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Premjeras MacDonaldas 
Kalba J. V. Kongrese

Atvykęs ne sąjungų daryti, bet nesusipra 
timų pašalinti

Šaukiama penkių valstybių juros nusiginklavi
mo konferencija Londone sausio mėnesį

pie-

kurj
Bal-

kad 
atvi- 
klau- 
prie-

VVAStllNCrTONAS, spalių 7. 
— Prezidentas Hooveris ir Bri
tų premjeras MacDonaldas, ku
rie savaitės galą praleido žu- 
vaujamoj prezidento stovykloj 
Rapidan U|>ėje, Virginijoj, ir 
ten per porą dienų taravosi nu
siginklavimo ir pasaulio taikos 
klausimajis, šiandie prieš 
tus grįžo į Washingtoną.

Bendrame pranešime, 
jie išleido tuojau, grįžę į
tuosius Rūmus, prezidentas ir 
Britų premjeras sako, 
“mes su visišku širdies 
rumu peržiūrėjome visus 
sūnus, kurie galėtų duoti
žasties trinimuisi. tarp abiejų 
valstybių. Padaryta gražaus 
progreso, ir pasikalbėjimai tę
siami toliau.”

Vėliau Britų premjeras pa
sakė Jungtinių Valstybių kon
grese kalbą, kurioj jis, padė
kojęs už parodytą jam didelį 
vaišingumą Amerikoj, aiškino 
savo vizito tikslą. “Aš atvy
kau,” sakė jis, “pašalinti dau
gelį mažų, bet apgailėtinų ne
susipratimų tarp abiejų valsty
bių; atvykau, pilnai įsitikinęs, j jos reikalų, taip pat nesiklaups 
kad jie gali būt pašalinti.” | prieš Franci ją, kaip kad nesi-

MacDoi.al.las pareiškė, kad i klauPf S..ow<lena» Ilaagos k..n-

nančio sausio menesio trečią
ją savaitę.

Kad kviečiamos valstybės 
kvietimą priims, dcl to neabe
jojama. Yra kiek abejojimo, ar 
visos valstybės sutiks dėl kon
ferencijos vietos. Jungtinės 
Valstybės nori, kad ji įvyktų 
Londone. Nesipriešina, kiek 
yra žinoma, nė Japonija. Griež
tai priešingos tam yra Fran
cija ir Italija. Francija ypa
čiai bijosi Londono atmosferos 
dabar, kai jos ištikimas drau
gas ir rėmėjas, buvęs užsienio 
reikalų ministeris konservato
rių kabinete Austen Chamber- 
lain, yra iš valdžios iškritęs.

Darbiečių valdžios iždo kan
clerio Philipo Snovvdeno popu- 
lerumas Anglijoj dėl jo. tvirto 
nusistatymo Haagoj ir atsisa
kymo vergi utis Francijai, kaip 
kad darė Chamber luinas, pasta- 
lajai buvo skaudus smūgis. 
Francija tad bijo, kad prem
jeras MacDonaldas ir užsienio 
reikalų ministeris Henderson- 
as, kurie busimoj konferenci
joj žiūrės Didžiosios Britani-

* i Atlantic ana raciuv Jt'Uutui

Frankfurt, Vokietija. — Fritz von Opel, vokiečių moksli
ninkas ir milionierius, su savo lektuvu-raketa. Jam pasisekė 
iškilti 250 pėdų. Manoma, kad tos rūšies lėktuvai ateityj pada
rys itikrą revoliuciją, aviacijos srityj.

Kinai nukovė 55 so 
vietų kareivius

Penki rusai, jų tarpe vienas ka
rininkas suimti. — Sovietų 
aeroplanai žvalgauja kinus

Apvogė francuzų am
basadų Berlyne

Sprogimas užmušė 3 
laivo darbininkus

LIETUVOS ŽINIOS

ferencijoje.
Italija laikos tokio pat nu

sistatymo, kaip ir Francija, bet 
Mussolini, • pasiderėjęs, moka 
galų gale nusileistį.

Tiek Francija, tiek Italija no
rėtų, kad konferencija butų 

i laikoma bet kuriame neitralia- 
me krašte.

jokių santarvių nei sąjungų ne
manoma daryti. “Jus jas at- 
mestumėte. Aš taip pat. Jos 
nebūtų naudingos nei vieniems,’ 
nei antriems, t 

“Seniau, jei dvi tautos ves
davo tarp savęs pasikalbėji
mus, visos kitos tautos rankas! 
prisidėjusios prie ausiu klau
sydavos ir sakydavo: ‘Ką jos 
ten šnibždasi? Turbut konspi
ruoja prieš mus.’ Tai buvo ka
ro dvasia, o ta dvasia turi būt 
išnaikinta, šiandie, kai mes 
tarp savęs kalbamės, tie pasi
kalbėjimai turi duot kitoms pa
saulio tautoms vilties ir pasi
tikėjimo, ypačiai kad nei jus, 
nei mes nenorime daryti nė 
jokių sąjungų prieš kitas val
stybes, prieš kitų pasaulio tau- 
tų interesus. Musų idėja yra: Pilsudskio valdžių. Policija puo- 
laisvas, atviras, intelektualiai I 
ir dvasiškai patraukiantis drau
gų bendradarbiavimas.”

MacDonaldas atidavė pagar
bą dviem kitiem valstybės vy
ram, daug dirbusiem pasaulio 
taikos reikalui: Francijos prem
jerui Briandui ir andai miru
siam Vokietijos užsienio reika
lų ministeriui Stresemannui.

Saukiama valstybių 
juros nusiginklavi

mo konferenciją
WASHINGTONAS, spalių 7. 

— Praneša, kad, Įvykus tarp 
prezidento Hooverio ir Britų 
premjero MacDonaldo pasitari
mams juros ginkluotės klausi
mais, Didžioji Britanija šian
die pasiųs Jungtinėms Valsty
bėms, Francijai, Italijai ir Ja
ponijai oficialius pakvietimus 
dalyvauti penkių valstybių ju
ros ginkluotės apribojimo kon
ferencijoje.

Pakvietimo tekstas viešai 
paskelbtas trečiadienį, kai 
jau bus atitikamų valstybių
riausybių rankose. Konferenci
ja bus laikoma Londone atei-

bus 
jis 

vy-

Originališkas Kauno 
paštininkų streikas

Nutarė nesiskųsti nesikirpti, 
kol valdžia nepagerins jų 
darbo sąlygų

DARBINAS, Mandžurija, spa
lių 7. — Iš Mandžuli fronto 
oficialiai praneša, kad kinų ka
reiviai suėmė penkis sužeistus 
sovietų rusų kareivius ir 
rinko 55 nukautų kareivių 
mis. Vienas suirztų ęužeislų 
vo rusų karininkas.

Sovietų aeroplanų pasirody
mas ant Hailaro ir kitų gele
žinkelio stočių 300 mylių šia-i 
pus Sibiro sienos išgązdino gy
ventojus, ir būriai jų su kiek- 

. . . . . _ • 11 , r\ui v loiiuinciic penimuvienu traukiniu bėga i llar-& ’ Į apšepusius, gauruotus,
C r *

Japonų pranešimai sako, kad 
sovietų artilerija bombardavus 
Hunčuno miestą, kuris yra Ki- 
rino provincijos pietų rytų 
kampe, arti Korėjos, sienos.

su- 
ku- 
bu-

do streikai, nors jie yra skau
džiausi tiems, kurie tos prie
monės imasi savo protestui pa
reikšti, rodos, pasidarė šiandie 
per daug paprastu dalyku, dėl 
to Kauno pašto tarnautojai nu
tarė pavartoti! kitokios rūšies 
streiką, būtent: nesiskųsti ir 
nesikirpti, kol jų reikalavimai 
geresnių darbo sąlygų nebus 
išpildyti.

Kauno paštininkai mano, kad 
kai visuomenė pamatys juo$ 

, susivė- 
ihisius, ji taip pasipiktins ir su
sigės dėl savo valstybės tar
nautojų išvaizdos, kad pati ims 
reikalauti ir privers vyriausy
bę pagerinti paštininkų būklę.

•• KaiiJLp’c, ai ii iyajivjvok

VarSUVOS policija is* Daug kinų kareivių ir civilių

vaikė socialistų 
demonstraciją

gyventojų buvę užmušta.

BERLYNAS, spalių 7.—Tuo 
kai Francijos ambasa- 
De Margerie vakar da
ru irusio Vokietijos už- 

K’ikalų ministerio Stre-
senianno, iš ambasados nežino
mi vagys pavogė $20,060 ver
tės brangmenų.

tarpu, 
dorins 
lyvavo 
sienio

PIHLADELPHIA, Pa., spalių 
7. — Garlaivy Eelbeek čia šian
die įvyko sprogimas, kurio trys 
darbininkai buvo užmušti ir ke
li kiti, sužaloti.

Sprogimas įvyko darant 
montą apatinėj laivo daly.

VILNIUS
“Kas neturi vario, moka tuo, 

ant ko .sėdi”

re-

45 žmonės prigėrė 
laivui paskendus

Kiti penkiasdešimt astuoni pa
sažieriai buvo norvegu 
laivio išgelbėti

gar-

spa-KOPENHAGA, Danija, 
lių 7. — Praneša, kad juroj, 
netoli nuo Floroe, Norvegijos 
vakarų pakrantėj, paskendo 
norvegų garlaivis Hakon VII 
ir kad keturiasdešimt penki as
mens prigėrė.

Norvegų garlaivis San Lu- 
car sugebėjo penkiasdešimt saš
tuonis pasaži orius išgelbėti.

Garlaivis Hakon VII plaukė 
iš Troųdhjemo į Bergeną ir ke
lionėje sudužo, užėjęs ant po
vandeninės uolos. Pasažieriai 
ėmė bėgti iš savo kajutų vien
marškiniai. Daugelis jų šoko j 
vandenį, stengdamies pasiekti 
kyšančias iš vandens uolas. Ku
riems pavyko priristi ant uolų, 
tie buvo po penkių valandų iš
gelbėti, nors be galo išvargę 
ir sušalę.

Oro katastrofos
KETURI ASMENS ŽUVO 
AEROPLANUI SPARNĄ 

NULUŽUS

33 nuoš. Lenkijos biu
džeto skiriama karo 

reikalams
VARŠUVA, spalių 7. — Mi- 

nisterių taryba priėmė 1930- 
1931 m. biudžetą, kuris yra 
toks pat, kaip kad praeitų me
tų, su pajamomis, siekiančio
mis $322,740,000. 33 nuoš. vi
sų valstybės išlaidų eina ka
riuomenei, :o 16. nuoš. švietimo 
reikalams.

Pakvietimai penkių vai-

“žycie Ludu” praneša apie 
vieno Vilniaus magnato smar
kaus pasilinksminimo liūdnas 
pasėkas. Per dieną uliavojęs 
Vilniuj, vakarop magnatas įsi
geidė “geroj” draugystėj pasi
linksminti dar užmiesty ir tuę 
tikslu išvažiavo automobiliu sU 
savo sėbrais į žaliuosius Eže
rus. Pasilinksminimui paįvai7 
rinti pradėta ašudyti iš brau
ningų į ištuštintus degtinės bu
telius. Kuomet, tačiau, nė vie
nas “sportininkų” negalėjo j 
taikinį pataikinti, pasipiktinęs 
tokiu nemokėjimu magnatas 
pats pasisiūlė būt taikiniu ir 
užtikrino, kad nė vienas iš 
“šaulių” į jį nepataikins. Ta
čiau vis dėlto atsirado vienas,

styblŲ juros konferenci- kuris į gyvąjį taikini pataikė, 
jon pasiųsti

LONDONAS, spalių 7. — 
Šiandie tapo įteikti Jungtinių 
Valstybių, Francijos, Italijos ir 
Japonijos ambasadoriams pa
kvietimai į penkių valstybių ju
ros nusiginklavimo konferenci
ją, turėsiančią įvykti Ix>ndone 
ateinančio sausio mėnesį.

Pilnas pakvietimo 
bus viešai paskelbtas

kiaurai peršaudamas užpakali
nę jo kūno dali. To rezultate 
nelaimingas magnatas buvo at
gabentas į Vilniaus ligoninę, o 
kuomet “taikinio” savininkas iš
sipagiriojo, prisiminė vienas se
nas eiles ir suprato prasmę žo
džių: “kas neturi vario, tas mo
ka tuo, ant ko sėdi”.

tekstas 
trečia- KAUNAS. Krikščionys ke

lia triukšmą, kad naujuoju sta
tu uždaroma paralelinės Kate
dros Teologijos fakultete. Rei
kalavimai neuždaryti esą siun
čiami Vatikano atstovui ir vy-

VARŠUVA, spalių 7.-<šven- 
čiant socialistų jaunuomenės 
šventę, socialistai vakar suren
gė svarbiausiomis Varšuvos 
gatvėmis demonstraciją prieš

Bijo kalinių riaušių 
atsikartojimo

i Francuzų lakūnai 
sugaišo Mandžu- 

rijos tyruose

LEONĄ, Texas, spalių 7.—• 
Nulūžęs sparną ore, 1,500 pė
dų aukštumoj, vakar nukrito 
netoli nuo čia aeroplanas, ir 
keturi skridę juo asmens už
simušė. Žuvusieji yra: Įeit. 
Jack Brooks, 28, Dalias kon- 
trakterius, kuris pilotavo lėk
tuvą, ir jo pasažieriai: MaVvin 
Botter, Leon Lynch ir Allen 
Posvell, visi jauni žmonės.

DU aeroplano PASAžIE- 
RIAI UŽSIMUŠĖ

ra- 
re-

Colorados valstijos kalėjime 
do kalinių pasislėptus du 
veiverius; jie turį jų daugiau

lė demonstrantus ir išvaikė. 
Keletas demonstracijos vadų 
buvo areštuoti.

Bijodama, kad nepalankios 
Pilsudskiui demonstracijos ne
atsikartotu, vyriausybė 
pirmiau duotą leidimą 
Darbininkų universiteto 
rymo iškilmes.

atėmė 
laikyti 
atida-

Mellon nerezignuosiąs

VVASHINGTONAS, spalių 7. 
— Iždo sekretorius Mellon nu
gina girdus, busią jis rengią- 
sis rezignuoti.

