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SocialistųLaimėjimas 
Čechoslovakuose

Cechų ir vokiečių socialdemokratų parti
jos bendrai gavo 59 vietas parlamente 
Komunistai prakišo 10 vietų

BEREYNAS, spalių 31. — 
Po didelio socialdemokratų lai
mėjimo rinkimuose į landtagą 
(seimą) Badene, dabar tenka 
vėl pažymėti milžiniškus čechų 
ir vokiečių socialdemokratų 
partijų laimėjimus Čechoslova- 
k i joje.

Tie laimėjimai yra daug di
desni, nekaip dagi didžiausi op
timistai tikėjos. Cechų social
demokratai laimėjo 350 tūk
stančių balsų ir savo atstovų 
skaičių parlamente padidino 
nuo 29 iki 39. Vokiečių social
demokratų partija Čechoslova-
kijoje dabar gavo 100 tukstan- visiškos daugumos jie dar ne- 
čių balsų daugiau, nekaip pra-lturi. Jie veikiausia sudarys val- 
eitais rinkimais, ir parlamente. džią koalicijoje su kitomis kai- 
gavo 20 vielų, vietoj pirmykš
čių 17.

Bendrai, grynai socialistinės 
partijos ceehoslovakijoje dabar 
turi 59 mandatus, tai yra 25 
nuoš. daugiau, nekaip pirma. 
Rinkimuose jos bendrai gavo 
daugiau ne milioną ir 470 tūk
stančių balsų.

'Tuo tarpu komunistai šiais 
rinkimais skaudžiai nukentėjo. 
Jie gavo 150 tūkstančių balsų 
mažiau ir prarado 10 vietų par
lamente.

Nors naujame parlamente 
socialdemokratų frakcija da
bar yra didžiausia, vis dėl to
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Kai iki dugno nukritusius 
rus” Rockefelleriai ėmė 
lionais pirkti

“še- 
mi-

Mirė John Turney, žy- 
mus darbininkų vadas

M i

Ssi

No. 258

riomis partijomis, užimdami 
svarbiausius postus kabinete.

Praloto K. Olšausko Byla
[“L.Ž.”] tiesiog i gatvę. Prof. žemaitis 

I tada buvęs Lietuvių centr. kom. 
nuk. nuo karo šelpti, reviz. kom. 
narys ir c. komitete protesta- 

žiaurų praloto.

KAUNAS, spalių
Daugiausia kuluarų atkreipė' 

dėmesį profesorius žemaitis. 
Apie prof. žemaiėią pa.vody'PU.: ieš toki
kuluaruose ltuvo labai plačia, j 0|ša pasielgimą, . Nu0 to 
kalbama, ypač apie praloto Ol
šausko darbuotę Did. Karo me 
tu Voroneže. Mat, voronežiečiai 
(tą puikiausiai žiną ir koridoriu '

sykio pralotas Olšauskas veng
davęs prof. žemaitį kviesti į 
posėdžius ir susirinkimus.

. , „ . , ■ Laikui bėgant praloto Olšaus-
jb kalboms nebuvo sfalo. v ienas It ± i • • • 1 1 • •»v . v. ko santykiai su jo globojamai^uz kita geriau Zina. i ..... ... ~‘ • ! moksleiviais ėję blogyn. Phga-

Pirmiausia, — kuluaruose bu- liau moksl. padarę didelį susi-

DENVER Colo., spalių 31. 
— Savo namuose čia vakar 

1 gazu nusilroškino John Tur- 
Iney, 59 melų amžiaus, kadaise 
buvęs žymus darbininkų va
das.

Anglija suteiks Indi 
jai autonomiją domi 

nijos teisėmis

Akcijos biržoje vėl 
pradėjo kilti

lAilantlr aiui Bselfjc Phoiol

Laivas Wisconsin, kuris nuskendo spalių 29 d. netoli nuo Racine. žuvo 16 žmonių 
:...... '........................... ........ •

Tekstilės viešpačiai j Darbo valdžia nori
kontroliuoja bažny- - - - - -

čias N. Carolinoj

NEW YORKAS, spalių
Po to kai tūkstančiai žmo

nių prarado visą savo turtą 
pastarajame milžiniškame akci
jų 'kritime biržoje (stock ex- 
change), vakar įvairių kompa
nijų akcijos vėl ėmė kilti.

Akcijų kainos pradėjo kilti 
tuojau po to, kad senis Rocke- 
felleris ir jo sūnūs ėmė jas 
pirkti milionais dolerių.

Taip sako kunigas, tirinėjęs 
darbininkų padėtį tos valsti
jos streiko rajone

panaikinti Britų 
šnipų sistemą

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 31. — Ford Motor kompa-I 
nijos automobilių įmonėje čia į 
kilo darbininkų streikas. Stvei-i “
ko priežastis, sako, esanti ta, LONDONAS, spalių 31. 
kad Fbrdo kompanija esanti, l^»>’hiečių atstovai parlamente

Į keta netrukus pasiūlyti suma- 
kad butų panaikinta 
Britų tarnyba ųžsic-

■ priešinga tam tikriems naujojo! 
darbo įstatymo paragrafams^ nYmą»

\'EW YOHKAS, spalių 31. kuris (|abar Meksikos senat0 slaptoj 
- Kalbėdamas čia pastorius B. kvarstomas. streikuoja viso 30(1 nillose- 
Spofford, Bažnyčių Sąjungos įiarbininku. Tai
T7 » 1 1 T 1 i-.?_ •» _____ *■ *
Spofford, 1
Kovai dėl Industrines Demo
kratijos narys, pasakė, kad 
North (Karolinos tekstilės mie- 
sl 
kontroliuoją ir jų šavininkai 
esą fabrikų savininkai, o tų

tarnybai, kuri, . sako, 
geriausiai organizuota

.9 asmens žuvo autobu
sui ir automobiliui

susidūrus

LONDONAS, spalių 31. — 
Eidamas Anglijos darbieČių 
valdžios instrukcijomis, Britų 
vicekaralius Indijai, lordas Ir- 
win, išleido ilgą proklamaciją, 
kuria Indijai žadama suteikti 
pilna autonomija, kokia kad 
naudojasi Kanada ir Austra
lija.

Savo proklamacijoj viceka- 
ralius sako, kad netrukus bus 
sušaukta Britų Indijos, Indijos 
kunigaikščių ir Britų valdžios 
atstovų konferencija apsvarsty
ti geriausiam ir greičiausiam 
budui suteikti Indijai laisvę. 
Konferencija turės turėti ome- 
nėj, kad nauja dominija nebe
galės būt pasidalius, kaip kad 
dabar, bet turės susivienyti 
taip, kad mažos kunigaikštijos 
ir dabartinė Britų Indija su
darytų vienalytę valstybę. Kon
ferencija turės sutaisyti domi
nijos konstitucijos projektą, ku
ris bus pateiktas paskirtai ben
drai parlamento komisijai svar
styti.

tuose miesteliuose bažnyčias Vėl didelė nelaimė
bažnyčių kunigai veikią kaip! 
“moralinė pramonės 
policija.”

Pastorius Spofford, kuris ii-' 
gesnį laiką tirinėjo tekstiles

Michigano ežere
viešpačių krovinių laivas,

dūręs su kitu .laivu; 7 
nes prigėrė.

susi
ima-

Tai 
esanti 
pasauly, Anglija kas metai iš
leidžia arti pusantro miliono 
-dolerių. Darbidčiai dabar sako, 
kad tokią krūvą pinigų iždas 
galėtų suvartoti kitokiems, daug 
naudingesniems tikslams, ne
kaip laikimui šnipų svetimuo
se kraštuose.

AL ŽIRAS, Alžirija, spalių 
31. — Kely, einančiame sta
taus kalno šlaitu, netoli nuo 
Sakmodi praeitą naktį susidū
rė autobusas su automobiliu ir 
abudu nuvirto į pakalnę. Ka
tastrofoje devyni asmens bu
vo užmušti, o keturiolika su
žaloti. X

WINFIELD, Kan., spalių 31.
American Nitroglycerin įmo

nėj čia sprogo 3,000 kvortų ni
troglicerino. Įmonė buvo sunai
kinta.

vo spėliojama, — priminsiąs, j rinkimą ir griežtai reikalavę, darbininkų padėtį North Caro-) 
kad jam tekę girdėti, jog pralo-’kad centr. kom. pralotą Olšaus- *įnos sircjko rajone ir dabar
tas Olšauskas buvęs Odesoj, bet ką iš einamų pareigų pašalintų 
prof. Žemaitis to tikrai negale ;
siąs tvirtinti. Jis pasiūlysiąs’, 
jei tas faktas teismui butų 
svarbus, paklausti p.p. Blyną ir
Lisauską, kuriuodu tuomet gy-

Privilegijos ir Simpatijos
Didžiausias praloto nekorek

tiškumas pasireikšdavęs — tai 
lėšas skirstant ir sunaudojant, 

venę Voroneže ir ar buvo ar ne-i Pralotas Olšauskas vieno bend- 
buvo pralotas Olšauskas Voro • labučio moksleiviams duodavęs 
neže — tikrai pasakysią. daugiau, kitiems 2—3 sykius 

z iy . <r v i mažiau. Be to, moksleivių sąs- Pnlotas Olšauskas Voroneže j. .. . ..kaiton buvę aikvojamos lesos 
Del praloto Olšausko veiklos visai pašaliniams asmenims.

Voroneže, daugelis manė, prof.! Komisijai sandelius patikri- 
žemaitis tur būt, atsiminsiąs 
pasakyti, kad prof. žemaitis produktai niekam netikę, suge- 
nuvykęs Voronežan daręs pra- dę, supuvę, žemiausios rijšies, 
lotui Olšauskui vizitą ir gavęs bet užmokama už juos, kaip už 
geriausio įspūdžio. Bet tas ge- ^aukščiausios rųšies produktus 
ras įspūdis greit pradėjęs blės- ir dar 20—30% brangiau negu 
ti, nes iš moksleivių tekę girdė-; rinkoje.
ti nusiskundimus, kad pralotai ■ Jokios kontrolės pralotas 01- 
Olšauskas blogai elgiąsis su mo- J šauskas nemėgęs.
kiniais. Kad moksleivių misi- i Bendrabučių vedėjai gerai ži- 
skundimai turį pagrindo, tvir Inoję, kad maisto produktų rei-|

Komisijai sandelius 
nūs, esą buvę konstatuota, kad

Michigano ežere vakar vėl 
atsitiko didelė nelaime.

Apie dvidešimt mylių nuo 
Port Washington, Wis., pusiau- 
kely įarp Milvvaukce ir She- 
boygan, «per tirštą ruką susi
dūrė krovinių laivas Senator 
su rudos gabehamu laivu Mar- 
(Įuelte, ir pirmasai, smarkiai 
sužalotas, tuojau paskendo. 
Laive Senator buvo viso dvi
dešimt ašlUoni įgulos žmonės,' 
jų tarpe viena moteriškė. Sep
tyni jų prigėrė, kiti buvo Mar- 
cpiette laivo žmonių ir iš Port 
Washington atvykusio pagal
iam valko Delos IL Smith iš
gelbėti. Moteriškė Minnie Gorm- 
ley, laivo tarnautojo žmona, 

_ . , . ! taipjau prigėrė.
riuo.se, kur nėra ne kokios ven- Laivas Marquette taip pat 
tiliacijos ir kur vasarą tempe-sfiprįaį sužalotas, tačiau, 

nors ir su dideliu vargu, su
gebėjo pasiekti Mikvaukee.

š ten grįžo, ragino bažnyčias 
remti fabrikų darbininkus jų 
kovoje dėl didesnės algos ir 
geresnių, žmoniškesnių darbo 
sąlygų- x

Pasak pastoriaus Spoffordo. 
butai, kuriuos fabrikų savinin
kai parūpina savo darbinin
kams gyventi, esą taip blogi, 
kad dagi gyvuliams laikyti jie 
netiktų. Tie darbininkams gy
vent skiriami “namai” esą tik 
pašiūrės, be bėgamo vandens 
ir ta jokių sanitarinių įtaisų. 
Kai kur, kaip Marione, N. C., 

j darbininkai priversti dirbti' fa- 
N brikuose mažiausiai po 60 va

landų' savaitėje, ir tai kamba-

Mussolini sustiprino 
savo diktatūrą 
" “čekistais”

ROMA, Italija, spalių 31.
Diktatorius Mussolini dabar sa
vo ginkluotus fašistus padarė, 
bolševikų pavyzdžiu, “čekis
tais”. Fašistų partiją oficialiai 
jis panaikino. Italijoj dabar ne
bėra nė kokios politinės par
tijos.

