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Voldemaras Insakyta Areštuoti
Kaltinamas kaip valstybės 

išdavikas ir vagis
Buvęs Lietuvos diktatorėms depozitavęs 

sau užsienio bankuose 2,000,000 (2 mi- 
lionu) litų valstybės pinigų

BERLYNAS, spalių 29. [AP] 
— Ncue Berliner Zeitung'os 
gauta šiandie iš Kauno telegra
ma praneša, kad Lietuvos vy
riausybė davė įsakymų areštuo
ti Augustiną Voldemarą, buvu
sį ministerį pirmininką. Volde
maras kaltinamas dviem punk
tais: dėl bandymo nuversti esa
ma valdžia ir dėl suktybių.

Pranešimas sako, kad Volde
marui pasitraukus iš ministe
rijos, vyriausybė radus 2 mi- 
lionu litų (209 tuksiančių do
lerių) deficito. Manoma, kad 
tą sumą Voldemaras depozita
vęs sau kuriam nors užsienio 
banke, veikiausia Londone.

Voldemaras diktatoriavo Lie-i 
tavoj per trejus melus be dvie-1 
jų mėnesių — nuo laiko, kai i 
1926 melų . gruodžio 17 dieną į 
Voldemaro-Smetonos kompani-1 
ja, sąmoksle su karininkais, : 
smurtu nuvertė demokratinę j

Praloto K. Olšausko Byla
KAI NAS, spalių 5 [“L.Ž.”] 
Automobilis galvatrukščiais 

nuužė kalėjiman, o žmonės skir- 
stydamies visi kalbėjo tiktai 
apie pralotą Olšauską.

Ryt drenos teismo posėdis 
esąs paskirtas 9 v. r.

Nuklausinėjami liudininkai.
Spalių 5 d. teismo posėdis 

prasideda. 9:25 vai.
Kaip ir buvo spėta, šiandie 

teismas nuklausinėja liudinin
kus. Liudininkai teismo salėn 
šaukiami viehas po kito. Apie 
šiandie iššauktus liudininkus 
buvo spėliojama, kad šeštadie
nį svarbiausius parodymus da
vę inž. Pauliukonis ir kun. Mai
ronis.

Mat, tą vasarą, kai įvyko 
l’st janauskieiiės nužudymas, 
Birštone su šeima gyvenęs ir 
inž. Pauliukonis. Aiškus (taik
ias, kad inž. Pauliukonis nega
lėjo nematyti šalia savęs va- 
sarojančio praloto Olšausko ir 
Ustjanauskienes.
Susirūpinęs pralotas Olšauskas.

Kuluaruose kalbama, kad 
inž. Pauliukonis teismui pasa
kęs, esą jis rugsėjo 13 d. ma
tęs Birštone pralotą Olšauską 
labai susirupinusį, susikrimtu
si. Olšauskas tą dieną taip bu-

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

Gali būt daugiau lietaus; ne
didelė temperatūros atmaina; 
stiprus rytų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 42° ir 44° F.

Šiandie saulė teka 6:19, lei
džiasi 4:48. Mėnuo teka 4:12 
ryto.

Lietuvos valdžia. Bet savo aro
gantiškumu ir savivališkumu 
jis ilgainiui pasidarė nebepa
kenčiamas ne tik kitiems ka
bineto nariams, bei ir pačiam 
“tautos vadui“ Smetonai, ir dėl 
to praeitą rugsėjo mėnesį, kai 
Voldemaras buvo Tautų Sąjun
gos seime Genevoje, jo “kole
gos“ nutarė pasinaudoti proga 
ir išstumti jį laukan iš vald

žios. Voldemaras pajuto pavo
jų. Jis skubotai grįžo iš Gcn-e- 
vos į Kauną maišini patremp
ti, bet kovą prakišo: rugsėjo 
19 dieną jis buvo priverstas at
sistatydinti. .Jo vietoj ministe- 
riu pirmininku “tautos vadas“ 
Smetona paskyrė savo švogeri 
Juozą lubelį, kuris, dėl akių, 
buvo dar pasiūlęs Voldemarui 
užsienio reikalų ministerio port
feli, bet jis atsisakė priimti. 
Buvęs Musoliniukas dabar savo 
buvusių kolegų areštuojamas 
kaip valstybės išdavikas ir va
gis.

r vęs susirūpinęs, kad eidamas 
pro inž. Pauliukonį, jo net ne 
pastebėjęs ir nepasveikinęs. Inž.

j Pauliukonis atkreipęs dėmesio 
j keistą praloto išvaizdą ir apie 
tai papasakojęs savo žmonai.
Pralotas Olšauskas su Ustja- 
nauskiene vaikščiodavo vienu

čiu miške.
Be ko kita, inž. Pauliukonis 

teisme pasakęs ir tai, kad vie
ną syk jis vaikščiodamas su 
šeima Birštono miškely paste
bėjęs kartu vaikščiojančius ir 
pralotą Olšauską su Ustjanau- 
skiene. Netikėtai pralotas Ol
šauskas nuo Ustjanauskienės 
atsiskyręs, priėjęs prie Pauliu- 
konių, su jais su sis vaikinęs ir 
kalbėjęsis. Paskui kartu su 
Pauliukoniais ir per Nemuną 
pralotas Olšauskas kėlęsis; prie 
Ustjanauskienės tą sykį pralo
tas negrįžęs.
Ustjanauskienė dažnai vaikščio
davo apie “Pakalnės” viešbutį, 

kuriame pralotas Olšauskas 
gyveno.

Kalbama, kad inž. Pauliuko
nis teisme paliudijęs, kad jis 
matydavęs Ustjanauskienę vaik
ščiojant Birutės alėja, apie 
“Pakalnės“ viešbutį, kuriame 
pralotas Olšauskas gyveno.

9

Be to, inž. Pauliukonis įdo
mių dalykų papasakojęs teis
mui ir iš savo kelionės, drauge 
atliktos su pralotu Olšausku, 
Amerikon. Inž. Pauliukonis 
charakterizavęs,
kaip pralotas Olšauskas elgda

vos Amerikoj.
Inž. Pauliukonis aną metą su 

pralotu Olšausku buvę nuvažia
vę Amerikon rinkti “Galybės“ 
akc. b-vei pinigų, pardavinėti 
akcijas. Tekę visur pabuvoti: 
susirinkimuose, piknikuose, re
storanuose, tarpe jaunų gražių 
moterų etc. etc. Kai eidavę j 
balins, tai pralotas Olšauskas

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Trys bombų sprogimai 
New Orleans streike
NE\V ORLEANS, La., spalių 

29. — Tramvajų darbininkų 
streikui tebesitęsiant, vakar 
įvyko trys bombų sprogimai. 
Viena , numesta bomba apdra
skė tramvajų, kilos dvi bom
bos sprogdamos apardė dvejus 
namus, kuriuose gyveno streik
laužiai. žmonių niekas nebuvo 
užgautas.

13 žmonių prigėrė, 
garlaiviui paskendus 

Michigano ežere
60 kitų, jų tarpe keli lietuviai, 

pakraščių sargybos išgelbėti 
iš s’autojančių vilnių

Per smarkią audrą, kuri pir
madienio naktį ir vakar vėl 
siautė Didžiųjų Ežerų srity, 
Michigano ežere, netoli nuo 
Kenoshos, vakar paskendo gar
laivis VVisconsin, vienas didžiau
sių Goodrich Transit kompani
jos laivyno laivų, su kuriuo 
kartu žuvo trylika žmonių.

Kiti šešiasdešimt žmonių, lai
vo įgulos narių ir nedidelis 
skaičius pasažierių, su dideliu 
vargu ir didžiausiu pavojum 
buvo išgelbėti pakraščių sargy
bos žmonių, kurte, išgirdę 
SOS (pagalbos šauksmą), iš 
Kenoshos ir Bucine leidosi į 
smarkaujantį ežerą pagalbos 
suteikti. Jiems padėjo taipjau 
žvejų laivo Chambers Brothers 
įgula.

Dauguma išgelbėtų buvo pa
imti iš vilnių blaškomų gelbė
jimus valčių ir plaustų, kurie 
buvo nuleisti į vandeni laivui 
skęstant; kiti buvo išgraibyti 
iš vandens, baisiai nusikankinę 
ir suvargę. Tūli buvo sužaloti 
ir tie teko gabenti į ligonines 
Kenoshoj.

žuvusiųjų kol kas buvo su
rasti devyni’kūnai. Tarp žuvu
sių yra laivo kapitonas Dongai 
Morrison ir vyriausias inžinie
rius Julės Buschman.

Išgelbėtų žmonių sąraše pa
duodamos šios, turbut, lietuvių 
pavardės: Peter Lumas, 645 
West 18th st., Chicago; (Char
les Shemkus, 1635 Canal si., 
Chicago, y'Joseph Karosas. Pa
starojo adresas Chicagoj nepa- 
duotas.

Gorkis serga; iškeliau
ja vėl j Italiją

MASKVA, spalių 29. Ba- 
šytojas Maksim Gorky, kuris 
apie pusmetį gyveno Rusijoje, 
dabar vėl iškeliavo į Sorento, 
Italijoje.

Gorky serga ir negali pakę
sti šaltos Rusijos žiemos. Pa
vasarį jis keta vėl grįžti sovie- 
tijon.

NEW YORKAiS, spalių 29.
Vyriausybei pasidavė čia 

laivyno intendantūros Charles- 
tone, S. C., leitenantas Charles 
Musil, kuris prieš kiek laiko 
pabėgo su daugiau kaip $50,- 
000 valdžios pinigų.

Mirė Vokiečių poetas

BERLYNAS, spalių 29. —. 
Mirė čia vienas žymiausių vo
kiečių poetų, Arno Holz, 66 
metų amžiaus.

(Atlantic and Pacific Photo]

Albert Head, B. C, — Laivas S. S. Empress of Canada, 
kuris buvo užėjęs ant seklumos. 96 pasažieriai tapo nuimti nuo 
laivo. Vėliau laivą pasisekė nuvilkti į Victoria, B. C.

Belgų franeuzų oku
pantai apleidžia

Reino kraštą
BERLYNAS, spalių 29. — 

Paskutiniai okupacinės belgų 
armijos kareiviai, viso 450 vy
rų, vakar evakuavo Juliersą ir 
apleidžia Reino kraštą.

Taip pat franeuzų garnizo
nas Duerene pasišalino, palikęs 
lik 150 kareiviu valymo dar
bams iki lapkričio 30.

Patvirtina žinias 
. apie Stalino ligą
BERLYNAS, spalių 29. — 

Vietos rusų laikraščio maskviš
kių korespondentas patvirtina 
'.elcgrafo pranešimus apie Sta
lino ligą.

Korespondentas rašo, kad 
centralinio vykdomojo komite
to mitinge Maskvoj buvę ofi
cialiai pranešta, kad Stalinas 
sergąs kraujo gyslų uždegamu, 
be to dar rimta širdies liga. 
Jis esąs laikomas privatinėj sa
natorijoj, kur prie jo nieko nč- 
prileidžiama.

Sprogimas sudraskė au
tą ir tris žmones

HOT SPRINGS, Ark., spalių 
29. — šiandie čia smarkaus 
sprogimo buvo sudraskytas vie
nas brangus automobilis ir už
mušti trys juo važiavusieji 
žmonės. Sprogimas įvyko auto
mobily, kuriuo, kaip policija 
spėja, tie žmonės vežėsi — ne
žinia kuriems tikslams — nitro
gliceriną.

Bulgarijos karalius ati
darė parlamentą

SOFIJA, Bulgarija, spalių 
29. Kalba iš sosto, karalius 
Borisas vakar atidarė Bulga
rijos parlamentą. Visą kelią iš 
savo rūmų jis buvo triukšmin
gai minių sveikinamas.

Policijos muštynės su 
komunistais Leipcige
BERLYNAS, spalių 29.

Leipcige per komunistų demon
stracijas vakar įvyko mušty
nių su policija. Keletas asme
nų buvo sužaloti ir 51 komu
nistas suimtas.

Didelis aeropl anas 
su penkiais žmonė

mis prapuolė
ALBUQUERQU;E, N. Mex., 

spalių 29. — Nuo vakar die
nos pasigendama didelio trijų 
motorų Westem Air Express 
aeroplano, vakar rytą išskridu- 
sio su dviem pasažieriais ir tri
mis įgulos žmonėmis iš King- 
mano, Ariz., į Kansas City.

Aeroplanas prapuolė kur nors 
189 mylių kely tarp Navajo, 
Ariz., ir Albucpierųue. Bijoma, 
kad lėktuvas ir žmonės nebū
tų žuvę per smarkią audrą, ku
ri vakar siautė Uolos kalnų 
srity®

Iš Albuquerque ir kitur pa
siųsti aeroplanai ieškoti.