CANNON CITY, Colo., spa-1 
Colorados valstijos 

kalėjime, kur praeitą penkta
dienį įvyko ginkluotas 
maišias ir kur buvo 
kalėjimo sargai ir šeši 
nukauti, bijoma naujų 
nų įvykių. Kalėjimo vyriausy
bė, mat, susekė, kad numal
šinti kaliniai, iš kurių ginklai 
buvo atimti, vis dar turi ke
letą ginklų pasislėpę. Du jų 
paslėpti revolveriai buvo rasti 
anglies krūvoj.

lių 7.

kalinių 
septyni 
kaliniai 
kruvi-

PEIPINGAS (Pekinas), Ki
nai, spalių 7. — Francuzų kon
sulas Darbine gavo telegramą 
iš francuzų aviatoriaus Dieu- 
donne Costc, kuris praneša, kad 

j jis ir Maurice Bellonte savo 
aeroplanu “?” perskridę 9,610 
kilometrų (apie 6,158 mylias) 
savo ilgoj kelionėj iš Pary
žiaus į Mandžuriją.

Savo telegramoj, pasiųstoj iš 
Tsitsiharo,\ Mandžurijoj, Coste 
sako, kad sekmadienį, rugsėjo 
29, jie turėję nusileisti Dei- 
lunkiango tyruose, iš kur tik 
vakar atskridę į Tąitsiharą.

Is Paryžiaus lakūnai 
do rugsėjo 27 dieną.

i&skri-

>ORR
Medžiotojai nušovė tu 

žiną asilų, vietoj 
antelopų

Šerifo ir prohibicinin- 
ko dvikova pasibaigė 

abiejų mirtim

K

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

Iš viso 
peraturos 
vidutiniai

Vakar
tarp 51° ir 66° F.

Šiandie saulė teka 5:54, lei
džiasi 5:22. Mėnuo leidžiasi 
8:32 vakaro.

gražu; nedidele tem- 
atmaina; lengvi ir 
mainąsis vėjai.

temperatūra įvairavo

ROGK SPRINGS, Wyo., spa
lių 7.
Chris Jucį, kurio rančas yra 
apie 50 mylių j žiemius nuo 
čia turėjo visą tuziną* asilų. 
Kadangi vasaros sezonui pasi
baigus jam jų nebereikėjo na
mie, šeimininkas paleido juos 
rančan ganytis. Bet štai pra
sidėjo anie lopų medžiojimo se
zonas — ir pirmą dieną nė vie
no jų nebeliko: uolus medžio
tojai, neaiškirdami asilų nuo 
antelopų, visus juos iššaudė.

Rančo savininkas

NACOGDOCHES, Tex 
lių 7. — Deputy šerifas Claude 
King, nugirdęs prohibicijos 
agentą L. Chanceą vadinant jį 
butlegerių sėbru, pašaukė jį 
dvikovon revolveriais. Dvikova 
įvyko, ir abudu duelistai krito 
negyvi, vienas antro peršautas.

spa-

DANV1LLE, Ky., spalių 7.— 
Netoli nuo čia vieškely įvyko 
kova tarp prohibicijos agentų 
ir tariamų butlegerių. Vienas 
pastarųjų nukautas, antras su
žalotas.

MOBERLY, Mo., spalių 7.— 
Jų aeroplanui nukritus netoli 
nuo čia j kukuruzų lauką, du 
pasažieriai, Miss Deldee Har- 
din ir Paul Rowland, užsimu
šė, o pilotas Bryan Deflin pa
vojingai užsigavo. Jis turbut 
nebepasveiks.

ORO PAŠTO PILOTAS ŽUVO
JOHNSTOWN, Pa., spalių 7.

— Užsimušė oro pašto pilotas 
Frank Datin, iš Pittsburgho, jo 
aeroplanui nukritus netoli nuo 
Edensburgo.

PROPELERIS UŽMUŠĖ 
MOTERIŠKĘ

RED WING, Minu., spalių 7.
— Iš neatsargumo palindę po 
besisukančiu aeroplano prope
leriu buvo baisiai sužaloti Mrs. 
Ray Ahrens, 30, ir pilotas M. 
Conrad, 27. Moteriškė mirė nu
gabenta į ligoninę.

LAKŪNAS UŽSIMUŠĖ JO 
PARAŠIUTUI NEIŠSL 

SKĖTUS
ALTO ONA, Pa., spalių 7.— 

Cross Keys aviacijos lauke už
simušė lakūnas Baker Diehl, 
23. Jis bandė parašiutu nušok
ti žemėn iš aeroplano 3,000 pė
dų aukštumoj, bet parašiutas 
neišsiskėtė. Nelaimę matė apie 
1,000 žmonių.

ROCKFORD, III., spalių 7. 
— Plėšikai šiandie čia puolė 
Rockford Iron Works valdinin
ką ir atėmė iš jo $3,200.

LISABONAI, spalių 7.—Cen- 
tralinėj Portugalijoj siautė 
smarkios lietaus audros, kurios 
padarė daug žalos.

Šiandie

PROGRAMAS

I. Birutės Choras

II. Orkestrą

Lietuviu
iš Radio Stoties WLS.

345 metrų—870 kilocycles

Spalio 8, 1929
nuo 8:00 iki 9 valandai vak

(Central Standard Time)

III. Kalba — P. Grigaitis
IV. Dainos — J. Ramanauskas

V. Orkestrą

VI. Dainos — Vera Stradomskiutė
VII. Dainos — Karolius Sarpalius

VIII. Orkestrą >

IX. Birutės Choras, po vadovyste
p. Steponavičiaus



------

liūdnas

NAUJIENĄekonomija

kulkos

VALANDA

PIRK SAU Lietuvių bylos

KRAUTUVES Fairfax 5000

SENOVĖS
PRAŠALINTASTAPO

Vą'Kf/L

Lengvus Iš 
mokėjimai

pastangų, o 
, vaisių. Ar

vius veik nesirodė. Bet kai to
kiam svarbiam reikalui mielai 
sutiko dainuoti rytdienos masi
niame mitinge. Bus ir daugiau 
solistų.

Tad visi bukite rytoj vakare 
Lietuvių Auditorijoj! S.

C 1929 
The American 
Tobacco Co..

Ateikite i bile ku
rią musų sankro
vą dėl nemokamos 
demonstracijos

_ ,,, . jr dėl 
BUTU JŪSŲ NAMUOSE

prieš Tho-
506108

Didelė Nuo 
laida

1 BŪT . įcĄHTBlgį,

Minėkime Vilniaus 
dieną

patriotiz- 
šeštadienio “Naujienose” 
ilgoka korespondencija, 
aprašyta Bridgeporto 

susivienijimo 
Namų savininkai

Šiandie — per radic, o rytoj 
Lietuvių Auditorijoj

Tarp Chicagos 
Lietūkiu

No Business, visi

Knezavich prieš N
506663

už jūsų seną Ra 
dio, Pianą ar Fo 
nografą

Pirmadienio poryčiu maršuo- 
ju mūsiške Halsted gatve. Su
stojau prie 32-ros. Pro mane 
praeina būrys negrų. Paskui 
daugiau. Viso kokia dvidešimt.

Rodosi, nieko tokio. Bet į 
bridgeportiečius negrai, matyti, 
padarė įspūdžio. Jie išbėgo gat
vėn ir ginčijasi: vieni tvirtina,

nustebau.
— paaiškino komisa- 
State gatvės kuone 

Pasiekti ją plyšta 
čebatai. O politine 
tarpe kita ko, ir 

taupumo klausimais,

negalime tos
negalime

Krautuvę ir padarykite palyginimą—Majestic 
su mumis, nes mes nerokuosime jums 
suteiksime patarnavimą per 2 metu

Paulina Wallis 
mas Wallis, bylos No. 
Suparior crt., divorsas

Citizens State Bank of Mel- 
rose Park prieš P. B. Kionka, 
James Yasulis, adm. etc., Char
les J. Wolf ir kitus, bylos No. 
506446, Superior crt.

Eva Bratinevich prieš Peter 
Bratinavich, bylos No. 506486, 
Superior crt., divorsas.

Zygmund E. Jakubowski prieš 
St. Pelar and Si. Paul llunga- 
rian Grcek Catholic churcli, 
Joseph Koscis, Joseph Fe tako 
ir kitus, byla uždaryti meka- 
nikų lynų sumoj $2,930.90.

Tony Calebras prieš Beit By. 
Co. of Chicago, bylos No. 506- 
642, Superior crt., byla dėl 
$35,000.

Lucy
Knezevicb, bylos No.
Superior crt., divorsas

O ve lietuviško komisaro pa 
moka iš politinės 
Užklausiau jo, ai 
juokdarių kalboms 
misarai, norintys

Progresą* padaryta. Mes pašalinant nepamatuotą 
erzinančius nuodus iš

šeštadienio popieti 
smarkumu įriedėjo laikraščių 
ir knygų krautuvčn vaikiščias 
kokių 9 metų.

Duok, girdi, jam greičiausia 
“nigerių peiperj”: antai ant 
kampo 32-ros ir Halsted juod- 
veidis stovi — gal nupirks.

Pasigavęs komisarų lapų, vai
kas galvotrukčiu išbėgo. Porai 
minučių praslinkus, jisai vėl 
pasirodo ir grąžina laikraštį, 
sakydamas 
apsiprato ir nebeperka

Jau devyni metai sueina kaip 
lenkai išplėšė musų sostinę Vil
nių ir tebelaiko jį savo naguo
se. Bet mes 
skriaudos užmiršti 
užmiršti savo Vilniaus ir 
liauti kovoję už jo atgavimą

Jus užgirsite puikiausią Lietuvių muziką patiektą jusu ausims, 
kaip gali patiekti tik Majestic tyras, be jokio ūžimo, balsas. Leis
kite Western Radio and Electric Stores sankrovoms įvesti į jūsų 
namus vieną šių nepalyginamai puikiausių setų. Turėjimas reikalų 
su mumis yra jūsų garantija patikimo ir mandagaus patarnavimo.

Reikia pasakyti, kad komisą 
rų piršlybos lietuviams prisi 
imti negrus “ant burdo” pagim 
dė temą neišsemiamoms kai 
boms ir “diskusijoms”.

cigaretose darytose senoviniu budu.
Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LUCKY 

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

O štai komunistų 
mas”. 
tilpo 
kurioj 
namų savininkų 
susirinkimas 
tarėsi klausimu, kaip padaryti 
restrikcijas, kad neįsileisti neg
rų Bridgeportan gyventi.

Matyt, kad šis aprašymas 
komisarams nepatiko. Kaip 
mane informavo, vienas ko
munistas Brighton Parke nu
pirkęs visas dienraščio kopijas 
iš dviejų standų ir sudeginęs. 
Jisai padarė tatai vaduodamas! 
“prakilniu tikslu”, — kad neuž
sikrėstų Bridgeporto namų sa
vininkų upu kitų kolonijų lietu
viai.

• remia šią didžiausią lietuvių pirklyhinę įstaigą. Jus pasinaudosite 
čia yra įsteigtos dėl šios Įstaigos rėmėjų ir jiems d.aleistina pilnai 
V; ‘geresnių prekių, užtikrinimą žeinesnioms ir teisingoms kainom 
inu ir pilnu patenkinimu. Todėl naudokitės šioms privilegijoms, 

MAJESTIC RADIO T------- -------
KRAUTUVIŲ, PEOPLES FURNITURE CO,

reikalauja darbininkų gerovė 
gi jos reikalavimą remia politi 
nė ekonomija.

— Politinė
bendro ji turi su juodomis se 
sėmis?

—Žinai - 
ras — iki 
mylia tolio 
tairai arba 
ekonomija, 
įdomauj 
musų darbuotės derinimu 
dėti juo mažiau 
gauti juo daugiau 
aišku ?

—Hm...
—Mes viską darome sulig 

Gosplanu — užbaigė komisa
ras “pamoką iš politinės ekono
mijos”.

(“Gosplanas” yra vyriausioji 
įstaiga įvairioms Sovietų ūkio 
šakoms derinti).

Bridgeiortietis.

ekonomijos, 
yra pamato 
buk jie, ko- 
atgabenti į 

Bridgeportą ne tiek juodus bro
lius, kiek juodas seses.

—šiuri — atsakė jis. — To

ieriniai Pinigai Turi Verte! .

■prietaras

& ELECTRIC STORES
4803 West 22nd Street 

CICERO 388
1501 E. 53rd St

ir susidraugauk su didžiausia ir atsakomingiausia 
Lietuvių Kompanija Amerikoje!

Kuomet jus pirkaite radio iš PEOPLES FURNITURE CO. Krautuvės, jus tapsite draugu tarpe tūks
tančių narių kurie tvarko 
visoms privilegijoms l$urįį 
gėrėtis: didesniu pasirtųM 
rėtis mandagesniu patartu . , ,
tamstų pačiu saugumo ir gerovės, žiūrėkite kad 
NUVEŽTAS Iš ATSAKANČIAUSIŲ LIETUVIU

“ta spraginimas padarė”—
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas eiga 
retų 
kaltinimą cigaretų prašalindami 
tabakų.

NAUJIENOS, Chicago, III 
.. .......................... llll ».ll>.l »■ . .............................................................

komisarų gazietai, o kiti, kadšiandie ir rytoj apvaikščioki 
me Vilniaus, dieną 
jo užgrobimo sukaktuves, pro
testuokime pasauliui prieš pa
darytą Lietuvai skriaudą.

Šiandie minėsime per radio 
iš WLS stoties (8 iki 9 vai va
kare), nes šios dienos Lietuvių 
Valandos programas bus pa
švęstas Vilniaus dienai.

Rytoj gi visi bukime Lietu
vių Auditorijoj, kur bus didelis 
masinis mitingas su dideliu mu
zikaliu programų. Kalbės ge
riausi kalbėtojai. Dainuos Bi
rutės Choras, Jaunoji Birutė, 
kvartetas ir keli solistai-ės. 
Dainuos taipjau mažai girdėta 
gera dainininkė, p-lė Sofija Paš
kevičiūtė. Ji dainuoja anglų te
atruose, bet iki šiol pas lietu- i kad negrai eina padaryti vizitą

Atsilankykite šiandien į PEOPLES FURNITURE CO. U
Radio musų kainas ir patarnavimą. Tamsta gražiai sutiksite 
jokią palukų ir carrying charges; įrengsime jūsų namuose ir 
visai veltui.—
Mujc.lic Radio mados 91 kaip parodytas, yra didžiausia šią dienu radio vertybe,
kinio kaina be tūbų tik ..................... 1................... ................. .......... .....  ............................. Zp I w I «vv

Kini galite pirkti su mažu įmokėjimu ir *2.00 savaitiniais mokesčiais išmokėti.
Turime didį šlaką dėl greito pristatymo kaip mados 91 taip ir 92 ir kombinacijos Majestic Radio 
su gramafonu mados 181.
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio Vakarais.
Demonstracija yra suteikiama jūsų namuose per musų mandagius pardavėjus visai veltui, Pašaukite

Hemlock 8400

Didžiausios Lietuvių Radio, Pianų, Rakandų, ir t. t. 
Krautuvės Amerikoje

UŽSUK—Lucky Strike šokią Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantię iki Pacific 
tinklą N. B. C. ętotierf.