Mussolini sako, kad jis ga
lutinai įsteigęs tikrą fašistinį 
režimą, kuris nežinąs nė kokių 
partijų, bet žinąs tik vieną val
džios sistemą — diktatūrą.

ratura siekia nuo 90 iki 100 
laipsnių.

Clementel’iui nepavyko 
sudaryti Francijos 

kabinetas

sKiinaimai iur| pagrindo, ivir-moję, xau maisto ^proauKtų rei- j q v i . w

tinę ir vietos lietuvių^ inteligen kalas netvarkoj, bet tylėję, nėr j fellSRlldyiUlU IvllSl]OJ Šerifas RUŠOVė fariuerį
tai.

Praloto Olšausko pedagogika
t

Vieną sykį pralotas Olšauskas 3 
moksleivius už tai, kad jie no
rėję eiti kartu su kitais pote
riauti, išmetęs iš bendrabučio

±0 R R S/j6

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai 
našauja:

Debesiuota; gali 
šalčiau; stiprokai, 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 61° ir 63° F.

Šiandie saulė teka 6:22, lei
džiasi 4:46. Mėnuo teka 3:58 
ryto,

dienai pra-

būt lietaus; 
daugiausiai

jie buvę praloto Olšausko pa
statyti ir gerai gyvenę.

Bendrabučių tvarkymas ir lė
šų skirstymas daug priklausęs 
ir nuo ponies Lapkauskienės, 
tuo metu buvusios Voroneže 
vieno bendrabučio vedėjos.

Pagaliau pralotas Olšauskas 
nuo tų pareigų buvęs pašalin
tas. Į moksleivius pralotas Ol
šauskas daręs blogos įtakos.

Pertraukos metu ar daugiau 
pasiinformavus, aukščiau išdegi 
spėliojimai pasitvirtino.

Kas esą aišku ir kas neaišku
Iš liudininkų parodymų, kal

tinamojo pasiaiškinimų ir vie
nos kitos naujos aplinkybės iš
kėlimo, geriau apie tai, kas de
dasi teismo salėj, žiną pasako
ja, kad bendras įspūdis gauna
mas toks:

i?
i ieškodamas munšaino

(Tąsa ant 4-to pusi.)

i

Sušaudymui pasmerkti dar 12 
asmenų, jų tarpe du popai 
ir mula •

MASKVA, spalių 31. — Ofi- 
cialinės sovietų žinių agentūros 
Tass pranešimu, vakar įvairio
se Rusijos vietose buvo ap
smerkti ^sušaudyt dar dvylika 
asmenų, kaltinamų dėl žmog- 
žudybių, dėl padegimų ir dėl 
kurstymų prieš sovietų vald
žią.

Tarp pasmerktų sušaudyti 
yra du popai, vienas mula 
(musulmonų dvasiškis) ir ke
turi ūkininkai.

WASHINGTONAS, spalių 31. 
— Senatorius Nye įnešė sena
te rezoliuciją paskirti tam tik
rą komisiją Spekuliuojamoms 
operacijoms visose biržose iš
tirtu 7

Gavę daugiau algos, 
Zeppęlino žmonės su
tinka skristi j ašigalį v

BERLYNAS, spaliu 31. — 
Dirižablio Graf Zcppelin įgil
us žmonės, kurie pirmiau bu- 
•x> apsakę dalyvauti ekspedi- 
Ūjojsutį žiemių ašigalį ateinantį 
?avasarji dabar jau sutiko skri
sti, kadangi Aero-Arktinė drau
gija sutiko padidinti jiems al
gą ir apdraudą.

HICKMAN, Ky., spalių 31.— 
Farmoj, netoli nuo čia, deputy 
šerifas Joe Walls, kuris su tri
mis kitais savo žmonėmis bu
vo nuvykęs ieškoti munšaino, 
nušovė farmerį Earlą 
ną, 10 metų amžiaus.

PARYŽIUS, • spalių 31. — 
Etienne Clementel, kuris buvo 
sunikęs bandyti sudaryt nau
ją ministerių kabinetą, atsista
tydinusios Briando vyriausybės 
vietoj, po ilgokų pertraktacijų 
su politiniais vadais pagaliau 
buvo priverstas nuo bandymo 
atsisakyti.

Henso-

Vokiečių tarna u t o j ų 
bankas bankrotavo

BERLYNAS, spalių 
Vokiečių tarnautojų 
turįs Berlyne dvyliką 
šiandie užsidarė. Apskaičiuoja, 
kad depozitoriai, daugiausiai 
valstybės tarnautojai, praras 
apie 15 milionų markių (apie 
$3,570,000) savo įdėlių.

31. — 
bankas, 
skyrių,

LJSABONAS, spalių M. — 
Mirė Antonior Jose Almeida, 
buvęs Portugalijos prezidentas.

i LITTI^E ROCK, Ark., spalių 
31. — Praeitą naktį šioj apie- 
linkėj siautė smarki audra, pa
darius nemaža žalos, ypačiai 
farmoms. Apie Mablevale daug 
farmų trobų sugriauta ir sto
gų nlivartyta.

Šaudymas administra 
cinėje linijoje

KAUNAS. — Spalių 9 d. len
kai ties Daugirdiškių mišku ap
šaudė musų pasienio policinin
kus Paplauską ir Markevičių.

(Spalių 10 d., buvo apšaudy
tas pol. Pakinskas A.

NAUJIENŲ 
Majestic Radio

ir

Lietuviu Valanda
iš Radio WLS Stoties

345 metrų—870 kilocycles
/

ANTRADIENY

Lapkričio 5, 1929
nuo 8:00 iki 9 valandai vak

(Central Standard Time)

PROGRAMAS

Muzika ir Dainos

riuo.se
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Tarp Ghicagos
Lietuvių
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Kinbrae,

programo 
jūsų* pro-

Roseland
Komunistų Baisioji Diena

Spalių 27 diena, tai buvo ko
munistų baisioji diena, —taip 
reklamavo kilbasninkas.

Komunistai, nugriovę Aušros 
knygyną, atsidarė garažiuje sa
vo svetainę; dabar mokės po 
$65 į mėnesį rendos už garažą.

Mat, kaip laikai mainosi: ties 
18-ta gatve, ant Michigan ir 

X' Wabash Avė., iš kelių bažnyčių 
liko garažai. Gi Roselando ko
munistai iš garažo pasidirbo 

X. cerkvę; dabar tik laukiama, 
; kada popas atvažiuos pašven
tį tinti ją.

Kilbasninkas per visą mėnesį 
dirbo kaip mulas dėl iškilmingo 
atidarymo komunistų garažo. 
Net tikietus daugumai davė už 

X: dyką, kad tik daugiau pri
traukti publikos.

Kilbasninkas yra geras biz
nierius: mėsą jis' išvirė komu- 

znistams ant baliaus. Ir už tai, 
žinoma, kilbasninkas gavo gerą 

X atlyginimą.
Gavęs tikietą už dyką, nu

ėjau pasižiūrėt komunistų bai
siausios dienos. Nors daug ti- 
kietų išdalino uždyką, vienok 
mažai buvo prisirinkę žmonių..

Mat, komunistai manė, kad 
daug galės pritraukti žmonių, 
dalino uždyką tikietus, kad 
gauti progą aukų prisirinkti dėl 
palaikimo garažo.

Kilbashinko ( užklausiau, ar 
galės išsimokėti po $65 į mė
nesį rendos už garažą. Kilbas
ninkas sako: “Vardan Frainos 
ir Lenino, Afganistano caro ir 
Stalino, Dominus vobiscum!

giau tokių programų”... Miss 
Beatriče Haberman, 
Minnesota. 

* * ♦
“Majestic-Lietuvių 

rengė j ams: Malonų s
gramai. Oru jie ateina aiškiai. 
Muzika daili (beautiful), nors 
aš negaliu suprasti kalbos”... 
Misa’ Evangelinę Thompson, 
Glen Dale, West Virginia.

I

“WLS, Majestic Radio: Mes 
taip gėrėjomės jūsų programų 
praėjusį (t. y. antradienio)’ va
karą. Orkestrą buvo puiki. Aš 
.nežinau ar prieš paskutinis jų 
numeris yra padarytas’ rekor
duose. Aš net nežinau vardo jų 
kilmės — ar buvo tai “Lithso-.

nian”?.. Mes turime Majestic 
radio 8 tūbų, ir tikrai tai yra 
puikios radios. Niekas nepada
rys klaidos taip sakydamas”... 
Mr. & Mrs. Niek Ford, Zion, III.

Garsinkitės Naujienose

[Atlantic and Pacific Photo]

Nashville, Tenn. — Monumentas Illinois kareiviams, kurie žuvo laike civilio kAro

Pas mus neregių netrūksta. 
Reikėjo pinigų—užsidegė komi
sarų namas, aukų surinkom 
apie $10,000. Dabar, turėsim 
staliciją, kur pasidėt Lenino 
plaukus ir nagus. Dabar, trum
poj ateityj, pradėsim su Leni
no plaukais tokį vajų, kokio dar 
nebuvo pasaulio istorijoj. Mu
sų draugai laukia Lenino plau
kų, kaip Kristaus nužengiant 
ant
sim tokius 
dar nesapnavai.

“Kitas svarbus dalykas da
bar, kuomet turim savo vietą, 
tai buržujai 
munistams 
nes į musų 
na įeiti ne

“Pamatysi, iš žarnų su Le
nino plaukais padarysim vištie
ną; iš jaučių nagų padirbsim 
kumpius; iš ragų padarysim 
dešras; iš jaučio skuros padary
sim puikiausius meškos 
liūs. Pamatysim, ką tada 
žujai sakys”.

Kilbasninkas sakė, kad
Imba atvažiuot duoti prelekci- 
ją. Jeigu ji įvyks,- tai parašy
siu.—Steponas Str.

žemės. Tada mes padary- 
stebuklus, kokių

B. Musteikiene, A. Lorančius,
M. Slacunas, E. Grobštas; N.
N. , 10c.

V. F. Andrulis ir Valerija 
Čepukas surinko aukų:

P. Daubaras, $5.00, Mr. ir 
Mrs. Petrikaufrkas, $5.00, A. 
Rezgys $2.00, P. Kairys $2.00; 
aukavo po $1.00: B. Vaitekū
nas, Mr. ir Mrs. Žymantas, J. 
Dirda, E. Dirda, O. 
viČienė, J. Paukštis, A.

Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

MADOS

2982 I>abai elegantiška ir pasku- 
tinios mados suknele. Galima siūdin
ti iš byle kokios šilkinės materijos. 
Labai efektiškai išrodys jeigu pasi
siūdinsi iš juodo inuarp. Sukirptos 
mieros 16 ir 18 metų, taipgi 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, pragume iškirpti 
paduotą blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
HaJsted St., Chicago, III.

Vardas ir pavardi)

(Adresas)

NAUJIENOS Pattern Dėbt.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III. 
čiaidedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ...................
...... ....... «... per krutinę

girdėjome
iš stoties

ateinančios savaites, 
per

Ha- 
pa-

nebadys mums ko- 
akių su Izvestija, 

įstaigą nebus val- 
komunistui.

kai-
bur-

drg.

Paminklui aukos
Dėdės šeire paminklui aukos, 
nuplaukusios rugsėjo mėnesį.

Iš Chicago 
B. Simoakitis ..., 

Ona Viščiulienč ....
J. Švitra .............

K. Salucka

III.
. .. $10.00
___ 5.00
. ... 10.00
.... 2.00
.... 1.00

Iš Cicero, 
Lietuvių Raudonos Rožės Pa
laipinis Kliubas .......... $25.00

Iš
M.
D.

Per
M.

III.

Racine, Wis.
Kasparaitis:
Apskritis ...... $5.00

Detrcit, Mich.
Jokubauskas .... $5.00
Iš Poitland, Ore.

S. L. A. 240 kuopa .... $5.00
Ona Ramanauskienė ...... 3.00
S. L. A. 24!) kuopos narys 1.00

Iš Dayton, Ohio
S. L. A. 105 kuopa .. $10.00

Aukos surinktos 15 d. rug
sėjo, laike atidengimo pamink
lo kapinėse. Surinko M. J. Ši
leikis ir p-lė M. Bernotaite:

P. Erkman $5.00, N. N. $2; 
aukavo po vieną dolerį — C. 
J. Majauskas, F. Stanionis, J. 
Lapinskas, K. Urnežis, J. Jo- 
cikas, S. B., V. Ascilla, J. As
ui 11a, N. N., J. -Matukevičia, M. 
Carlscn, M. G. Valaskas, P. 
Martinkaitis, P. Tamašauskie
nė, A. Pukinskas,' J. Ambrose,
J. Shatas, P. Petrai tienė, L. 
Geniotis, J. Bradunas, F. Auš
rinė, 4. Geistaras, J. Kurlian- 
skas, J. Palčiunas, Kl. Janio- 
nis, T. Gudaitis, J. Bukauskas,
K. Butkus, K. Ylevičia, W. Ru
džius, V. Mankus, M. Ugians- 
kis, J. Sinkus, O. žlibinienė, 
J. Blinstrupis, N. N., N. N., Ig. 
Povilaitis, Iz. Tarulis, D. Pivą- 
ronis, P. Pečeliūnas, Mary Muk- 
lienė, A. Salasevičia, V. Mali
nauskas; A. Zolpis — 75c; au
kavo-po 50c. B. -Stanevičius,

Kazake- 
Petkau- 

skas^ K. Juozapai lis, B. Kla-
patauskas, J. Rimkus.