Oro katastrofos
Oro pašto pilotas žuvo 

aeroplano ugny 
i _______

MOl’NT VERNON, Ohio, spa
lių 29. Farmoj, astuonias 
mylias nuo čia, nukrito ir už
sidegė l'njversal linijos oro pa
što aeroplanas, skridęs iš Cle- 
velando į Louisvillę. Pilotas E. 
M. Kane žuvo liepsnose. Nelai
mė atsitiko šiandie apie 6 va
landą ryto. Dauguma pašto 
siuntinių taipjau sudegė.

Mergina ir du lakūnai žuvo 
aeroplanui nukritus

EUGENE, Ore., spalių 29.— 
Netoli nuo Walker, Ore., žuvo 
ugny du seni aviatoriai, F.įMer- 
cer ir Clark, ir aviacijos mo
kine Miss Edythe Rose, 22 me
tų amžiaus, jų aeroplanui nu
kritus į medį ir užsidegus.

ŠEIMOS TRAGEDIJA

LUSHTIN, Neb., spalių 29.— 
Bert Stollar nušovė čia savo 
žmoną ir mirtinai pašovė žmo
nos seserį, Mrs. Hardy Svvortz, 
po to pats nusižudė. Priežastis 
— šeimefs gyvenimo pairimas.

TOKIO, Japonija, spalių 29. 
— Susirgo Japonijos ciesorius 
Hirohito.

Mirė badu streikavęs 
Vengry komunistas

BUDAPEŠTAS, Vengrija, spa
lių 29. — Streikuodamas badu, 
mirė čia kalėjime komunistas 
Alexander Loe\ve, nežiūrint, 
kad kalėjimo vyriausybė bandė 
prievarta jį penėti.

Komunistu kaliniu streikas 
buvo paskelbtas praeitą savai
tę, ir dešimt kalinių dar tebe
badau j a.

Pan-Amerikos Dar
bo Federacijos kong
resas atidedamas

I __________

ADF koncentruos visas savo jė
gas kovai su kapitalistų pa
sikėsinimais pietų valstijose

WASHINGTONAS, spalių 29 
— Amerikos Darbo Federaci
jos vykdomasis komitetas pa
skelbė, kad Pan-Amerikos Dar
bo Federacijos kongresas, ku
ris buvo nutartas laikyti atei
nančiu metu sausio 6 diena 
Havanoj, atidedamas neribotam 
laikui dėl to, kad sąlygos pie
tinėse valstijose esančios to
kios, jogai jos gresiančios pa
vojum visam organizuotų Ame
rikos darbininkų judėjimui.

Savo pranešime * vykdomasis 
komitetas sako, kad darbinin
kų judėjimas pietuose susitin
kąs su viena didžiausių kam
panijų, kokią kada samdytojai 
buvę pradėję prieš darbinin
kus liksiu sunaikinti jų uni
jas ir neleisti jiems organizuo
tis. įvairiose pietų valstijų pra
monėse dirbą daugiau kaip mi- 
lionas Amerikos Darbo Fede
racijos narių, ir Federacijai 
dabar tanką sukoncentruoti vi
sas savo jėgas ir resursus lai 
milžiniškai kovai prieš samdy
tojų pasimojimus.

Įmone sudegė; $1,500,000 žalos
SOUTH PORCUPINE, Onta- 

rio, spalių 29. — Praeitą nak
tį gaisras sunaikino čia Dome 
aukso kasyklų įmonę. Nuosto
liai siekia pusantro miliono do
lerių.

Lietuvos Žmonėms
musų pagelba ne tik reikalinga, bet 
būtina. Pagelba amerikoniškų dolerių, ku
rių kasmet Lietuvon išsiunčiama gi
minių ir draugų keletą milionų dolerių. 
Tais Amerikos doleriais maitinasi, apsi
rengia ir savo ūkį apžiūri didelė dauguma 
Lietuvos žmonių. Be jų jiems sunku butų 
apseiti. Nesigailėkime jų, jie eina geram 
tikslui. Juos galite siųsti per Naujienas.

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

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

% !

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

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

' Anglijos parlamen
tas pradėjo savo 

posėdžius
• • ■■
LONDONAS, spalių 29. — 

Anglijos parlamenats šiandie 
vėl susirinko sesijai be prem
jero MacDonaldo, kuris dar te
bėra kelionėj iš Kanados namo.

• ----------------------------------------------------------------------

Sušaudymai SSSR
Per pastaras 4 dienas bolševi

kai sušaudė, kiek žinoma, 63 
I asmenis

MASKVA, spalių 29. Per 
pastaras keturias dienas sovie- 

, tų Busi joje buvo valdžios su-' 
'šaudyti, kiek žinoma, 63 žmo- 
Inės, kaltinami dėl visokių nu- 
'sikaltimų, daugiausia politinių. 
, Paskiausiai sušaudyti vakar bu
vo du žymus deimantų prekiau- 

Įlojai, žydai Kleiner ir Teic. Jie 
Į buvo, kaltinami dėl deimantų 
’ šmugeliavimo iš sovietų Rusi
jos į užsienį.

i Du arabai nuteisti mir
ti už žydą mušimą

JERUZOLIMAS, spalių 29. 
1— Kaltinami dėl paskerdimo 
■ vienos žydės per pastaruosius 
arabų-žydų neramumus Safede, 
du arabai buvo teismo pasmerk

iu mirties bausmei, o kiti du 
: gavo po dešimt metų sunkiųjų 
'darbų kalėjimo.
<

; Bedarbių skaičius Vo
kietijoje padidėjo I

BERLYNAS, spalių 29. — 
Vyrų bedarbių skaičius Vokie

tijoje rugsėjo mėnesį padidėjo 
nuo 726,000 iki 735,000. Tuo 

’ tarpu moterų bedarbių skaičius 
• septyniais tūkstančiais suma- 
Ižėjo.

Mirė senatorius BurtonZ
WASHINGTONAS, spalių 29.

Praeitą naktį čia mirė Jung
tinių Valstybių Ohio senatorius 
Theodore C. Burton, 77 metų 
amžiaus. Kongreso nariu jis 
buvo 44 metus.
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Tarų Chicagos
Lietuvių
Roseland

Komunistai nori daugiau 
siųs atstovą Rusijon.

aukų

Slaptame komunistų susirin
kime buvo daug kalbėta apie 
rinkimą aukų; po karštų disku
sijų kilbasninkaš sako: “Var
dan Lenino ir Stalino, Frainos 
ir Afganistano caro. — Amen! 
Dabar kalbės drg. Imba apie 
rinkimą aukų, komunistų prin
cipus ir nurodys, kaip buržu
jai seka pavyzdį komunistų dar
buotės. '

Drg. imba atsistojo, apsidai
rė, pervedė akis per visus kam
pus, tėmydamas ar nėra kur 
buržujaus, ar nesiklauso kas už 
durų ai* už lango. Persitikrinęs, 
kad buržujų nėra, kad niekas 
negalės išduoti jų slaptos kal
bos susirinkime, drg. Imba sa
ko:

“Draugai komunistai, vaikai 
vienos matuškos Kasėjos, šian
die mes turim vieną iš svar
biausių susirinkimų. Nemany
kit draugai, kad aš atvažiuoju 
pas jus už dyką. Noriu, kad 
jus parodytumėt vaisius savo 
darbo. Delko. draugai, mes tu
rim daugiau aukų rinkti?

“Jus, draugai, padarėt bai
siai didelį darbą sugriaudami 
Aušros knygyną. Tai dar ne 
viskas, štai man draugas pa\ 
pasakojo, kad vienas bomas 
vaikščiojąs po Palmer Parką, 
nešiojasi “Izvestija”, birželio 2, 
1929 laidos, kur yra parašyta, 
kad Rusijoj kur lik komisarai 
budavoja dirbtuves, tai visos 
jos liko bevertės. Kad šimtai 
milionų rublių išleista, o naudos

| nėra nė už vieną centą.
“Taigi, draugai, turim dėti 

daugiau aukų, idant nupirkti 
Palmer Parką, kad visokį be
rnai negalėtų valkiotis po par
ką ir badyti akis su “Izvestija.”

“Draugai, matėt laikraščiuose 
pranešimą, kad Chicagoj 32 
naujas mokyklas turės uždary
ti, nes sako, jos yra griūvan
čios. Gi tos mokyklos kaštavo 
dešimtis milionų dolerių. Jeigu 
mes būtumėm valdę miestą, tai 
tuomet mes būtumėm pasiėmę 
tuos milionus dolerių.

“Matote, draugai, kaip pui
kiai buržujai moka valdyti. Jie 
žino, kad mokyklų nereikia, mo
kyklos susuka žmogui protą. 
Jeigu jus, draugai, būtumėt mo
kyti. tai nebūtumėt komunis
tais. Tai matote delko yra 
mokslas pavojingas.

“Kad Chicagoj suvogė milio
nus dolerių budavodami moky
klas, tai jie ėmė pavyzdį iš So
vietų Rusijos.

“Taigi, draugai, Chicagos 
buržujai skaito “Izvestija” to-1 
dėl jie ir išmoko kaip pavogti 
milionus dolerių iš budavojimo 
mokyklų.

“Mes draugai šitą turime su
stabdyti. Jeigu Chicagos bur
žujai vogs ir toliau, tada kas 
beliks daryti mums komunis-| 
tams.
aukas, 
kad jis ten nuvažiavęs išdėsty
tų Stalinui delko turi “Izvesti- 
jas” sustabdyti siuntę į Ameri-

Turim, draugai, rinkti 
siųsti atstovų į Košėją,

Cicero /
Lapkričio 3 d. š. m. Liuo- 

sybės svetainėje, 141h ir 49th 
et., Kareivių draugija rengia 
vakarą, kur bus sulošta 3-jų 
veiksmų komedija “Netikėtas 
sugrįžimas”, p-nios Dundulie-

rius pečių šveitęs, gaspadynė 
dantis valiusi.

Tariu thčiu tiems nariams, ku
rie dalyvavo išvažiavime.

—Walantinas, 17$ kp. pirm.

MADOS

svečiuos-
3002. t*

3002 Paskiausios mados 
na eiti suknelė. Galima siūdinti iš 
byle vienos spalvos materijos.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 
ir 42 coliu per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti, 
paduota blankute arba priduoti pa-j 
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir' 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę; 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattern Dcpt.
1739 S. Ilalsted St.. Chicago, III.
čia įdedu 15 centu ir prašau at

siusti man pavyzdi No ...................
VIieros ...... ...........per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Kviečiu visus atsilankyti, nes 
galėsite gerai pasijuokti (pilvus 
susiėmę) iš “bobos” netikėto 
sugrįžimo. Bežiseruos p. Dun
dulienė. Taip pat dalyvaus ir 
kitų žinomų artistų lošėjų. Bet 
svarbiausia, kad teks pamaty
ti p. Zosę Kundrotaitę. Ji dar 
kai kuriems chicagiečiams ne
žinoma, nes neperseniausia at
vykusi iš Lietuvos. Apsigyve
no North Sidėje. Dabar galiu 
sakyti, ji viena iš gražiųjų 
North Sidiečių. Nors ji pasiro
dys ne pačioj svarbiausioj ro
lėj, bet girdėjau, kad esanti 
gabi, ir ateityj galim tikėtis tu
rėti dar vieną gerą ir gražią 
lošeją-artistę.

Priešas.

Bridžporto trupiniai
Aną dieną vienam Bridžpor

to rilstetninkui pasitaikė nema
lonus incidentas. Savo paties 
ofise. Jis užsimynė pats sau 
ant kojos, ir kaip griuvo, tai 
išmušė langą. Tik jau sakam, 
kad žmogus ir norėdamas nega
lėtumei taip padaryti.

---- XXX—

Musų “gerbiamieji” tavorščiai 
laukė atlekiant orlaivį iš “dar
bininkų rojaus” ir tam tikslui 
aukas rinko. Kaip jus supran
tat, aš nežinau, bet tai yra ga
na keistas lėkimas: jau bus du 
menesiai, kaip lekia ir vos pora 
dienų atgal atlėkė Chicagon. 
Columbus greičiau plauke į A- 
meriką, negu rusų orlaivininkai 
atlėkė.

Visi žino, kad bolševikai pro
gresuoja Į atbulą pusę. Tokiu 
budu turbut orlaivio propeleris, 
kuris pirmyn varo, buvo Įdėtas, 
kad varytų orlaivį ne į priekį, 
bet į užpakalį. Tokiu budu ir 
išeina: “adyn vperiot, a dva

“Musų atstovas turi paaiškin
ti Stalinui, ar jis turi “Izvesti- 
ją” sustabdyti siutęs Į Ameri
ką, ar neturi. “Izves'tijose” būt 
rašoma apie komisarų vogimus 
valdžios pinigų. Nes iš “Izves- 
tija” raštų, iš pasielgimo ko
misarų, ima pavyzdį Amerikos 
buržujai, ypač Chicagos buržu
jai. O kuomet buržujai išvogs 
visą valdžios iždą, ką mes komi
sarai darysim paėmę tuščius iž
dus.