Senoviškas prietaras auklėjo tamsūniską baimę ir nepasitikėjimą popieriniais pinigais. AMERIKOS INTELIGENTINGU MAS

«167»° *
Tubes

ATDARA VISĄ DIENA NEDĖL1OJ

Mightyf”
Monarch of the Ait

• 13 7?.°Tubes
4126 W. MADISON ST.

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

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

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

ATDAROS KIEKVIENĄ VAKARĄ

4126 W. Madison St 6747 Stony Island
Van Buren 4446 Avenue

Kedzie 7400 Plaza 1313
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ŠI VAKAR IŠ WLS STOTIES- 8 IKI 9 V AL. 
« 

4

”

Būtinai pamatykit kombinaciją—Majestic ir Fonografą, Modelis 181 elektriškai operuojamas 
Kaina $265*00 be tūbų

GRIGSBY- GRUNOW COMPANY, CHICAGO, U. S. A.
Worldfs Largest Manufacturers of Complete Radio Receivers

THE HARRY ALTER CO., 340 N. Dearborn St., Chicago, I1L, Whitehall 8300

TIK KELI DOLERIAI ĮSTATYS MAJESTIC Į JŪSŲ 
NAMUS... LIKUSIEJI PATOGIAIS IŠMOKĖJIMAIS

Llceiued under patents and appll-
Otrtions of R. C. A. and R.F.L.,ab» 
fey Lektlphone, Laiveli 9 Dunmora 
asui Hofan Llceme Amciattu

M O N A R C H

Pasukimas rankenutės ir jus busite nunešti atgal į Lietuvą... švelnios meilės 
dainos... liaudies dainos... sujudinantis maršas... viskas ateis su krištolo 
tyrumu ir Majestic vaizdinga realybe... kokios nerasite jokiame kitame sete 
už jokią kainą... ir po Lietuvių programo atsisukite bile kurią kitą stotį... 
Chicagoje ar mieste tūkstančio mylių atstume... jos ateis tiek pat aiškiai... 
Pašaukite savo pardavėją šiandie.

M
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“Jei visa tai žino, gerb. 
Arkivyskupas, tai kodėl tyli? 
ir ko laukia? Ar jis laukia, 
kad mes, kunigai, nesulauk
dami nurodymų iš viršaus, 
imtumės elgtis savarankiškai 
taip, kaip mums sąžinė ir 
musų pavadinimas liepia elg
tis, skelbiant iš sakyklų žmo
nėms neklausyti neteisėtos 
vyriausybės, sulaužiusios 
priesaiką, pamynusios musų 
šalies įstatymus po kojomis, 
ir liepiant nebemokėti 
mokesnių.

“Gal, musų Ganytojas, 
kivyskupas, lieps nutilti,
kydamas: ‘Atiduokite Keza- 
rui, kas Kezaro’. Bet mums 
tuomet teliks atsakyti, kad 
Valdo Maras ne Kezaris, bet 
pragaro išpera, parmazonas... 
ir kad tokio išgamos nebega-

jai

Ar- 
sa-

DVI GALINGIAUSIOS PASAULYJE VALSTYBĖS

Kuomet dabar eina asmeniškos derybos dėl sutar
ties karo laivynų klausimu tarpe Amerikos ir Anglijos 
valdžių galvų, tai įdomu pažvelgti į kai kurias skaitli
nes, rodančias šitų dviejų valstybių reikšmę pasaulyje.

Britanijos imperija, kaip rašo Berlyno “Deutsche 
Allgemeine Zeitunt”, apima 30,812,400 ketvirtainių ki
lometrų žemės plotą, t. y. penktą dali viso pasaulio sau
sumos. Jungtinių Amerikos Valstijų plotas yra 9,754,- 
500 kilometrų ir sudaro tryliktą dalį visos žemės sau
sumos. L i- h Į

Gyventojų Didžiojoje Britanijoje yra 435,059,000, 
t. y. 24,2% visų žemės gyventojų. Vadinasi, kiekviėnas 
penktas žmogus ant žemės kamuolio yra britų imperi
jos pilietis. Jungtinės Valstijos turi 109,022,000 (tiks
liau: 120,000,000 su viršum) gyventojų, arba 6% (gal 
daugiau, kaip 7%) visų žmonių.

Kartu šios dvi anglų kalbą vartojančios valstybės 
turi beveik trečdalį visos žemės gyventojų!

Bet ekonominiu atžvilgiu jų dviejų svarba yra dar 
didesnė. Sakysime, vilnų tos dvi valstybės 192,6 m. pa
gamino daugiaus kaip pusę viso pasaulio “vilnų der
liaus”. Medvilnės (vatos) jiedvi turėjo trečdalį, o gu
mos (kaučuko) beveik visą pasaulio derlių. Anglių jos 
dvi pagamino žymiai daugiau, negu visos likusios pa
saulio valstybės. Žibalo (naftos) jiedvi pagamino 75% 
viso pasaulio gamybos. Geležies ir plieno produkcija 
Britanijoje ir Amerikoje siekė 61,2,89,000 tonų iš 98,094,- 
000 tonų visos pasaulio produkcijos.

Todėl aišku, kad jeigu šios dvi valstybės susitar
tų, tai susidarytų jėga, kuri galėtų kontroliuoti visą 
pasaulį.

Bet Amerikos prezidentas ir Britanijos premjeras 
tariasi ne tam, kad užkariauti arba pavergti pasaulį. 
Jų dviejų tikslas yra patiesti tvirtą pagrindą taikai tar
pe pasaulio tautų. Kuomet taikai tarnauti stoja tokios 
galybės, tai žmonija gali sd vilčia žiūrėti į ateitį.

lime mes klausyti, nei liepti 
tikintiems klausyti.”' 
Šveicarijoje leidžiamam krikš

čionių laikraštyje įdėta taip pat 
kolektyvis laiškas, per kur| kal
ba ištisa Lietuvos kunigų “Sar
gų” grupė. Tenai jau tiesiog 
grasinama Lietuvos episkopa
tui, kad kunigai, per mėnesį 
laiko nesulaukę bažnyčios vy
riausybės žodžio, ims veikti sa
vo atsakomybe. Laiške skai
tome :

“Aš Lietuvos kunigų gru
pės vardu prašau paskelbti, 
kad mes lauksime dar kurį 
laikų, parėdymo Lietuvos epi
skopato, bet jei nesulauksi
me šio parėdymo, mėnesio 
bėgyje, pradėsime veikti sa
varankiai, kaip mums Dievo 
balsas per musų sąžinę mums 
liepia elgtis... Kun. A. I.”

pavyksta, sulyginant su Lietu
vos gyvenimu, neblogiausiai su
sikurti.
ALSS. kontaktas su vietinėmis 

socialistų organizacijomis
Pasirodžius “La Vanguar

dia” straipsniams apie Argen
tinos Lietuvių Socialistų Są
jungos susikūrimą ir pradžią 
veikimo—tuęj valdyba gavo 
daugybę laiškų iš vietinių so
cialistų organizacijų: knygynų, 
svetainių, spaustuvių, kliubų, 
koperatyvų, profesinių darbi
ninkų sąjungų etc. Sulig gali
mybės ALSS. mezga ryšius su 
minimomis organizacijomis. Ki
tos lietuviškos “organizacijos” 
jokių santykių su vietinėmis sa
vo ideologijos organizacijomis 
neturi.

Cerro masonų ložės iždininkas. 
Sekančiame savo susirinkime 
ALSS. formuluos atsikreipimą 
prie Amerikos Lietuvių Socia
listų Sąjungos, bendradarbiavi
mo ir kontakto palaikymo tiks
lu.—B. K. Algimantas.
Buenos Aires, 
Rūgs. 7, 1929.

TĖVAI SUPRATO- ŠIO KŪDI
KIO KALBĄ

KUNIGŲ PASIPIKTINIMAS!
SAVO VYRIAUSYBEApžvalga

Pabėgusieji į užsienį Lietu 
vos klerikalų šulai ėmė leisti 

Šveicarijoje savo laikraštį 
“Tautos Sargą“, kurį redaguo- 

i ja p. J. Gabrys, šis laikraštis 
Anglijos ptemjeto MacDo- ia^uį aštriai puola dabartinius

naldo atvykimas į A. meti ką tai Lietuvos valdovus, vadindamas
lyg skaudi rykštė mus ko- jUos “žmogžudžiais”, “bandi

tais”, “uzurpatoriais”, “krauge-
. riais” ir t.t.

j j, kaip iš proto išsikraustę. ! vilniškis emigrantų “Pir
štai, Biooklyno įaudonųjų myn” paduoda įdomių iš jo iš

davikų organas, pripasakojęs traukų Pav .<T< s.ge- įd5ta 
begėdiškiausių melų apie Ang-|vjel,0 amerįkiečio kunigo 1. K.

MELAVIMO MANIJA

munistiškų laikraščių redakto
riams. Jie šmeižia ir plusta

lijos darbininkų vado “nedory
bes”, rašo:

“MacDonaldo atsilankymas 
pas prezidentą Hooverį ve 
kokį turi tikslą- slapta ge
riau apdirbti planus karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

“Tuo punktu, prieš Sovie
tu Respubliką, tai galvos 
Amerikos ir Anglijos impe
rializmo galės susitarti, nors 
ir grieždamos dantimis’viena 
prieš kitą...

“Dabar, atvažiuodamas 
Amerikon, saldžiai čiauškė
damas apie taiką, MacDonal- 
das tik šiam kartui neva į- 
kiša Anglijos imperializmo 
kardą į makštis, kad pa
skleisi minioms iliuziją, prie- 
gaulę, kad pasaulis einąs lin
kui taikos. Bet tas kardas 
yra aštriai nutekintas, visų 
pirma, bendram imperialistų 
karui prieš Sovietų Sąjungą, 
o paskui naujam pasauliniam 
karui, kuriame dvi vyriau
sios figūros tai bus Anglija 
ir Amerika.”
Kritikuoti šituos komunistų 

kliedėjimus, žinoma, nėra jokio 
reikalo, nes vargiai rasi tokį 
kvailą žmogų, kuris jais tikę-1 
tų.

laiškas, kuris skamba taip:
“Lietuvos reikalai mums 

amerikiečiams labai rupi. 
Blogais keliais važiuoja da
bartinė Lietuvos vyriausybė. 
Kuom tas viskas užsibaigs, 
nesunku atspėti..! Maža Lie
tuvos valstybe ne rusų, bet 
savųjų engiama, ko ji galės 
susilaukti? Amerikiečiai mes 
jau rankas nuleidom. Lietu
vos vaduotojų kraujas ir gy
vybė, o musų šioks toks pi
niginis prisidėjimas nueis gal 
niekais...

“Nesuprantam mes, kuni
gai, Lietuvos Episkopato.— 
Ko jis laukia, ko jis tyli? 
Ar nelemtas likimas jiems 
burnas užgniaužė ? Lietuvą 
laukia Meksikos likimas, ar 
dar blogiau, nes Meksika ne
maža valstybė ir užsienis dar 
skaitosi, 
leista 
visur 
šaulio 
kiam
čiausiam Amerikos 
ty: ‘New York Times’, nuolat 
telpa baisiausiai nepalankus 
Lietuvai straipsniai.”
Tas pats kunigas, laiško au

torius, toliau sako:

O Lietuva visų ap- 
niekur draugų neturi, 
priešai ir galingos pa- 
spaudos pašaipa. To- 
didžiausiam ir rim- 

dienraš-

THEATRE
3140 S. Halsted St.

Argentinos Lietuvių Soci
alistų Sąjungai Susitvėrus

(“Naujienų” Korespondento)

bendrai kovojo prieš ALSS. kū
rėjus. Nekuriuos įskundinčjo 
darbdaviams ir motė iš darbų. 
Bet susipratusi visuomenė ne
paiso ir vis plačiau dedasi prie 
ALSS.

visuo- 
parti- 
pulda- 
Fašis-

Pirmoji “bomba” 
f

Po kelių pasitarimų pažangio
ji Buenos Aires lietuvių darbi
ninkų visuomenė išleido “mani
festą“, paskelbdama reikalingu
mą Argentinos Lietuvių Socia
listų Sąjungos kūrimo. Kilo ne
paprastas susidomėjimas 
menėje, o “veikiančios” 
jos vienbalsiai sustaugė, 
mos Sąjungos tvėrėjus,
tiškas šundaktaris St štabins- 
kas savo su konsuliu Skinkiu 
“sutvarkytame” “A. L. Balse” 
tuoj kreipėsi prie Maskvos šun- 
karių rytoj iečių, pasisiūlydami 
bendran frontan prieš gimstan
čią ALSS. Šunkariai su šun
daktariu, pajutę, kad jų maka- 
noms (“monke bizniui”) gręsia 
pavojus, subliurbė, kad su so
cialistais niekas neis. Bet vi
suomenė įdomavosi.

Pirmas ALSS. Parengimas
Pirmas ALSS. parengimas 

(koncertas, prakalbos ir šokiai) 
įvyko 10 dieną rugpiučio š. m. 
Nors tik plakatais tapo pagar
sinta, bet parengimo vieton, 
“Sociedad Jose Verdi” teatran, 
prisirinko virš AŠTUONIŲ 
ŠIMTŲ puikiausios Argentinos 
dėtuvių darbininkų 
Koncertinėj dalyje 
ponia Daratėnienė 
ukrainiečių baletas,
žonglioras Lengaudas ir t.t. 
Kalbėjo mokytojas P. Čiucelis 
ir Argentinos 
jos delegatas 
kurio žmona, 
rų Socialisčių
tore sudarė kontaktą tarpe Ar
gentinos ir Anglijos moterų so
cialisčių organizacijų, Inaugu
racijos iškilmių pirmininku bu
vo Kastantas Norkus. Publika 
buvo nepaprastai patenkinta ir 
linksminosi iki 5 vai. ryto. Są
jungai pelno liko apie 400 pezų.

publikos.
dalyvavo 

(gitariste), 
Žemaitijos

Socialistų Parti- 
Demetrio Buira, 
kaip Arg. Mote- 
Sąjungos sekre-

J. Jokūbaičio duosnumas
Poros didelių pirmos rųšies 

restoranų savininkas gerb. Jo
nas Jokūbaitis, atsilankęs mi- 
niman parengiman 
Sąjungai 100 pezų, 
Sąjungos laikraščio 
fondam

ALSS. leidžia laikraštį
Rugsėjo pabaigoj pasirodys 

pirmas ALSS. leidinys “NAU
JIENOS“. Tai bus vienkarti
nis pavyzdinis leidinys 4 pus
lapių. Po kelių mėnesių ren
giamasi išleisti savaitraštis tuo 
pačiu vardu.