Smulkių aukų surinkta $1.10.

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

North Side
Apktnkė garnys

Vafcar apie vienuoliktą valan
dą prieš piet Antaną ir Oną 
Vilius" aplanke garnys ir paliko 
jiems virš devynių svarų sūnų.

P-ia O. Vilienū dabar randasi 
Lutheran Memorial ligoninėj, 
1116 N. Kedzie Avė., Room 512. 
Lankymo valandos: 2—4 po 
pietų ir 8—9 vakare.

Ligonė jaučiasi gerai. Ją pri
žiūri Dr. A. Montvidas. —J. L,

Bridgeportas

Klausykite, ką M. J. Ki
ras sako: — STAKAS NU
PUOLĖ, bet namų kainos 
visuomet savo vietoj stovi. 
— Stako nupuolimas daug 
žmonių będnais padarė.

Bet kurie turi nusipirkę nuo 
musų namus, tų žmonių pini
gai visuomet yra saugiai inves
tuoti. Ir jie dabar ne dejuoja, 
bet džiaugiasi su savo šeimy
na, kad jų sutaupyti pinigai ne
žuvo.

Mes dar turime pardavimui 
Bridgeponte keletą naujų ir 
moderniškų namų. Tie namai 
parsiduoda už žemą kainą ir su 
mažu įmokoj imu. Nupirkęs vie
ną tų namų ir palaikęs iki pa
vasario, gali uždirbti $2,000.

Kreipkitės kuogreičiaus’iai pas

M. J. KIRAS,
3335 S. Halsted St.

(Apg.)

Lietuvių Dainos
iš Kadio Stoties

W. H. F. C.
228.9 Metrų, 13,0 Kylocykles

Kas nedėldienį
4:30 iki 5 vai. po pietų

• •
Išgirskite geriausius’ lietuvių 

artistus

Duoda

Jos. F. Budrik
Radio Krautuvė

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

“ Antradienio vakarą buvau 
vienas Majestic ir Lietuvių Va
landos klausytojų. Gėrėjaus la
bai.” J. R. Sefton, Pittsburgh,

* * *
Naujienos,
Gerbiamieji: Mes 

programus, duotus
WLS, ‘kuriuos remiate Jus, p. 
Budrikas ir Majestic Radio. 
Mes, lietuviai šioj šalies dalyje, 
gėrėjomės tais programai s taip, 
kad negalime sulaukti iki išgir
sime vėl, ir mes turime vilties, 
kad tie programai bus duodami 
ir toliau.

Patiko mums orkestras labai, 
taipjau patiko dainos, ir mes 
lauksime
nes tikimės išgirsti jus vėl 
orą.

Su pagarba, Anm Rich, 
zardville, Conn. (Aukščiau
duotas vertimas, nes laiškas bu
vo rašytas anglų kalba).

♦ ♦ ♦

“Naujienoms”, —
Skaitau garbe pranešti, kad 

praėjusio antradienio “Naujie
nų”,Jos. F. Budriko ir Majestic 
Radio koncerto pirmas duetas 
labiausia man patiko, o taipgi 
patiko daugeliui mano pažįsta
mų. Tik gaila, kad tų dviejų 
panelių pavardžių negaliu atsi
minti.

Bučiau taipgi labai dėkingas, 
jei jos pakartotų tą patį duetą.

P. J. Vitkus.
♦ * *

itchen Klenzer
Not only Cleans the 

Linoleutn Quickly būt it 
Makes it Look Brighta; 
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Naujas Kalėdinis Kliubas 
Dabar Sudaromas

* * * *
“Mes klausėmės Majestic Ra

dio ir lietuvių artistų progra
mo šį vakarą. Išėjo stebėtinai 
gerai”... Mrs. A. S. Van Ordet- 
rand, Sioux City, Iowa.

“Girdėjom Majestic-Lictuvių 
programą praėjusį antradienį 
nuo 8:30 vai. Buvo šaunus 
(splendid). Mrs, Frank Jutten, 
St. Joseph, Mo.

♦ * i
Majestic-Lietu-

iš stoties WLS,

*.
“Klausėmės 

vių valandos 
Chicago. Ir sutinkame, kad Ma
jestic Radio yra “the Great 
Monarch of the Air”. Alice 
Nell Aten, Tyler, Texas.

* ♦ *
“Jūsų programai išeina pui

kiai. Tikimės išgirsti daugiau”. 
Mrs. Roy Bowers, Reacfing, Pa.

* * t *
“Antradienio vakaro progra

mas — nuo 8 iki 9 valandos — 
buvo tikrai džiuginantis. Tiki
mės daugiau tokių programų”.. 
Chas. II. Henston, Winnipeg, 
Canada. j

>:< ❖ *
buvo programas ant- 
vakara”... Loij J.

“Puikus 
radienio 
Kays, Warren, Minn. 

* sk *
“Majestic Radio ir lietuvių 

valandos rengėjams: Jūsų pro
gramas antradienio vakarą bu
vo puikus. Tikiuos išgirsti dau-

RAMOVA
THEATRE

351 h and Halsted Street s

Pėtnyčioj ir Subatoj 
Lapkričio 1 ir 2

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Skin Deep”

Monte
Alice

dalyvaujant
Blue, Betty Compson, 
Day, John Davidson 

ir t. t.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Epizodas “Kingf of Kongo” 

Kalbančios žinios

LAXATIVAS DEL NEGA
LUOJANČIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ii' 
linksmais milionuose namų šian- 
diį. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars II. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

Daugelis žmonių padaro ankstyvą pradžią ati
darydami 1930 Kalėdinio Kliubo sąskaitas dabar. 
Jeigu jus norite prisidėti prie šių ankstyvųjų, jus 
galite tai padaryti prie lango 14 ir 16. Maža su
ma sutaupinta kiekvieną savaitę reiškia, kad ne
bus jokio piniginio rupesnio per ateinančias Ka
lėdas.

Taipgi Atsiminkit Pinigų Siuntimų
. J ' ’ . .Jeigu jus siunčiate pinigus draugams ar gimi

nėms Europoj, musų užsienio departamentas pa
siūlo greitą, ekonomišką patarnavimą. Tik už pen
kias dešimt centų extra jus galite pasiųsti pini
gus j Lietuvą kablegrama. Per kablegramą gaus 
ten jūsų pinigus i keturias dienas, ar greičiau. 
Pasiteiraukite šiandie.

CENTRAI““6 BANK
1110 West 35th Street,

TRIISTINB KOMPANIJA
VALSTIJfNIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

Budriko Radio
Krautuvėj

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

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

Jos. F Budrik, Ine
341 7-2 1 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705 THE
.BEST

IN 1
RADIO

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

Korporacijos

BOSCH 
RADIO

-



Penktadienis lapkr. 1, 1929 NAUJIENOS, Chicago, 111. ■ »
^**w*^»*1 ■ ■ u . ........ ................................‘  ............................. ,     , ■ ■ —■■■■■:............................... . . .................. ........................................................................................................... .. .......... .. ..... ................... .—.........................——Į—H II 1 II ■ litili I ,MI>|,« ■ . ..i n in* m

Tarp Chicagos 
Lietuvių

i r p ■■■■■■■■ l.-^-=į

Jono Vikšrio 
laidotuvės

Užtikau pranešimą dienrašty 
apie Jono Vikšrio mirtį. Aš Jo
ną gerai pažinojau, su juo gy
venau, su juo kartu dirbau L.

Ideališka 
Kalėdų 
Dovana !

APDOVANOKIT savo 
L mylimuosius tėvynėje 

labiausiai pageidaujama 
dovana- kelione į Jungt. 
Valstijas.

Išpirkit šioj šalyj iš ank
sto laivakortę in gaukit 
reikalingus dokumentus 
parsigabenti Juos į čia Ju- 
su lėšomis.

UNITED STATES LINES 
PREPAID

LAIVAKORTES 

galima £aut bet kuriam 
U. S. Lines garsiam laivui.

Musu raštinės ir agentai 
užsieny specializuojasi 
Prepaid tikietais, padėt 
Jusu mylimiems atvykt i 
Ameryką kuomažiausiais 
Tamstų rūpesčiais.

Pilnų informacijų kreip
kitės i savo vietinį agentų, 
bet kuriam U. S. Lines 
agentui, arba rašykit tie
siog į United States Lines. 

UNITED 
STATES 
LINES

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

Socialistu Sąjungai ir Naujie
noms praeity. Taigi nusitariau 
atiduoti paskutinį patarnavimą.

Šeštadienį, po pietų, kada jau 
rengtasi uždaryti grabą ir ly
dėti kūną Į Tautiškas kapines,
palydovai ir gimines ir draugai 
sustojo atsisveikinti . paskutini 
kartą. Iš kur tai pasirodo Ro- 
selando Jukelis ir pradeda sa
kyti prakalbą.

Prakalba neturėjo daug ver
tės. Ji netiko prie mirusio. Ki- 
ta$ vėl pasakė kelis žodžius, pri- 

j taikytus geriau, kaip tokiai vie- 
I tai ir tokiam momentui.

Viskas užbaigta; važiuojam į 
kapines. Atvažiavom. Manau 
sau: na, kas dabar pradės pa
mokslą sakyti? Nespėjau pa- 
mislyti, kaip Jukelis ir vėl rė
žia spyčių — tą patį, kurį jis 
rėžia kasdien.

Jo pasaka toj vietoj visai ne
tiko. Nebuvo nė vieno, kuris bu
tu klausęs tą jo spyčių. Bet pe- 
buvo nė tokio, kuris butų jį nu
vijęs arba sulaikęs spyčių ir 

i garbinimą savo krūmelio ir pei
kimo kitų.

Jis vargino palydovus’ apie 
dvi valandas. Daugelis paliko ir 
išvažinėjo, o Jukelis vis gyrė 
savo k romeli.

Vėliau, po visų spyčių, užka- 
i sėm Jono Vikšrio kūną. Labai 
gali būti, kad dauguma užmirš 
jį greitai, kaip užmiršta kitus, 
lyg nebūtų buvę jo šiame pa
saulyje. O visgi jo darbai pasi
liks.

Nors ne kažin kaip didi jie 
buvo, vienok Jonas dirbo. Ir ne
sveikatą gavo. Jis stengėsi pa- 
siliuosuoti iš vergijos, gelbėjo 
kitiems nelaimėje, buvo geros 
širdies žmogus. žinau kelis 
draugus, kurie buvo kalėjime, 

I kuriems gręsė didesnis pavojus, 
ir jei ne Jono Vikšrio pasidar
bavimas, tai, rasi, ir sunkiai bu
tų tekę jiems nukentėti. Kada 
aną metą mirė Andrulienė, tai 
Vikšris davė vietą jai pašarvo
ti.

Tad ir maniau, kad tikrai 
i Andrulis bus ir padėkavos už 
i gerą darbą dabar, Joną Vikšrį 
laidojant. Bet Andrulio nebu
vo.

Jonas Vikšris palaidota. Visi 
apleidom kapines. Gal būt grei
tai užmiršim, niekam neprisi- 
minsim. O neprisiminsim gal 
būt dėl to, kad jų namas buvo 
tykus; kad Jonas mylėjo rimtą 
gyvenimą, ir nebuvo rėksnys', 
kokie buvo daugelis jo draugų.

Sakau: Ilsėkis Jonai po juo
dos žemelės antklode Tautiško
se kapinėse; ilsėkis užmirštas 
draugų, kuriems tu gelbėjai; il
sėkis amžinai. Aš, nuo savęs, 
kaip geram draugui, kurį pir
mutinį sutikau šioj šalyje, kaip 

savo nuomonių žmogų, kuris 
pirmutinis parodė man kelią 
prie organizacijos’, kurios aš 
troškau dar 10 metų būdamas, 
' šiandie tariu. šiuos kelis žo

džius. Af)-kias.
I '.'' i ■i -

Rengia koncertą 
p. Yuškai

Praslinkus linksmai vasarė- 
i lei, atėjus rudens sezonui, vi
si su brasta rengti vakarus, kon- 

| cerius, koncertėlius. Visi ren
gėjai stengiasi patenkinti pub
liką.