“Ant galo, draugai, turiu pri
minti, kad kur tik jus eisit, tai 
rinkit aukas. Susirinkimuose 
visuomet pirmutiniai paaukoki! 
dešimtinę, kad paskatinus mu
žikus didesniam aukavimui. O 
Jūsų dešimtinė, žinoma, bus 
jums sugrąžinta atgal, kaip ir 
visuomet kad daroma. Mes I Sako, kad praloto Olšausko 
nenorim, kad komunistai nuken- nagrinėja -prie uždarytų 
tetų.” durų. Nėra nieko stebėtino:

Kilbasninkas užbaigė susirin- Jeigu butų atdaros durys, tai 
kimą sekama maldele: “Visi davatkos išvogtų visus doku- 
kalbėkit!” “Tikiu Į Leniną, su- mentus. O čia reikia tą dvasiš- 
tvertoją Rusijos komunizmo, ir M nuteisti. nes kokią jis teisę 
Į jo vienantinį Įpėdinį Staliną, turėjo užmušti moterį, kuri vi- 
kuris apdovanojo Afganistano sai nepriklausė prie socialistų, 
carą ir carienę, auksu ir dei- h’ dar jis nesiklausęs fašistų 
mantais, vertės milionų rublių, valdžios tą padarė. Na, na: jam 
Dėkavojam Stalinui už • trupinė- bus dabar.
liūs, mums paaukautus. Stati- —xxx—
nas, kuris sėdi po dešinei, šalia Komunistai pyksta kam Stul- 
Lenino sosto, kaip Kristus dan- pinas pardavinėja kilbasas. Ma- 
guj, šalia savo dievo tėvo, tyt, jie nori, kad juodukam 
Amen.” vietą Stulpinas užleistų, o

Po susirinkimo komunistai la- pardavinėtų tamales. 
bai džiaugėsi, kad turėjo vieną —xxx—
iš geriausių prelekcijų. Ar žinote koks skirtumas

—Komunistas, h a tarp negrų ir nigarių?
ve koks: negrai gyvena 
Statestryčio, o nigeriai ; 
Bridžporto. Jie čia aukas 
lektuoja ir triukšmą kelia tarp 
ramių piliečių.

—XXX—
Girdėjau, Vanagaitis ir “Mar

gučio” redaktorius, abudu, par
važiavo iš golfo lauko, bet jo
kio puodo neparsivežė su dviem 
ausim. O beje, parsivežė puo
dą su dviem ausim ir su nosim. 
Tik labai apžėlęs iš viršaus. Bet 
barberys sakė pafiksysiąs.

—Pusta pėdis.

Gavau laišką iš Oak Forest 
prieglaudos superintendento. 
Laiškas skamba taip: Kuopos 
ir kliubai, kurie nori važiuoti 
atlankyti esančius Oak Forest 
prieglaudoje įnamius, turi pra
nešti prieglaudos superintenden
tui apie tai laišku keliomis die
nomis ankščiau prieš važiuo
siant. Gavus pranešimą apie 
draugijos ar kliubo norą atlan
kyti prieglaudą, bus galima at- 
lankymo dienai sukviesti visus 
lietuvius į vieną salę. Atsilan
kiusieji gaus blankų, kuriose 
bus surašyti vardai ir pavardės 
Įnamių, iš kokios vietos jie pa
eina^ c te.

Vargšai esantys prieglaudoje 
yra labai dėkingi- už atlankymą. 
žemiau paduodu jų vardus:

S. Marcus, Mary Grikas, Man 
ry Latvis, Barbora Urbikas; vy
rai: Paul Isaac, John Jodis, An- 
ton Laurinaitis, Jonas Puris. 
Antanas Visocki, L. B. Levine, 
Jurgis Gudas', John Cyron, Chas.. 
Rudaitis, Joseph Kunec, Vikto
ras Rudovich, Jos. Liaukis, St. 
Grabovski, Frank Sniapstis, Jo
seph Schmidt, Tony Chisin. 
Juozas Weisenherger, John Pud- 
gis, Kipras Vcntrus, C. Rausek, 
John La tonas, Joe. Perminąs, 
John Bielsky, Jos. Januševski, 
Tony Waisnor, Chas. Janušaus- 
kis. John Musteika, Steve Zob- 
vich, Vincenta Marzois; ligoni
nėje randasi: Albert 
Joseph Bitten, William 
T. Chapas, Kazimieras 
kas, Antanas Juchiski,
Lakumski, John Sherikis, John 
Drojus, Charles Banish, Joseph 
Budris, Charles Darbutas. John 
Petraitis, Frank Johnson, John 
Juodis, Joseph Lu'kow, Frank 
Shimkus, Sophie Pieda, B. 
šeikis, A. Judevvicz, Peter 
minski.

Butų gerai, kad daugiau
tuvių atlankytų šios prieglaudos 
Įnamius lietuvius,

—Walantinas.

perior crt., byla uždaryti trust 
dydą.

Peter J. Crowley Co. prieš 
Jerom P. Zilenka, bylos Nr. 190- 
•167, Circuit crt., byla dėl notos 
$1,285

Peter J. Crowley Co. prieš 
Henry ir Anna Stcrba, bylos Nr. 
B190168, Circuit crt., byla dėl 
notos $2.203.

Veronika Jakis prieš Justin 
Jakis, bylos Nr. B190177, Cir
cuit crt., prašo atskiro užlaiky
mo.

Gerkit Vandenį 
Jei Nugarą Ar

Inkstus Skauda
Imkite Druskos Jei Jaučiate 

Skausmą Nugaroje Ar 
Silpnumą Pūslėje

tą 
šie

i y- 
Tai 
ant 
ant 
ko-

Stoney, 
Collins, 
Naujo- 

C h aries

Mi-
Ka-

lie-

Lietuvių bylos 
teismuose
Tobias prieš Stanley ir 
Paskievicz, bylos Nr. 
Circuit crt.

Balys F. Mastaus-

Jacob
Helen

B19007,
Peticija

kas ir Constance A. Mastaus- 
kas permainyti pavardę Į Mast, 
bylos Nr. BĮ90128, Circuit ^rt.

Josephine/Yukovich prieš An- 
drew Yukovich, bylos Nr. B190- 
148, Circuit crt., divorsas.

Eva Mineika prieš Ignace Mi- 
neiko, bylos Nr. 507349, Supe- 
rior crt.. divorsas.

Secont North Western State 
Bank ir kiti prieš Frank Kottas, 
Anna Kottas, Feliks Ulatowski 
ir kitus, bylos Nr. 507367, Su-

RftMOTA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Seredoj ir Ketverge 
Spalio 30 ir 31

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

“Hard to Get” Morgan Park
dalyvaujant

Dorothy Mackail, Luise Fa
zenda. Charles Delaney

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
“The Lion’s Roar”
kalbančios žinios

SLA. 178 kuopa turėjo išva- 
I žiavimą į Oak Forest prieglau- 
I dą. Kuopa padalino pinigų bied- 
niems tos Įstaigos lietuviams. 
Sugrįžę atgal į didelę salę, daly
vavusieji išvažiavime pavalgė 
skanios vakarienės, kurią paga
mino musų gera rėmėja, p-nia 
Pukienė. 
šokom.

Reikia 
mėjo tie,
me išvažiavime. O kodėl jie ne
buvo? Atsakymų gauni visokių. 
Girdi, norėjau važiuoti, bet tu
rėjau dirbti. G j darbas buvęs 
toks: grindis plovėm, gaspado-

O po to linksmai pa

pasakyti, kttd pralai- 
kurie nedalyvavo šia-

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

Jos. F. Budri k muzikos krautuve užlaiko visus vė
liausius lietuviškus rekordus

Užtikrinu, kad dabar 
Smuikų arba Mandoli
ną grajinsi i 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Pus - Balsio 
Systema

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAI L UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Per didelis kiekis riebių valgių pri
gamina rūgščių, kurios erzina ir per
dirba inkstus. Laikas nuo laiko iš
plauk inkstus, kaip plauni vidurius, 
kad prašalinus išmatas, kitaip gali 
pajusti tvjlanti skausmą inkstų sri
ty, skausmą nugaroje, galvos skaudė
jimą, viduriai bus rūgštus, liežuvis 
apvilktas, o prie prasto oro rauma- 
tizinas gels, šlapumas bus neaiškus, 
pilnas nuosėdų, kanalai dažnai įsi
erzina ir esi priverstas keltis porą 
sykių per naktj.

Kad nugalėjus erzinančias rūgštis 
ir nuplovus šlapumų išmatas, gerkite 
daug vandens. O iš aptiekos gaukite 
apie keturias uncijas Jad Salts drus
kų, imkite po arbatini šaukštelį stik
le vandens kas rytą pirm pusryčių 
pei" keletą dienų ir inkstai pradės 
puikiai veikti visi negaliavimai dings.

Šios pagarsėjusios druskos yra pa
darytos iš vynuogių rūgšties, citrinos 
sulčių ir lithia. Per ilgus metus jos 
vartojamos išplovimui užsikimšusių 
inkstų ir suerzintos pūslės. Jad Salts 
druskos nebrangios ir padaro malonų 
putojanti lithia-vandens gėrimą, ku
rį milionai vyrų-moterų geria laikas 
nuo laiko, kad išvengus rimtesnių in
kstų ligų. Del sveikatos, gerkite daug 
vandens per dieną.

Ten ir ii

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musu populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

Iš NEW YOR- 73 11 KO IKI KAULU V NOIR ATGAL

Trečia Ktesa
Plūs $5 U. S. Revanue 

taksai

Kelionė greita ir pigia kainai 
Del perimto ir Ikitų informa-j 

cijų kreipkitės prie vieti- 1 
nių agentu arba prie *

Hraiburg-American line
177 N. Michigan Av. Chicago

Dr. P. P. Šimaitis,
Naprapatas

Jau 8 metai kaip užsiima žmonių 
gydymu Chicagoje.

Specijalizuojasi ant nervų ligų, 
Ofisas 2346 W. 69 St.

prie Western Avė., Chicago, III.
Išgydo be operacijos penesaidę, 

goiterį, tonsilius; pasitarimai vel
tui ir mandagus. Yra išgydęs 
daug žmonių Lietuvoje ir Ameri
koje nuo mirštamos ligos, širdies 
ligų, pilvo ligas, uždegimą krūties, 
galvos, nugaros, strėnų gėlimą.

Baigęs Naprapatijos Kolegiją 
Illinojuje; duoda dietą — valgių 
surašą; išgydęs nurodo raštu kaip 
išlaikyti sveikatą ir ant toliau. Eina 
ir j namus gydyti. Tel. Hemlock 
1881. žmonės sako esąs nebran- 
gininkas, sukalbamas.

Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 6 iki 8 
vakaro, šventadieniais nuo 9 iki 
11:30 iš ryto.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. 1 iouis Avė. 

CHICAGO, 1LL.

BUTĖNAS BABRAVIČIUS
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIER1Ų ORKESTRĄ 

Singing by.A. šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader

10” 75c
16137F Žalia Girelė 

Lik su Dievu Panitelia

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas 
t

16138F Kačinskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
su Orkestros akompan.

16139F Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgelį Balnosiu

KELETAS PAŽYTĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš MUSŲ 
PILNO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas 
su Orkestros akompan.

10” 75c
16136F Piršlybos Amerikoj 

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko, Leader 
12” $1.25 
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma

Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 

Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
Singing by A. ŠAUKEVIČIUS

10” 75c
16129F Dariau Lyseles, Valcas

Jonelio-Polka
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MA1NER1Ų ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Leader
16135F šokikų Polka

Naujų Metų Polka
16112F Magdės Polka 

• Medžiotojo Valcas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

19” <J;1 95
61002F Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10” 75c
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio Daina
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS

1G096F Trys Sesutės
“Valia Valužė”

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
su Orkestros akompan.

16134F Kai Aš Buvau Jaunas
Kad Širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ

16183F Žideli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS 
Kariška Polka

16131F Gerk, Gerk Girtuoklėli Polka 
Senos Mergos Polka

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
su Orkestros akompan.

16132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)
O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)

16088F Lietuvoj Mados
Pas Draugą Julių

16085F Vanagienė Polka
Lietuviškas Džiazas

16078F Mergutę Prigavo
Eina Pati į Karčiamą

16071F Karvutė
, Doleris

16072F Sharkey Daina
Munšainukas *

16073F Reikia Topt, Dalis 1
Reikia Tept, Dalis II

16030F Margarita (A. Vanagaitis)
Be Nosies (A. Vanagaitis

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16113F Puiki Porelė Polka

Šešupės Bangos, Polka
16119F Kalvarijos Polka

Raudona Kepuraitė Mazurka

Išgirskite ir įsigykite pas

Jos. F. Budriene.
3417-21 So. Halsted St., ( hieago, III.
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Goorty. Nesenai Chicagos ad- i 
vokalų asociacija turėjo balsa
vimus teisėjų nominacijoms. 
Advokatai geriausia pažįsta tei
sėjus. Ir jų, tai yra advokatų 
asociacijos, balsavimuose Mc 
Goorty gavo daugiausia balsų.

