunku. Miesto dar- mokyklą.

i nkas gauna uždarbio 4 ar-
5 litus dienai. O tuo tarpu vas yra Joseph Strikaitis, turįs

vistas didesnę pusę jo už-jgrosernę 
'rbio paima. Kur išteklius 
litui, kur pinigai apsirėdyti?
Ramu butų Lietuvoje, jei ne 
uses. O tų musių tai heslo- 

'i. Daugiau, negu reikia, štai 
Mlžiujc ūkininko grįeia. Vai- 
il’s miega lopšyje. Muses mi
nusios jo vehlą. Štai 

šeunyna pietauja, 
kai skrieja viršuje.

’a ju; neiškentusi ar

TreČ’adienio vakare mergai
tė išėjo šv. Anselmo bažny
čion, prie 61-mos gatvės ir 
Michigan avė. .Ji nesugrįžo na
mo.

Vienas pranešimas policijai 
Jei mergaites prapuolimo bu
žo toks: du vyrai įmetę mer
ai lę autoniobiljn prie 61-mos 
r M’chigan avė.

Kada mergelitė vakare nesu- 
gyvastimi grįžo namo, tai tėvai, apie 10 

va1., pradėjo ieškoti jos, many- 
kai-

nkinin-
Musių 
Viena (

pavar-
■”*, nusile’džia į barščių bliu-

’ ir užmoka savo
ž neatsargumą.

*'avalgyti pietus. Nušluosty- darni, kad ji užsukusi pas
s stalas. Visi pakilo. Dabar
'u musėms puota. Jos nutu-
a taip tirštai, kad stalas juo

das.
Arba norėtumei rytmetį il-

iau pamiegoti. Muses nuo-i™ 
uos, zvirbia: “Eik dirbti, eik!

mvnus ar draugus.
Duota žinoti policijai, 

ataroj i sujudo.

I įdomus užsiėmimas

parazitai, kaip musės,'
giesmę užgieda, ir!

noroms-nenoroms turi i

turėjęs

<ry ęi į ii 9*

a enu atgal ' 
anke Antanas

■ Meado'.v avė.,
le, III.
Jisai atsivežė d’doką 
į<? sutelpa 
tuviu ir 1

Naujie- 
Kunic-

knygą, 
(prilipinti) visi 
uv ič’ų pave'kš-

’ ŲlDUS’.eii “N ųijicnosp” per 
’ e’ėtą paskutinių metų.

Kitas dalykas. Kaip žinoma,

'na>’ą
'O°US

keltis.
P-nas

'''usiprat'mą gelžkeb’o stoty.,
s manęs kur ten važiuoti. A-: 
’ps pr ? langelio hilėto nusi- 
kti. Čia žmoirų krūva, o

ngel s dar s uždarytas. Paga-
at’cle.vC5. Uot nesuspėjo par- I . . , , .. , . - 'ck laiko atual Air-i bletus vis.ems, kūne "o-1 .;(,illviu) spaudoje 

o pirkti. Pasilikusių (arpe n- į,,,,., ,,lž()ma apic
1 uv's' I kalendoriaus, nes

Jisai prasitaręs, kad gėda, kaIcn(ĮOT.jll3 ne<i!ls 
egei Lietuvoje taip atsitinka. į

ar nepklius bėdon? Areš- 
vo jį už tai, kad valdžią nic- 

Kada tečiaus paaiskė- 
nuovadoje, jogei 
___ _ ir “gryno- 

"s,” tai jį paleido.
Vakar p. Elkins i vyko į Losi

\ngeles, Californijon.
myksiant Lietuvon jis 
uzni. Sugrvžes mano

■ras.
?, . policijos 
s via amerikonas i

Pirma • 
turėjo ■ 

vėl eiti i
'iznin.

Los Angeles lietuviai, kurių 
ama apie 450 ar 500, 

ia gan gerai. Kai kurie 
’.aip kriaučiai. Kitų žymi 
turinti biznius. Paprastų 
binnikų, dirbančių juodą 
nedaug. — Report.

gyve- 
dirba 
dalis 
dar- 
dar

Lietuvaitė prapuolė

buvo gan 
pakeitimą 
dabartinis 

nakankamai

Tąixų d. Kun’ckas pridarė, 
liuosomis nuo darbo valando
mis, 13 menssių kalendorių.

— Reporteris,
*---------- t-----

Mid-West Pianų 
krautuvė

Dovanoją Septynias Pianus.
Mid-West Piarib kompanija 

andos’ adresu 6136 So. Hals
ted St. Ši kompanija yra viena

septynis pianus 
visai dovanai,

Prapuolė lietuvaite, Josefina simoketi už
Strikaitis, 14 rpetų mergaitė,

iš seniausių, veikliausių, ge
riausių Chicagoje. .Ii užlaiko 
geriausius pianus ir radios, 
teikia gerinusį patarnavimą.