Tarp tų visų įvairenybių ne
užilgo teks (išgirsti Chicagos 
lietuviams nepaprastą koncertą 
lapkričio 17 dieną Auditorijoj, 
kurį duos lietuvis daininin
kas Rapolas Yuška, narys Gi- 
vic Opera of Philadelphia.

P-nas R. Yuška yra dar, pa
lyginti, jaunas čia, Amerikoj, 
gimęs lietuvis, labai talentin
gas muzikoj ir dainose.

Laima.

/ --------------—----------------------

TheEnglishColumn

Marųuette Murmurs
Saturday the 26th!

The banguet in honor of the 
Marquette and Universal Base- 
ball Teains is no\v būt a me- 
mory and a contented feeling 
of an evening \vell spenį.

Music and Dancnig.
First, on entering Milda 

Hali cne \vas greeted by the 
enticing music of a snappy 
raggy jazz band. One’s fcet 
began funny liūtie steps on 
hearing it, likę little thoro- 
breds impatient for the race. 
The ęarlier jųriv/als were al- 
ready -syvąying and twirling 
about i n the. latest Fox trot. 
Lovely Lithuanian girls in the 
latest copies of Parisian lYocks, 
and handsome Lithuanian 
boys!

Greetings.

There \verc old friends to 
say “Howdy” to, and new 
frieds to meet. There was M r. 
Stungis in the midst of it all, 
radiating smiles and goodfellovv- 
ship.

Geriausi Pasauly Fonografai •ri ’Magination By Ad Carter

The Fun Begins!
Happy, noisy eonversation 

during a n interval hetween 
dances \vas gaily interrupted 
by a “rat a tat tat tat, bang” 
of the orchestra drum, and 
everyone looked towards the 
platform whefe Mr. Stungis 
stood \vaiting for quict. He 
commanded the t\vo baseball 
teams to go into an ante-room,. 
from which they emerged a 
fciw minutes later to the strains 
of the Victory March of Notre 
Dame.

:Jc :’t Rt

All Hail!
The Marquettos \vore laven- 

der paper ha t s m adė after the 
fashion of the Little Tin Sol- 
dier, \vith a green paper plume 
and a black chin strap. The 
Universals wore red paper 
hats niade likę Old Roman 
helmets. They marehed in 
single File in an impressive 
Grand March, led by Mr. Jo- 
sephitis. It was a most thril- 
ling sighl! 

>;< ❖ >!<
Heros Ali!

After the Grand March, the 
victoriuos Mąrquettę Maroons 
were presented wilh a silver 
trophy. Individual trophies 
wcre gi vėn to M r. Peler 
Brown, M r. Harold Knopp and 
Mr. Schnukas of Marquette, 
and Mr. A. Riauba, Mr. J. Tho- 
mas and M r. A. Bitinis of Uni-’ 
versal.

Speech! Speech!
Mr. Stungis introduced the 

first speaker of the evening, 
Mr. John Josephitis, of Uni
versal, xvho gavę a short and 
snappy lalk- on Baseball. Mr. 
K. P. Gugis (Treasurer of the 
S. L. A.) and Mr. B. Simokai- 
tis špoke of the benafits de- 
rived from being members of 
the S. L. Ą. and hovv the older 
generation jęxpectcd the young- 
cr One to “ęąrry on”. H \vas 
all vcry interesting.

Marccns Take Bow!
Olher speakers were Mr. A. 

Bunis of1'Universal, Mr. An- 
thony (redvilas, Captain of the 
Universal Baseball team and 
Mgr. J. Thomas who congrat- 
ulaled the Maroons būt pro- 
mised to heal them next year. 
Our o\vn Mr. Royce said a few 
words, urging Lithuanian Ame- 
ricans to interest themselves 

in sportą and 'participate in 
them. He introduced indiyid- 
ually, each mcm'ber of Mgr. 
Schnukas’ Winning Maroons. 
There was much cheering and 
hearty applause.

>!< ><< s;:

Songs.
Betwcen sppeches songs wcre 

a special feature rcudered by 
charmiing lartisits. Miss Vera 
Stradomskaitė, tall, regai and 
blonde had a very lovly voice. 
Mr. Fr. Jakavičius made a big 
hit \vilh his thrillingly deep 
vpice. And Mr. Kaulas sup- 
priscd everyone xvith his charm- 
ing tenori It was his first ap- 
pearance, and should by no 
means be his lašt.

sjt sjc *

Home Svveet Home.
Then came the eats. After 

that more dancing. And then 
much to everyones rcgrct the 
orchestra playcd “Home Svveet 
Home” and one had to say 
goodnighl to everyone, we all 
had a good time. Good night!

— Billee.

Bcott*

ŽMOGUS 
su ŽUVIM

JIS reiškia tvirtą sveikatą milionuose na
mų visame pasaulyje. Jis suteikia ap
saugą seniems ir jauniems prieš žiemos 

drėgmę ir šalti. Jis šypsosi kūdikiams, ku
riems reikia daugiau saulės šviesos. Jis 
pasiūlo jums lengvą—malonų būdą imti 
tą didįjį maisto toniką—cod liver oil. Pa- 

i bandvkit iį. Kiekvienas aptiekininkas turi.

ULSION
METŲ

t9 42

KELIAUK Į LIETUVA PER
KLAIPĖDĄ

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Vartojamas dėl Kosulių 
Virš 50 Metų

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

1 1 ............. ........... .

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralines, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

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

Phone Boulevard 4552V

per 30 metą

Dabar Victor Turi Geriausi Radio
Victor dezaino, Victor darbo — 
Nauji kiekvienu žvilgsniu. Mo
dernizuotas circuit, pritaikintas 
prie šių dienų broadcastinimo 
ir radio reguliacijų. Naujas Vic
tor electro-dynamic kalbetuvas. 
Naujas pilnai matomas, super- 
automatinis tuninimas, išimti- 
'nai Victor. Dešimt radiotronų. 
Nesuskaitoma daugybė naujų 
pagerinimų. Trys’ units, visos 
uždarytos, išimamos, perkelia
mos ir greitai sudedamos. Nau
jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir- 
JO — IR PALYGINKIT! Rie-

šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 38l/2 colių augščio, 27 colių pla
tumo ir 1614 colio storumo.

VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų)
Specialė demonstracija namuose, 

jei pageidaujama

Vitak-Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė. 

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

atskirai.

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

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

$107.00 
181.00 
129.50 
216.00 
147.50

S. S. “POLONIA” Nov. 16

“Revenue Tax” ir Pagalvė “llead Tax
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — oi Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

Žemiausios Kainos Tiesiai j

KLAIPĖDA IR ATGAL ’
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.

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

>
Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentų 

arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III.
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PLEBISCITAS PROHIBICIJOS KLAUSIMU?

Vienas kongresmanas ketina pasiūlyti kongresui 
bilių (įstatymo sumanymą), kad per ateinanti visuotiną 
gyventojų surašinėjimą 1930 metais butų padarytas ple
biscitas (žmonių atsiklausimas) prohibicijos įstatymo 
pakeitimo klausimu. Einant šituo sumanymu, gyvento
jų surašinėtojai turėtų atklausti kiekvieną pilietį, ar 
jisai pritaria tam, kad butų leista gaminti ir pardavinėti 
alus ir nestiprus vynas, ar ne.

To kongresmano sumanymas veikiausia yra tiktai 
tam tikras būdas pasigarsinti, nes jo siūlomas plebisci
tas neturėtų juridinės (teisinės) vertės. Visuotinu bal
savimu krašto įstatymai Amerikoje nėra daromi. Tai 
viena. O antra, gyventojų atklausimas, vaikščiojant po 
stubas, nėra įstatymais pripažintas balsavimo būdas. 
Balsavimas Amerikoje turi būt slaptas, tuo gi tarpu jei 
gyventojų surašinėtojai kiekvieną žmogų klausinėtų 
kaip jisai norįs balsuoti, ir paskui jo nuomonę pažymė
tų ant lakštų, į kuriuos bus įtraukiami žmonių vardai, 
tai toks balsavimas buti^ ne tik atviras, bet dagi ir už- 
rekorduotas.

Paskui — kaip surašinėtojai gali atskirti, kuris 
žmogus turi teisę balsuoti, o kuris ne, ir kaip butų gali
ma patikrinti,, ar jie teisingai užrašė-, kas jiems buvo 
sakoma?

Surašinėjant gyventojus, svarbu, kad butų kaip ga
lint tikriau sužymėti visi faktai, kurie juos paliečia. 
Paprastai to esti pasiekiama be didelio vargo, jei tik 
surašinėtojai sąžiningai atlieka savo darbą. Bet žmonės 
sako tiesą surašinėtojams apie save dėl to, kad jiems 
nebūna jokios naudos meluoti. Tečiaus tas pats žmogus, 
kuris surašinėtojui teisingai pasako savo amžių, labai 
dažnai tuojaus ima meluot, kai tik jisai būna suintere
suotas nesakyti tiesos: pavyzdžiui, 15 metų jaunuolis, 

-ieškodamas darbo fabrike, padidina savo amžių, kad 
“bosas” jį samdytų; o sęstančios panos beveik visuomet 
savo metus mažina.

Tokių ir panašių netikslumų pradėtų atsirasti ir 
gyventojų surašinėjimo lakštuose, jeigu surašinėjimas 
butų jungiamas su balsavimu klausime, kuriuo yra gy
vai paliečiami žmonių interesai. Pasėka tuomet butų ta, 
kad surašinėjimas nebūtų tikras rekordas apie gyven
tojus ir kartu jisai butų be vertės, kaipo balsavimas.

Kovai dėl prohibicijos įstatymo pakeitimo šitoks 
darbas butų visai bergždžias.

D. A. rašo “Vilniaus Švieso
je”, kad dėl Voldemaro nuver
timo lieja ašaras tiktai Rusijos 
komunistų oficiozas ‘Izvestija’ 
ir klerikališkai-fašistiškas “Vil
niaus Rytojus”. Straipsnio au
torius taip įvertina buvusiojo 
diktatorėlio “nuopelnus”:

“Vilniaus klausimu, kaip 
jau esu rašęs ir įrodęs ‘Vil
niaus šviesoje’, p. Voldema
ras ne tik nieko nelaimėjo, 
bet daug prakišo; musų kraš
to gi kulturiniems reikalams 
labai daug pakenkė; per du 
metu nei Genevoj, nei dery
bose su lenkais nič nieko ne
padarė dėl retorsijų metu mu
sų uždarytų mokyklų atida
rymo. P. Voldemaras mokė
jo tik savo provokacine poli-

tika (kaip ją pavadino Ang
lijos' ministeris Chamberlin) 
visiems įsipykti, tame skai
čiuje ir lenkams; mokėjo 
triukšmą daryti, bet tai juk 
sugeba daryti ir kiekvienas 
avantiūristas. Nereikia už
miršti, kad taip jam reikėjo 
elgtis dėl vidaus politikos su
metimų. Nieks gi jo nebūtų 
toleravęs, jeigu jis ir Vilniaus 
klausimu butų daug daugiau 
nusileidęs.”
Rašytojas mano, kad Rusijos 

bolševikų simpatijos Voldema
rui esančios visai suprantamos. 
Sako:

“Kad p. Voldemarą giria 
komunistai, tai visai supran
tama, nes jis ardydamas ir 
provokuodamas' lietuvių de
mokratiją, ypač socialdemo
kratus, ruošė dirvą bolševiz
mui.”

Edisonas mielai pasiūlymą pri
ėmė. Bet koks jo buvo nusi
stebėjimas, kada iš Anglijos at
ėjo draftas ne trims dešimtims 
tūkstančių dolerių, bet sterlin
gų. Reiškia, gavo beveik pen
kis kartus daugiau, negu tikė
josi.

(Bus daugiau)
.....  —.... i"'1 — 1 .... "” 1

Praloto K. Olšausko 
byla

*■

Thomas Aiva Edisonas
(Tęsinys)

Tarakonų ekzekucija /
Ofise, kuriame s dirbo Ediso

nas, priviso labai daug tarako
nų. Kas' naktį jie aplipdavo 
stalą, ant kurio telegrafistai su
dėdavo savo maistą. Buvo var
tojamos visokios priemonės, bet 
nieko negelbėjo. 
Edisonas 
prietaisais, 
cinko 
vielos, 
prato,

Vieną vakarą 
atVyko su keistais 

Jis turėjo keletą 
plokščių ir giją varines

Iš pradžių niekas nesu
kant visa tai yra reika- 
Bet netrukus misterija 

paaiškėjo. Ant rytojaus ant 
stalo buvo rasta krūvos negyvų 
tarakonų. Pasirodė, kad Edi
sonas, taip sakant, tarakonams 
įrengė savo rųšies elektros kė
dę. Jis išvedžiojo apie stalą 
varinę vielą ir paleido elektros 
srovę. Kuris tik tarakonas pa
lietę vielą, tas krito negyvas'.

