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Lašinių Skutimo Rusų akademikas paša 
fintas iš vietos

Byla Kaune
[Tęsimas] Mariampclėj buvę t'k. s-go 

iinių sandėliai uždaryti ir 
tegalėdavęs i juos Įeiti, ne* 

’eisybę sakąs, kad neskutęs la* 
Šinių... Taip pat Josiukas ne
teisybę sakąs, esą jis nežino
jęs, kad lašiniai amerikoniški.
— Ir septynerių metų vaikas,
— Įtikinėja Fredzinskas, — ga

ilėjo lengvai pažintį kad laši- 
l iai amerikoniški ir U. S. A.
yra Jungi. Amcrik. Valstybių 
inicialai, ne taip, kaip p. Sa
kalauskas 
Ūkininkų

giei Oldenburg, vienas žymiau 
i šių rusų mokslininkų ir nuola 
linis Mokslų Akademijos sek

I neorius, tano I 
j žios pašalintas i 
tintas kaip “kontrrevoliucinin
kas.’*

Iševikų vald 
vielos, apkal

indninkų s-gos Seimo frakcija 
patarus lašinius skusti.

Sakalauskas yra pats tada 
buvęs Seimo narys ir vienąsyk 
Seimo frakcijai pranešęs, kad 
skutami esą amerikoniški laši
niai ir parduodami kaip lietu-į 
viski. Klausias frakciją, kas rei
kią daryti?

Uk. s-gos Seimo frakcija at
sakius, kad gera gaspadinė taip 
pat skuta lašinius nešdama į 
stalą, tai ir jiems reikią sku
sti. Sakalauskui toks Uk. s-gos 
Seimo frakcijos atsakymas bu
vęs keistas ir nesuprantamas. , . .

. 1 V1SI Ūkininkų s-gai galima iškelti J manas,
dar 10 bylų.

Baigdamas savo pasileisi!.’:-jsQ‘ga sukčiajanli ir apgaudinė-1 
mą Bėru. Sakalauskas pasakė. i ianl* visuomenę. Ik. s-ga su- ;

artis jei ir turėjusi su i n ten-Į 
dantura padarius, tai vis tiek 
tų sutarčių nesilaikius, nes Uk.

Į s-ga save identifikuodavus su Į 
'valdžia, taigi pačiam su savim 
•ir sutartys nereikalingos.
Lašinius skusit per Sergejų Jo- ( 
r?uką įsakęs j5 brolis Seimo at-. 
st. ir Uk. s-gos centro v-bos!

narys Petras Josiukas.
Idėja lašiniams skusti, maty- į

ti, kilusi Uk. s-gos centre, iš; Zelandija, lapkr. 8.
ten ėjusios inspiracijos. 1 apsaugos ministeris

1925 m. Uk. s-gos centro v 
La parašius Frcdzinskni ras 
tą, kuriuo prašius pirkti ir ame-irai, kurie 
rikoniškus lašinius. Kaltinama- j šingi 
sis Fredzinskas labai gailisi, ir
kad to rašto nesaugojęs, nes jei tarnybai Gelbėjimo Armijoje.

I • .. . t _ .

kelta tik viena byla, bet gali
ma esą iškelti dar 10 bylų.

Del lokio Uk. sąj-gos ates
tavimo Mikšys su Draus 
vaiposi, erzinąs.

Sergėjus Josi ūkas 
sakosi esąs silpnų nervų ir 
galėsiąs gerai pasiaiškinti.

Jis supirkinėjęs lašinius 
siog iš ūkininkų, o apie ame 
rikoniškus nieko nežinąs.

Kaltu neprisipažĮsbk-
KeEti dokumentai.

ne-

leis-
Vk

Adv. Stankevičių prašo 
mą prijungti prie bylos 3 
s-gos v-bos posėdžių protoko- 
lių juodraščius. Tie juodraščiai

Anglijos parlamen 
tas priėmė autono 

miios suteikimą
LONDONAS, lapkr. 8. — Del 

lordo Invino, 
raliaus, andai 
laracijoj apie 

linijos

Indijos viceka- 
paskelblos dek- 
su teikimą Intli- 

teisių, iš anksto

aiškinęs — girdi.
sąjunga Aleksote.
gerai uždirbę. jai (3 . . .

| buvo laukiama audros ir kar-
Frcdzinskas sako, kad su la-i štu

šil inis . buvęs
uždirbę:

parlamente, tačiau 
tas klausimas buvo 
pakeltas, 

lietaus tik

ginčų 
ncb’ogas biznis; | vakar, kai 
ir jis, ir, taip parlamente 
s-ga. j lio debesio

Rot jam buvę aišku, kad Uk. įsai nukrito.
Po ilgesnių debatų, 

butas nutarė ištraukti 
vatorių Įnešimą, kuriuo 
stale klausimą dėl išmintingu
mo suteikti Indijai pilną auto
nomiją.

iš dide- 
keli la-

atstovų 
konser-

jie

<.