Tolimesnis ALSS. veikimai
ALSS. savo raštinę patalpino 

prie Argentinos Partido Socia
listą 3-čio skyriaus. Iš ten ir 
iš kitų šalių socialistai prašali
no komunistus, kurie tuom var
du prisidengdami prilysdavo. 
Sekantį mėnesį Sąjunga atida
ro ispanų ir lietuvių kalbų mo
kyklas. Savo nariams pamo
kos bus duodamos veltui. Rug- 
piučio 24, ALSS. parengė va
karą Avellanedos kolonijoje ita
lų socialistų svetinėje “Liberta 
Italia.” Buvo pilna sale lietu
viškos publikos. Spalio 5, ALS 
S. rengia milžiniškas iškilmes 
vėl Jose Verdi teatre. Rugsėjo 
6 d. ALSS. surengė oficialį su
tikimą KIPRUI PETRAUSKUI, 
kuris dabar dainuoja geriausia
me Pietų Amerikos teatre “CO- 
LON”, Buenos Aires, žodžiu, 
ALSS. labai sekasi, i

ALSS. Valdyba
Argentinos Lietuvių Socialis

tų Sąjungos valdybą dabar su
daro šie draugai: P. Daratė 
nas, P. čiucelis, ponia Daratė- 
nienėj K. N. Norkus, A. žide- 
lis, A. žr.utis, J. Vaitkus, B. 
Graibus, J. Galvuogis.

Perskaitytus laikraščius ar 
knygas Amerikos draugai gali 
siųsti šiuomi adresu:

Union Socialistą Lituana en 
la Republica Argentina,

Calle Azara 1406, Barracas, 
Buenos Aires.

ALSS. jgialiotiniai

Kad butų galima pasiekt pla
čias lietuvių mases Argentinos 
Respublikoje ii’ kaimynėse res
publikose ALSS. paskyrė savo 
įgaliotinius, kol susitvers musų 
skyriai. Po Buenos Aires se
niausia ir skaitlingiausia lietu
vių kolonija yra Rosaria de 
Santa Fe. Ten Sąjungos įga
liotiniais yra inžinieriai Juozas 
Bukevičius ir Ryšelis. Tolimoje 
Patagonijoje musų įgaliotinis 
yra Juozas Švenčionis, mokyto
jas, kuris ten užima aukštą vie
tą petroleo kompanijoje kaipo 
tarnautojas. Uruguayaus res
publikoje įgaliotiniu yra prašy
tas Ildefonsas Lengvinis, fri- 
gorifiko Swifto direktoriaus pa
dėjėjas, kuris yra žymus ma- 
sonerijos veikėjas ir Vilią dėl

“Mes manėm, kad mes netek
sime kūdikio, dantims dygs- į 
tant”, sako Kentucky motina, i 
“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. 
Fletchėr parašas yra ženklas 
tikros Castoria.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

8, 9 ir 10
Bus rodoma visas kalbanty

sis paveikslas

“Half Marriage”
dalyvaujant

Olive Borden, Morgan Farley

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Hunt for Tiger 
Kalbančios žinios.

paaukavo 
busiančio 
išleidimo

lietuvius
Socialis-

ir 16 dienų laidose, 
tai buvo interview su 
delegatu K. N. Nor- 
antras, tai ALSS. in- 

aprašymas, ilius-

“La Vanguardia” apie
Oficialis Argentinos 

tų Partijos organas, dienraštis 
“La Vanguardia” patalpino pla
čius aprašymus apie Lietuvą ir 
apie Argentinos lietuvius rug
sėjo 10 
Pirmas 
ALSS. 
kum, o
auguracijos 
truotas lietuvių publikos pavei
kslais. Tokių gražių ir teisin
gų aprašymų apie lietuvius 
Argentinos spaudoje dar nebu
vo buvę.

Makaųiadoiai Nusiminė
Bolševikai ir fašistai baisiai 

nusiminė ALSS. sėkmingais 
pradiniais žinksniais. Kad ne
prarast paskutinių davatkų jie 
darė bendras konferencijas ir

Interesuojamasi Amerika
Argentinoje gyvena daug lie

tuvių, kurie prieš karą gyveno 
Šiaurės Amerikoje. Ypatingai 
tie žmonės interesuojasi Ame
rika, t. y. Amerikos lietuvių 
darbininkų gyvenimu ir visuo
meniniu veikimu. Mes ir čia 
girdime, kad ir tikroje Ameri
koje darbininkui ne pyragai ir 
kepti karveliai iš dangaus ne
krinta. Spiesdamiesi organiza- 
cijosna mes čia būdami norime 
sekti Jūsų draugai amerikiečiai 
gyvenimą, kad galėtume imti 
iš Jūsų visuomeninio ir kultū
rinio darbo pavyzdžius. Tai tok
sai yra visų pažangesnių Ar
gentinos lietuvių darbininkų 
nusistatymas ir noras. Taigi ne- 
siskupėkite palaikymo kontak
to su mumis. Gyvenimas ir 
čia sava vaga rutuliuojasi ir 
per begalinius vargus ir bega
liniai sunkų darbą nekuriems 
amatuinkams ar šiaip ištver- 
miugesnicnis žmonėms ir čia

PAMATYKIT pilną pa
sirinkimą naujų rudeni- 
nų PORTIS KEPURIŲ, 
kurios yra visų mėgia
mos dėl gerumo materi
jų, pasiuvimo, gražumo 
ir madingumo. Jaunieji 
ypač pamėgo šias ke
pures. $1.95 iki $2.45. 
Atdara ned. iki 12:30 v.

BARNEY PETKA’S 
Men’s Furnishings 

4171 Archer Avė. arti Richmond St.

Išmokit Skrybėlės Dirbti
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 

Dezaininimas ir siu
vimas skrybėlių mo
ka $25—$50 j sa

vaitę.
Musų lavinimas pri
rengia jus vietai i 
trumpą laiką, die
nomis ar vakarais.

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

Fashion Millinery School
190 N. State St. kampas Lake St.

Garsinkitės Naujienose
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

West Side
Si mano Daukanto Budavojimo 

ir Skolinimo Bendrovės va
karas

Ketvirtadienio vakarą su
rengta paminėjimas Simano 
Daukanto Budavojimo ir Skoli
nimo Bendrovės 25 metų su
kaktuvių. Paminėjimas su
rengta Meldažio svetainėje, 
2244 W. 23-rd place.

Programas prasidėjo 8 va
landai išmušus. Adv. Jonas 
Kučinskas, vienas tos spulkos 
darbščiųjų veikėjų, pirmininka
vo.

įvadinėje kalboje jisai nuro
dė, kad kalbama bendrovė pra
dėjo savo darbą turėdama ke
letą dalininkų ir vos keletą 
šimtų dolerių. Šiandien ji na
rius skaito šimtais. Per 25 me
tus bendrovė išskolino $1,886,- 
875. Per tą laiką 900 paskolų 
iš bendrovės ant namų išduota. 

suorganizuota pirmoji spulka. 
Per 12 metų šis žmonių būrys 
taupi nęs savo pinigus, po pa
skirtą sumą kiekvieną savaitę 
padedamas. Į 12 metų jie jau 

’ turėję $100,000 kapitalą na
mams įsigyti. P-nas Rybicki 
pažymėjo dvi svarbiausias spul- 
kų užduotis—tai auklėti tau
pumą ir ukdyti norą įsigyti sa
vo namą. Jisai nurodė, kad 
Suvienytose Valstijose šiandie 
esama netoli 13,000 spulkų; ne
toli 13,000,000 spulkų narių; 
o spulkų kapitalas netoli 9 mi- 
liardų dolerių. Tik Illinois 
valstijose visų spulkų kapitalas 
galima skaityti apie 460,000,- 
000 dolerių. Pinigų
spulkose esanti saugi, saugesnė 
nei kitokiuose investmentuose. 
Tikslas spulkų kiltas. Visas 
spulkų veikimas svarbus Ame
rikos gyvenimui.'

Perstatyta dainuoti p. Sabo
nis. Jį publika iššaukė dai
nuoti antru kartu.

Adv. Kučinskas aiškino, kaip 
saugu taupyti pinigus spulko
se. Nurodė, kad galima pradėti 
;aupyti nuo gimimo dienos. Če
kai tai daro. Ir kuomet vaikas 
ar mergaitė paauga, tai jau 
yra pinigų leisti juos mokslan 
ar kitokiems svarbiems reika-

padėtis, kesčių

Roseland
Sorkės

Tur būt niekas negali tokias 
sorkes krėsti, kaip raudonieji 
komunistai. Jie “gvalt” šaukė 
per savo gazietą, kada buvo pa
siūlyta draugijų delegatams pa
daryti tarimą, kurie laikys su
sirinkimus “Aušros” kamba
riuose, kad mokėtų už susirin
kimus. Komunistai tada ker
šydami tvėrė visokias susaides, 
nežiūrėdami ar bus narių ir 
nešdavo protestus, pareikšda- 
mi, kad “nemokėsime jokių mo- 

už susirinkimus”. Jau 
tada buvo permatomu, kad ko
munistai eina prie ardymo 
“Aušros” knygyno.

Turiu pasakyti, kad tas dar
bas jiems pasisekė. Knygynas 
išardytas. Turėdami keletą so- 
saidžių su “užkariautomis”, va
saroj laiką šiaip ir taip galėjo 
praleisti, važinėdami automobi
liais miškuose. Bet žiemai at
ėjus, nėra kur jiems pasidėti.

Taigi keletas komunistų pa
stumdėlių suplanavo paimti 
štorą. Ar tik jie nebus paėmę 
pavyzdį iš munšainierių ?

Keletas žmonių mane kkįu-

įnešimą sutverti chorą, kitas 
parėmė. Įnešimas priimta di
džiuma balsų.

Šiandien skaitau gazietoje, 
kad bus tveriamas choras iš 
Pusžemaičio draugų. Tavorš- 
čiai vis gudravodami taip da
ro, kad paslėpti savo “darbus” 
nuo pasekėjų. Bet visi dar at
simena, kad tavorščiai rinko 
aukas Lietuvos baduoliams; 
taipgi atsimena, jog tavorščiai 
paskui paskelbė, kad jų aukų 
niekas nenori Lietuvoje. Jeigu 
jau buvo visiems žinoma, kad 
aukų nepriims, tai kam tada 
buvo jas rinkti?

Kuomet komunistai turi savo 
rankose pinigus, tai jie visada 
sako, kad jų aukų nepriima. 
Kodėl jie rinkdami to nesako? 
žinoma, jeigu tą pasakytų, tai 
negautų aukų.—žvalgas.

Bolševikų išradimai
Bolševikų kičino bųrdingie- 

riai pirmu kartu surado, kad 
negrai yra žmonės. Savo išra
dimą jie viešai paskelbė. Ren

ata aukas.
Tie patys tavorščiai išrado, 

kad Rusijos bolševikams rei
kia traktorių. Renka .aukas.

Qras atvėso, bet tavorščiai 
dar vis prakaituoja. Surangė 
kelis vajus. Renka aukas.

Matantis.

Ar Jus Esate, Nusika
mavę, Silpni, Nervingi?

Kad turėti stiprų kūnų ir išsiga
lėti sunkiai dirbti per dieną ir paskui 
vakare jaustis “kaip dviejų metų vai
kas,” jus turite trys sykius i dieną 
gerai ir su skanumu pavalgyti ir pa
skui tinkamai maistą suvirškinti. Jei
gu jus negalite valgyti, negalite mie
goti, negalite dirbti, tik paimkite 
goti, negalite dirbti, tik duokite pro
gos Tanlac padaryti tai jums, ką jis 
padarė milipnams.

Mrs. Charles L. Stults, 1127 St. 
Mary’s Avė., Fort Wayne, Ind., sa
ko: “Aš buvau mažakrauje — tik 
oda ir kaulai. Išgėrusi tris bonkas 
Tanlac aš galėjau atlikti visus savo 
šeimininkės darbus. Tanlac labai pa
gelbėjo mano konstipacijai. Sugryžo 
man raudoni skruostai ir aš užaugau 
40 svarų.” i

Tanlac yra pastebėtinas vaistas nuol 
nevirškinimo, konstipacijos, — gasų,Į 
skausmų, aitrumo, kvaitulių ir gal- 1 vos skaudėjimo. Jis sugrąžins pra- ’ 
rastą apetitą, pagelbės suvirškinti I 
maistą ir atgauti sveikatą ir svori. J 
Jie neturi mineralinių vaistų; pada
ryti yra iš šaknų, žievių ir žolių, pa
čios gamtos vaistu sergantiems. Kai
nuoja mažiau kaip 2c už dožą. Gau
kit bonką nuo savo aptiekininko. Pi
nigai bus sugrąžinti, jeigu jie nepa
gelbės.

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

Opcri 
Sundaya 

from
11 A. M. 

to 3 Ę, M

Libcr&I 
atlcw«nce oti 

your old 
tnuatcal 

inctrument

Model 92 
Shown Above

šį vakar iš WLS stoties paskelbs speciales 
MAJĘSTIC Sąlygas.

Midwest pasiūlo mažiausį Chicagoje įmok ėjimą, kar 
tu su geriausia visame mieste patarnavimu.