Viršminėta kompanija * yra 
nutarusi padovanoti lietuviams 
septynis pianus; atiduoda juos 
visai dovanai, tiktai turės už
simokėti už atvežimą namus. 

Kurie bus pirmesni, tie ga-

Išgelbėkit Juos 
nuo Rachito

DAKTARAI sako kad vaikai turi im
ti cod liver oil reguliariai Neprileid
žia rachito (kaulų suminkštėjimo) ii 

prastų dantų. Pagelbsti išaugti tvirtoms 
kojoms. Vaikai mėgia ji geriausia kaipo 
Scott’s Emulsion. Malonaus skonio. Leng
vas imti. Lengvas Įduoti. Puikiausias mai
sto tonikas augantiems vaikams. Pradėkit 
šįvakar— kiekviena diena skaitosi.

SCOTTS EMULSION
GARSUS VIRS

Scott a Rome. Bloomflold. N J 29 U

yra

uz-

rAUJA UNITED STATES LINES 
l STOJIMO VIETA VOKIETIJOJE
p adcdr.ni sp išplaukimu laivo Geo. 
'•Ivngton, gruodžio 12 d. iš New 

oiko, United Statesn i/nes paskuti- 
’oji sustojimo vieta Europoje bus 
iniain la iš Bremeno Į Hamburgą. 
Ta permaina yra daroma naudai

5 h i.-’ pasnžierių. Hamburgas 
a lengvai pasiekiamas iš visų Eu- 

•_>pos dalių ir delei savo nepaprastai 
a ogros geęgidfinės p dėties, pasn- 

>ieriams ii- prekių siuntėjams bus di
lelio paraniouno grietam susisieki
mui traukiniais su kitomis Europos 
dalimis.

Reguliariai savaitiniai išplaukimai 
:š Ne\V Yorko j Europą bus palaiko
mi garsiųjų Trans-Atlantiko laivų:

Waf hington, America, Republic, 
’res. Harding ir Pieš. Rcosęvelt. 
ivtojimai it* toliau bus d'-remi -Ply- 
louth, Cherbourg ir Hamburge.
PrieplaukJbję įtaisyta visokie pa- 

•ankmnai ir keleiviai Į Europą tik 
asidžiaugs šiuo nauju patogumu, 
ikru, ženklu didelių United States 

' ines pastangų nuolatos gerinti savo 
Patarnavimą.

•'(iffialiHtae <y<lyine chroniškų >i miniu b 
u Jei kiti apgalėjo Jumis Išgydyti, atsilan- 
vk<t pati mane Mano pilnas išegzaminavi- 

>itidem<s jūsų tikrų ligi) ir jei aš apsi 
■ihIu jus gydyti, sveikatų jums eugryš Ei 

Mt pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
<tir ir kiiH jums skauda, liet pats pasakys 
>■> galutino išegzanilnavimo—kas jums z yra.

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

Kambaryj 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
)f\so valandos: nuo 10 rvto jki 1 t o 
/etų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedfc- 

!ioi» nūn 10 rvto ki 1 no pietų

'0

VYRAMS 
APRĖDALAI

Didelis pasirin
kimas marškinių 
visokio saizo nuo 

14 iki 17 v-

Skrybėlių, Kepu
rių, Apikaklių, 

.>ravatų, Pirštinių, Apatinių, I’an- 
i lakų, Sveterių, Diržų, Garterių, 

Petnešų ir Šalikų.

4'7’ ARCHER AVĖ. 
prie Richmond St.

RAMOVA
THEATRE

351 n and Ęalsted Streets

Pėtnyčioj ir Subatoj 
Lapkričio 1.5 ir 16 J.

VISAS KALBANTYSIS.
PAVEIKSLAS

“The Viking”
Didžiausias šių metų Prieti-

kių Paveikslas, Spalvose

Taipgi

Vftaphone Vodevilio
' ’ Aktai

Kalbanti komedija 
lūpgi The King oi the 

Kongo”
Kalbančios žinios

Universal Restaurant
Ga r d ų s, 

sveiki lietu
viški v a 1- 
giai ir man 
dagus p a- 
tarnhvimas.

A. A.
Norkus, 

sav.
750 West 31st St.

J. S. 'RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS. savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tol. Victory 7261

J.