Naujas laikotarpis
Iš Bostono Edisonas nuvyko 

:į New Yorką. Prie dūšios, kaip 
sakoma, neturėjo nei vieno cen
to. Turėjo nuo draugo pasisko- 
inti vieną dolerį maisto nusi

pirkimui. Kaip jau pradžioj 
JUVO 

;eko 
gavo 
šono 
; as laikotarpis.
ai ką pašventė įvairiems išradi

mams.

Kaip jau 
minėta, jis netikėtai pa- 
į Dr. Laws ofisą ir ten 
darbą. Nuo to laiko Edi- 
gyvenime prasidėjo nau- 

Jis visą s'avo

raportą ir įteikė jį Dr. Green’ui. 
Pasirodė, kad nurodytoj vietoj 
linija iš tiesų buvo sugedusi.
Kai kurie išriadirmu telegrafo 

srityj
Tas sumanumas buvo geriau

si rekomendacija. Wes'tern 
Union kompanijai Edisonas iš
rado daug labai svarbių dalykų. 
Pirmiausiai jis pagerino dvyli- 
pę sistemą. O tai davė gali
mybės viena viela siųsti dvi 
telegramas vienu ir tuo pačiu 
laiku. Jis taip pat žymiai pa
lengvino priėmimą telegramų, 
išrandamas tam tikrą chemika- 
lišką popierą. Apskaičiuojama, 
kad Edisono išradimai vien tik 
Amerikos telegrafų kompanijai 
sutaupė daug-maž dvidešimt 
milionų dolerių. Na, o kiek 
Edisonas už savo išradimus ga
vo? Kai jis pasiūlė Western 
Union kompanijai pirkti paten
tus, tai jo kišenėj švilpė vėjas. 
Jis ne tik kad neturėjo pinigų, 
bet ir skolose buvo paskendęs. 
Kompanijos prezidentas Orton 
sutiko pirkti patentus ir nei 
neišbandęs jų davė Edisonui 
$5000. Ačiū tam, Edisonas iš
sigelbėjo nuo bankruto. Vėliau 
nuo kompanijos' jis 
apie $25,000. Tuos 
kaip paprastai, jis 
eksperimentams.

(Tąsa iš 1-mo pusi.)*
Kad jis butų Birštone nužu

dęs Ustjanaus'kienę ar neinžu- 
dęs, apie tai ir kuluaruose kal
bama dideliai atsargiai. Į tą 
klausimą įtik teismas tegalėsiąs 
atsakyti. Todėl taip visi ir lau
kia paskutinio teismo žodžio. 
Bet tą žodį išgirsti teks ne taip- 
greit, nes byla vis dar tęsiasi. 
Pav. teis'mas buvęs suskirstęs 
kokią dieną kokis liudininkas 
turįs ateiti, būtent, paskutinie
siems buvę paskirtas pirmadie
nis, tačiau iš to skirstymo nie
kas neišėjo: liudininkai busią 
klausiami dar ir antradienį. Pa
skui eilė ekspertų.

Teismo -posėdis baigės' 9,38 
vai. v. Prie teismo rūmų ir vėl 
buvo susirinkusi didžiausia mi
nia žmonių.
Policija rytą vakarą budi aplink 

teismo rumus

KOMUNISTAI SMUNKA, SOCIALISTAI KYLA

Čechoslovakijoje, apie kurios rinkimus į parlamen
tą jau esame minėju, socialistų partijos (cechų ir vokie
čių) laimėjo apie 450,000 naujų balsų, o komunistai 
150,000 balsų neteko. Kuo tai išaiškinti?

Musų nuomone, toki rinkimų daviniai liudija, kad 
auga Čechoslovakijos darbininkų klasės susipratimas. 
Šimtai tūkstančių darbininkų, kurie pirma laukė išga
nymo iš tautininkų bei klerikalų ir iš Maskvos, dabar 
jau supranta, kad jų viltys buvo bergždžios, ir jie eina 
su ta partija, kuri tikrai gina darbo žmonių reikalus-.

Bet komunistai, žinoma, tuos nemalonius jiems fak
tus aiškins kitaip. Jie sakys, jogei socialistų jėgos stip- 
rėja dėl to, kad socialistus remia “buržuazija”, — kas, 
suprantama, yra nesąmonė. Jeigu Čechoslovakijos so
cialistai augtų buržuazijos dėka, tai kodėl pas socialis
tus nuėjo pusantro šimto tūkstančių buvusių komunistų 
balsuotojų? Argi ir jie yra buržujai?

Čechoslovakijči nėra išimtis. Visose Europos šalyse, 
kurias nėra galutinai prislėgę diktatoriai, pastebima, 
kad komunizmas smunka žemyn, o socializmas stiprėja. 
Priešingos tendencijos šiandie nematyt niekur.

Edisono pasiūlymas
' Gavęs keletą desėtkų tūkstan
čių už savo patentus, Edisonas 
tuoj įsteigė savo laboratorijas 
Newarke ir pradėjo daryti vi
sokius eksperimentus tikslu pa
gerinti telegrafą. Jis sudarė 
nemažą štabą mechanikų ir sis- 
;ematiškai ėmė dirbti išradimų 
srityj. Nepraėjo daug laiko, o 
Edisonas jau turėjo išsiėmęs 
celetą patentų. Bet iš paten
tų, kaip sakoma, košės neišvir
si. Reikėjo juos parduoti. Vie
ną dieną Edisonas nuvyko į 
Wes<tern Union, tikėdamas par
duoti kai kuriuos savo išradi
mus. Jam reikėjo pasimatyti 
su Dr. Green, kuris tuo laiku 
juvo labai užimtas ir dėjo vi
sas pastangas, kad susisiekti su 
Albany. 
su linija 
siūlymą: 
“surasiu
vietą, kur telegrafo linija yra 
sugedus, ar jus pirksite iš ma
nęs išradimus?” Dr. Green ne 
tik sutiko, bet dar pridūrė: 
“Aš sutiksiu, jeigu jus surasite 
tą vietą bėgių dviejų dienų.”

Kas tai buvo negerai 
Edisonas padarė pa- 

“ Jeigu aš”, tarė jis, 
bėgiu dviejų valandų

dar gavo 
pinigus, 

sunaudojo

SUSTOS “VILNIAUS ŠVIESA

leidžiamas
Vilniuje, 

ketina to-

Dr. D. Alseikas 
mėnesinis laikraštis 
“Vilniaus šviesa”, 
liaus nebeiti. Pastkutiniame jo 
numeryje redakcija1 rašo taip:

“Del medžiaginių sunkeny
bių ir tos aplinkybės, kad ar
timoj ateity, kaip teko suži
noti, pradės eiti naujas pub
licistinis laikraštis, “Vilniaus 
šviesa’ pasirodo gal jau pas
kutinį kartą.” ,

Alseikos laikraštis buvo de
mokratiškos pakraipos, bot pa
žangioji lietuvių visuomenės'da
lis Vilniuje yra menkai susior
ganizavus ir ji, matyt, nepakan
kamai rėmė laikraštį.

Greičiau padare, negu žadėjo
Edisonas tuoj telegrafavo į 

Pitfsburghų, prašydamas ge
riausio telegrafisto. Tam tele
grafistui jis įsakė siųsti tele
gramas Albany kryptimi tol, 
kol bus galima. Telegramos bu
vo siunčiamos iš vieno miesto 
į kitą. Tokiu budu buvo su
rasta, kad telegramo linija yra 
sugedusi prie Poughkeepsie. Vi
sa tai užtruko tik pusę valan
dos. Edisonas tuoj pagamino

Pagerinimas telefono
Nuo telegrafo Edisonas per

ėjo prie telefono. Bell buvo pa
daręs gerą priimtuvą, bet jo te
lefono perdavėjas buvo gana 
nevykęs. Edisonas pasiryžo "jį 
pagerinti. Ir į trumpą laiką pa
sirodė rezultatai: Edisonas pa
darė tokį perdavėją, kokis su 
mažomis' permainomis tebėra 
naudojamas ir šiandien. Tuo 
laiku Wesitern Union kontrolia
vo ir telefonus. Orton pasikvie
tė Edisoną. Apie tą įvykį iš
radėjas sako: “Jis paklausė,kiek 
aš noriu už savo išradimą. Man 
atrodė, kad tas išradimas yra- 
tikrai vertas dvidešimt penkių 
tūkstančių dolerių,.. Iš kitos 
puses, aš nedaug darbo tebu
vau įdėjęs; pašvenčiau itam iš
radimui apie keletą menesių. Tad 
lyg ir nedrąsu buvo prašyti to
kią didelę sumą. Todėl aš pa
prašiau, kad jis' padarytų pa
siūlymą. Jis be jokio svyravi
mo pasakė, kad už mano išradi
mą galįs duoti šimtą tūkstan
čių dolerių. ‘Gerai’, aš atsa
kiau. ‘Išradimas yra jūsų, bet 
su viena sąlyga: pinigus jus 
man užmokėsite ne susyk, bet 
per septynioliką metų, — po še
šis tūkstančius kas metą. Vadi
nasi, kol išsibaigs patentas’. Tą 
išlygą Orton mielai priėmė”.

Elektromotografas
Apie tą laiką, Ortono prašo

mas, Edisonas išrado taip vadi
namą elektromotografą. Už tą 
išradimą jis vėl gavo šimtą tū
kstančių dolerių. Vieną dieną 
jis gavo kablegramą iš Londo
no. Jam siūloma buvo už teisę 
naudoti elektromotografą Ang
lijoj trys dešimtys tūkstančių. 
Manydamas, kad tai reiškia 'tris 
dešimtis tūkstančių dolerių,

žmonės apgula teismo rumus 
ne tik vakarais, baigiantis teis
mo posėdžiui, bet ir rytais ren
kasi būriai žmonių ir laukia at
vežant praloto Olšausko. Bet 
dienos metu policijai geriau se
kas žmones nuo teismo rūmų 
atstumti ir išsklaidyti, tačiau 
būriai žmonių ir iš tolo obser
vuoja.

Vakarais po teismo posėdžio 
pralotą Olšauską veža kalėji
mai! visuomet L. alėja.

Lipant pralotui Olšauskui iš 
automobilio, policija jį pasitin
ka ir kartu su policija ir kalėji
mo prižiūrėtojais pralotas Ol
šauskas eina teismo rumuosna.

Fotografai
Šiandie, t. y. spalių 8 d. kie

me iš kažkur atsirado fotogra
fai su aparatais ir mėgino pra
lotą Olšauską nufotografuoti. 
Pralotas Olšauskas ginasi.

Jis taip sparčiai blogsta, taip 
sensta, kad kai kalinį vakarykš
čiai matęs pamatai rytą, tai ro
dos, kad matei pralotą Olšaus
ką prieš penketą—šešetą metų.
Pralotas Olšauskas ir kalėjime 

nerimstąs

Rašančiam šiuos žodžius tą 
pačią dieną teko atlankyti ka
lėjime vieną politinį kalinį, gy
venantį vi-sa-vi praloto Olšaus
ko. Tas, sako, kad matyti kaip 
pralotas Olšauskas per naktis 
blaškos kambary. Jis vienmarš
kinis' nervingai vaikščiojąs iš 
vieno kameros galo j kitą šlak- 
štąsis kūną šaltu vandeniu, gim- 
nastikuojąsis. Ta proga reikia 
priminti, kad kalėjime pralotas 
Olšauskas jau iš pat pradžios 
yra didelis sportsmenąs: jis 
kas rytas atsidaręs langą už 
grotų šokinėja, tampo rankų, 
krutinės, kojų ir kitų kūno da
lių muskulus', vidudienį šildos 
prieš saulę verandoj (kalėjime 
ant stogo), mat, norįs ilgiau iš
laikyti kūno šviežumą ir rau
menų stiprumą.
Teismu ir vvildžia pralotais Ol

šauskas nepatenkintas

Dabar pralotas Olšauskas su
grįždamas iš teismo kalėj iman, 
susitikęs pažįstamus kalinius 
papasakojęs ir apie savo bylos 
nagrinėjimą Kauno apygardos 
teisme. Teismo sąstatu pralotas 
Olšauskas esąs labai nepaten
kintas.