Jungtinių 
nori savo reparacijas 
Vokietijos tiesiai, o 
Ycungo reparacijų
matytą tarptautini banką.

Karo priešininkus 
ims Gelbėjimo Ar- 

mijon tarnauti
WEUjINGTONAS, Naujoji 

Krašte 
'apsaugos miiustens Wilford 
i pasakė parlamente, kad ateity 
1 įie Naujosios Zelahdijos vy- 

savo sąžinių yra prie- 
larravimui kariuomenėj 

kariavimui, busią skiriami

+

l)u arabai nuteisti mir 
Ii už žydu mušimą

Ir F k VXy-< x

hįl n
M ;x 1

H'nvihu «nd Atlantic Photo |

Tokio. — Ytiko Hamaguchi, 
Japonijos premjeras, ant kurio 
gyvasties spalių 28 d. Įvyko pa
sikėsinimas. Pasikėsinimas ne
pasisekė.

tą raštą jis turėtų, tai, sako-’ 
si, šiandie ir kaltinamųjų suo
le nesėdėtų. Apie tą raštą už- J 
minė ir Sakalauskas; girdi, šisj 
raštas esąs ir jam svarbus, l’k 
s-ges bylose Sakalauskas nie
kur neradęs. Uk. s-gos centras 

tvčii

JEIU’ZOIJMAS, Palestina, 
lapkr. 8. — Ryšy su arabų- 
žydų riaušėmis, šiandie vėl du 
ainiai buvo nu leisti sušaudy
ti, o kili du pisiniokČLi p-n $!,- 
250 pubąudos. Jie buvo kalti
nami • dėl nužudvmo Hebrone

Amerika ir Vokietija 
tariasi dėl karo sko

lą mokėjimo
Edvvino C. VVilsono, Amerikos 
ambasadoriaus Paryžiuj, ir Dr. 
Ei\vino Rillerio, Vokietijos už
sienio ministerijos reparacijų 
specialisto, vakar prasidėjo for
malios perlraktacijos dėl tiesio
ginio Vokietijos karo skolų mo
kėjimo Jungtinėms Valstybėms.

Vaisi vbiu valdžia 
gauti 
ne 

planu
per
nu-

Vokietijoj areštuoti 
septyni franeuzų 

šnipai
BERLYNAS, lapkr. 8.—Slap

toji vokiečių policija susekė ar
ti Halle’s Šnipų lizdą, šnopavu
sių franeuzains.

Praloto K. Olšausko Byla
Kaip teismo kaltu pripažintas pralotas 

Olšauskas teisinosi
Ta proga, sako, pralotas’ Ol

šauskas išpasakojęs viską, kur 
jis klebonavęs, kokioj bažny
čioj, kokia kalba sakydavęs pa
mokslus etc. etc.

Pro domo sua
KAUNAŠ, spalių 15. [“L.Ž.”]

Išvesdamas koeficientą tarp 
savęs ir Ustjanauskienes’, pra
lotas Olšauskas tvirtinęs, kad;
velionė nebuvus tokia pamaldi Taip jam bekalbant atėjęs ir 
ir dievobaiminga, kaip shkoma. pietų laikas. Antrą valandą, 
Tai buvusi, girdi, paprasta mer- kaip paprastai, teismas padarė 
gina, su visomis žmogaus silp-įligi 5 vai. v. pietų pertrauką, 
nybčmis ir palinkimais. . o A

Paskui, sako, pralotas'Olšaus- , ra,ot1as1 <!,saUskas n‘‘P,,siPi‘ž‘- 
kas išpasakojęs teismui savo ] nę8> k'sd R'ia,(>as bl'v«s 
veiklą lietuviškojo darbo dirvoj J() vai lls
ir nuopelnus katalikų bažnyčiai.1 Pralotas Olšauskas, sako, pa- 
Detališkai. ' punkčiui atsakinėjęs į visus jam