PASISKUBINKITE
. Ateikite tuojaus ir susi-

tarkite apie prista-
tymą šio Galin- g

gojo Oro Vie- .k F
L?Spačlo ffV, Lffc&Į8(l! f

PHONE
NORMAL

M o 1 ask for9431 “ART

"Th* Midwest Way Is the Easiest Way”

6136 S. HALSTED ST. NORMAE 9431
S3oPįN~]ĘVERYEVĘ^IN<pnįįT9:30 QCLOCK|^^

Jei tą skaičių padalinsime, tai 
pamatysime, jogei vidutiniškai 
duota kas metai paskolos 36 
namams įsigyti. Kitaip sakant, 
paskolos duota trims namams 
įsigyti kiekvieną mėnesį. Tai 
juk nepaprasta pagelba! Ir pa
skolinta, kad žmonės savus na
mus įsigytų.

P-nas Kučinskas pertraukė 
savo kalbą ir perstatė dainuoti 
lietuvaitę, regis, p-lę Šiauriutę. 
Mergina buvo iššaukta antru 
atveju dainuoti. Tai jau pub
lika iššaukė ją.

Antras pakviestas kalbėti p. 
Churan, buvęs Illinois spulkų 
lygos prezidentas. Jau senyvas 
žmogus, ilgus metus dalyvavęs 
spulkų darbuotėje čeko-slovakų 
tarpe. Jo kalba buvo įdomi, 
ypač prisiminimai apie senuo
sius laikus Chicagoje.

Palietęs grynai spulkų veiki
mo sritį, p. Churan nurodė, 
kad spulkų ir bankų darbuotė 
nekliudo viena kitai. Spulkos 
yra tik prieinamesnės biednes- 
niems žmonėms. • Spulkos sko
lina pinigus ne investmentų 
trustams, bet tokiems žmo
nėms, kurie nori įsigyti namus 
sau, kad juose gyventi. 1913 
metais sukaks 100 metų nuo 
dienos, kuomet susiorganizavo 
Amerikoje pirmoji spulka.

Adv. Churanui pabaigus kai- * 
būti, vėl dainavo dvi merginos. 
Jų vardai, rodosi, p-les Bagdo
naitė ir’šiauriutė.

Perstatyta kalbėti p. Rybic
ki, dabartinis Illinois valstijos 
spulkų lygos prezidentas. Tai 
dar, palyginti, jaunas vyras, Į 
energingas ir didelis, pasaky
siu,sspulkų patriotas.

Jisai pažymėjo, kad sausio 
menesį 1831 metais, Franklyne, 
Pa., prie Philadelphijos tapusi

lams.
Dainavo dar dvi merginos. Jų 

vardų nenugirdau. Bet jų due
tas man patiko labiau, nei kitų 
dainos.

Paskutinis kalbėjo Lietuvių 
Spulkų Lygos sekretorius, J. J. 
Zolp. Jis turi ypatingą gabu
mą kalbėti vaizdžiai, supranta
mai, pridėdamas kartais juo
kelių. Bet tie juokeliai visuo
met turi svarbios reikšmės iš
dėstomoms mintims nušviesti. 
Jo kalba gyva, įdomi buvo ir 
šį kartą.

Paskutinis dainavo p. Sabo-
nis.—Reporteris.

sė: “Pasakyk, jeigu žinai, kam 
tiems komunistams reikalingas 
storas juk jie tokį štorą tu
rėjo prie Pusžemeičio?”

Taigi pasakysiu. Minėtame 
štore sutilpdavo Pusžemaitis, 
Puskvailis, Kilbasninkas, šiu- 
meikeris, raudonas kontrakto- 
rius ir kiti. Tavorščiai atlikda
vo visokius susirinkimus tame 
štore. Kai kada pusėtinai su
dainuodavo. Ir iš jų pačių 
pasiblaivėję sakydavo, kad bal- 

I sai “nesukoncentruoti”. Ar 
I Jurgio agentai nesupras, kad 
j staugiame ne tuščiomis galvo
mis? Vienas tavorščius davė

Tamstų Naujas Radio Daug Geriau

PHILCO 
ATWATER KENT 
F ADA
R. C. A. RADIOLA 
BRUNSVVICK 
HOWARI) 
STEINITE

Pirmiau matyk musų Radios ir 
dažinok kainas, d paskui pirkite, 
čia lengvus išmokėjimai dėl visų 
be jokio nuošimčio.

Mes esame autorizuoti 
dileriai

Veiks, jeigu bus pirktas iš musų 
Radio Krautuvės ir įstatytas į 
tamstų namus. Kam mokėt dau
giau už Radio, jeigu pas mus 
galit mokėt mažiau.

LIETUVIŲ RADIO EXPERTU 
INŽINIERIŲ KRAUTUVE

GENERAL RADIO STORE
3856 Archer Avenue

Werauzes Perkrausimo Išpardavimas!
$50,000 vertės Radio, Pianų, Victrolų, Rekordų, parsiduoda už visai menką 

r kainą. Sugėdysite daugiau kaip 60c ant dolerio

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

v N
Utarninke, Seredoj ir 

Ketverge, Spalio 
8, 9 ir 10

V1S/1S KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS t

“Jealousy”
dalyvaujant

Jeanne Eagels, Erederick 
Marsh

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

9 METU PAMINĖJIMO DIENOJE,

Spalio 9 d., 1929
išeis

SPECIALI NAUJIENŲ
Laida

HuiTiui

Gražus, naujas grojiklis pianas, su rolėmis, benčiumi, C4QQ 
liainpa, vertės $500, už .................. _........ I vO

Originale Viclor Orlophonic Victrola, orginalia- 
me dirbtuvės bakse, .su elektra, vertės CfiO 
$335, tiktai ........... ..........................................

Nauji Brunswick Rekordai, 75c. vertės, po 10c.
Rankiniai Pianai po.....................................$25 į

Garsinkitės Naujienose

Biznieriai norintieji pasigarsinti šioj 
laidoj, prašomi TUOJAUS telefonuoti 

Roosevelt 8500
O VISI KITI 

SKAITYKITE TOS DIENOS LAIDA

Galima pirkti ir ant lengvų išmokėjimų. Nepraleiskite Progos!

MANUFACTURERS ŪISTRICT WAREHŪUSE
3343 S. Halsted St. Tel. Blvd. 3986

via BĮ
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Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai 
k .'U ........ I ■

Jau keleis atvejais “Naujie
nose” 'tilpo po pluoštą laiškų, 
kuriais klausytojai atsiliepia 
dėl Lietuvių Radio programų 
antradienių vakarais. Tai buvo 
laiškai rašyti lietuvių kalba.

Dabar tenka paduoti verti
mai laiškų, rašytų anglų kalba 
radio stočiai WLS. Kadangi nė
ra galimybės išspausdinti juos 
visus ištisai, tai priseina paduo
ti tik ištraukas arba vien pažy
mėti rašytojų vardai ir vietos 
iš kur laiškai gauta.

Dėkuoja už •ispanų” programą
‘‘Aš tikrai smagėjaus ispanų 

programų, kuri davėt šį vaka
rą. Lauksiu jų busimus antra
dienius”.

Pasirašo p-lū Henrietta Gar- 
rignes, iš Salina, Kansas.

Matote, žodį “Lithuariian” ji 
tur būt suprato, kaip “ispanų”. 
Ir ne stebėtina: ar seniai dip
lomatai patyrė apie lietuvius? 
O ką norėki iš žmonių, gyve
nančių kur nors Kansase?

* ;Jr

O ve kitas:
“Mes dabar klausomės lietu

vių programų”.. Pasirašo — 
John Zdanys, Willow Springs, 
111. .

“Pereitą vakarą klausydamas 
Lietuvių Radio programo nu
girdau, kad žadate siuntinėti 
žurnalą “The Voice of the Air”.

Laišką pasirašo August F. 
Ringemann, St. Mainrad, India
na.

'lai svetimtautis, bet ir jis 
klausėsi lietuvių radio progra
mo ir matė reikalą parašyti 
laišką.

>jc * ;•«

Štai ypatingai malonus laiš
kas :

“Mums labai malonus Lietu
vių programai antradienių va
karais. tšioj apielinkėje randasi 
didelis lietuvių skaičius ir dau-

Perdaug rūgščių da
ro liguistumų - at- 

sikratykit jų!
Rūgštūs skilvis, nevirškini

mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ii 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą surugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuojaus. Skilvis pasidaro saldus 
Už penkių minučių jus v,ėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

Pažinkit Phillips Milk of Mag
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir- 
š|.

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemica1 
Co. ir jos pirmtakuno Chas H 
Phillips nuo 1875 m.

Pus - Balsio 
System a

Užtikrinu, kad dabai 
Smuiką arba Mandoli 
ną grajinsi j 8 lėkei 
jas per Pus-Balsio sy 
šteiną, kad ir nežiną 

nė vienos notos

Frank Borden
4250 Archer Avė.

I
guma jų turi ęadios, pianus, 
viktrolas, etc. Lietuvių muzika 
brangi širdims visų lietuvių ir 
jų vaikams. Ir todėl mes mano
me, jog turime teisės tikėtis 
nors vieną valandą musų mu
zikos, kuriai nekliudytų “džia
zas”, ba jo mes galime klausy
tis 24 valandas paroj”...

Šį šaunų laišką pasirašo p-lė 
Anna M. Novak, Miahanoy City, 
Pa.

Toliau eina glėbis laiškų, ku
riuose pareiškiama tik, kad 
klausėsi lietuviško programo 
antradienio vakarą, kad jis pa
tiko, kad buvo įdomus’ etc. To
dėl pažymėsiu tik kai kurius 
vardus ir iš kur laiškai gauta:

Mrs. Frances Murphy, Gary, 
Indiana.

Edw. Ilarth, Arlington
Heights

Lor raine Robertson, South 
Bend, Ind.

J. L. Minor, Russellville, Ar- 
kansas.

Mrs. M. Knutson, I)e Kalb, 
III.

Mrs. Luther V. Greene, 
Brookville, Kaus.
C. W. Howard, Lyman, South 
Cirolina.

H. W. Werner, Ash-r, Okla- 
homa.

Maurice Ward, Mcnticello, 
Ind.

Jack Waters, Toledo, Ohio.
Mrs. Philip McGuire, Wichi- 

ta, Kan.
❖

Iš kurių tik vietų neatsiliep
ta! Bet štai dar vienas įdomus 
laiškas, kuris parodo, iš dalies, 
kodėl svetimtaučiai įdomauja 
lietuvių programais. Ve ištrau
ka:

“Jau keletą kartų klausiaus 
programų antradienių ir penk
tadienių vakarais. Jus žinote, 
vokiečių ir rusų programai jau 
'priprasti. Bet klausytis lietu
vių ir lenkų programų yra vai
šūs! Mes radio programų mė
gėjai geidžiame ką nors naujo 
ir skirtingo. Aš matau dabar, 
kad mes laukėme ne veltui. Aš 
nesuprantu nė lietuvių, nė len
kų kalbos, bet aš klausaus jų 
programų su didžiausiu dėme
nų”... Pasirašo — Miss Adele 
fozens, Medaryville, Ind.

* *
Dar vienas: ,

“...ir lietuvių programai mums 
labai patinka.” Rašo J. Rutkus, 
Rochester, N, Y.

♦ ♦ ♦
“Mes klausomės kiekvieną 

mtradienį ir penktadienį lietu
sių ir lenkų programų... Mes 
ikrai mėgiame tas valandas”... 

Pasirašo B. Lubomirski, Wayne, 
nd. 

* * *
“Lietuvių programai labai pa

tiko. Geistumėm daugiau tokios 
nuzikos. Malonėkit atsiųsti 
‘Lietuvišką žurnalą”.

Pasirašo J. F. McClaren, 
Lakewcod, Ohio. Gi “Lietuvių 
žurnalas”, apie kurį kalbama 
aiške, veikiausia bus garsintas 
ier radio “The Voice of the 
Air”. 

$ >j: $ »
“Nustatėm radio priimtuvą 

stočiai WLS antradienio vaka
rą ir girdėjom lietuvių progra
mą. Jis pasiekė mus puikiai... 
Mes esame lietuviai, ir tikrai 
malonu buvo mums klausytis 
lietuvių programo.v Mes nusta

tysime radio priimtuvą kiekvie
ną antradienio vakarą tų pro
gramų klausytis”... Pasirašo: 
Mr. cK. Mrs. Joe Novvicki, So. 
Omaha, Nebr,

« * ♦
“Malonu buvo klausytis Lie

tuvių programo”. Pasirašo p-lė 
Dorothy Harhbrecht, Cleveland, 
Ohio. 

♦ * *
“Rašau varde dešimties radio 

programų mėgėjų musų apie
linkėje. Visi mes dėkojam Jums 
už antradienių Lietuvių Radio 
Programus. Bet, meldžiamiej i, 
duokite daugiau lietuvių šokių 
muzikos, o mažiau dainų”... Pa
sirašo R. S. ir P. W., laiškas iš 
Heykimer, N. Y.

l’i iji

“Klausiaus šį vakarą (antra
dienį) Lietuvių Valandos ir pa
liko labai. Prašyčiau daugiau 
lietuvių programų”... Joe Gel- 
wich, Grand Rapids, Mich.

ijs sjs

Vėl pluoštas laiškų, reiškian
čių padėką už antradienių va
karų programus. Juos atsiuntė:

E. C. Harper, Miartinsville, 
Ohio.

Mrs. J. Bubąs, Gary, Ind.
Mrs. John Baker, Daytcr, 

Ohio.
Edward Runshe, Dayton, O.
E. B. Blass, Huntington, W. 

Va.
John II. Holdefer, Donnelson, 

Iowia,
Mrs. Ruth Fruitt, Charleston, 

W. Va.
Miss Minnie Smith, Fayette- 

ville, Arkansas.
I 

$ $ *

“Antradienio vakaro progra- j 
mas nuo 8 iki 9 valandos labai j 
patiko. Aš esu mokytoja. Mel

LIPSKY’S SUKAKTUVIŲ "

Radio Išpardavimas!
Naujų ir Vartotų 

Radio
Išpardavimas prasi
deda Spalio 8, baigia
si nedėlioj, Spalio 13 

DOVANOS VAIKAMS 
Išpardsuodame visą staką vartotų 

radio ir fonografų Už JŪSŲ 
PAČIŲ KAINĄ.

Ateikite ir pamatykite šiuos bar- 
genus pirm negu pirksite kur 
... « kitur.

Labai lengvus 
išmokėjimai

$2
į savaitę 

Atdara kiekvieną vakarą ir nedė- 
lioj laike šio išpardavimo.