Ir bendrai pralotas Olšauskas 
apie teismus esąs blogos nuo
monės.

Liudininkus nuklausus
Vakar buvo likę nenuklausti 

tik keli liudininkai, kuriuos teis
mas šiandie ir nuklausęs. Tai
gi liudininkai dabar jau nu- 
klausti visi.

Šioj didelėj byloj buvo iš- mą teismas, matyt, patenkino, 
šaukta masė liudininkų. Įdomu 
žinoti: liudininkus nuklausus ar 
pasunkėjo ar palengvėjo pralo
to Olšausko išsiteisinimo gali
mybės.

Kuluarų žiniomis, liudininkai 
savo parodymais iškėlę visokių 
momentų.

Palankiausių aplinkybių kal
tinamajam kėlęs Meškauskas. 
Prie jo prisidėjęs liudininkas 
Matulevičius, vaistininkas' iš 
Birštono ir kelios moterys.

Meškauskas su Matulevičium 
teisme pasakę, kad <tuo metu, t. 
y. tą savaitę, kai įvykęs U^ti- 
janauskienės nužudymas, jie 
matę kažkokią keistą nematytą 
žmogystą, vaikščiojančią po 
Birštoną. Išeitų, kad ta keisto
ji žmogysta galėjus ir Ustija- 
nauskienę nužudyti.

Kelios moterys paliudijusios, 
kad jos ir rėkiantį balsą vieną 
naktį girdėjusios.

Tai kalbama kuluaruose. Bet 
tuose pačiuose kuluaruose spė
liojama ir tas, kad Meškausko 
parodymai nesutinką su Matu
levičiaus parodymais: priešta
raują. Mat, Meškauskas pasa
kęs, kad jis apie tą nepažįsta
mą žmogystą kalbėjęsis su Ma
tulevičium. Bet kai teisme bu
vę pradėta kamantinėti, kada 
kalbėję, kokiais žodžiais, apie 
ką, tai, sako, liudininkai ir pra
dėję prieštarauti vienas kitam.

Tas pats’ atsitikę ir su mote
rimis. -

Tuo tarpu nepalankios kalti
namajam aplinkybės, sako, savo 
pozicijų neužleidžiančios. Birš
tono policija ir daugelis tuo me
tu Birštone buvę žmonių jokios 
paslaptingos žmogystos nema
tę, nes jei butų buvę ir dar ke
letą dienų, tai vis turėję dau
giau kas matyti. Išeina, kad pa
slaptingoji žmogysta — fikci
ja.

Paskui einą šoferiai, praloto 
Olšausko šveicoriai, kunigas Ge
nys' (jis, sako, apsirgęs), inž. 
Pauliukonis, p. Budrevičius ir, 
pagaliau, nelauktas parodymas 
vienuolės Kazimieros apie tai, 
kad pralotas Olšauskas telefo
nu ją klausęs, ar jo neieškanti 
policija.

Pralotui Olšauskui 
leidžia nuvažiuoti į 

namus.

nes 11 vai. teismas padarė per
trauką ir pralotą Olšauską vai
si. gyn. padėjėjas su dviem 
sargybiniais langvuoju auto
mobiliu nuvežė į “Saulės” ru
mus, kad kaltinamasis pasi
rinktų norimų dokumentų.

Iš “Saulės” pralotas Olšaus
kas buvo atvežtas atgal teis
man 12 vai., ir teismas vėl pra
dėjo posėdžiauti.

Ekspertai.
Pirmiausia, sako, davę savo 

parodymus ekspertai — dak
tarai, darę Ustjanauskienės la
vono skrodimą.

Ekspertų (dr. dr. Brundzos, 
Stepanovo) vardu teismui da
ręs pranešimą dr. Oželis, Ku
luaruose kalbama, kad nupasa
kojęs, kaip Ustjanauskienės la
vonas buvęs rastas nužudymo 
vietoj, dėl kokių priežasčių įvy
ko mirtis, kokios aplinkybės ro
dančios Ustjanauskienčs nu- 
smaugimą.

(Bus daugiau)

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

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Pėtnyčioj ir subatoj 
lapkričio 1 ir 2

Visas kalbantis paveikslas

“Three Passes”
dalyvaujant

* Alice Berry ir k.

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančias žinios.

teismas 
“Saulės”

ir jo gy-Pralotas Olšauskas, 
nėjai, sako, prašę, kad teismas 
leistų teisiamajam nuvažiuoti į 
“Saulės” namus, t. y. kur jis 
ankščiau gyveno; pasiieškoti 
įvairių dokumentų, užrašų, lai
škų, senų-laikraščių.

Tą praloto Olšausko prašy-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

2105-2111 West 22nd Street
Lietuvių Pirkliavimo Įstaiga nuo 1912 

Klausykite lietuvių dainų ir muzikos per radio

Zenith 9
šis Zenith darbo kabinetas 
yra akustikos žvilgsniu ge
ras, nes tapo parinktas iš 
35 kilų rankomis dirbtų 
kabinetų. Turi, žinoma, 
Automatinį Tuninimą, du 
push-pull laipsnius, tikrą 
screen grid circuit, 12 co
lių Syntonic dynamic rū
šies kalbėtuvą ir daug kitų 
pagerinimų, kurie priside
da prie didžiausio pasieki
mo—tyraus, skambaus, ti
krai kaip žmogaus balso.

Modelis 52 (dėl 60 cycle, 
110 voltų, A. C. operavi- 
mo) vartoja devynius tū
bus su rectifier, įskaitant
3-UY screen grid, 3-UY 227, 2-UX 245 ir 1-UX 280 (rec
tifier). Kabinetas yra 14 colių storio, 29 colių platumo ir 
39 colių augštumo. Be tūbų O 4 7 C
Kaina ...J................................... .......... ............... V I I U

Modelis 52 9 lubų



Penktadienis lapkr. 1, 1929

CHICAGOS 
ŽINIOS

Mirė Charles H. Wacker
Mirė Charles H. Wacker, 

buvęs seniau Chicagos plana
vimo komisijos pirmininkas. 
Jo varde dabar yra* pavadin
tas kelias — Wacker Drive. 
Mirė \Vacker susilaukęs 73 
metų.

Penki komunistai 
paliuosuoti

Teisėjas Allegretti paliuosa- 
vo penkis komunistus, areštuo
tus pereita liepos mėnesį, de
monstracijoj rengtoj Grant 
Parke. Sakoma, rekordai kal-

JONAS VARANAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 30 dieną, 11:30 vai. va
kare, 1929 m., sulaukęs apie 46 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Raseinių apskr., Vaiguvos par., 
Paprudžių kilime. Amerikoje iš
gyveno apie 30 metų. Paliko 
dideliame nubudime brolį Juo
zapų, brolio sūnų Steponų ir 
dukterį Domicėlę, kitų brolienę 
Juzefų ir dukterį Bronislavų ir 
žentų Vincentų Grigonius ir 
Alfred, kuriam gadijasi dėdė 
Amerikoje,. Lietuvoje paliko 
brolį Antanų, seserį Oną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi Masalskio koplyčioje, 3307 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nyje, lapkričio 4 dienų, 8 vai. 
ryte iš koplyčios į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Jono Varanavi
čiaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų. ,

Nubudę liekame,
Brolis, Broliene ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
"borius A. Masalskis, Telephone 
Boulevard 4139.

PADEKAVONE

Jonas Grindus, kuris 
mirė Spalio 26 dieną, 1929 m. 
ir palaidotas tapo Spalio 30 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsidėkavot tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį pu
ta rnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamų amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame mu
sų dvasiškiems tėvams, kuni
gams Martinkui, šiaulinskiui ir 
Jurgaičiui, kurie atlaike jspu- 
dinftas pamaldas už jo sielą; 
dėkavojame graboriui S. P. Ma
žeikai, kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį i amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius, ir pagalios dėka
vojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
musų mylymas gimine sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę
Gimines.

PETRAS GREV1ŠKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 13 diena, 1929 m., su
laukęs 22 m. amžiaus, gimęs 
Chicagoje. Paliko dideliame 
nuliudime motinėlę Kostancijų, 
patėvį Raymond Dugnas, seserį 
Eleonora ir švogerį Bob Moore 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi šv. Kazimiero kapinė
se,^koplyčioje.

Pamaldos įvyks šeštadienyj, 
lapkričio 2 d., 7:30 vai. ryto St. 
David bažnyčioje, 32nd ir So. 
Emerald Avė., o po pamaldų 2 
vai po piet kūnas bus perkel
tas Į nuosavų koplyčią šv. Ka
zimiero kapinėse.

Visi A. A. Petro Grevi^kio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti pamaldose ir kūno per
kėlime.

Nuliūdę liekame,

Motina. Patėvis, Sesuo, 
švogeris ir Giminės.

3206 S. Emerald Avė. 

tinimų prieš komunistus buvę 
nepilni.

Viso anuomet areštuota buvo 
komunistų 21. Nužiūrima, kad 
ir kiti bus paleisti, kaip šie 
penki, t. y. išteisinti.

Svarbios paskaitos
Adelphi teatre (prie Clark ir 

Madison gatvių), sekmadienį, 
lapkričio 3 dienų, Chicago Fo- 
rum atidarys penktą paskai
tų ir debatų sezoną.

Pirmą paskaitą duos Salmon 
O. Levinaon, Chicagos advo
katas, kuris lošė svarbią rolę 
parašymui vadinamo Kelloggo 
Pakto karo pavojui mažinti. 
Levinson skaitys temoj: “Kon
struktyvūs Kelloggo Pakto pa
sėkos”. Pradžia 3:15 vai. po 
pietų.

Kitą sekmadienį, būtent lap
kričio 10-tą, toj pačioj vietoj 
ir tuo pačiu laiku įvyks deba
tai temoj: “Ar turi būti pro- 
bibicija panaikinta?” Debatuos 
Arthur Hays, pagarsėjęs Ne\v 
Yorko advokatas, ir George B. 
Safford, Illinois Anti-Saloon 
Lygos superintendentas.

VIKTORAS JOCIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 29 dieną, 7:30 vai. ry
te, 1929 m., sulaukęs 45 metų 
amžiaus, gimęs Peklžiunų kai
me, Girkalnio parapijoj, Rasei
nių apskr. Paliko dideliame 
nuliūdime du sūnūs Kazimierą 
21 m., Jonų 15 m., brolius An
taną ir Juozapą, o Lietuvoj tė
vą Mykolą ir dvi seseris, Jievą 
Giedraitienę ir Oną Ignotavi- 
Čienę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1823 So. String St.

Laidotuvės įvyks Lapkričio 
4 dieną, 1:30 vai. po pietų iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Viktaro Jociaus 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Simai, Broliai, Seserys ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Kadžius, Phone 
Canal 6174.

Kazimiera Kasarauskiene
. Persiskyrė su šiuo pasauliu Spalio 30 dieną, 5:30 valandų va

kare, 1929 m., sulaukus 52 metų amžiaus, gimus Mažeikių apskr., 
Ilakių parap., Klauseikių kaime. Paliko dideliame nuliudime vyrų 
Juozapą, dukterį Kleopą ir žentą Vincentą Rudžinskj, 2 seseris Mag
daleną ir Barborą, o Lietuvoj 2 seseris Vincentą ir Ona. brolį Do
miniką. Kūnas pašarvotas, randasi 710 W. 14Ui Place, Chicago, 111.

Laidotuvės įvyks Lapkričio 2 dieną, 8:30 vai. ryte iš namų į 
Dievo Apveizdos parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Oakwood kapines, 
Waukegan, III.

Visi A. A. Kazimieros Kasarauskienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, duktė, brolis., seserys ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Badžius, Tel. Canal 6174......

Kazimieras Zubė
Persiskyrė su šiuo pasauliu Spalio 31 dienų, 1:30 valandų ryte, 

1929 m., sulaukęs 42 metų amžiaus, gimęs Kauno red., Kretingos 
apskr., Salantų parap., šaučiškių kaime, Amerikoj išgyveno 22 metu. 
Paliko dideliame nuliudime moterį Stefaniją, po tėvais Budžinskaitė, 
3 dukteris, Stefaniją, Onų ir Theresų, sūnų Kazimierų, 3 brolius An
tanų, Aleksandra ir Juozapą, seserį Kotriną, dvi švogerkas Bronis
lavų ir Marijoną, švogerį Antaną Žansitį ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 12022 So. Halsted St., Tel. Pullman 3611.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, Lapkričio 4 d., 8 vai. ryte iš namų 
į Šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, West Pullman, III., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Zubės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Broliai, Sesuo, švogerkos, švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Raudonojo Kryžiaus 
vajus

Raudonojo Kryžiaus organi
zacijos Chicagos skyrius pra
dės vajų nariams prirašinėti 

j prie šios organizacijos nuo 11 
dienos lapkričio. Vajus tęsis 
iki Padčkavones dienos.