NAUJIENOS, Chicago, TU.

Didelė byla numatoma
Lapkričio 12 dieną, nužiūri

ma, teismas paims nagrinėti 
bylą, kurioj įvelti keletas po
licijos kapitonų, politikierių ir 
kitokių ponų — viso 28 asme
nys. Jie yra kaltinami ryšy su 

sindi- 
šalies 

mano- 
duoti

Rengiasi Armistice die
nos iškilmėms

vadinamų “stot” mašinų 
kalų, operavusiu visos 
skalėje. 161 liudininkus, 
ina, teismas pašauksiąs 
aiškinimų.

Automobilistą nubaudė!
$500.00

6 mėnesius kalėti ir $500 
pinigines baudos užsimokėti tu
rės Benton Baker (iš Beverly 
llills), kurio aulas sunkiai su
žeidė žmogų praėjusį rugpiutį. 
Kada Baker sužeidė žmogų, ji
sai mėgino pabėgti. Bet ji ėmė
si vyti adv. Harry II. Bloom, 

nuo nelai
mės vietos, užgavo dar McDer- 
motta, 5901 So. VVestern Avė. 
Pagalios jį areštavo Ei 
\voodo policija. Baker buvo 
t i namas. tarpe kita ko, 
kad važiavęs girtas.

Baker, sprukdamas

Ino,

Ir jie banditai jau
Policija areštavo už greitą 

važiavimą Viktorą Alslagerį, 
15 metų (gyv. 1249 North Ma- 
son st.), jo brolį Jurgį, 17 me
lų, ir James Carey, 16 metų. 
Padariusi pas sustabdytus vai
kėzus kratą policija užtiko pas 
visUs juos po revolveri. Vaikė-1 

sakoma, vėliau prisipažinę,zai, 
kad jie yra padarę keletą hold- 
apų. Važiavo ji vogtu karu.

Kaip darbuojasi sau
sieji
llovvley, lede ralio
administratoriaus

Chicagoj
rugsėjo

ir jos 
mėnesi

E. C. ' 
prohibicijos 
pranešimu, 
apielinkėje,
blaivybės agentų darbuotės vai
siai buvę tokie:

Areštuota 296 ypalos; “na
minės“ sunkime įstaigų užgrieb
ta 110; alaus bravorėlių užtik
ta 4; laikinų indžionkšenų gau
ta prieš 29 užeigas; nuolati
nių indžionkšenų prieš 3 įstai
gas; užgriebta butlegerių au
tomobilių 21 
924 galionai 
8,925 
stimo 
lionai.

alaus išpilta 12,- 
šnapso areštuota 

galionai; užraugto sky- 
sunaikinta 341,145 ga- 
Vertė “nelaimingos“ su
siekusi $275,989.62.

Dar vienas gengsteris 
pašautas

Pašauta Alton 
kuris, manoma 
narys. Namuose, 
no, rasta ginklų 
cininko uniforma. Policija spė
ja, bene bus O’Brien buvęs 
vienas iš tos gengės, kuri su
šaudė 7 priešininkus garaže,

H. O’Brien, 
buvęs gengės 
kur jis gyve- 
ir sena poli-

Automobiliai
Club,Pasak Cliieago Motor 

produktai, surišti su autoinoto- 
rų gamyba, sudaro pavienę da
lį eksportuojamų Amerikos ga
mybos produktų.

Amerika turi 75 nuošimčius 
visų esamų pasauly’ automo-

154 au- 
Francija

Suv. Valstijos turi 
tomobilių išdirbėjus, 
— 101, o Anglija — 98.

Kapitalas, investuotas auto
mobilių pramončn, šiemet, ma
noma, peržengsiąs 2,090,000,990 
skaitlinę.

Teisėjo McGoorty kan
didatūra

Civil Service Post ir Ameri
can Legion skyrius, kurio bu
veinė yra prie 
ir VVashington 
giasi didelėms 
dieną lapkričio
įvairus programas: kalbos, ka
reivių paradas, muzika. Vieta: 
Guyon’r Paradise (prie Crjnv- 
ford ir \Vashington Blvd.).

Craw.ford Avė. 
boulevard, 

iškilmėms 
(vakare).

ren-

Bus

Ežeras vėl plaka 
Chicagą

Audra vėl jodinėjo Michigan 
ežerą švaistydama 30 pėdų auk
ščio vilnis į krantus. Tempe
ratūra nupuolė ir audra kilo 
staigiai — taip kad valdžia 
vos spėjo pranešti apie jos ki
limą. Vilnys kai kuriose vie
tose peršoko Lincoln parko sie
ną, o kitose plovė paežerio vieš
kelius. Vadinamas Outer Drive, 
prie ežero buvo uždarytas nuo 
pereitos savaitės, kada audra 
išardė dalį jo. Bet pradėta bi
joti, kad ir tolimesnis nuo 
ro kelias teks uždaryti.

Pasaulinės Parodos 
rai markete

eže-

še-

Artimoj ateity bus paleista 
marketan už $10,090,000 serų 
(l>onų) Chicagos Pasaulinės 
Parodos 1933 metais.

Chicagos opera
Chicago Civic Opera sezo

nas prasidės pirmadieni, lap- 
| kričio 4 dieną, naujajam tro
besy, prie Wacker Drive ir 
Madison st.

Pirmadienį, lapkričio 4 die
ną, statoma scenoj “Aida“; an
tradienį, lapkr. 5, vaidins 
kalą “Iris”; trečiadienį 
Traviata; ketvirtadienio
rą, lapkričio 7 d., debutas Emi
lio Cooperio, ruso orkestros 
vedėjo; šį vakarą bus vaidina
mas veikalas “Borneo and 
Juliet”; po to bus duoti kuri
niai: Tristan und Isolde, II Tra- 
vatore, Norma ir kiti.

Bitetai operai 
davinėti jau nuo 
madienio.

‘'Operos vedėjai
gų pastangų, kad pirmoji sa
vaitė praeitų su ypatingu pa
sisekimu.

vel
ta 

vaka-

pradėta par- 
praėjusio pir-

deda ypatin-

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

lapkričio 1 dieną bus rodomas 
kalbantysis paveikslas “4 De- 
vils”; scenos produkcija—“Ca- 
meos”; kitokie numeriai.

Roosevalt teatre — šiuo lai
ku rodoma kalbantis paveiks
las “Why Bring That Up”; ki
tokie numeriai.

McVickers teatre — artimoj 
ateity bus duotas paveikslas su 
dainomis “Hollywood Revue”; 
paveikslas esąs labai puošnus; 
kitokie numeriai.

United Artists teatre — ar
timoj ateity pasirodys paveiks
las “Evangelinę“; tai esąs, kaip 
sakoma, “klasiškas” ekrano ku
rinis.

Oriental tealre — pradedant 
šios savaitės penktadieniu Lou 
Kosloff ir jo orkestras duos 
scenos produkciją “Pirates 
Melody”; kitokie numeriai.

North-Westsideje, penktadie
ni, lapkričio 1 d., atsidaro Pub- 
lix-Balaban and Katz teatras 
Crystal. Teatras Wicker Parko 
apielinkėje. Teatras bus perde- 
koruotas, jame bus įtaisyta bal
sui paduoti įrengimai ir bus 
rodomi 
kitokie 
ketina 
Crystal
tik paveikslai, bet ir duodami 
vodevilio aktai ir šiaip įdomus

Kandidatai į teisėjus pradė
jo kampaniją rinkimams. Ir vie
nas kandidatų į Supreme teis
mo teisėjus yra John P. Mc publikai numeriai.

geriausi paveikslai ir 
numeriai.

būti labai iškilmingas, 
teatre bus rodomi ne

Atidarymas

kalbamą penktadienį te jurų žuvį, kaip salmonus, 
y. Iienl vieną kartą savaitėje).

Du kartu iki keturių duoti 
daržovių maisto (ypač žaliais 
lapais, kaip salotų, spinolų, to
ninė ių).

Keturis kartus duoti vaisių 
(ypač orandžių, bananų, vadi-; 
namų grupe fruil, keptų obuo
lių, virtų slyvų).

Vieną kartą grudų maisto 
(geriausia su pienu).
Penkios riekutės duonos ,(džio

vintos, jei vaikai nori); ge
riausia duoti įvairios duonos— 
baltos, ruginės, rupios, etc.

Vieną kartą bulvių.
Pora 

šiniukų.
Vienų
Kaip 

pienas statomas pirmoje vieto
je. Studijuojant mokyklos am* 

patariamą žiaus kūdikių valgį pastebėta, 
vengti lankotų mėsų; naudoki-Į kąd kuomet viena paintė f)ie-

paveikslas bus spalvotas, t. 
yra vaizduos scenas tokiomis 
spalvomis, kokias spalvas įvy
kiai ir vaizdai rodo natūraliam 
gyvenime.

no jų maišini pridedama kas
dien, tai padidėja vaikų (ir 
mergaičių) augimas nuo 3.9 iki 
7 svarų metams, o jų aukštu
mas nuo 1,8 colių iki 2,6 colių.

tarpu reikalaujama, kad jie vi-. Automobilistai, kurie nesilai- 
sai sustotų pirm važiuosiant to- kys trafiko šviesų, bus a rėš- 
liau. luejami.

('hicagos sveikata Jūsų saugumui

('hicagos sveikatos departa
mento komisionierius Dr. Kegel 
šios savaitės biuletene duoda 
tokių patarimų chicagiečiams 
kai dėl maisto vaikams, kurie 
jau yra mokyklos amžiaus:

na pienas, naudojamas su

Vienas 
minkštai

co- riekučių paspirgytų

kiaušinis (geriausia 
š virtas arba iškep- unciją sviesto.

matyti iš šio recepto,

šios savaitės biuletene poli
cijos komisionierius, Wm. F. 
Bussell, įspėja chicagiečius:

šiuo laiku varoma vajus sau
giam važinėjimui gatvėmis.

Kada automobilistas prisiar
tina prie bulvaro arba gatvės, 
kuri /skirta kaip “Through 
Street“, tai jis turi visai su
stoti, pirm negu važiuos toliau. 
Daugelis automobilistų to rei
kalavimo nepaiso. Jie tik sulai
ko greitumą važiavimo. Tuo gi

SKAITYK1M IR REMKIM VIENINTELI ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTĮ 

“ARGENTINOS NAUJIENOS”
“ARGENTINOS NAUJIENOS” eina kas savaite, didelio formato ir 

gausiai iliustruotas laikraštis.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” plačiai rašo apie Argentinoj gyve

nančių musų brolių vargus, jų politini ir kulturinj stovį,
“ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslinės ir dailiosios 

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vienintelės gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų $1.50. Užsiprenumeruodami adresuokit:

“Argentinos Naujienos” 
Ąvenida Montes de Oca 1683, 

Buenos Aires. Repub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, arba Money orderiais.

Vienas
aviena, viš-

3 aktų komediją stato scenoje

Draugystė Lietuvos Kareivių, Cicero

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 3 d., 1929

S. S. LEVIATHAN
Nov. 21 — Dec. 7

S. S. GEORGE VVASHINGTON
Nov. 13 — Dec. 12

Komedija “Netikėtas Sugryžimas“ yra viena iš gra
žiausių, vaidinama, bus ^geriausių vaidilų iš p. M. Dundu
lienės trupės, 
smagus vakaras yra užtikrintas kiekvienam,
viena ir kviečiame atsilankvti.

S. S. PRES. ROOSEVELT 
Nov. 30

Visi laivai išėmus LEVIATHAN eina 
tesiog j PLYMOUTH, CHERBOURG 
ir BREMEN. LEVIATHAN plaukia 

tesiog į CHERBOURG ir 
SOUTHAMPTON.

S. S. PRES. HARDING 
Nov. 27

valgis su mėsa (ypač 
jautiena, kepenimis, 
t iena ir žuvimis;

Modelis 101, kaina su tūbomis

$245:22

Teikiame lengvins išmokėjimus

Jos. F. Budrik, inc
3417-21 So. Halsted St

Telephone Boulevard 4705

3

Išplaukimai iš New Yorko

Švenčiy Exkursįjos
LIETUVON
Suplanuok dabar praleisti linksmą prieš Kalėdinį sezoną savo šaly.
Prisireng sutikti savo milinius aplankyti kūdikystės vaizdus, laike 

ateinančių švenčių.
Pasirink bile vieną puikiųjų United States Unijos laivą ir gėrėkis 

virtuve, parankamais ir pasilinksminimais kuom šie laivai turi pasau
linę reputaciją.