AUTORIZUOTI PARDAVĖJAI ZENITE, PHILCO, AMRAD, 
CROSLEY, LYRIC, KOLSTER, KENNEDY RADIJŲ

LIPSKYSMUSIC&RADIO STORE 
“THE HOUSE OR SERVICE”

4916 West 14th Street
Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois

PreparednessTUBBY
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džiu atsiųsti laikraštį “The 
Voice of the Air”... Miss Lillian 
Burns.

>9 *

Virginia Burton, Salisbury, 
Mo.
George Morris, Jerico Springs, 

Mo.
Mrs. C. P. Weygant, Platte- 

ville, WiSi
E. A. Bashford, M,t. Sterling, 

Ky.
R. L. Weiss, EvansviHe, Ind.
Mrs. E. J. La Monica, Mon- 

roe, Louisiiana.
Miss Imogene Elson, Lone 

Jack, Missouri.
Manųie Fomcade, Jr., New 

Orleans, Louisiiana.
Mrs. Ella Hoffman, Gensa 

City, Wis.

Del prastos sveikatos ir 
menkėjančių spėkų

Senyvi vyrai ir moterys, arba net ir jau
nesni žmones tankiai netenka spėkų ir ener
gijos, pasidaro silpni, menkos sveikatos, dė
lei ko nemažai kenčia. Nuga-Tono padaro 
tikrus stebuklus dėl tokių , žmonių, nes jie 
turi brangintinus vaistus dėl padidinimo 
spėkų, atgaivinimo nervu ir gaivingųjų or
ganų ir pagerininimo abelnos sveikatos.

P-as Eugene ‘Miliams, Fayottoville, N. C., 
ėmė Nuga-Tono dabar štai ką sako: "Prieš 
imant Nuga-Tono aš buvau menkos sveika
tos. Aš buvau silpnus ir nervuotus, turė
jau silpnus inkstus ir prastas kepenis. Po 
ėmimo Nuga-Tono per 20 dienų aš pastebė
jau pastebėtiną pagerėjimų. Dabar aš esu 
stiprus ir sveikas. Mano inkstai daugiau 
nebevargina manos ir aš jaučiuos 10 metų 
jaunesniu”. Tai yra dar vienas {rodymas kų 
Nuga-Tono atlieka ir kiekvienas silpnas, ner- 
vuotas, liguistas vyras ar t moteris turėtų 
šiuos pastebėtinus vaistus ‘ išbandyti. Jus 
galite pirkti Nuga-Tono kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu vertelga neturėtų jų 
stake, paprašykit jį užsakyti dol jus iš 
urmo vaistynės.

* .......... ' X

PRANEŠIMAS
širdingai kviečiame jus pamatyti 
vėliausios mados naujus 1930 
“400” Nash karus su vėliausiais 

pagerinimais 
Pas

Balzekas Motor 
Sales

♦

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

r

Orai C. Welks, Council Grove, 
Kansas.

Mrs. J. R. Halnert, Hunting
ton, W. Va.

* * ♦
“Jūsų programas praeitą va

karą (laiškas rašytas trečiadie
nį, rugsėjo 25 d.) buvo puikus”. 
Pasirašo A. R. Pockham, First 
National Banko kasieriaus pa
dėjėjas, Augusta, K^ns.

>Įc >■< $

Everett W. Hull, Coyville, 
Kansas.

A. L. Price, Wichit'a, Kansas.
Hazel Mayers, Glasgow .Tunc- 

tion, Kentucky.
K. J. Seelinger, Gage, Okia. 

homa.
Meldžiu siųsti man “The 

Voice of the Air”, kaip skelbia 
Lietuvių programuose” — W. 
F. Gielow, Alexandri'a, Louisia- 
•na. (Bus daugiau)

Jus

“NhuIm Smagumas Teatre".

AMERICAN
OPERA CO.
MAJESTIC THEATRE 

------- Dainuojamos Angliškai ------- 
galite suprasti ir pasigėrėti kiekvienu 

jų žodžiu.
PROGRAMAS

Sj vakarų. — “Mine But- 
terfly"; seredoj —- “Yolanda oi Cyptus' 
(Pasaulinė Premjera): ketverge — "Figa 
ro"; pėtnyėioj — "Carmen”: subatoj dJe 
nų — “Martlia” subatos vakare -— “Yo 
landa of Cyptus”.

SPALIO 14 SAVAITE
Panedėly — "Volanda o5 Cyptus"; utar 

ninke — "Faust”: seredoj — Huterfly” 
ketverge — “Cartnen”; petnyčioj — "Fi 
garo” subatoj dienų — Yolanda of Cyp 
rus”: HUbaloH vakare — “Carmen”.

Bilietai: fide, 75c, $1.60, $2, $2.60 $3
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Pranešimas kredi
toriams

Pranešimas liečia Wiltv>n Fa- 
shion Bootery, korporacija, 
kuri subankrotavo.

(iarfiekl Charles, referee 
bankroto likvidacijoj, praneša, 
kad spalių mėn. 15 dieną įvyks 
paskutinis bankrotavusios kor
poracijos dalininkų susirinki
mas referee kambariuose, ad
resu 137 South La Salk st., 
Koom No. 625. Susirinkimui 
bus išduoti raportai apie tur
to stovį, mokestį advokatams, 
etc. Dalininkai turi susirinkti 
10 valanda rvto. > *

Teatruose
Chicago (avie Opera prane

ša apie sąstatą savo artistų 
1929-30 metų sezonui. Sulig 
tuo pranešimu, sąstatan įeina 
17 čiagimių artistų. Italai už
ima antrą vielą — jų yra 12; 
keturi gimusi Amerikoj belgai 
dainininkai ir vienas belgas 
konduktorius; Vokietija turi du 
dainininkų ir vieną kondukto
rių; Ispanija ir Lenkija kiek
viena turi IX) du dainininku; 
rusu v ra vienas dainininkas ir 
vienas koduktųrius; vienas 
franeuzas ir vienas vengras, o 
taipjau vienas meksikietis. Iš 
svetimtaučių artistų 1 1 yra šios 
šalies piliečiai.

Chicago teatre — pradedant 
11 dieną spalių mėn. pasirodys 
kalbantysis paveikslas, -kuria
me svarbiausiąją rolę vaidina 
Marion Davies. Tas paveiks
las pavadintas “Marianne”; 
scenos produkcija “O.ver the 
Top”; kitokie numeriai.

United Artists teatre —- šiuo 
laiku rodoma pavdikslas “Bull- 
dog Drummond”; kitokie nu
meriai.

McVickers teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “The 
Cock-Eyed World”; kitokie nu
meriai.

Roosevelt teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “Say it 
\Vith Songs”; kitokie nume
riai.

Oriental teatre — pradedant 
11 diena spalių pasirodys Abe 
Lyman, kuris duos koncerti
nius numerius ir scenos pro
dukcijas; paveikslas “The Ix)vc 
Doctor”.

Dearborn teatre — artimoj 
ateityje bus rodomi šie kal
bantys paveikslai: “Thunder-

Operos sezonas atsidarė
Chicagos operos sezonas 

1929-30 metų atsidarė pirma
dienio vakarą, kai Amerikos 
Operos Kompanija pastatė Gou- 
nodo kurinį “Faustą” Majestic 
teatre. Chicagos muzikos my
lėtojai užpildė teatrą. Susirin
ko ir vadinamoji puošnioji drau
gija. Bet didžiumą publikos su
darė žmonės, mėgiantys pasi
klausyti geros muzikos ir ge
rų dainų anglų kalba, kurią 
jie supranta.

šiandie statoma veikalas 
“M-me Butterfly’’.

Chicagos operos reperturas 
per dvi savaites, kurias ji čia 
bus, yra toks:

Tuesday, October 8— 
Butterfly 

Wednesdays October 9— 
Yolanda of Cyprus 

Thursday, October 10— 
Marriage of Figaro 

Friday, October 11— 
Carmen

Saturday Matinee, October 12- 
Martha

Saturday Eve., October 12— 
Yolanda of Cyprus 

Monday, October 14— 
Yolanda of Cyprus 

Tuesday, October 15— 
Faust

WB(lnesday, October 19— 
Butterfly

Thursday, October 17— 
Carmen

Friday, October 18—- 
Marriage of Figaro 

Saturday Matinee, October 19— 
Yolanda of Cyprus .

Saturday Eve., October 19— 
Carmen

GEKB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

bolt”, “The Gamblers”, “The 
Cocoanuts“, “Jealousy”, “Ma- 
dame X.” ir kiti. Dearborn 
teatrąs duos taipgi vodevilių 
aklus.

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų li
trų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atslian- 
kyklt pas mano. Mano pilnas l&egzaminavi- 
maH atidengs Jūsų tikrą ligą ir Jei aš apsi- 
imsiu Jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ęi- 
ktt pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

STUCHLIK’O
ST. VITUS DANCE GYDUOLES
Tai yra geriausios importuotos 

gyduolės gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

6248 W. 22nd St. Berwyn, III.
Tel. Berwyn 1201

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

Lietuviai Gydytojai*
Rez. 6600 South Artesian Avenac 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
Telefonas Y arda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8208

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

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

A. A. NORKUS, sav.

750 West 
31st St.-- J

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

M u s U patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų uilai- 
kvmui skyria.

3307 Auburn Avė. 
chicago tll. — -o —.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika- 
lama. Moderniška 

koplyčia veltui.
^1^3103 S. Halsted St. 

Chicago,
Tel. Victory

BUTKUS

Kelias į pasisekimą 
ir laimę yra 

prieky
JUS, bet jus negalite gėrėtis 

dalykais be sveikatos. Daugelis 
milionierių atiduotų visą savo 1 
turtą, kad galėtų pasigardžiuoti 
steiku. Priežastis yra nepaisy
mas savo kūno. Kiekvienas skau
smas turi savo priežastį ir mes j 
turime susidomėti tais simptomais 
pirm negu jie pasidarys kenks
mingi musų sveikatai.

Pilna analitinė ir fizinė egzami- 
nacija parodo visas priežastis ir 
šiais moderniškais budais mes ga
lime gėrėtis smagumais geros 
sveikatos.

Aš, specialiu studijavimu užsie
ny, "ahu paeelba naujų metodų 
išgydyti atkakliausias ligas.

DR. C. C. SINGLEY '
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615 1
Phone Harrison 1950

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 8 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

JONAS ŠEŠTOKAS 
(John Stokis)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio G dieną, 9 valandą ryte 
1929 m., sulaukęs 35 metų am
žiaus, gimęs Starkų kaime, 
Vilkaviškio vals., Suvalkų rėd. 
Paliko dideliame nubudime tris 
brolius — Mateušą, Antaną ir 
Justiną ir tris brolienes, taipjau 
pusbroli Amerikoj; Lietuvoj — 
seną motinėlę, seserį ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas ran
dasi brolio Mateušo namuose, 
129 — 36th Avė., Melrose 
Park, 111.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
spalio 9 dieną, 10 vai. ryte iš 
namų bus nulydėtas j Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Jono šeštoko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

»

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Nubudę liekame,
• z

Broliai, Brolienės ir Giminės.

Domicėlė Neffienč
po tėvais Kavaliauskaite

ANDRIEJUS KURČENAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 8 dieną, 7:30 valandą ry
te, 1929 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Švenčionių ap., 
Adutiškio parapijoje ir mieste. 
Amerikoj išgyveno 16 metui 
Paliko dideliame nuliudime Lie
tuvoj du brolių — Pranciškų 
ir Edvardą ir seserį Juzefą, gi
mines ir draugus. Narys Unity 
Pašelpimo Kliubo draugijos. 
Laidotuvėmis rūpinasi Martinas 
Juknevičia. Kūnas pašarvotas 
randasi 1605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
spalio 9 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
Eudeikio koplyčios į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Andriejaus Kurče- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Giminės ir Draugai.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, tel. Yards 1711

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalių 6 d., 2:30 vai. po 
pietų, 1929 m., sulaukus 43 metų amžiaus. Gimus Berna- 
tonio kaime, Panevėžio apskr. Amerikoj išgyveno 21 me
tus. Paliko dideliame nuliudime mylimą vyrą Vladislovą,

Karoliną, du broliu 
koj; Lietuvoj paliko seną motinėlę, brolį Petrą, seserį Ve
roniką ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2435 S. Leavitt St.
Laidotuves įvyks ketverge, spalių 10 d., 9 vai. ryte 

iš namų į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioj atsi
bus gedulingos pamaldos už velionies sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Domicėlės Neffienės giminūs, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą, ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simus, Duktė, Sesuo, Broliui ir Giminės.

sūnų Vladislovą, 16 m., dukterį Genovaitę, 14 m., seserį 
Karoliną, du broliu — Aleksą ir Jurgį ir gimines Ameri-

Laidotuvūse patarnauja graborius Butkus. Tel. Canal 
3161.

ant
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DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę- 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią 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

D

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandoi:

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

Netoli 46tb St Chicago. UI 
------- O-------

------- O-------
Res. tel Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 296, 1579 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624 

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

valandai oo pieta

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

3265 So. Halsted St.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St.. Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10

Nerišlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 9464

. UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161
------------------- r--------------------1 . ■ - ■

S. D. LACHAVICZ
Phone

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Lietuvis Grabories 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago. III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

ii

Stanley P. Mažeika

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
Canal 0084

Dr. K. NURKAITIS
Optometristas

Exaininuoju akis ir prirenka akinius. 
P-no Roslavitčiaus aptiekoj, 

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 So. Halsted St.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILU

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Weeten> Avenue

Tel. l^afavetta 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOI 
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

Graborius ir
Balzamuotojas

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Modemiška Koplyčia Dovanai 

i < .
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 3724

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Telefonas 
Boulevard 5208

A. MONTVID, M. D 
1579 Milwaukee Avenue, Rooro 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermis --------- t . .

209 
St. 
vak

A. L. Davidonis, M.D.
1910 So. Michigan Avė.

Tel, Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

mari šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
/ Virginia 1290

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL

• Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—42. 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

DR. F. A. ZUBAS
. DENTISTAS
Phone Lafayette 2025

4301 Archer Avenue
OFISO VALANDOS: 

Nuo 9 ryto iki 9 vakaro.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną. «

Ofiąo Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Ruaaa Gydytoja* Ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriški, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

________ Advokatai_______

K. GUGIS
\ ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SU Room 1111

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

Gyvenimo vieta z
3323 South Halated Street

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarais.