Baterių aptarnavimas 
Phone Boulevard 2854 

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

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

Lietuvis savininkas.

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

4 —

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electric 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 

' tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

KATAR1NA BALSEVIČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 30 dienų, 11:30 valandų 
vakare, 1929 m., sulaukus 33 
metų amžiaus, gimus Lenkijoj. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rų Kostantą, vieną dukterį Vik
toriją, 12 metų, du sūnūs — 
Edmondą, 7 metų, Leokaliją, 
3 metų; motiną, tėvų ir seserį 
Lenkijoj. Amerikoj — pusbrolį 
Juozų, dėdę ir keturius švoge- 
rius — Karolis Zelubovvskis, 
Pranciškus Karbaczevvskis, D. 
Karbaczevvskis, Juozas Dubak, 
Kūnas pašarvotas randasi Zol- 
pio koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks Lapkričio 4 
dieną, 8 vai. iš ryto iš koply
čios į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Katarinos Balsevi- 
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, dukterys ir sunai.

laidotuvėse patarnauja gra
borius Zolp, Tel. Boulevard 5203

NAUJIENOS, Chicago, m.
1------------------------------ —----------- -—----------- -——

Oratoriai

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

- giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie graby išdir- 
bystės.

OFISAS:
•68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

M u s ų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuemit. 
esti sąžiningai ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui įkyri*.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Baisa muo toj ai

Automobiliu patar
navimai teikiamas 
visokiems reika
lam!. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago. ILL
Tel. y Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 28rd 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

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugiška 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

Chas. 
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dienų 
ir naktį.
Koplyčia

CICERO, ILL.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Valandos: niro 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo lt iki 1 

3265 So. Halsted St.

Lietuviai GydytojaiAkių Gydytojai
Pastabai Maso ofisas dabar randasi Telefonai 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 46th St Chicago. OI

Įvairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po plot, 
7 iki 8 vai. Nedll. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8201

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589 

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

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 į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
--------- o---------

Canal 0084

Dr, K. NURKAITIS
Optometristas

Examinuoju akis ir prirenku 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. Calvinet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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

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

Tel. Brunswick 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

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.

—Itin -Į ‘ . .    T' m—Į—rrr-1———

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallaca Street

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas

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

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare. 

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

■ Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Rez. 6600 South ArteeiJin Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halnted Street 
CHICAGO. ILL.

Rei. tel. Van Burei 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 296, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Bruniwick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vaL vak. 
kasdien. Nediliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pieta

' v

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti- ■■ -—o—■—
- •------ ------  • - --------------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashlaad Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO. ILL.
---------e---------

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

Tel. Lafayetta 4140
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro .—-—Q-

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1980 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401DR. f. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

3343 So. Halsted St
VALANDOS:

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS '

* X-RAY *
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mityaukee Avė.

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

.. .................................. I     ■ ■ ■"- ■ 1

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomai per 25 
metus’ kaipo patyrei gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas ligai 
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 lt—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 

Tel. Canal 311t 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolpfi 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 luboi

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaiku ligų 
OFISO VALANDOS! 

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

Phone Midway 2880

Dr. J. A. Roth
Gydyto jas-Chirurgas 

Vyrų ir moterų ligos 
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 6484 

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

Rezidencijos tel. Midway 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: PąnedėlUis ir iįetvergais 
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

PėtnyČiomis 1 iki 6 v. v.

5

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS!

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

Telefonai Canal 0464

Ofiso TeL Victory 6898
Rez. Tel. Drexil 9191

DR. A. A. ROTH
Rusai Gydytojas ir Chirurgai 

Specialistai moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8102 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 dienų

_______ Advokatai_______

K. GUGE
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

' Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 pa pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street t 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vaL kiekvienų 

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

■  ------------- ———— . <

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory D562 

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

' Į
Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935 
Tol. Franklin 4177 

—«--- 1 ■ — — — — '■ » H

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St 
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisai vidurmiestyji 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams SU 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 Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

TeL Prospect 8525.
---------- --------------- , . j------- 1 

Phone Franklin 2460

Leonas S. MiluJonis
Advokatas 

10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 Iki 9 vaL 

Phone Bouluvard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926 <

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street r '
CHICAGO. ILL. 1

Nuo 9:30 tiki 5 vai. vak. r 
Local Office; 1090 S. Union Avi, 

Tel. Roosevelt 8710
VaL nuo 6 iki 9 vaL vak. / j
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CHICAGOS Šaltis užsimokėjo 
“fainą”

ŽINIOS
Nušautas genffsteriu 

viršyla

John Šaltis (Jov Saltiso br 
lis) prisipažino teisme esąs kr 
tas.. Jo automobily pereitą s 
vailę rasta galionas alkob 
liaus. Teisėjas Wilkerson ii 
pė Džiauni užsimokėti $1( 
bausmės.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lašiniai pakvipo

Rusas pasižymėjo

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

Trečiadienio vakare, krautu
vėje adresu 817 West Taylor 
str., nušauta Kocco Maggio. 
/ Policijos charakterizavimu, 
Maggio buvęs vienas pavojin
giausių kriminalistų Chicagoj. 
Pastaruoju laiku jisai buvo nu
žiūrėtas deportavimui į Itali
ją. Bet trečiadieni keletas kul
kų nutraukė visą deportavimo 
procedūrą.

Kaip Maggio nušauta? Mag
gio buvo kambariuose prie 
krautuvės Mrs. La Marka, čia 
jis kalbėjęsis su savo žmona, 
La Markos duktere. Jo žmo
na yra tik 16 metų. Maggio 
vedė ją, kai ji buvo 11 me
tų, t. y. pirm poros metų. Pats 
Maggio mirė ketvirtadienį, bū
damas 33 metų.

La Markienė stovėjo k rau
kai Maggio buvo kam- 

Įėjo krautuvėn du 
pareikalavo spinotų 

Moteris išėjo lau- 
spinačių.
į krautuvę, ji iš- 

Po to — dar tris.

Policija sugavo Frankį Pe 
rov. .Jo kišenėse užtikta u: 
migdančių miltelių ir dali 
įvairių raktų. Vienas pilk?t 
pripažino Petrovą, kaip plėš 
ką, kuris atėmęs iš jo $722 i 
kelines. Petrov gyveno So. Chi 
cagoj, o “medžiodavo” nakt 
mis \Vhiting, Ind.

Bolševikiškiems česnakams 
pakvipo Stulpino lašiniai. Kur 
čia nepakvips 7 toki skanus ir 
rūkyti durnuose. Ir dabar ta- 
vorščiai, kaip girdėjau, organi
zuoja lašinių fondą. Kai tik su
sirinks pinigų, tai jie visus 
Stulpino lašinius išpirks ir į 
spirgus suspirgins...

Aš nebijau: vakar visą paltį 
pasipirkau — man užteks.

Mat.

26 indžiokšenai prieš 
“soft drinks”

Roseland

juvčj 
bariuose.
vyrai ir
(spi naciu).
kan paimti

Grįždama
girdo šūvį.

Federalis teisėjas George A 
Carpenter išdavė 26 laikinu 
indžionkšenus prieš įstaigas 
kurios kaltinta, kaip nusižen
gusios prohibicijos Įstatymui 
Indžionkšenai išduoti prieš Są 
liunus, aptiekus, grocernes, rod 
hauzes, etc. Viena tų Įstaigų 
galima manyti, priklausė lie 
tuviui — Josepb Martinke- 
vich, 7948 Parnell Avė.

Roselandiečiai Oak Forest prie
glaudos lietuviams duos pietus

15630—A. Bašinskienei 
25185—M. Verikienei 
56657 VI. Zaleskiui 
23688—Elzbietai Šiaulienei 
23684—J. Povilioniui 
15820—J. Blužienei 
25243—J. Atkevičienei 
25243—J. Atkevičiui 
15842—A. Kielai 
15852 A. Navardauskienei 
15846 EI. Džingaitei 
25253—J. Jurgelioniui 
25254—M. Jurgelionienei 
25256 -P. išins'kiui 
25263 A. Jurevičiui 
25265 St. llgauskienei 
25267—R. 
56675—J. 
56676 J. 
15866—1).
25237—J. Revuckui 
25234—O. Pet. Beniulienei 
15875—J. Brušui 
25271—D. Milaševičienei 
25272—V. Tautkevičaitei

25273—O. Kigienei 
25274—VI. čiurlioniutei 
25275—J. Kuncevičienei

Kati ši u i 
Dovoliui 
Petkevičiui 
Medeikaitei 
Liaugminienei

56688—J.
15894—J.
15886—P.
15885—J.
23699—M.
15882—Kl. Ig. Valančauskui
15896 -A.
15897—J.
15898—P.
15888—V.
15879—A. Skruzdžiui

Kazickienei
Praščienei 
Semaškienei 
Rudytei

CLASSIFIED ADS.j
Business Service

Biznio Patarnavimas

Vaikams įdomus 
paveikslai

CLASSIFIED ADS
Miscellaneous

(vairus
Business Chances

Pardavimui Bizniai

Bušnienei 
Tilenui 
Slependoriui
Andrešiunienei

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

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

Tel. Victory 3486

PARDAVIMUI eeverykų taisymo 
šapa. Darbo užtenkamai visados. 
655 W. 18 St.

PARSIDUODA bučernė, išdirbtas 
biznis. Gera proga. Turiu greit 
parduoti. Ateikite ir persitikrin
kite. Pašaukite Victory 9656.

GROSERNĖ ir delicatessen krau
tuvė gerojo vietoje, visokių tautų 
apgyventa; gyvenimui kambariai už
pakaly; man kainavo $1500, parduo
siu už $750 iš priežasties ligos. 
Johą Blythe, 8856 S. Cottage Grove.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDUODU grosernę labai geroj 
vietoj. Pardavimo priežastis, esu vie
na pati našlė moteris, 4634 South 
Wallace St. Phone Boulevard 1233.

Laukt1 jų laukė automobilyje 
dar vienas. Vyrai, įšokę auto
mobiliu, nuvažiavo.

Maggio pašauta į galvą, vie
na kulka pataikė krūtinėn, ar
ti širdies. Nugabentas ligoni
nėn, 
licijai bet kokių informacijų. 
Jis mirė ant rytojaus.

Moteriškės — motina ir duk
tė — pareiškė nepažinusios gal
važudžių ir nežinančios, už ką 
Maggio nušauta.

Anot policijos, Maggio bu
vęs pripažintas galva juodran- 
kių organizacijos. Ant jo gy
vasties buvo padaryta keletas 
pasikėsinimų. Du ar tris kar
tus jis buvęs sužeistas. Dabar 
susilaukęs galo. /

Fieldo muzejuj gamtos 
rijos bus rodomi įdomus 
nuoliams paveikslai vardu 
Cruise of Princess Pat”,
yra paveikslai imti ekspedici-

isto- 
jau- 

“The
Tai

Maggio atsisakė duoti po- joj į šiaurę. Įžanga veltui. Pa-
rodomi seštadic- 

9 d. Kita filmą, 
jaunuoliams, bus 
the Sea Turtle”.

veikslai bus 
nį, lapkričio' 
taipjau įdomi 
“Nesting of
Paveikslų rodymas prasidės— 
vienas 10 vai. iš ryto, o kitas 

11 vai.

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

DIDELIS ROŽINIS BALIUS
— Rengia —

Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas

Sukatoje, Lapkričio-November 2,1929
M. Meldažio svetainėje,

2242-44 VV. 23rd Place

Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 50c
Nuoširdžiai kviečiame publiką atsilankyti j musų iškilmingą 

balių. Atsilankę tą vakarą nesigailėsit, nes kliubas stengsis kiek 
galėdamas atsilankiusius svečius užganėdinti. Išgirsite puikiausią 
muziką, kokios dar nesate girdėję, nes muzikantai yra net iš Pary
žiaus pakviesti ir gros puikiausius grajus.

Kviečia KOMITETAS.