Pirk Round Trip laivakortes ir buk užtikrintu patogiais paranku
mais jūsų sugįžimui. Jei nesi Suvienytų Valstijų pilietis, United 
States Linija pagelbės jum gauti grįžimui leidimą.

Pilnų informacijų, kainų ir specialių exkursijų prrenginmt klauski
te pas savo vietos laivakorčių agentą, arba rašykite tesiog į

United States Lines
110 So. Dearborn St, Chicago, III. 45 Broadvvay, New York City

“NetiketasSugryžimas

Liet. Liuosybės Svetainėj,
49 ( t. ir 14 St., Cicero. 111.

Po vaidinimo bus šokiai

Svetainė atsidarys 6 v. Pradžia 7 v.

Tikietai 75c. su drabužių pasidėjimu

Paskui gi bus linksmus šokiai, taip kad 
Tad kiek- 

KOMITETAS.

DETROIT, MICH
Kad užtikrinti laimėjimą, jus turite balsuoti 

Rinkimų Dieną,
Utarninke, Lapkričio 5 dieną,

už musų draugą

John Wo Smith

ANTMAYORO
Teisingas kiekvienai grupei, kiekvienam įsitikinimui, 

kiekvienai rasei.

Radio ir Fonografas Sykiu
s

Stebėtinai gražus ir aiškus balsas; galima pagauti tolimas stotis. 
Groja rekordus gražiai ir aiškiai. Išgirsk musų žymiausius artis
tus per Majestic Radio Kombinaciją:

J. BABRAVIČIŲ, KIPRĄ PETRAUSKĄ, MIKĄ PETRAUSKA, 
BUTĖNĄ, KUDIRKĄ, SABONĮ, JUŠKĄ, MAHANOJAUS LIE
TUVIŲ ORKESTRĄ.

Majestic Modelis 91, kaina su tūbomis 
Majestic Modelis 91, kaina su tūbomis
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IR VĖL SENSACIJA

Amerikos telegramų agentūra “Associated Press” 
praneša, kad Lietuvos valdžia išleidusi įsakymų areš
tuoti buvusį premjerų Augustinų Voldemarų. Jisai kal
tinamas tuo, kad jisai bandęs nuversti valdžių ir pavo
gęs du milionu litų iš valstybės iždo.

Tai tau ir “tautos vadas”!
Prieš pusantro mėnesio laiko Lietuvos “Mussoliniu- 

kas” buvo visagalis diktatorius, o šiandie jo yra ieško
ma, kaipo kriminalio prasikaltėlio.

Nenuostabu, kad Voldemaras bandė nuversti Sme- 
tonos-Tubelio valdžių. Jau nuo 1926 m. naktinio “pučo” 
Lietuvoje tapo įvesta paprotys, kad tie, kuriems grasi
na bausmė už kriminalius darbus, verčia valdžių ir ban
do patys jų pasiimti j savo rankas. Kas valdo, to, mat, 
nepasiekia policininko ranka.

Šituo budu mėgino išsisukti nuo kriminalių bylų 
klerikalų partija, ir jai tai dalinai pavyko. Susidėdama 
su smetonininkais gruodžio perversme, ji pasiekė to, 
kad dešimtys bylų, kurios buvo užvestos prieš daugelį 
krikščionių partijų šulų, tapo numarintos, o kitos pa
kištos po staltiese. Taip, garsioji “lašinių skutimo” by
la prieš Ūkininkų Sųjungos vadus išgulėjo iki šiol ir tik 
šiomis dienomis ji pradėta nagrinėti teisme. O buvusiojo 
krikščionių premjero Petrulio byla dėl valstybės iždo 
aikvojimo dar nė nejudinama.

Tik klerikalų planas nepavyko pilnai, nes po gruo
džio perversmo jie nebuvo pakankamai stiprus išstumti 
iš valdžios kėdžių tautininkus. Tautininkai išmetė lauk 
juos pačius, ir štai kodėl dabar ir krikščioniški lašinių 
didvyriai gauna teisintis, ir didelis “nesmagumas” tapo 
padarytas “gerbiamam” Macochui-Olšauskui. Bet, kad 
ir krikščionims ne visai pasisekė “pučo” keliu savo grie- 
kus paslėpti, tai visgi jų pavyzdys davė Voldemarui šio
kių tokių vilčių. Nukniaukus dvejetų milionu litų iš 
valstybės iždo, juk negalima rankas sunėrus sėdėti ir 
laukti, kol ateis guzikuotas dėdė ir paprašys nuovadon 
pasiaiškinti! Taigi jisai darė sumoksiu prieš buvusius 
savo bendradarbius ’ “tautos vadovybėje”.

Vargšas, nerado pritarėjų, ir dabar policija ieško 
jo su “varantu” paimti belangėn.

Neskani istorija. Negarbinga Lietuvai. Biauriai ne
maloni lietuviams, gyvenantiems užsieniuose. Bet ji 
duoda gerų pamokų tiems, kurie iki šiol keldavo į pa-' 
dangės Voldemarų ir teisindavo juodus diktatūros dar
bus. Jie dabar patys mato, kad ne diktatūros priešai ir 
kritikai puldo gerų Lietuvos vardų pasaulio akyse, bet 
diktatoriai ir jų nelemtoji tvarka.

To ne gana, kad Smetona su Tubeliu bando pa
traukti atsakomybėn vagį Voldemarų. Reikia Lietuvo
je atsteigti teisėtumų ir demokratijų, kad žmonės val
džių rinktų ir kontroliuotų — tiktai tuomet bus galima 
apvalyti valstybės įstaigas nuo vagių ir sukčių.

AKCIJOS IR BIRŽA

ir kada “stakų” kainos staigiai nupuola, tai jie, neįs
tengdami pabaigt už akcijas mokėti, turi' parduoti jafc 
su dideliu nuostoliu. Kai kada toki spekuliantai praki- 
sa paskutinį savo centų arba net da ir pasiskolintus nuo 
kitų žmonių pinigus.

Toks spekuliavimo būdas todėl yra be galo pavojin
gas. Kas nori įdėti savo pinigus į didelių kompanijų se
rus, tam yra patartina pirkti juos, užmokant visų kai
nų, ir pasiimti juos. Tada sumišimai biržoje jam bus 
mažai pavojingi, nes jisai galės laikyti serus tol, kol jie 
vėl pakils, ir parduoti be nuostolio (jeigu tik nebuvo

Per paskutinį mėnesį akcijos (Šerai) įvairių Ame
rikos kompanijų labai smarkiai nupuolė biržoje. Kai 
kurios atpigo šimtu dolerių ir daugiau. Užvakar per 
vienų tiktai dienų “stakų” vertė sumažėjo kokiais 14 
bilionų dolerių!

Tai baisi suma. Galima įsivaizduoti, kokia daugybė 
žmonių prakišo, kurie buvo prisipirkę visokių Šerų su 
viltim parduoti juos su pelnu. Ne vienas gal ir visiškai 
subankrutavo.

Skaudžiausiai nukenčia dėl kainų puolimo biržoje 
tie, kurie spekuliudja, pirkdami akcijas, kaip sako ant 
“margiri”, t. y. kurie įmoka už akcijas tik dalį kainos ir 
laukia, kol jos pabrangs, kad tuo jaus jas vėl pardavus. 
Neretai jie duoda “ant rankos” visus pinigus, kiek turi,

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams------------------------- $8.00
Pusei metų______________   4.00
Trims mėnesiams________ _ 2 00
Dviem mėnesiam__________ 1’50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotoju*2
Viena kopija___________ _ 3c
Savaitei . . 18c
Mėnesiui_____ „ r . t , 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams______________ , „ $7.0
Pusei mėty________-___ — 8.5(
Trims mėnesiams ________ 1.75
Dviems mėnesiams_____ _ _ 1.25
Vienam mėnesiui_____ _ , .75

Lietuvon ir kitur užsieniuos^ 
[Atpiginta],

Metams___________ _ _ , $8.00
Pusei metų ..... .........   4.01
Trims mėnesiam* 2.50 
Pintais reikia siasti pašto Money 

Orderiu karta sa užsakymu.

K. A.

permokėta perkant). Bet, žinoma, reikia mokėt atskirt, 
kurios akcijos yra geros, kurios ne. Akcijų kainos to 
neparodo. “Stakaį” kyla, kuomet jų daug supirkinėja
ma, nežiūrint ar kompanijos, kurios juos išleido, daro 
daug pelno ar ne.

Thomas Aiva Edisonas 
t

(Tęsinys)
Privatiška telegrafo linija

Edisono ištvermė ir energija 
buvo tiesiog nepaprasta. Jis ir 
namo sugrįžęs negalėdavo nu
rimti. Ji pradėjo dominti elek
tros mokslas. Pirmiausiai jis 
sumanė elektrą panaudoti prak
tiškiems tikslams. Belankyda
mas telegrafo ofisus', jis labai 
susidomėjo siuntimu telegramų. 
Iš knygų jis patyrė, kaip tele
grafas veikia, ir tuoj sumanė 
pravesti savo telegrafą. Tele
grafo linija jis sujungė savo na
mus su namais savo draugo. 
Vakarais juodu siųsdavo vienas 
antram “telegramas”. Bet vie
ną gražią dieną i telegrafo vie
lą įsipainiojo karvė ir nutrau
kė ją. Edisonas nutarė kitos 
linijos nebevesti.
Kcnduktorius sumuša Edisoną

Su spaustuve ir laboratorija 
dalykai ėjo gana neblogai. Bet 
kartą atsitiko nelaimė, kurios 
Edisonas niekuomet negalės už
miršti. Traukinys bėgo pusėti
nai greit. Bėgiai buvo bloga
me stovyj, ir todėl visas trau
kinys svyravo iš vienos pusės 
į kitą. Staiga vagonas, kuria
me buvo Edisono laboratorija, 
taip smarkiai sujudėjo, kad 
nuo lentynų pradėjo kristi vi
sokie chemikalai. Tarp kita ko 
nukrito ir fosforas. Nukritęs 
ant grindų, fosforas tuoj užsi
degė. Kilo gaisras. Edisonas 
išsigando ir pradėjo šaukti pa
galbos. Atbėgo konduktorius su 
vandenio kibiru ir be jokio var
go gaisrą užgesino. Kondukto
rius baisiai įtūžo ir be niekur 
nieko pradėjo brutališkai Edi
sonui antausius daužyti. Ir tai 
nežiūrint to, kad jis pats buvo 
davęs leidimą steigti laborato
riją ir daryti eksperimentus/ 
Tuo tas’ nelaimingas įvykis dar 
nepasibaigė. Kai tik sustojo 
traukinys, konduktorius be jo
du ceremonijų išmetė Edisoną 
iš vagono. Išmetė jis taip pat 
ir visą laboratoriją bei spaus
tuvę.

Apkurto

Kaip brutališkas buvo muši
mas, galima jau spręsti iš to 
fakto, kad nuo to laiko Ediso
nas pusėtinai apkurto. Jo gir
dėjimas tapo sugadintas visam 
gyvenimui. Kaip jis jautėsi 
pradžioj, —sunku pasakyti. Ta
čiau vėliau ne vienam jis yra 
pareiškęs, kad ta nelaimė išėjo 
jam ant naudos. Esą jis ta
pęs apdraustas nuo. triukšmo ir 
galėjęs labiau susikoncentruoti. 
Tačiau sunku tikėti, kad tas 
filosofiškas nusistatymas galė
tų reikšti jo tikrąjį nusiteiki
mą.

įtūžęs pilietis išmaudė 
Edisoną uptfj

Po to įvykio Edisonas savo 
laboratoriją perkraustė vėl į 
skiepą. Vienok jis turėjo duoti 
pasižadėjimą, kad jokių pavo
jingų chemikalų jis ten nelai
kys. Skiepe jis taip jat įstei
gė ir spaustuvę. Savaitraštį 
“The Weekly Herald” jis leido 
po senovės. Sekėsi gana gerai. 
Klausydamas draugo patarimo, 
Edisonas padidino savo laikraš
tį ir permainė jo vardą: pava
dino jį “Paul Pry”. Naujame
laikraštyj tilpo daugiausiai ži
nių iš Port Hurono gyvenimo. 
Edisonas gana dažnai pašiepda
vo vietos gyventojų netikusius 
darbus. Jis nesidrovėdavo pa
minėti ir pavardes. Tatai, žino
ma, labai nepatiko pajuokai iš
statytiems žmonėms. Vienas pi
lietis tiek įtūžo, kad pasigavęs 
redaktorių ir leidėją išmaudė jį 
Saint Clair upėj. Neužilgo po 
to įvykio laikraštis paliovė ėjęs. 
Edisonas turėjo didelį patrau

kimų prie laikraštininkystės, 
tačiau jam buvo lemta pasirink
ti kitokį datfbą.