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

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 rvto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pžtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau, negu kiti to- 

el, kad priklausau 
Erie grabų išdir- 

ystės.
OFISAS :

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St. 
Tel Victory 40tf

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So.
Valandos: nuo

Įvairus Gydytojai JOHN B. BORDEN

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

Halsted St.
10 iki 2 po pietų, 

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

Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Hideted Street

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

Rez. 8201 Soeth Wallaee Street

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare.

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 5:80 iki 7 vai. vak.
1410 W. Monroe Street

Phone Monroe 6880

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

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

M.

(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 
West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

105
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DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS -

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

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
uuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolpb 6800

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6890. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

‘ 10 So. I^a Šalie Street
Vakarai* nuo 6 iki 9 vai, 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: j ’ 
4605’07 So. Hermitage Avė 

’l’el. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4117 So. Fairtield Avenue 
Tel. Lafayettc 0727 

SKYRIUS *
1110 So. 19th Ct., Cicero

TŽ1. Cicero 3794 • 
SKYRIUS

DR. A. L. YUSKA
' Gydytojas ir 

Chirurgas
South Halsted Street1900

3201

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

DR. CHARLES SEGAL Telephone Central 6926

OFISAS raei“ F. W. Chernauckas
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos * " ”

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 > ----- -------  — - - .
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. Local Officę: 1900 S. Union Avgi 
vakaro. Nodėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midvray 2880

Advokatas
134 North LaSalle Street 

CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.

Tel. Roosevelt R71.0
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.Tel. Blvd.j 3201 Auburn Avė.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Karolis Sarpalius 
Chieagoj

šiandie dainuos per radio 
Lietuvių Vakindoj

Į Chicago atvyko hęletą die
nų pasisvečiuoti žinomas risti- 
kas ir dainininkas p. Karolis 
Sarpalius, muziko Petro Sarpa- 
liaus brolis.

Tuja proga naudodamasis, p. 
Karolis Sarpalius mielai suti
ko šiandie vakare dainuoti per 
radio iš WLS stoties, Lietuvių 
Valandoj. Tad dėl šio jo neti
kėto 
šiandie 
ti gerų 
daugelį

apsilankymo Chicagoj, 
turėsime progos užgirs- 
dainininką, kurio jau 
metų nesame girdėję.

Bridgeporto namų 
savininkų atydai

Jau, gerbiamieji, lietuvių 
buvo rašyta, kad ko- 
leidžiamas šlamštas, 
pasiraitojęs agituoja,

munistų 
rankoves 
kad negrai būtinai pareitų gy
venti į Bridgeporto kolionijų.

Jisai veidmainingai prisiden
gęs neva darbininkų užtaryto
ju, primeta Bridgeporto Namų 
Savininkams, buk jie eina prieš 
nuskriaustus ir nelaimingus ne
grus, kurių Jungtinėse Valsti
jose randasi suviršum 10,000,- 
000. Ir išsivaizdink tu man: 
lietuviai, kurių randasi tiktai 
keli tūkstančiai Bridgeporte, 
ims ir nuskriaus negrus, kurių 
Chicagoje yra kelis kartus dau
giau, negu lietuvių.

Matyt tikrai, kad komunis
tams pritruko senvičių iš Mas
kvos, tai jie dabar nori ne
grams pasi laižyti, pasiklonioti 
žemai, rasi šie susimylės ir pri
sius bent po kokį supelijusį 
senvičių, nes raudonų senvičių

Ir mažiausio supratimo žmo
gus gali aiškiai matyti, kad 
jeigu negrai pareis gyventi i 
tą vietą, kur yra aukštos kai
nos ir geras biznis, tai viskas 
eis žemyn. Na, o “Vilnies” pec- 
keliai rašo, kad “Vilnis” ma
žiausiai rūpinasi tuo, ką “jus” 
darote su savo krutančiomis ir 
nejudančiomis prapertėmis”.

Kitaip sakant, “Vilnies” be
pročius neapeina, jeigu jus per 
10 ar 20 metų sunkiai dirbo
te, taupėte sunkiu darbu už
dirbtus centus, nusipirkote na
mą, pavyzdžiui, už $5000. 
namelj jau baigiat z mokėti, 
taippat sunkiai dirbtuvei dirb
dami. Ir jeigu dabar jums pri- 
seis parduoti tą namelj, neg
rams atsikriauščius, saikysim, 
už $2000, tai “Vilnies” “išmin
tingiems” redaktorius visai tas 
neapeina; jie tuo kuo mažiau
sia rūpinasi.

Jie, mat, dabar nutarė kuo 
daugiausia rūpintis negrų ge
rove! O jus, lietuviai, nors ir 
visą savo amžių dirbate dirb
tuvėje, bet kadangi turite tą 
arba kitą namelį, tai esat “bur
žujai, išnaudotojai vargšų nu
skriaustų negrų”. Taip komu
nistų galvočiai praneša savo 
šlamšte No. 232, spalių mėne
sio 4 dieną.

Ir dar jie drįsta skelbtis esą 
kovotojai už darbininkų gero
vę! Bet dabar visi pamatėte, 
už keno gerovę jie kovoja. 
Mat, lietuviai jau aukų nebę^ 
duoda visokiems jų “streikie- 
riams”, tai dabar jiems reikia 
kas nors išmislyti, kad galėtų 
vėl aukas rinkti.

Tie komunistiški “darbinin
kų užtarytojai” praeitą žiemą 
surinko suvirs $3000.00 Lie
tuvos badaujantiems, bet vė
liau pasilaikė aukas 
pas juos ta teisybe, 
n iškurnąs, kuriuo jis 
žiai mėgsta girtis?

Sakoma, kad juo žmogus yra 
mažesnio išlavinimo, tuo> jisai 
smarkiau mėgsta keiktis ir rie
bius žodžius vartoti, kada su-

sau. Kur 
kur žmo- 
taip god-

pyksta. Jeigu tai yra tiesa, tai 
skaitydamas jų šlamštą pilnai 
supranti, kad ją redaguoja vai
kėzai, iš (nokyklos išguiti. O 
vienok jie dar turi labai, auk
štų pretenzijų kalbėti apie mo
kslų ir bando kitus šviesti. Ak
las aklą vedantis, abudu į duo
bę sukrinta.

Komunistai visados, kur tik
tai jie kalba, tai kiekvieną an
trą žodį kartoja: “darbininkai, 
darbininkės”, ir mėgina įkal
bėti, buk jie vieni, komunis
tai, esantys\ darbininkai. O tie 
žmonės, kurie nepriklauso jų 
kromeliui, tai jau “buržujai” 
ir “išnaudotojai”. Jie visus do
rus ir švarius Bridgeporto na
mų savininkus apšaukė buržu
jais ir komunistų mylimų ne
grų išnaudotojais. O tie namų 
savininkai, kaip kiekvienas ži
note, yra “baisus buržujai”, 
nes mat vienas jų turi vieno 
pagyvenimo namelį, kitas — 
dviejų ar trijų, ir kasdien eina 
dirbtuvei! dirbti. Ir kadangi 
jie nepanorėjo komunistų per
šamų negrų prisiimti į savo 
koloniją gyventi, tai jau ir 
“buržujai”.

Na, ir dabar lietuviški ko
munistėliai kovoja kiek drūti, 
keikiasi kaip pabludę, ir skel
bia lietuviams namų savinin
kams karą — vien dėl to, kad 
lietuviai namų savininkai pa
reiškė, jogei jie nenori ir ne
norės gyventi, sykiu su neg
rais. Dėlto, kad negrai yra že
mesnės .kultūros ir dar nepri
augo didžiumoj prie to, kad su 
laitais žmonėmis galėtų sykiu 
gyventi.

Todėl visi Bridgeporto namų 
savininkai, biznieriai ir kiti ge
ros valios lietuviai, visi suei
kite į lietuvių, airių, vokiečių 
ir kitų tautų Bridgeporto na
mų savininkų Massmitingą, ku
ris yra šaukiamas bendrai Lie
tuvių Auditoriume, 3133 South 
Halsted St., 8 vai. vakare, spa
lių (October) 11 d. 1929 m.

Ten bus išreikštas smarkus 
protestas prieš tuos Maskvos 
bernus ir lietuvių išgamas ko
munistus. Taip pat bus priim
tos tinkamos rezoliucijos ir pa
daryti kiti reikalingi žygiai.

Todėl visi Bridgeporto lietu
viai bukit tame susirinkime ir 
tarkit savo galingą žodį prieš 
komunistus ir jų nelemtą agi
taciją.

kų
ridgeporto Namų Savin i n-
Massmitingo Komitetas:

S. Mažeika,
1. Nausieda,
V. M. Stulpinas.

Roseland
Batvarkymai, kurie liečia 

automobilius

Aldermanas Govier įnešė su
manymų miesto tarybon išleisti 
patvarkymus, kurie liečia Rose- 
lando gyventojus. Kalbami pa
tvarkymai yra (kaip sumanyti) 
tokie:

1. Neleisti Michigan avenue 
laikyti automobilius ilgiau kaip 
3 valandas, plote nuo 108 iki 
Western Indiana trekių.

2. Neleisti laikyti automobi
lius skersinėse gatvėse, šiaurės 
pusėje, nuo kampo Michigan 
Avė. iki pirmos alėjos į rytus 
nuo Michigan Avė.; plotas, ku
rį liečia šis patvarkymas, eina 
nuo 110 gatvės iki 115-tos.

3. Neleisti laikyti automobi
lius skersinėse gatvėse, šiaurės 
pusėje, 115-tos gatvėje, iki pir
mos alėjos, į vakarus nuo Mi
chigan Avė.

4. Neleisti laikyti automobilių 
111 gatvėj, šiaurės pusėje, nuo 
alėjos į vakarus iki Wabash 
Avė.

šie patvarkymai, tikimasi, 
pašalins kai kurias kliūtis. Vie
na jų dabar yra toki: yra žmo
nių, kurie laiko savo autus 
veik visą, dieną Michigan gat
vėje, ir tatai daro žalos krau
tuvėms, ties kuriomis automo
biliai pastatyti. Taigi norima 
apriibežiuoti laikymą automobi
lių šiose vietose bent trimis 
valandomis.

Prie Michigan Avė ir 115-tos 
gatvės yra didelis trafikas. O

kai automobiliai laikomi pasta
tyti prie šio kampo, tai jaučia
ma stoka vietos. Tad ir nori
ma uždrausti juos čia laikyti, 
kad daugiau vietos butų.

Tuo pačiu tikslu sumanyta 
patvarkymas, liečiąs Michigan 
Avė ir 111 gatvės kryžkelę.

—Vietinis.

Pranešimas
Pamokos anglų kalbos 

rams ir moterims Raymond 
Chapel, 816 W. 31 gat. Pamo
kos būna antradienio ir ketvir
tadienio vakarais nuo 7:30 iki 
9 vai. Mokama skaityti ir ra
šyti, taipgi pilietybės ir blan
kas išpildoma. Viskas teikia
ma veltui. Vaikams yra kin- 
dergarten kiekvieną dieną nuo 
9 iki 11 vai. ryto. Didesniems 
vaikams šeštadieniais iš 
ryto, kaip 9 valandą yra 
“Boys Club”. Mergaitėms 
taipgi šeštadieniais nuo 2 iki 4 
po pietų siuvimo mokykla. An
tradieniais virimo mokykla 
mergaitėms nuo 12 metų ir vy
resnėms. Tėvai, kurie arčiau 
gyvenate, malonėkite atsiųsti 
savo vaikučius ir ateikite patys 
pamatyti.—Komitetas.

vy-

SLA. 6to Apskričio 
Delegatams

SLA. 6-to Apskričio konfe
rencija įvyksta .šiame septin- 
tadieny, spalių m. 13 d., Mildos 
teatro salėje, pradžia 1 vai. po 
pietų. Kuopų išrinktieji delega- 

dalyvaukime visi kas 
turėkite

organi-

atlikęs

tai-tės, 
tik galim. Vykdami, 
gerų sumanymų, kaip 
čiui, taip ir visai SLA. 
žarijai.

Musų apskritys yra 
daug gerų darbų šioje
kėje nuo įsikūrimo laikų. Bet 
dabar prieš mus stovi dar svar
besni reikalai. Viena, ar nebū
tų laikas pavaryti organizaty- 
vį darbą, kad prirašyti daugiau 
naujų narių į kuopas; antra, 
mums chicagiečiams reiks reng
ti SLA. Seimą, kuris yra svar
biausias klausimas 
lietuviams. Apie 
reikalus delegatai 
svarstykime.

Chicagos 
viršminėtus 
rimtai pa-

K. J. Semaška 
Apskr. Sek r.

Bridgeport
.» ■

Lietuvių Auditorijos vakarienė

šeštadienio vakarą įvyko Lie
tuvių Auditorijos atidarymas 
1929—30 metų sezonui.

Tą vakarą Auditorijos ben
drovė surengė vakarienę. Pir
mojo aukšto salėse buvo šokiai, 
o didžiojoj svetainėj išpildyta 
programas.

Programą atidarė bendrovės 
pirmininkas p. Zalatorius. Kal
bėjo Tarnas Janulis, p. Valan
čius, adv. K. Gugis, komunistai 
Andriulis ir šarkiunas, P. Gri
gaitis ir kiti.

Dainavo
Sabonis.

Publikos
Programas
pasibaigė prieš 12-tą valandą. 
O šokiai tęsėsi iki 2 valandos 
ryto.

Keistučio kliubo vakaras

p-lč Ančiutč ir K.

susirinko per 300. 
buvo ytin ilgas. Jis

Sekmadienio vakarų buvo su
ruošta vakaras Keistučio kliu
bo. Svečių kliubas turėjo apie 
400, o gal ir daugiau. Kliubui 
liks gražaus pelno. Vakaras bu
vo smagus ir visus atsilankiu
sius pilnai patenkino.—Rep.

Baltos rankos
Visų lietuvių baltos rankos. 

Apie tai mes jau senai žinome 
iš gromatų. Paima, būdavo, 
ruskis sūnelį į vaiskų, mamu
tė jam ir rašo: “Sveikiname 
tave mes visi per šitą margą 
gromatelę, dedame saVo baltas 
rankeles į tavo baltas ranke
les...” Arba į Ameriką:
kinu aš savo sūnelį (jis mai
nosi dirba) ir paduodu savo 
baltą ranką į tavo baltas ran
kąs...”

‘Svei-

Vadinasi, musų visų rankos 
pusėtinai baltos, nors kai ku
rių kietos, kai kurių mink

štos. Jei panagės ir juodos, tai 
dar tas nieko nereiškia.