Be ko kita, pralotas Olšaus-1 daromus priekaištus ir griežtai 
kas kalbėdamas pro domo sua,' neigęs kaltinimus.
sako, papasakojęs apie tai, kaip Kalbgdamas del Ričard . 
Jis būdamas dvasiškoj Olšauskas juo energin
goj, o vehau akadem.joj, karš.. iausjaj testa ieš tuos 
lai melsdavęsis, rytą vakarą kag. sak kad Kjčardas j() 
skaitydavęs brevijony. kas sa-lvajk£ Pral 01šauakas pri3ie.

kęs, kad jis Ustjanauskienes ne
mylėjęs, romanų nevedęs, in
tymių santykių neturėjęs, tuo

! atveju esąs nieko dėtas. Apie 
dovanas, apie laiškus, 
marškinius su K. 0. 
ir kita nieko nesakęs.

Pralotas Olšauskas

Pavyzdingas kunigas
Draugai ir mokytojai, maty 

darni tokį nuoširdų praloto OI-J 
šausko pamaldingumą, sakyda
vę: Olšauskas pavyzdingas ku
nigas!

Jis buvęs žmogus stiprios va
lios ir tas jam padėję ištikimai niam žodį, sako, smulkiai kal- 
•tarnauti kunigo pašaukimui. — bėjęs apie savo bylą. Jis jiir- 

I Jei aš bučiau norėjęs, — paša- minusia daręs savo gyvenimo

albumą, 
inicialais

paskuti

Dinamito sprogimas
imfiTIOlD 117W11QA HDH.J Septyni asmens, jų tarpe vie- ]<ęs praiotas Olšauskas paskuti- apžvalgą, paskui daug kalbėjęsįmonėje užmušė pen"į ną moteriškė, tapo suimti, o 

vienas šugebejd arešto ištruk- ___ _ _ ___ ___ _ ______ _____ _
H.* Suimta daug iiikiimiriuoja- į,u^įau pradėjęs is jauno, būda- ki1t'a]5ie UstjanauSkiehę ir, j>a- 
mų dokumentų.

WORCESTER, Mass., lapkr. |esą vokiečiai.
8. — Coldbrooke Metropolitan;
Water 1
šiandie ivvko 80 svarų dina-

l kurio penki
i su-

kis darbininkus
suimtieji

Developmenl įmonėj. MuŠtynČS tarp kO-
i SRUUlie jVvko 80 avnrll dinfi- - - r

' Siūlo mest laukan mito sprogimas, . H
1 darbininkai b:uvo į gabalus
; draskyti.“karo” titulą An 

glijos kabinete

munistų ir polici 
jos Hamburge

BERLYNAS, lapkr. 8. Ry

niame žody, moteris mylėti apie charakteringesnius parody- 
ir vesti su iomis romanus, tai mus davusius liudininkų, pas-

mas klieriku, bet aš buvau stip- galinu, 
ries valios ir prieš 
mokėdavau atsilaikyti.

anie Ustjanauskienės 
pagundas nužudymą ir tardymą.

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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NAUJIENŲ 
Majestic Radio

irFordas steigsiąs auto- su komunistų šventimu bol- 
mobiliy įmonę lenkų sevikų revoliucijas Rusijoj su- 

kak tuvių, Hamburge vakar įvy
ko susikirtimų tarp komunis
tų ir policijos. Keletas asm?- 

i nų buvo sužaloti, o trys areš- 
j luoti.

Kituose Vokietijos miesluo-i 
ise diena praėjo ramiai. I

LONDONAS, lapkr. 8. — Sii 
, vyriausias li-tą r aslą paslėpęs., .^ert Samucl,

kaip beralų partijos organizatorius, 1 
.M n r. ... 1 »X . * .XX | 1 z O z 1 i 1 1 X. ’

gos tos dienos pos. protoko-1 
lams.

Valstybės ’ gynėjas prieš: tų 
protokolų jungimą prie' bylos j 
energingai užprotestavo. Dell 
jų autentiškumo ir teismo pir
mininkas pareiškė savo abejo busiąs

r, ------- j Bendrai, Fredzinskas
r protokolai į turėjęs nemaža reikalų su Uk.

, siūlomas , s-ga ir pažinęs jos veielę, pa-
p. Stankevičiaus prot. juodraš-1 sakė (Os g-gos lyderiams daug rašius 
čius teismas atmeta. 'karčios teisybės.