Edisonas eina mašinisto 
pareigas

Detroite jis pusėtinai laiko 
praleisdavo viešajame knygyne. 
Skaitydavo jis ne tik knygas iš 
chemijos srities, bet ir kotokio 
turinio. Per tą laiką jis 
perskaitė nepaprastai daug ge
rų knygų. - Bet vien žiniomis iš 
knygų jis nepasitenkino. Port 
Hurone jis mėgdavo lankyti 
mašinų dirbtuves ir žiūrėti, 
kaip jos yra padaromos. Loko- 
motivai jį irgi domino. Vienas 
pažįstamas inžinierių parodė 
jam kaip lokomotivą operuoti. 
Kartą Edisonas su pažįstamu 
mašinistu ir pečkuriu važiavo 
prekiniu traukinau. Mašinistas 
buvo ką tik sugrįžęs iš šokių 
ir labai nuvargęs. Jis tiesiog 
negalėjo stovėti, nes nuo mie
go akys merkėsi. Tad jis pa
prašė, kad Edisonas operuotų 
lokomotivą, ir pats su pečkuriu, 
kuris taip pat buvo šokiuose, 
nuėjo miegoti. Iš pradžių vis
kas ėjo gerai. Bet pavažiavus 
kelias mylias, lokomotivas pra
dėjo basiai šniokšti ir leisti 
juodus durnus. Edisonas išsi
gando ir nežinojo kas daryti. 
Jis manė, kad vandens trūksta. 
Bandė taip pat aliejaus įpilti. 
Bet kadangi neužsuko garą, tai 
pastarasis jį ką tik nuo kojų 
nenukirto. Vėliau pasirodė, kad 
vandens ne tik netruko, ale bu
vo perdaug.

Iškirto šposą kapralui
Suprantamas daiktas, ne visą 

laiką Edisonas buvo užimtas 
rimtais dalykais. Kartas nuo 
karto jis mėgdavo ir šposus pa
krėsti. Laike civilio karo ne
toli nuo Port Iluron puvo ka
reivių stovykla.,t Naktimis prie 
stovyklos stovėdavo sargybi
niai. Paskirtu laiku jie turėda
vo duoti tam tikrus ženklus. 
Tie ženklai persiduodavo nuo 
vieno sarybinio kitam ir daei- 
davo iki kapralo, kurio pareiga 
tokiame atvėjy būdavo apeiti 
visus sargybinius. Vieną labai 
tamsią naktį Edisonas su savo 
leitenantu Michael Oates suma
nė kapralui iškirsti šposą. Juo
du padavė tokį ženklą, kokį duo
davo sargybiniai. Pamėgdžioji
mas buvo visai vykęs, nes’ atsi
liepė vienas sargybinis, paskui 
kitas ir t.t. Tuo budu tapo iš
šauktas kapralas. Pažiūrėjęs į 
laikrodį, jis tuoj suprato, kad 
jam tapo šposas iškirstas, ir 
pradėjo ieškoti kaltininko. Sar
gybiniai pastebėjo Edisoną ir 
pradėjo jį vytis. Edisonas, 
kiek tik jo kojos nešė, pasilei
do bėgti namo. Jis spėjo pa
siekti skiepą ir ten pasilėpė 
bačkoj. Kapralas padarė nuo
dugnią kratą, bet kaltininko 
niekur negalėjo surasti. Tėvo 
jis klausė, ar nėra kur nors 
slapto išėjimo. Kada tasai už
tikrino, jog jokio slapto išėjimo 
nėra, tai kapralas negalėjo jo
kiu budu sau įsivaizduoti, kaip 
Edisonas paspruko iš skiepo.

Bačkoj
Tuo tarpu bačkoj, kur buvo 

apipuvusios bulvės, Edisonas vi
sai nekaip tesijautė. Jis tikrai 
buvo linksmas, kada kapralas 
su sargybiniais apleido skiepą? 
Oates buvo mažiau laimingas: 
jis pateko sargybiniams į na
gus ir turėjo naktį praleisti ka
reivių stovykloj.

Gavo mušti nuo kanadiečių

Maždaug apie tą laiką Kana
dą aplankė Vali jos princas, ku
ris vėliau užėmė Anglijos sos
tą kaipo Edward VII. Sarnijoj, 
netoli nuo Port Hurono, kana

diečiai rengėsi su didžiausiomis 
iškilmėmis ^pasitikti princą. Edi
sonas su buriu savo draugų taip 
pat nuvyko į iškilmes. Po visų 
iškilmių jie pradėjo dalintis sa- 
vo įspūdžiais. Dauguma buvo 
tos nuomones, kad princas visai 
nekaip atrodė. Nugirdo tą pa
sikalbėjimą kanadiečių vaikai 
ir pradėjo šventinti amerikie
čius. Pastarieji bandė atsispir
ti, bet tapo nugalėti. Edisonas 
irgi namo parvyko su juoda 
akimi.

(Bus daugiau)

Praloto K. Olšausko

(Tąsa iš 1-mo pušį.) 
būdavęs smokinguotas, gražiau
siai apsirengęs, didelis frantas.

O kai eidavę į katalikų su
sirinkimus, ypačiai ten, kur bū
davę tikimasi rasti daug da
vatkų, į tokią vietą eidamas 
pralotas Olšauskas apsmilkda
vęs kunigišką sutaną, užsidė- 
davęs praloto žiedą ir davatkos 
jį išrinkdavusios pirmininku.

Kitų sąskaitom
Restoranuose pralotas Olšau

skas labai vengdavęs apmokėti 
sąskaitas. Jis taip taikydavęsis 
ir vis laukdavęs, kad kiti už
mokėtų. Bet kai kada pralotas 
Olšauskas būdavęs ir duosnus. 
Pavyzdžiui, vieną syk, inž. 
Pauliukonis atlankęs su pralo
tu vienuolyną, tai pralotas Ol
šauskas išeidamas paaukojęs 
vienuolynui 1,000 dol. ir išei
damas pralotas Olšauskas pa
sididžiuodamas gyriąsis: matai, 
ar aš neduosnius!
Del 5 centų pralotas Olšauskas 

per visą naktį neužmiega.
Keliomis dienomis vėliau vie

ną rytą anksti pralotas Olšau
skas žadinąs iš miego inž. Pau- 
liukonį ir sakąs: vakar vakare 
atsiskaitant aš tau perdaviau 
5 cent. Del to visą naktį neuž
migau. Inž. Pauliukonis pralo
tai Olšauskui 5 centus grąži
nęs ir pralotas Olšauskas nusi
raminęs. ' ’■

Be inž. Pauliukonio, kulua
ruose sukūlė durnumo ir

Kun. Maironio parodymai.
Tūli manė, kad kun. Mairo

nis apie pralotą Olšauską turi 
atsiliepti kuo palankiausia, nes, 
girdi, abu esą kunigai ir vie
nas kitą turį palaikyti. Tačiau 
vėliau teko sužinoti, kad ši
toks spėliojimas buvo perdėm 

klaidingas, nes Maironis buvęs 
labai objektyvus ir labai sąži
ningai savo pareigą teisme at
likęs. Ką žinojęs apie pralotą 
Olšauską gera, tą pasakęs, o 
kas jam buvę žinoma neigia
mo, to taip pat neslėpęs. Pa
vyzdžiui, Maironis aiškiai pa
brėžęs, kad, kai kilus Birštono 
byla ir su tuo įvykiu buvęs ri
šamas praloto Olšausko vardas 
ir jam buvę kapitulos pasiūly
ta atsisakyti iš kapitulos pro- 
kuristo (rods) pareigų, tai pra
lotas Olšauskas išeidamas iš 
kapitulos visus jos pinigus iš
sinešęs. Tiesa,^kapitula jam bu
vus skolinga, bet kapitula esan
ti ir daug kam skolinga, ta
čiau kreditoriams mokama da
limis, o bėgamieji reikalai esą 
pirmoj vietoj tenkinami. Pra
lotas Olšauskas to nebojęs, iš
karto pasiėmęs visus pinigus 
ir dėl to kapituloj jam esanti 
iškelta byla.
Skandalas teismo kuluaruose.

Žmonės susispietę kuluaruo
se nuolat ginčijasi ar pralotas 
Olšauskas kaltas ar nekaltas. 
Prieš pat pietų pertrauką tie 
ginčai perėjo į muštynes.

Liudininkės moterys pradėjo 
be galo karštai ginčytis dėl to, 
kas Birštone nužudė Ustjanau- 
skienę. Kelios moterys galvą 
dėjo už praloto Olšausko ne
kaltumą; kitos (birštonietės) 
prisispyrusios įrodinėjo, jos tik
rai žinančios, kad Ustjanaus- 
kienę nusmaugęs pralotas Ol
šauskas.

Moterys vis labiau ginčijosi 
ir ėjo karštyn. Praloto Olšau
sko šalininkės pradėjo biršto- 
nietes vadinti parmazonėmis, 
bolševikėmis, cicilistų papirkto
mis. Tada birštonietės, atkak
liausiai ginančiom praloto Ol
šausko garbę... Birštonietė pa
sakė riebų žodį. Užsigavusioji 
į — krutinės, barštonietės — 
boksuotis.

Policijai buvo daug darbo, 
kol moteris išskyrė. Blogiausia, 
kad jos liudininkės ir policija 
negalėjo jų pašalinti iš kulu
arų.
Krikš. demekratas apie pralotą 

Olšauską.
Apie pralotą Olšauską savo 

nuomonę reiškia ne tik papra
sti žmonės, bet apie jį vieną 
kitą žodį pasako kiekvienas 
pro durų langelį į salę pažiū
rėjęs kariškis, eksministeris, ra
šytojas, visuomenės veikėjas.

Pavyzdžiui; tuoj po to, kai i 
buvo kilęs aštrus moterų kon

fliktas, atėjo vienas krikš. deni, 
šulų, p. Bistro kabinete buvęs 
mjnisteris ir drąsiai pasakė: 
“Pralotą Olšauską reikia ne 
j teismą vesti, bet tiesiog ner
ti virvę ant kaklo ir — kar
ti...” Tokį pasakymą suprasime, 
jei prisiminsime, kad “Rytas” 
dažnai prieš Olšauską parašy
davo, o be to — krikš. nėra 
mirties bausmės priešininkai. 
Šiferis matė pralotą Olšauską 

susijaudinusį.
Vakare kuluarai buvo labai 

judrus, nes nekantravo nega
lėdami įspėti, ką papasakos tei
smui iš Birštono automobilio 
savininkas ir šoferis Butkevi
čius.

Mat, Butkevičius vežė pralo
tą Olšauską iš Birštono į Kau
na.

Labai stengiantis, teko suži
noti, kad Butkevičius teisme 
tvirtinęs, jog pralotas Olšaus
kas važiuodamas iš Birštono 
Kaunan buvęs neramus, susi
jaudinęs. Birštone, kai pralo
tas Olšauskas su čemodanu li
pęs automobiliu, jo veide bu
vę matyti išgąsčio ir nervingo 
susirūpinimo. Jis drebėjęs, stri- 
puliavęs. Kai pavažiavę kelio 
galą nuo Birštono tolyn, pra
lotas Olšauskas lengviau atsi
dusęs. (Bus daugiau)

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

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

29, 30 ir 31
Visas kalbantis paveikslas

“Smiling Irish 
Eyes”
dalyvaujant

Coleen Moore ir k.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.
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Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

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

“Su smagumu rašau šiuos ke
letą žodžių, kai dėl jūsų prog
ramo antradienio vakarą tarp 
8 ir 9 valandos iš stoties WLS”. 
Herbert Sodereind, Minneapolis, 
Minu.

* * *
“Džiaugiuosi lietuvių progra

mų labai. Klausaus kartu su vi
sa šeimyna kiekvieną antradie
nio vakarą ir turiu vilties klau
sytis”... Mrs. Rozukas, Akron, 
Ohio.

♦ * *
“Malonu klausytis Lietuvių 

Programo kiekvieną antradie
ni”... Gust A. Peterson, St. 
Paul, Minn.

♦ * *
“Lietuvių programai — Lie

tuvių Valanda — išeina šauniai. 
Meldžiu atsiųsti man žurnalą 
“The Voice of the Air.” Mrs. 
Robert Bonshock, »Shr.unokin, 
Penn.

PRANEŠIMAI
Naujienų apuikos nauja serija 

prasidėjo su pradžia spalio mėnesio. 
Priėmimo valandos nuo 8 ryto iki 8 
vai. vakare.

— Sekretorius T. Rypkevičia.

Lietuvių Moterų draugija Apšvieta 
rengia paskaitą seredos vakare, 
spalio 30 dieną, 8 v. v., Mark White 
Sųuare parko knygyne, prie Halsted 
ir 29 gatvės. Prelegentu bus Dr. 
Bertašius, skaitys prelekciją temoj: 
Paprastos viduramžių moterų ligos. 
Kviečiame visas moteris atsilankyti.

Komisija.