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS
2 ir 8 šm. seklyčių setai, Mohair. 
Moųuette, Jacqunrd, ttc. $35 ik) 
S69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsaiG ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kmr.b. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark unri«ht pia
nas $72. šimtai barmenų. Victor. 
1809 W. Lake St>. Atdara iki 10 vai

PRIVERSTA esu parduoti 3 šmo
tų parlor setą vertės $325.00 už 
$110.00; 9x12 Wilson kaurą vertes 
$65 00 už $25.00. Coxwell kėdę; 9 
šmotų Walnut valgomojo kambario 
: etą vertės $275.00 už $115.00; 4

GENERALINIS ■ (1(., 
KONTRAKTORIUS

Statau namus \nažus ir didelius.! 
Taipgi taisau senus. Permufinu į į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morn-b-hic ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

10<5?' PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stoiru Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir 
.skaitliavimas 
rieusi darba

bile kur. Dykai ap 
. Mes atliekame ge- 

mieste. Kedzie 8463

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
Pabudavosime ir finansuosime, 

kaip patiks, taipgi parūpinsime lotą. 
Jūsų nuosavybė bus priimta kaipo 
įmokėjijnas.

CUMMINGS AND CO. 
Matykit M r. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Rando!nh 8780

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavbti pilnai, $295 ir augs., 
Įskaitant cementines grindis. Namų 
nukėlimas ir pamatai $555 ir augs. 
Nereikia Įmokėti, 2 iki 10 metų iš- 
mokeįimui
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

' 4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Einansai-Paskoloa

Paskolos suteikiama 
į vien ° diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6'Nuošimčiai
Mes perkame rėal estate 

kontraktus

8NTERNATI1ONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

'kolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis/ mokesti mis.

Mes taipjau perkame morgičius 
''.eal Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.

ir

1647 W. 47th St.
, Arti Marshfield Avė.

\z------------ 1--------------------------------
PASKOLINSIM nuo $b0 iki $300 už 

nuošimčio ir lengvais išmokėji
mus Paskolas suteikiam j 24 va

landas. Be jokio komiso.
S. OSGOOD 

2231 West Division St. 
“Upstairs” 

Telephone Armitage 1199

Miscell^neous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING iSHOP

Neriam vilnonius ayeterius — 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 ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 3486

Miscęllaneous for Sale
J vai ras Pardavimai

GARSUS Pietinės — Illinois mine 
run $6.50 už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump egg, nut 
S8.00. Pristatom. Govalis, Blvd. 1036

Musical Instruments 
Mtlziko* Inntrnmenia>

PARDUOSIU savo grojiklj pianą, 
suoleli ir 50 rolių už $75 Tai ba
lansas morg'ičiaus.

8213 Cottage Grove Ava.

RENDON 5 kambarių' flatas, pe
čium Šildomas, naujai dekoruotas su 
visais įtaisymais, 1822 So. 48 Ct. 
Cicero, Iii.

ŠTORAS ant rendos, 4 ruimai prie 
storo. Pigi renda ir patogi vieta. 
3745 S. Racine Avė. Tel. Virginia 
0817.

šmotų walnut miegamojo kambario alsted St.
solą, elektrišką Radio, lempas ir 

iširimo šeimynos.
MRS. G. BARTELL 

214 E. 71 St.
Tel. Triangle 9067

PRANEŠIMAS

t. t.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA lunch room ir 9 
amb. išfornišiuota Rooming House 
arsiduoda už $650, arba mainau 
.it automobilio ar loto. 3352 South 

Tel. Yards 6751.
— O-----

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

Širdingai kviečiame jus pama 
tyti vėliausios mados naujus 
1930 “400’ Nash karus su va

liausiais pagerinimais. Pas

PARDAVIMUI lunchruimis, biznis 
įdirbtas, kas norite padaryti pini- 

atsišaukite. Turiu / parduoti, 
įvažiuoju Į kita miestą. 139 W. 

39 st. ‘ , j! ‘kJli

BALZEKAS MOTOR 
’SALES

PARDAVIMUI groserne ir viso
ju smulkmenų, nėra arti grosernes. 
Parduosiu pigiai iš priežasties part- 
icrių nesutikimo, 6529 S. Racine A v.

4030 Archer Avė
Tel. Lafayette 2082

’28 Butck 5 pas. sodan 
2(1 Paige Sedun d 
21) ‘ 

11)2 
29 
21) 
2 a

ratai ....
Bjiecial

$80U 
$275 
$5Ut 
$26 
$4 Ui 
$400 
$56o

jKssi-s Sodan 
Na«h Coach 

Kord coupe 
Ford Roadstor 
Auburn Koadbter . __ I
McDEKMO’rr MOTOR SALES CO.

13(1 8. Halsted St„ Tiiangle U33i>

Ueip VVantea—Man
Darbininkų Reikia

usilauk pasisekimo
Chevrolet

SU

Malir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ii 
pirmyn, pardavinėjam 
naujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti progą 
nužengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Purr 
Oil trobesy, prie Wacker Drive i) 
\Vabash Avė. nuo gruodžio 1 iki ( 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijos* 
Worth, Stickney. taipjau tarp Stocį 
\ ards ir Michigan Avė. Turi kai 
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiška' 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ka lavinami dvkai 
narų ir geriausių 
mėti.