Musų raudonieji broliai lie
tuviai bolševikai irgi, galima 
daleisti, turi mamas, kurios ir 
jų ne vienam yra rašiusios 
margas gromateles ir minėju
sios baltas rankas arba ranke
les. Ir jie dabar, vadinasi, at
siminę savo mąmų gromatas 
ir kalba apie savo, baltas ran
kas ir jas tiesia juodukams 
proletarams.

Kas žino, ar juodukai nori 
tų bolševikiškų baltų rankų? 
Gal ir juodukai jau žino ir 
matė bolševikų ilgus nagus ir 
juos pačiupineję gal nė ran
kų neims.*. Tadas.

Roseland
Lietuvj automobilis sužeidė

Subatos vakare, 6:30 v., An
tanas Janilionis gyvenantis 156 
E. 107tli St., ėjo skersai 107th 
St. iš bučernės ties jo gyvena
mu namu.

Ant jo užbėgo automobilis, 
kurųio važiavo B. Bauma, gy
venantis 10201 Wentworth avė. 
A. Janilionis skubiai buvo nu
vežtas į Roseland Community 
ligoninę. Janilionis yra pavo
jingai sužeistas, nes jo galva 
sumušta ir koja subraižyta. Ja
nilionis jau nebe jaunas žmo
gus ir jo gyvastis yra pavo
juje. ?

Ignui Grigulai pereitų pirma
dienį Roseland Community li
goninėj Dr. I. Makaras pada
rė operaciją kakle. Išimta va
dinamas goiter. Grigula gerai 
jaučias po operacijos ir jau šio
mis dienomis mano važiuoti na
mo. Įsikalbėjus su Grigula, ji
sai labai patenkintas Dr. Ma- 
karo patarnavimu, ir ačiuojas 
kad daktaras patarnavęs už la
bai prieinamą atlyginimą.

Narbutas.

P-nios

O ve kitas atsilikimas. South 
Chicago municipaliame teisme 
nubausti keturi lietuviai. Trys 
nubausti, užsimokėti po 100 do
lerių kiekvienas^-; o ketvirtasis 
— $200. ,;Jb

Dalykas buvo toks.
M-nės mergaitė keletą dienų 
nelankė mokyklos. Mokyklos 
pasiuntine nuėjo pažiūrėti, ko
kios priežasties dėliai mergaitė 
nepasirodo mokykloj.

Bet vyras, pasitikęs ją M. 
namuose, pareiškęs, kad ne jos 
biznis. Mokyklos pasiuntinė pa
kvietė policiją. Pastaroji, areš
tavo keturius vyrus, kurios ra
sta pas M-nę. Vietinis.

PRANEŠIMAI
Vilniaus užgrobimo paminėjimui 

didelis masinis susirinkimas įvyks se- 
redoj, spalio 9 d, 7:30 v. v., Lietu
vių Auditorijoj. Paminėjime be ge- 
riausnų kalbėtojų bus dar didelis 
muzikalis programas, dalyvaujant 
Birutės chorui, kvartetui, Jaunąjai 
Birutei ir solistams-6ms. Visi lie- 
tuviai-ės kviečiami būti šiame pami
nėjime ir dar sykį paskelbti pasau
liui, kad mes, lietuviai, be Vilniaus 
nenurimsim ir nepaliausiin kėlę sa
vo balsą iki išplėštoji musų sostinė 
nebus sugrąžinta Lietuvai.

— Vilniaus Vadavimo Komitetas.

Amerikos Piliečių Janitorių Kliu- 
bo susirinkimas bus ateinantį pa- 
nedėlj, spalio 9 d., 8 vai. vakare, 
po n r. 6201 S. Kimbark avė. Kvie
čiame visus janitorius, kurie esate 
kliubo nariai nepasivfiluoti ir atsi
vesti naujų narių, norinčių prisi
rašyti kliuban. —Kliubo Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas atsi
bus utaminke. spalio 8 d., Masonic 
Temple svetainei, 1547 N. Leavitt 
St., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite susirinkti laiku.

X. šaikus raštininkas, 
1521 N. Irving Avė.

Bridgeport Draugystė Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas įvyks spalio 9 
d., 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj.

Valdyba.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

to prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service 

Biznio Patarnavimas
Furniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai

Porčiai. —
Garažai. —

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas.

Saulės seklyčios.
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

------ O-------

ar

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.———-- —

------ O-------
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riausi darbu

bile kur. Dykai ap- 
. Mes atliekame xe- 

mieste. Kedzie 8463. ----- O-------

----- o------
3 f»M. SKITRINIS seuiyčlos MUan 

gQBiniąi pečiai $5, Dieveriai $5, Lovos $2. 
Dnybeds if>5. Kamai $10. Aisbaksial $5, Vir
tuvas kabinetai, -virtuvas setai, Valdomojo 
kamb. setai.

GAUGER,
6 H E. Olst St.. prie St. Lawrence, 
Atdara utarn., ketv, sub. vakarais.

________ ForRent ______
PASIRENDUOJA 5 kambariai su 

elektra ir maudyne — renda $27.00, 
taipgi 3 kambariai renda $16.00, 
abieji randasi ant antrų lubų. Mrs. 
Misčikaitis, 3121 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 1601.

PASIRENDUOJA biznio namas 4 
kambariai gyvenimui. Atiduosiu pi
giai kas prižiūrėtų namą, nes savi
ninkas negyvena, namas randasi 
Westsaidė, arba mainysiu ant ką tu
rite, ant namo, loto ar faunos. F. 
Butkus, 1613 So. 50 Ct., Cicero, III.

T“

Miscellaneous
{vairus

---- o------
Building Co

RENDON
G kambariai 1 lubos, fumice šil

domi $40.00.
7 kambariai 2 lubos, karštu van

deniu šildomi $45.00.
6516 So. Justine St.

Raktai randasi 6506 S. Justine St. 
lubos.
Arba šauk savininką

Tel. Columbus 10239

i

Zelvis
GENERA1.IS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosnect 9856 
—__o--

- ------- O---------

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namu* mažu* ir dideliu*. 
Taipgi taisau senu*. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičiua ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

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

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius ,sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
telius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pieti|.

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

Tel. Victory 3486

Miscellaneous for Sale 
{vairas Pardavimai

GARSIOS Pietinės Illinois Mine 
run $6.50 už toną, pristatom. 
bai mažai dulkių. Lump, egg. 
$7.50, pristatom.

GOVALIS. Canal 2311

La- 
nut

Furnished Rooms
IEŠKAU kambario Marųuette 

Parko apelinkėj inteligentiškoj šei
mynoj, Box 1130, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

REIKALINGAS kambarys dėl vie
no vaikino su valgiu, geistina, kad 
butų Marųuette Parke ar Brighton 
apielinkėje. Naujienos Box 1131.

RENDON kambarys vienam ar 
dviem vaikinam, $7 i savaitę su 
valgiu. Kreipkitės bučernen. 4550 
S. Marshfield Avė.

• • • ---o----  ■ •
J. S. RAMANCIONIS

Buvę* vedėjas Bridgeport Paintinį
& Hardware Co., 

HARDWARE PAINTS & 
WALL PAPER 

Painters & Decorator*
J. S. RAMANCIONIS, savininka*

8147 So. Halsted St.
Tel. Victorv 7261

----- o-----

Automobiles

Business Chances 
_______ Pardavimui Bizniai________

PARSIDUODA bučernė, grosernė 
ir delicattessen krautuvė. Gera vie
ta, daug žmonių užeina — arti dau
gelio dirbtuvių. Savininkas neve
dęs, turi eiti ligoninėn. Pigiai, grei
tam pardavimui. Tel. Roosevelt 4738.

’3K Bulck 5 pas. nedan ...........................
’20 1’aiĮff! Sodan ff ratai
29 Ehhcx Sėdau ...................................  :
1927 Nash Coach upeeial ...........   :
'29 Ford coupe ..............................  1
'29 Ford Rondutcr .............................   :
’28 Auburn Roadator ...............................  I

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 S. Halsted St.. Triangle 9330

Personai
Asmenų Ieško

$«()(» 
Jtcj7r> 
$50(1 
#250 
$400 
$400 
$550

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ne su namu. Cash biznis, svetimtau
čių apgyventa. Parduosiu pigiai ar
ba priimsiu mažesnį mainų. Savinin
kas 6001 So. Carpenter St.

------o-------
MEDINIAI ir mūriniai garažai, 

pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
įskaitant cementines grindis. Namų 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 VakaraisJPensacola 2561

PA1EŠKAU Povilo Jusaitčio, nir- 
miaus gyveno La Šalie, 111. ir Ogles- 
by, III., paskiau gyveno Chicago. 
Pats ar jį žinantieji atsišaukit. 
Frank Baladinskas, 229 E. Fourth 
St., Spring Valley, III.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI gera farma ant 
mažų išmokėjimų, arba mainysiu 
ant namo ar lotų. Ne perkupčiai. 
Šaukite Radcliffe 1304.

Financial
Finansai-PAskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesini 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

i)

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel Lafayette 6738-6716
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300_už 

2 Va nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 — 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Musicai Instruments 
Muzikos Instrumentai

va-

PUIKUS Upright pianai pradi
niams $45. Grojikliai pianai $85. 
Dykai pristatome. Atsišaukite, 6136 
So. Halsted St.

PARDUOSIU savo augštos rųšies 
$850 grojiklį pianą, kabinetą, suolelį 
ir roles, viską už $75,' kad užmokėti 

Galėsiu 
no-

11 IU1CB, VJOAiJ J
palaikimo sandely kaštus, 
duoti išmokėjimais, jei bus 
rimą.

1418 N. Wood St. 
1-mas augštas

Radios
NAUJAS 1930 be ūžimo Majestic 

Radio už $159, pilnai įrengtas. Me
tai išsimokčjimui. $5 įmokėti. Taip
gi kitų išdirbysČių.

Midvvest Piano Stores, Ine.
6136 South Halsted St.

Tel. Normai 9431
Atdara iki 9:30 v; v.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

20 AKRŲ, 4 mylios j rytus nuo 
Benton Harbor Visa vaismedžiais 
apauginta. Nauji vaismedžiai. Pe
reitų metų pajamos buvo $3,000, 
greitai bus $5,000. Naujas 6 kam
barių namas, barnė, įrankiai, arkliai, 
vištos. Pastebėtinas bargenas už 
$18,000. Išmokėjimais.

WOODLEY, 
Tel. Harrison 7450

HaliIr sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

GERA FARM A. Parduosiu arba 
mainysiu ant Chicagos prapertės, 
kas nori gera gyvenimą ant farmos 
atsišaukite pas savininką, 6001 So. 
Carpenter St. Englevvood 2116.

■ ■ - ■■ - --
Exchange—Mainai

IŠSIMAINO puikus 6 kambarių

Energiški 
rasti proga 
oažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive iri 
Wąbash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock __ _______
Yards ir Michigan Avė. Turi kai- kampinis niuro bungalow, mainysiu 
beti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai j bučernę 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai- kituose miestuose, priimsiu K 
ką lavinami dykai konstrukcijos šių i pirmą įmokėjimą, atsišaukit pas 
karu ir geriausiu budu juos parda- F. G. LUCAS & CO. 
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

iŠ!

i Muvci.>ę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
’ ‘ “riimsiu kaipo

i
F. G.’ LŪCAS & CO. 

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas nevedęs. Turi būti uni- 
jistas. Užlaikimas ant vietos, 11146 
Vernon Avė. Commodore 2475.

Help Wanted—Female 
,_____Darbininkių Reikia_____

REIKALINGA 20 moterų dirbti 
naktimis naujuose bildinguo.se. 5 
valandos darbo, $15 į savaitę.

Mergaičių dienomis dirbti lengvų 
darbą dirbtuvėje. Garantuotos vie
tos. Ateikite tuojaus.
GRAHAM EMPLOYMENT AGENCY 

833 Milvvaukee Avė.

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žeinė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 

1 kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

REIKIA 20 moterų ir mergaičių 
dirbti dienomis lengvą dirbtuvės dar-1 
bą, $17 j savaitę, 5’/6 dienos. Ateikit 
tuojaus. Graham Employment 
Agency, 833 Milwaukee Avė.

REIKALINGA patyrusi indų plo
vėja.

4169 So. Halsted St.

REIKALINGA 20 moterų dirbti 
naktimis naujuose bildingiiose. 5 va- 
alndos darbo, $15 j savaitę.

Mergaičių dienomis dirbti lengvų 
darbą dirbtuvėje. Garantuotuotos vie
tos Ateikite tuojaus.
GRAHAM EMPLOYMENT AGENCY 

833 Milwaukee Avė.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKIA vyrų ar moterų patyru
sių operatorių ant dresių.

327 So. Market St.

NAUJAS moderniškas bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
įmokėti. Prie 6640 S. Talman Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą įmokėjimą.

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Su $2,000 cash įus galite paimti 
puikiausią Chicagoje modernišką 3 
po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 karų mūriniu garažiu. Elek
trinė refrigeracija, Universal gasi- 
niai pečiai, tile maudynės, Red Flash 
boileris. Arti geros transportaciįos, 
arti lietuvių mokyklų ir bažnyčios. 
Parduosiu už kiek kainuoja, šaukite 

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981

6547 SO. MAPLEW00D — $12,000
2 flatų mūrinis; 5 ir 6 kambarių; 

garu šildomas; 2 karų garažas; 30 
pėdų lotas; arti šv. Kazimiero vie-

mūrinis; 5 ir 6 kambarių; 
garažas; 30 
azimiero vie

nuolyno ir mokyklos; $1,500 įmokėti; 
lengvus išmokėjimai.

Šaukite
MR. SPAIN — Republic 3200

PROGA PASIDARYTI PINIGŲ

214 akrų prie South Kedzie Avė., 
1 blokas iki R. L stoties. Kaina 
$5,000; $1,000 įmokėti, kitus leng- 

! vais išmokėjimais. Pribrendus iš- 
REIKALINGAS nevedęs žmogus dalinimui. Jus galite parduoti lotus 

kaipo partneris gerai apsimokančiam po $500 kiekvieną ir pasilaikyti 
bizny. Reikia $500. Gera proga tei- sau kampą, 
singam žmogui pasidaryti pinigų. 
Matykit mane bile laiku. 3518 
Belmęnt Ave., štore.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

T. M. RYAN, 
105 N, Clark St» Tel. Central 2384

bildinguo.se