Marųuette Park Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks seredoj, spalio 30 d., 7:30 vai. 
vak., naujoj parapijos svetainėj. Šis 
mi.-si rink i bus labai i-L>ir vi-
si nariai būtinai malonėkit susirink
ti, nes bus sekant} mėnesį teisėjų 
rinkimas ir musų kliubas prie to tu
ri prisirengti. —Valdyba.

Ve laiškas, kuris tur būt ge
riau, nei kiti pasako, kodėl ki
tataučiams patinka Lietuvių 
Radio programai rengiami Ma
jestic Radio korporacijos, Nau
jienų ir p. Budriko: x

“Majestic Radio Co.
Station WLS 
Chicago, III.
Dear Širs:
I wish to express to you the 

pleasure which the Majestic 
Lithuanian program has given 
this little family group. There 
is something peculiarly appeal- 
ing i n these songs of another 
country which our own Ameri
can music, no maitter how 
charming, seemš unable to cap- 
ture.

This ųuality combined with 
the real artistry of the musi- 
cians together make a notable 
contribution to the radio pro
gram.

Please send me your rotogra- 
vure radio magazine — “The 
Voice of the Air”. I believe — 
which, I understand, is free.

Thank yau.
Miss Louise Duke, Union, 

South Carolina............................
Lietuvių kalba šis laiškas 

skamba taip:
“Majestic Radio Co.
Stotis WLS 
Chicago, 111. 
Gerbiamieji:
Noriu išreikšti jums malonu

mą, kurį suteikė šiai mažai šei
mynos grupei Majesitic — Lie
tuvių programas’, šiose svetimos 
šalies dainose ir muzikoj yra 
kas tokio ypatingo, kas pagau
na klausytoją, ir ko padaryti 
negali musų pačių, anferikonų, 
muzika, nors ir taip žavejanti 
ji butų.

Ši ypatybė, sujungta su tik
ru artistiškumu muzikantų, 
bendrai teikia pažymėtiną duo
klę radio programams.

Meldžiu atsiųsti man rotogra- 
viurini radio žurnalą —- “The 
Voice of the Air”, man rodos—

kurį, kaip suprantu, duodate 
veltui.

Su pagarba,
Miss Louise Duke, Union, So. 

Carolina. * t * *
“Rašau, kad pranešti jums, 

jogei klausiaus lietuvių progra
mo šį vakarą ir kad jis buvo 
labai geras. Programas tęsėsi 
nuo 9 iki 10 vai. vakare (Eas- 
tern Standard Time). Michael 
Boniscavage, Girardville, Penna.

Baterių aptarnavimas 
Phone Boulevard 2854 

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

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

Lietuvis savininkas.

Graboriai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
568 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4018

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

_____  Graboriai______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Aubum Avė. 
chicago. ILL 

----- o-----

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimai teikiamas 
visokiems reika
lam!. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. UI.
Tel. Victory 1115—o--------

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PL 

Chicago, Iii.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius' ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydyto j ai

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susirin
kimą penktadieny, lapkričio 1 dieną, 
7:30 v. v., Chicagos lietuvių Audi
torium, 3133 So. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randasi daug svarbių reikalų aptar
ti. N. rast. S. Kunevičius.

JULIJONAS GRIGARAVIČIUS
ANELĖ ADOMAITIENĖ

1646 W. 46th SL

Telefonas 
Boulevard S20S

1327 So. 49 CL

Telefonas
Cicero 8724

Draugiška vakarienė su programų 
rengia Liet. Tautiška parapija, lap
kričio 3 d., 1929 m., parapijos'svet., 
3501 S. Union Avė. Po vakarienei 
.šokiai. <•

Roseland. Spalio 31 d., 7:30 vai. 
vakare, K. Strumilos svetainėje, 158 
E. 107 St. jvyks Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės direktorių susi
rinkimas. šiame susirinkime bus 
visokių raportų ir pranešimų. Taipgi 
bus svarstoma prisirengimai prie šė- 
rininkų susirinkimo. Visi direktoriai 
atsilankykite paskirtu laiku, S. Šim
kus ir Rendževičius kviečiami j di
rektorių susirinkimą, nes turime 
svarbų reikalą. šėrininkai, kurie 
persikelėte kitur gyventi, priduokit 
antrašą sekretoriui.

J. Tamašauskas, sekretorius
138 E. 110 St.

Lietuvių Audėjų Draugijos mėne
sinis, susirinkimas įvyks, ketvirtadie
ny, spalio 31 d., 8 v. v., Gage Parko 
svet., 55 St. ir Western Avė. Visos 
narė/ yra kviečiamos dalyvauti.

Kviečia Valdyba.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 29, 1929, 5 vai. ryto. 
Sulaukęs 48 metų amžiaus. Gi
męs Lietuvoj, Panevėžio ap
skričio, Smilgių miestelio ir 
parapijos^ Paliko dideliame 
nuliudime žmoną Elzbietą, 3 
sūnūs — Julijoną, Petrą ir Jo
ną, 5 dukteris — Emiliją Bal- 
zekienę, Oną, Julijoną, Elzbietą 
ir Zofiją, žentą Stanislovą ir 
anūką, broli, seserį, švogerj ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, 5559 So. 
Washtenavv Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
spalio 31, 8 vai. ryto iš namų 
j Nekalto Prasidėjimo P. S. 
parapijos bažnyčią, kurioj atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Julijono Grigara
vičiaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Brolis, Sesuo, žęntas 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Lulevičius, Telefonas 
Victory 1115.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 29 dieną, 2 valandą ryte, 
1929 m., sulaukus apie 70 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Airiogalos miestely. Išgyveno 
Amerikoj 52 metu. Paliko di
deliame nuliudime vyrą Jurgį 
Adomaitį, vieną dukterį Juze- 
finą, žentą Stanciką, vieną pus
seserę Zigmantienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Aubum 
Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, lapkričio 1 dieną. 9:30 vai. 
ryte iš koplyčios į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Anelės Adoniaitie- 
nes giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Žentas 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis, Tel. Boule
vard 4139. ,

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą
OFISAS

3238 So, Halsted Street
• Tel. Victory 4088-89

4424 So. Kockwell St.
Virginia 1290

Pastaba: Maso ofisas dabar randasi Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:86 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago. Dl

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8201

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Saite 236, 1579 Mihvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pieta ■ o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir tūrių 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
--------- o---------

Canal 0084

Dr. K. NURKAITIS
Optometristas

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Caluniet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

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

Kaminui North Avė. ir llobcy St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų O iki 8 vak.

Tel. Brunsvrick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KQWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaud Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Aveo

CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė. 

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

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktj.
Koplyčia

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

•1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS1

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piel

Telefonas Canal B464

O/iso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
\ Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moteriškų, vyriškų, 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 

arti 31st Street
Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
piety, ir nuo 7 ild 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS •
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel.' Victory D562 

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Puilman 5950 ir 6377

ANTANAS JASINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 28 dieną, 5 valandą ry
to, 1929 m., sulaukęs 55 m. am
žiaus, gimęs Palediškių kaime, 
Parnaravos parapijoj ir vai., 
Kėdainių ap. Paliko dideliame 
nuliudime seserį Barborą Ja
sinskienę, švogerj Antaną Ja- 
sinskj, brolėną Antaną Jasins- 
ką, brolėno moterį Barborą Ja
sinskienę, Lietuvoj dvi seseris 
— Antaniną Bernotienę ir Ka
zimierą Stanevičienę, gimines 
ir pažįstamus. Kūnas pašarvo
tas randasi 1304 St. Charles 
Hoad, Maywood, III.

Laidotuves jvyks ketvirtadie
ni, spalio 31 dieną, 11 vai. ry
to iš namų j M t. Carmel para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į M t. Carmel kapines.

Visi A. A. Antano Jasjnsjco 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo, švogeris ir Brolėnai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius W. H. Bormąn, Tel. 
Melrose Park 714.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir J^ez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South W*llac« Street

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 5:30 iki 7 vai. vak. 
1410 W. Monroc Street 

Phone Monroe 6880

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Valahdos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 14 iki 1 

3265 So. Halsted St.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akiniu dėl. visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Phoqe Canal 2118
Valandos: 6—1? vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir

Chirurgas
1900 South Halsted Street

Įvairus
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS* 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

DR.1IERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo II—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar R&ndolpH 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 labos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirta 

valandų Rooin 8.
Phone Canal 0528 z

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

Rez. 6606 South ArtesLan Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

" aTa. sl akis
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyją 
Room 1512 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 VVcst Adams St., Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La SaUe St. Room 730 
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525.
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 • ------ »  ---------- -■
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. I phone Franklin 2461

K-Leonas S. Mikelonis
Dr. J. A. Roth

Gydyto jas-Chirurgas
Vyrų ir moterų ligos

1659 W. North Avė.
kampas Paulina 

Tel. Humboldt 6484
Valandos nuo 9 vai. ryto iki 8 v. vak.

Rezidencijos tel. Midway 5512 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Cdnal 1713-0211 

Valandos: Panedėliris ir Ketvergais 
3 iki 8 v. v. Utanunkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarai* nuo 0 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8617 
8315 So. Halsted Street

Telephone Central 0V2fl

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North I>aSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 : . Union Avė, 

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



6

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

reikalai, tai 
užkviptimas į 

rėmėjų sei- 
dienai. Už- 
ir nutarta 

Išrinkta du
Kazlauskas ir

turiningą 
susidės iš dai- 
piano skambi-

galės praleisti

Trečiadienis, spaliu 30, 1929

Lietuviška Teatrališka Drau
gystė Šv. Martyno laikė mėne
sinį susirinkimą spalių mėn. 20 
dieną šv. Jurgio parapijos sve
tainėje.

Kai jau apsvarstyta visi drau-

——■—r--.------------ 1---

gystės bėgantieji 
buvo priduotas 
Marijonų kolegijos
mą spalių mėn. 27 
kvietimas priimtas 
dalyvauti seime, 
atstovai—Mart. 
Ant. Narbutas.

Paskiau išduota raportas 
apie rengimą vakaro, kuris at
sibus lapkričio 10 dieną Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, pir
mojo aukšto svetainėse. Komi
tetas išdavė raportą, kad jau 
viską turi jisai sutvarkęs. Mu
zikantai užprašyti geri. Gaspa-

Geriau Busite Patenkinti
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

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

RADIOS
RADIOLAS Atmater Kent 

TOAJCLAk KIMBALL M FLadlos radios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

BLTTER
^aiivfiiiNG ForThe HOME8

SOUTH | ARGESTSTORmj 
tVESTSIDO

4177-83 Archer Avė. ,...
Tdephon* LafsyetU 8171

2536-40 Wėst 63rd Street 
Telephone Hemlock 8400

NAUJIENOS, ęhteago, III.
■ i ..f,..,,., . ... , , i,, ■■ i

dinė pasamdyta gabi; ji paga
mins skanių valgių. Komitetas 
pasižadėjo sudaryti 
programą, kuris 
nų, prakalbų ir 
nimo.

Atsilankiusieji 
linksmai laiką.

Vakaras yra rengiamas tikslu 
pagerbti tuos narius, kurie ne
ėmė pašalpos iš draugystės per 
10 arba 20 metų. Tiems na
riams, kurie neėmė pašalpos per 
10 metų, dovanų bus duodama 
$10 vertės, o tiems, kurie pašal
pos neėmė per 20 metų, dova
nų bus duodama padvigubintos 
vertės.

Draugystė šv. Martyno gy
vuoja jau 31 metai ir turi daug 
tokių .narių, kurie neėmė pašal
pos per 20 metų. Tai ir šį me
ta bus suteiktos davons kele
tui narių. Taip pat bus pami
nėjimas draugystės varduvių 
dienos, kuri išeina 11 d. lapk
ričio mėnesio.

Dar draugystė turi nutarimą 
naujus narius be įstojimo mo- 
kesties priimti. Todėl bus pro
ga kiekvienam, amžiuje tarp 18 
ir 40 metų, prisirašyti į drau- 

' gystę, kurie atsilankys į šį va- 
i karą, lapkričio 10 d., Lietuvių 
I Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. —P. K.

laukų liepsnelė, žiedai.4 apsikai
šius.

Pabėrė žiupsnelį savo gražios 
sielos dalį ant suskurdusios že
mės, sužybo... išnyko... kaip 
rankos mostelėjimas ore... Ge
rai, kad negyveno tiktai sau, o 
gyventi buvo skirta taip trum
pai! Kas gyvenimas?

Ar dienos ilgėtos? Ar kančios 
kentėtos ?
Gedulingi Miserere atbalsiai?
Savųjų rauda prie kapo?
Užgesusi be laiko gyvybe, ku

ri negražinama tapo? Jura gė-

liet jos širdžiai viskas sveti
ma, krūtinėj tyku ir tuščia... 
Veltui verksmas, dejonės, ir ny
ku ir skaudu kalbant paskuti
nę maldą prie kapo. Jos daina 
sudainuota. Kelionės gija nu
traukta. Viskas pabaigta... Am
žina atilsį.! —Virvytė.