Kreipkitės kas 
v to iki 4 vai. po

konstrukcijos šių 
budu juos parda

diena nuo 10 
pietų.

VertelgųChevrolet
Susivienijimas 

Gcussard Building 
Room 301 

,aish and Ohio Sts

ii

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

RADIO mechanikai 
kalingi tuojaus. Gera užmo
kestis patyrusiems prie 
abelno radio pataisymo ir 
įrengimo namuose.

Peoples Furniture Co., 
4183 Archer Avė.

Klauskite vedėjo.

re.

Help VVanied—Femak* 
Par b j ni nkljĮ,  X .

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėjimo vaikų. 2426 W. 
69 St. Tel. Hemlock 1340.

Personai
_______Asmenų Ieško

PAIĖŠKAU Josiaus ir StaniNovo 
Jokubonio, paeina iš Skapiškio para
pijos, Rokiškio apskričio, Stukniškių 
vienkiemio. Ar patys ar kas kitas 
praneškite. Antanas Grikenis, 6729 
So. Artesian Avė., Chicago, 111.

PAIEŠKA U ženybai merginos ar
ba moteries, gali būt ir su vaiku, 
arba už gaspadinę, nesenesnė kaip 35 
m. arba 40 metų. Esmu našlys, 39 
metų, turiu gerą darbą dženitoriaus. 
Padarau $50 j savaitę. Kreipkitės 
6 vai. vakare telefonu arba laišku. 
J. K. Janitor. 1161 E. 61st St. Tel. 
Dorchester 0584.

Furnished Room s
IŠSIRENDUOJA furnišiuotas rui

mas payieniems arba ženotai porai, 
su valgiu arba be valgio, su visais 
parankamais, 3510 W. 53rd St.

PARSIDUODA labai pigiai bučer- 
lė ir groserne. Renda pigi. Trans- 
„ortacijos centre, 2409 W. 47 St.

barnis For Sale
Ūkiai Perdavimui

160'AKRŲ Kane paviete, gera dėl 
•ieno ūkio. Riebi žemė. Kaina $21,- 
>00. $5,000 įmokėti, likusius per 10 
lėtų.

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

280 AKRŲ, medžiais apaugę. Del 
investmento. 2 ežerai. Visas ūkis 
ptvertas. Kaina $35,000. $15,000 
ash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
?alim ją išrenduoti dėl jus. Rašy- 
<ite dėl platesnių žinių. Agentai ne
silankys pas jus. NAUJIENOS, Box 
1137, 1739 So. Halsted St.

Exchange—Mainai
IŠSIMAIN.O bizniavas namas — 

storas su 4 flatais, mainysiu į pri- 
.atišką namą, lotą, nedidelę farmą 
trba priimsiu bučernę kaipo pirmą 
imokėjimą. Taipgi galiu priimti na
mą ir kitame mieste. Kreipkitės — 

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Reni Esiute hur bale
Namai-žemė Pardavimui

^KOLINAM PINIGUS 
PARDUODAM, MAINOM 

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
morgičius ir farmas visuose miestuo- 

«• ir- valstijose. Tulpei slcolinum pi- 
tiig'us ant 1-nnj, 2-rų ir 3-čių mor- 
gičių už 6 nuošimtį. Apdraudžiam 
lejudinamą turtą, automobilius ir ki
tus dalykus. Kiekvienam užtikrinam 
tik teisingą ir greitą patarnavimą, 
lel to musų biznis pasididino. Su 
viršrninėtais reikalais kreipkitės y- 
patiškai arba laišką rašykit.

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

2418 W. Marųuette Road, 
arti Western Aye. Tel. Grovehilt 1038

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
i-ušies. Nora skirtumo apielinkės ir 
i;ur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas ratn^avimhą.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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

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

IŠSIMAINO medinis namas — 
nestatytas ant cemento blaksų ir 
2-jų karų garadžius. Randasi tarp 
31-mos ir 35-tos ant Emerald Avė. 
Namas “cash”. Mainysiu j South- 
sidės pranertę, kad butų po 6 kam
barius 2 flatai.

C. K. VALAITIS, 
919 W. 35 St. Tel. Yards 1571

5 KAMBARIŲ cottage, parduosiu 
arba mainysiu j lotus 114x104. 
11150 So. Sacrainento Avė.

farmeriauti ?KAM NUSIBODO
Mainysiu savo 5 ruimų apinauij na
muką ant geros formos, ne mažesnės 
40 ak. su gerais budi n kais, netoli 
neošto ir mokyklos. Ne brangesnės 
5000 dol., su ar be šlako. Yra elek
tros šviesa, 4 blokai iki Street karių. 
2 loj,ai, Chicagos priemiestyj, naujoj 
betuvių kolonijoj. Kaina $4,500. Mr. 
13. M. 5117 So. Oak Park Avė., Chi
cago, 1)1.