Užgirsk Lietuvių dainas ir muziką su 
Nauju Crosley Setu

$97.75
Su 7 A. C. Tūbais, šia
me gražiame riešučio 

medžio kabinete.
dabar dėl 

tuojautinio pri
statymo

Labai lengvus 
išmokėjimai

S2
į savaitę

1 metų dykai aptarnavimas. Dykai {vedimas

LIPSKYS MUSIC&RADIO STORE
“HOUSE OF SERVICE”

4916 West 14th Street
Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois

Atdara vakarais

Pasidarbavimu Motiejaus Pa-u 
vilonio ir St. Misiūno, su prita- I c rimu kitų roselandiečių, kurie 1 
su pinigais prisidėjo, ateinanti r 
nedėldieni, lapkričio 3 d. Oak 
Forest prieglaudoj, nuo 1 iki 4 
vai. po pietų, prįeglaudoj esan
tiems lietuviams bus duodama 
pietus -ir dovanų pinigais. p 

Sumanytojų labai pagirtinas J 
darbas ir vertas paremti, kas 
dek išgali. Jei kas norėtų pri
sidėti su pinigiška parama, tai L 
tegul atsišaukia prie M. Pavi- k 
onio ar St. Misiūno, adresu Į 
10536 Lafayette Avė. n

A. Narbutas. F:

PRANEŠIMAI
Naujienų dpuikos nauja serija 

irasidėjo su pradžia spalio mėnesio. 
Priėmimo valandos nuo 8 ryto iki 8 
ai. vakare.

— Sekretorius T. Rypkevičia.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautin
as Kliubas laikys mėnesinį susirin- 
imą penktadieny, lapkričio 1 dieną, 
:30 v. v., Chicagos Lietuvių Audi- 
jrium, 3133 So. Halsted St. Visi 
ariai malonėkite laiku pribūti, nes 
andasi daug svarbių reikalų aptar- 

N. rašt. S. Kunevičius.

Brighton Park
Kliubo susirinkimas

Draugiška vakarienė su programų 
ngia Liet. Tautiška parapija, lap- 
ičio 3 d., 1929 m., parapijos svet., 
01 S. Union Avė. Po vakarienei

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedBjas Bridgeport Painting 

& Hardvrare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tai. Victorv 7261

3 SM. SKilJRINIS flektydloa setas $7.60. 
R-asiniai pe&til $5, Dresęnai S>6, Lovos 312, 
Daybeds $5, Kaurai $10. Aisbakstai $5, Vir
tuvas kabinoĮtai, virtuvės setai. Valgomojo 
kamb. setai.

GAUGER,
641 E. 01 st St.. nrie St. Lawrence, 
Atdara ųtarn., ketv. su b. vakarais.

—----- O-------

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, pelningas biznis, $2590 įplaukų į 
mėnesi. Parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju Lietuvon. Atsišaukit į Naujie
nas, Box 1140.

KONTRAKTORIU9
Statau namui mažus ir didelius. 

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Vieton 2740

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-------

PARSIDUODA Butcher Ice ma- 
chine ir bučerio Ice Box 8x12, 2 me
tų senumo; labai pigiai. 5256 Prin- 
centon Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
krautuvė. Parduosiu pigiai iš prie
žasties ligos už $250. 1804 W. 4G St.

$650 nupirks grosernę, delicatessen, 
saldainių storą, daranti gerą biznį. 
Gyvenamieji kambariai 
mylia nuo chain Storių.

3956 So. Westem

užpakaly. 1

Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, geroj vietoj; biznis išdirbtas per 
daug metų. Priežastis pardavimo — 
liga. Atsišaukite Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 1141. 

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

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosime, 

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

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, ■ 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

Automobiles
kaipo PRANEŠIMAS

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

liausiais pagerinimais. Pas

REIKALINGA bučernė, grosernė, 
arba kitas kokis biznis mainyti ant 
2 pagyvenimų namo. Kaina tik 
$6,500. Del informacijų kreipkitės: 

J. NAMON and Co., 
Mortgage Bankers, 

2418 W. Marųuette Rd., 
Tel. Grovehill 1038

SU vė- Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

Lietuvių Keistučio Pašalpinio 
Kliubo susirinkimas Įvyks ne- V; 
dėlioj, lapkričio 3 d., lygiai pir- 
mą vai. po pietų, McKinley Į ri 
Parko svetainėj.

Norinti prisirašyti prie šio 
kliubo ir kurie jau esate išpil- 
dę aplikacijas, prašomi būtinai 
atsilankyti Į šį susirinkimą, — 
tapsite nariais ir daug smagiau 
jausitės* atlikę savo pareigas. 
Ir jeigu kuomet nelairnje patiks, Į 
jei sunkiai susirgsite, tai tik- 7 
rai žinau, kad jums bus malo
nu prisiminti apie viršminėtą 
kliubą. Tai yra didele organiza
cija, kuriai jus priklausote ir 
kuri apie jus rūpinasi nelaimei 
jus patikus.

Reikia neužmiršti, kad jau 
neliko mums progos šimtą me
tų gyventi. Todėl mes turime 
burtis į organizaciją, darbuotis 
organizacijoj ir su organizaci
jos pagelba nukovoti žiaurias 
gyvenimo bangas.

Įstojimas į kliubą nebrangus. 
Gali tapti nariais vyrai ir mer- 
ginos-moterys — amžiuje nuo 
16 iki 45 metų.

Nors šis susirinkimas bus 
paprastas mėnesinis, bet jame 
tarp bėgančių reikalų turėsime 
kai ką ir naujesnio, — būtent, 
komisija iš buvusio vakaro 
(kuris įvyko spalių 6 šių metų) 
duos raportą. Tai bus 
nia nariams, ant kiek 
pavyko.

Kurie iš narių esate 
kliubui (ar tai už tikietus, ar
ba užsilikę su duoklėmis), ma
lonėkite būti šiame susirinkime 
ir atsiteisti kiek už ką kliubui 
skolingi.

Kurie norite prisirašyti prie 
kliubo ir sutrumpinti darbą pil
dymui aplikacijų susirinkime, 
tai prašomi kreiptis prie kliu
bo raštininko ypatiškai vaka
rais ir, nedėlioj iki pietų šiuo 
adresu: Anton Jusas, 3959 
Archer Avė. (2-ros lubos). Tel. 
Lafayette 7819.

gęra ži- 
vakaras

skolingi

'įątūk
DEL ISIPIOVIMŲ IR 

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

t?

si

Liet. Janitorių Kliubas rengia va- 
irienę, šeštadieny, lapkričio 2 d., 9 
,1. vak., Universal Club House, 814 
. 33 St. Vakarienė bus 11 vai. vak. 
is kalbų, muzika ir žaismės. Ne
itieji dalyvauti praneškite iki penk- 

vakaro telefonu Hyde Park 
Kviečia’ Kliubo Komitetas.

NICKEL PLATING
(Nikeliuoju) 

JOHN OR1ENT, Sav. 
Pečių sezonas, siųskite pas mane sa
vo pečių dajis. Praneškite, mes pa
tys pasiimame ir vėl pristatome. 

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

BALZEKAS MOTOR 
SALES

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

io

Lietuvių Amerikoje Tautiš-.Jaunų
is Kliubas rengia vakarienę lap- 
ičio 3 d., 1929, Chicagos Lietuvių 
uditorijoj, abiejose, mažose svetai
ne, su gardžiais valgiais ir puikia 
uzika. Taigi narių pareiga atsilan- 
ti visiems skaitlingai ir atsivesti 
ečių, kurie draugiškai pasivakarie- 
nusime ir pasili nkspriisime. Pradžia 
v. v., įžanga $1.00 ypatai.

Rengimo Komitetas.
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
ikis savo mėnesinį susirinkimą Pen- 
;adieny, Lapkričio 1 d., 1929 m., 
hicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
>. Halsted St., 7:30 vai. vakare. Vi- 

kliubiečiai kviečiami dalyvauti. A. 
aulakis, rašt.

M

Liet. Moterų Dr-jos “Apšvieta” 
ėnesinis susirinkimas įvyks lapkri
ti 3 d., 1929 m., 2 vai. po pietų, 
ark White Sųuare Parko knygyno 
imbary, prie Halsted ir 30-tos gat- 
ų. Visos narės susirinkite laiku.

—Sekretorė.

Lietuvos Laisvės 
' Bonų 

vertė vėl pakjlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien, 

atneškite arba siųskite 
z paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

STASYS CIBULSKIS
F. SABATAVIČIUS 

Painters & Decorators 
5234 So. Seeley Avė.

Tel. Prospect 3049 
Tel. Hemlock 0653

Darbą garantuojame

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avą
Paskolos suteikialna 

į viena dieną 
2-RI MORGIČIAI 
3 TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

750 West
31st St.

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

8213 Cottage Grove Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2% nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Annitage 1199

•sal Restaurant
Gardus, sveiki lie- 
tuviški valgiai ir 

įr mandagus patarna- 
\ vimas.
3 A. A. NORKUS, sav.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

va-

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Juozapą Bastis, yra 
pirkęs farmą iš Alex Lapinsko. Tu
riu svarbu reikalą. Jis pats ar kas 
kitas meldžiu pranešti. Antanas Ma- 
kaveckas, 3546 W. 64 St. Tel. Hem
lock 8777.

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

280 AKRŲ' medžiais apaugę. Del 
inve^tmento. 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, fiox 
1137, 1739 So. Halsted St.

Help Wantexi—Mate 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaučius prie mo
teriškų drapanų. Kreipkitės tuojaus 
Arlauckas ir Zakaras, 4837 W. 14 
St., Cicero 1863, . .

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

Susilauk pąsisekimo su
Chevrolet

ir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cil indeliu

MaliEnergiški 
rasti proga 
paŽengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyru teritorijose 
Worth, Stickney, taipjaū tarp Stock 

ards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geniausiu budu juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

i*

TOP collar makerių, antrų beiste- 
rių, annhole beisterių ir finišerių 
ant vyrų kautų. Pirmos klesos dar
bas. 331 W. VVashington St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
vaikus ir truputį padirbėti apie na
mus. Virti nereikės. Atsišaukite pas 
Freedmans Restaurant 818 W. 14 St.

REIKIA 15 moterų dirbti naktimis, 
5 valandos darbo, $15 j savaitę.

Graham Employment Office, 
833 Milwaukee Avė.

For Rent

PARDUOT arba mainyti: 100 akrų 
farma su triobomis, staku ir maši
nomis. kaina. Savininkas da
bar yra Chicagoj. Tclefonuokit arba 
atvažiuokit greitai. Padarysite gerą 
progą. John Lakus, 2554 W. 39th PI. 
Phone I.afa,yette 2504. Atsi.šnukite po 
5 vai. vakare.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

kampinis muro bungalovv, mainysiu 
j bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirmą jmokėjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

3 flatų ir Storas kampas ant Ca- 
nalport Avė., noriu mainyti ant bu- 
černės ar grosernės. Agentai nepa
geidaujami. Tel. Roosevelt 4738

Real Estate For Sale
NamaLžemė Pardavimui

SKOLINAM PINIGUS
PARDUODAM, MAINOM

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
morgičius ir farmas visuose miestuo
se ir valstijose. Taipgi skolinam pi
nigus ant 1-mų, 2-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 Western Avė. Tel. Grovehill 1038

2 FLATŲ namas, parduosiu už 
$3700.00, nes priverstas apleisti tą 
dalį miesto. 1825 S. Ruble St.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
2 augštų namas, 4 ir 4 kambarių, 

elektra ir toiletai viduje, prie 1901 
S. Ruble St. Galite tuojaus krausty
tis. $500 cash ar lotas, likusieji 
lengvais išmokėjimais.

Savininkas
1829 Blue Island Avė.

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL Už OLSELIO 

KAINA.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Nortnal 1130 netoli State

PARDUOSIU savo $1,000 
grojiklj pianą už $85, įskaitant 
suoleli ir roles. Cash ar išmo
kėjimais.

1418 No. Wood St.
Kreipkitės į Radio sankrovą

GROJIKUS pianas parsiduo
da. Geriausiam stovyje, 5 metų 
senumo. Didelis bargenas.

Ateikite pažiūrėti.
3709 W. 59th Place

IŠSIRENDUOJA 2 flatai 5 ir 6 
kambariu, elektra, maudynė. Šviesus. 
Renda pigi. 3121 So. Morgan St.

Furnished Rooms

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas.

PASIRENDUOJA didelis ir šviesus 2nd Jnort^e ir parupinam 1 ir 2nd 
kambarys. Atskyras įėjimas. Karštu1 mortgage 1 cngvomis išlygomis. Tei- 
vandeniu šildomas. Telefonas ir vi- *r£,ta« n^^vmias.
si parankumai. John Shimbel, 3301 4425 So. Fairfield Avė. 
Wallace St. Tel. Boulevard 7963. Tel Laf^t^ 0455

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis ifidirptas per daug metų, 
viskas geram stovy, nebrangiai, 4605 
So. Paulina St.

2 flatų namelis, 4 kambariai vir
šuje ir 4 kambariai apačioje, arti 
bažnyčios ir mokyklos. 1 karo gara
žas. Visi išmokėjimai užmokėti. 
Parsiduoda pigiai ant lengvų išmo
kėjimų.

4331 So. Talman Avė.