Bridgeportas
Apsivedė

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznio Patarnavimas
GhJNER

K0NTRAKT0RIU8
Statau namu* mažu* ir dideliu*. 

Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kita vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Pbone Victory 2740
--------O~-------

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

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosime 

kaip patiks, taipgi parūpinsime lotą 
Jūsų nuosavybė bus priimta I 
{mokėjimas. '

CUMMINGS AND CO. 
Matykit M r. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St.,

Tel, Randolph 8780— -—o- - -

kaipo

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

3 SM. SKDHINIS eekiyčlOB Betas $7.50, 
g-amniai pėdini $5, Dreneriai $5, Lovos $2, 
DaybedB $5. Kaurai $10, AiRbaknlai $5, Vir
tuves kabinetai, virtuvėn setai, Vaikomojo 
kamb. setai.

GAUGER,
541 E. (lįst St., prie St. Lawrence, 
Atdara utarn.. ketv, BUb. vakarais.

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

Business Chances
Par d n vi m ui Bizn i ai_______

PARDAVIMUI kriauČiaus ir valy
mo šapa. Labai gera vieta, žema 
kaina. 7253 So. Halsted St.

-------U-------

Atminčiai mirusios 
dainininkės

Plačiai lietuviams žinomas 
biznierius, turintis tajėrų krau
tuvę adresu 2516 S, Halsted St., 
p. Petras Tijušas apsivedė su 
p-le Phyllis Mirauskaite. Jau
noji yra maloni, graži mergina, 
gerų lietuvių tfvų duktė.

Vestuvių puota buvo iškelta 
sekmadienį, spalių mėn. 27 die
ną, Mildos svetainėj.* Svečiai 
maloniai praleido linksmą laiką, 
smagioj draugijoj.

Daug laimingų dienų veliju 
jaunavedžiams.

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Mouuette, Jacquard, 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 bąrgenų. Victor, 
4809 W. I^ake St.. Atdara iki 10 vai.

PARDAVIMUI grosernė, 5 kam
bariai užpakaly dėl gyvenimo. Pigi 
renda. Tel. Virginia 2409. 

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

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černę ir grosernę su namu. Geras 
cash biznis. Kampinis mūrinis na
mas, garu apšildomas. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant mažesnio na
mo. 6001 S. Carpenter St. Engle- 
wood 2116.

Automobilcs
’28 Buick 5 pas. sedan .
’20 l’aige Sėdau 0 ratai .
‘29 Er.Rcx Sodan .............
1927 Nash Coach Rpeeial
•29 “ ’
’29

$800
$275
$500
$250
$400
$400
$550

Ford coupe .......   1
Ford RoadBter .........................   I
Auburn RoadBter ............................... :
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

71.30 S. Hnluted St.. Trianrle 9330
---------O---------

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
ne, biznis išdirptas per daug metų, 
viskas geram stovy, nebrangiai, 460J> 
So. Paulina St.

PRANEŠIMAS

NICKEL PLATING I
(Nikeliuoju) 

JOHN ORIENT, Suv.
Pečių sezonas, siųskite pas mane sa
vo pečių dalis. Praneškite, mes pa
tys pasiimame ir vėl pristatome.

Pašaukite Yards 3920
3701 So. Halsted St. (užpakalyj)

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

liausiais pagerinimais. Pas

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė, visą arba. pusė. Biznis geras. 
Renda $55.00 Storas ir 5 kambariai, 
priimsiu ir mainus. Norintis pirkti 
paskubėkite, nepraleiskite geros pel
ningos vietos, kas nori padalyti pi
nigų.

Victory 6280

BALZEKAS MOTOR 
SALES

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187 
Patentai, copyrights, išradimai 

visokios rūšies.

4030 Archer Avė
Tel. I^afayette 2082

Ir nutruko šilko gijos., peržy
dėjo jau lelijos...

Pažinau aš ją iš jos dainų!”
Nesakykit man — ji mirė — 

ji gyvena!
Nors aukuras išgriautas 

ugnis dar plasdena;
Nors rožės nuskintos — aro

matas dvelkia;
Nors stygos nutrauktos — 

akordai dar verkia.
Verkia jos dainų akordai 

žmonių širdyse! Gyvenimas 
toks niūrūs... nejaukus... Atėjo 
ji jame, kaip graži pašvaistė, SpccialtHtaB gydyme chroniškų ir naiuų Il

gų. Jei kiti negalėjo iuidlu iAgydyti, utailan- 
kykit pas mano. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jueų tikrų ligų ir jei aft apsL 
tnieiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Til
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iAegzanilnaviiuo—kas jurus yra.

STASYS CIBULSKIS
ir

F. SABATAVIČIUS
Painters & Decorators
5234 So. Seeley Avė.
Tel. Prospect 3049
Tel. Hemlock 0653

Darbą garantuojame

Financial
Finansai-PaskoloH

Personai
Asmenų Ieško

PA1EŠKAU savo pusbrolio Juoza
po Slauterio, kuris Sept. 27 apie 4 
vai. po pietų išėjo pasivaikščioti ir 
nesugryžo. Mes esame tavim labai 

! susirūpinę. .Jis pats ar kas žinote 
1 meldžiu pranešti. Uršulė Klusienė, 
712 W.#17 St. 

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

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

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

Klausykite ši vakare
Dr. J. E. Zaremba 

20 W. Jackson Blvd., netoli State 
Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
ifiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 , 
lietu, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

St.

po

Lietuvių Programą
Universal Restaurant

Gardus, sveiki lie
tuviški valgiai ir 

įF mandagus patarna
vimas.
A. A. NORKUS, sav.

Per

Galingąją Herald Examiner

KYW CLASSIFIED ADS.I
Educational

750 West 
31st St.

Radio Stotį
293-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

PRADEDANT ŠIANDIENĄ

Spalio 30tą dieną lygiai litą vai. vak. ir
Toliaus kas vieną seredos vakarą tame pačiame laike 

per kelioliką • savaičių.

Programą Finansuoja

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šaky. Musų mokyklos nauja 
sistema* stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
i si gyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo Šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

Dvi Didžiausios Lietuviu

Radio ir Rakandų Krautuvės Amerikoje

The Peoples Furniture Company
2536-40 W*. 63rd St

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

school
2040-42 Washingtou Blvd.

4177-83 Archer Avė Business Service
Biznio Patarnavimas

CHICAGO, ILLINOIS J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvrare Co., 
HARDWARE PAINTS * 

WALL PAPER 
Painters & Decorator*

J. S. RAMANCIONIS. savininka* 
3147 So. Halsted St.

T«J. Victory 7261

PA IEŠKAU Juozapą Bartis, yra 
į pirkęs farmą iš Alex Lapinsko. Tu
riu svarbu reikalą. Jis pats ar kas 
kitas meldžiu pranešti. Antanas Ma- 

Skolinarn Jums Pinigus i ]koaCkCC8777 3540 w‘ 64 st’ Teh Hem'

$100 IKI $2,000
1 Jus atmokate mažomis mėnesmė- 
' mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real

GERA farma, parduosiu arba mai
nysiu ant Chicagos prapertčs. Kas 
norite geros farmos, atsišaukite pas 
savininką. Agentų nereikia. 6001 S. 
Carpenter St. Englewood 2116.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PARDAVIMUI ar mainymui 167 
akrų farma? 45 mylios nuo Chicagos. 
Del platesnių žinių šaukite ar kreip
kitės M. P. Slazas, 937 W. 33rd PI., 
Chicago, III., Tel. Boulevard 5969

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marahfield Ava.

ir IEŠKAU darbo prie namų ar prie 
vaikų, esu ' patyrus tame darbe. P. 
Mikalauska, 5647 S. Rockwell St., 
TeJ. Prospect 6501.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

ovASK0^—nr $b0-iWx$30?-Susilauk pasisekimo su 2% nuošimčio ir lengvais išmokejK i i
mais. Paskolas suteikiam j 24 va-' ClieVrOleL
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Divisipn St. 

‘TJpstairs”
Telephone Armitage 1199

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

kampinis muro bungalow, mainysiu 
į bučernę, restorantą, seną namą, 

1 cottages, lotą, arba kas turit namą 
j kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirmą įmokėjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Real Estą te For Sale
Namai-Ženiė Pardavimui

Paskolos suteikiama 
į vienq dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

į Energiški ir sumanų* vyrai gali
rasti proga padidinimui uždarbio ir j Pnnl M QmiFh £r Cn ' pažengimui pirmyn, pardavinėjant j * <*U1 1V1. dlllLIl 06 VvU.

— nepaprastus naujus 6 cilindeliu REAL ESTATE,
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure LOANS & INSURANCE 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir Perkam, parduodama, mainom na-

I Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki Gimus, lotus, fannas, biznius visokios 
D. Ypač reikalinga vyru teritorijose ! rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock I kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
Yards ir Michigan Avė. Turi kai- 2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai mortgage lengvomis išlygomis. Tei- 
ir angliškai. j singas ir greitas patarnavimas.

Priimti aplikantai bus trumpą lai- 4495 F’nirfipld AVP ką lavinami dykai konstrukcijos šių. J?’T . L n/rr
karų ir geriausių būdų juos parda- Lafayette O4.)5
vinėti.

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

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

8213 Cottage Grove Avė.

TURIU parduoti savo $850.00 gro
jikų pianą, suolelj, roles ir kabine
tą už $115.00, cash arba išmokėji
mais. Jacob Hopsky, 6136 South 
Halsted St.

PARDUOSIU savo $1,000 
grojiklį pianą už $8.5, įskaitant 
suolelj ir roles. Cash ar išmo
kėjimais.

1418 No. Wood St.
Kreipkitės į Radio sankrovą

Reikalaujam 22 vyrų
Mums reikia tuojau 22 vyrų 

dėl naujo ir neaprubežiuoto pel
no. Gabus ir sumanus vyras 
gali uždirbti $1000 ir daugiau 
j savaitę.

Atsišaukite tuojau i musų 
ofisą. Mes jums nurodysime 
planus, kaip jų^ galite uždirbti 
daug pinigų dirbdami pas mus 
visą arba dalį laiko.

Pasinaudokite šia nepaprasta 
proga — turėsite gerą, lengvą 
ir pelningą užsiėmimą. Atsi
šaukite nuo 9 iki 6 vai. vakaro.

“ SKOLINAM PINIGUS
PARDUODAM, MAINOM

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
morgičius ir farmas visuose miestuo
se ir valstijose. Taipgi skolinam pi
nigus ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių mor- 
gičių už 6 nuošimtį. Apdraudžiam 
nejudinamą turtą, automobilius ir ki
tus dalykus. Kiekvienam užtikrinam 
tik teisingą ir greitą patarnavimą, 
dėl to musų biznis pasididino. Su 

“ viršminėtais reikalais kreipkitės y- 
patiškai arba laišką rašykit.

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

2418 W. Marąuette Road,
arti Westem Avė. Tel. Grovehill 1038

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Tik biskis cash padarys jus savi
ninkui puikiausio Chicagoje naujo 3 
po 5 kamb. apartmentinio namo su 
3 karų mūriniu garažu Chicagoje už 
kainą ir išmokėjimo sąlygas, kurie 
jus nustebins. Emerald gatvėj. I. C. 
ir gatvekarių transportacija.

šaukite
MR. QUIN, 

Tel. Randolph 5981 
dėl smulkesnių žinių.

Miscellaneous
{vairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

S. P. Kazwell and Co.
2839 W. 63 St.

GRAINDERIŲ reikia dirbti ant 
šlapių tekilų. Whitaker Mfg. Co., 
5723 W. 65th St. Imkite 63 St. gat- 
vekarj i Clearing.

REIKALAUJA bučerio. 
Atsišaukit greit, 

3301 Emerald Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA apsukri veiterka į 
restoraną. Gera mokestis gerai dar
bininkei. 2517 W. 69 St.

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris namų darbui ir prižiūrėti 
vaiką. Gera mokestis. 2517 W. 69 St.

6 KAMBARIŲ medinis namas, su 
2 karų garažu. 72 arti Racine Avė. 
$6,800. Vincennes 7821.

2 FLĄTŲ namas, parduosiu už 
$8700.00, nes priverstas apleisti tą 
dalį miesto. 1825 S. Ruble St.

2 FLATŲ mūrinis, 5 ir 6 kamba
rių, gatvė ir ėlė ištaisytos ir užmo
kėtos. Arti 62 ir Francisco Avė. 
$1,500 cash. Kaina labai pigi grei
tam pardavimui. Puikiausia trans-

Įninkąs
Pullman 0895

TIK $2,000 CASH, 2 flatų mūri
nis, 6-7 kambarių, garu šildomas, 2 
karų garažas, arti 78 ir Carpenter 
St. Puikiausia transportacija. Kai
na labai pigi greitam pardavimui.

šaukite savininką
Pullman 0895