8 v. v. teismas posėdį bai- ‘ Mikšys, Draugelis ir Josiu- 
gia ir paskelbia pertrauką ligi ^as kalbant Fredzinskui visą Į pakeistas 
i-yt 9 v. r. laiką buvo neramus, mainėsi jų

Spalių 16 dienos kariuome-1veidai. 
nes teisino posėdis prasidedi I 
punktualiai 9 vai. ryto.

Liudininkai buvo susirinkę, { 
}>et kad kaltinamieji dar ne
baigę aiškinimo, 
kus teismas atleidžia vienus 

ligi 5 vai. v., antrus ligi ryt 
9 vai. ryto.

Teisinasi kaltinamieji, 
mas iš ryto Mariampolės buvę

Uk. s-gos rangovas 
zinskas.

jimą, nes, rš tikrų jų, sunku dar-• 
bar esą spręsti ar
parašyti iš protokolo, siūlomus'

Bergas liepęs skusti druską, 
bet ne antspaudus.

Gavęs žodį pasiaiškinti Ma-
tai liudinin-! r*amP°^‘s ^kio banko skyriau*

Fred

direktorius kaltinamasis J.
Bergas aiškina, kad lašinius 

i skusti savo sargui Ruškiui lie- 
p:r_lpęs ne peiliu, bet stiklu, ir rte 

'antspaudus, o druską, mat, kad 
' taip sūrus nebūtų. Be to, jam 
besiaiškinant teko sužinoti, kati

(tautybe žvdas) smulkiai *r B8 la^inm bizniu buvęs gj- 
ukininku va‘ suinteresuotas ir rūpinęsis, 

statydavęs ka(i už Asinius Uk. s-gai butų 
............... 'daugiau pelno.

(Bus daugiau)

nupasakoja kaip iš 
supinki nedavęs ir 
Uk. s-gai lašinius. Paskui jisai 
ragina l’k. s-gos lyderius teis-l 
mui pasakyti teisybę. Pav., Jo- 
siukas neteisybę sakąs, kad

O R H S
Chicagai ir apielinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

GdynėjV 4 y V 4 >

pasiūlė parlamente, kad dabar,' 
kai Didžioji Britanija yra pasi-Į

į vaidinamą amžinos lai- į Amerikos lenkų 
kos (Kelloggo*) paktą, karo mi-1 meros gautu pranešimu, Ford j 
nisterijos pa vardijimas

i “armijos” ministe-

NEW YORKAS, lapkr. 8.- 
rekvbos ka-

rija.
Premjeras MacDonald atsa

kė, kad pasiūlymas busiąs lai- automobilių mėnesy, 
komas omenėj, bet kati pakei
timas galįs būt padarytas, tik 
įstatymų keliu.

butų Motor kompanija nutarus j- 
steigti vieną savo įmonių len
kų Gadynes uoste. Pradžioj, ,
Įmonė gaminsianti po apie 300 1 SoVlCtlĮ IftlldOIlOji 

ja gavo 30 tanky
----------------- MASKVA, lapkr. 8. — Bol-

200 Anglijos kankiniųI šsvikų pervarto sukaktuvėmis
bus kataliku bažnyčios I .audonoji armija gavo dovanu 

beatifikuoti 30 ,ankl*- Tos ki"'° mainos
______  j buvo pastatytos pinigais, 

VATIKANO, MIESTAS, lapk., rinktais iš sovietų fabrikų 
Ateinantį gruodžio mė- bininkų.

Konfiskuoti Meksikos I 
maištininkų turtai ne- ;

bus grąžinti nesi Šv. Petro bazilikoje bus į ~
uvvciimc wlxtag i™v.. !su dilėmis ceremonijomis be- Aviacijos studentas, 

atifikuoti daugiau kaip 20(1 an
glų katalikų, kunigų ir pasau
liečių, kurie katalikų, persekio
jimo 
1594 
kinių

M'EKSIKOS MIESTAS, lapkr. |
8. Meksikos valdžia oficia
liai pranešė, kad konfiskuoti 
pastarojo maišto vadų turtai 
nebus jiems grąžinti. Tie tur
tai bus parduoti, o surinkti pi
nigai bus paskirti Meksikos 
Valstybės Universiteto fondui.

■ i Kinuose “kidnapintas”
newyorkietis; norį 

$500,000
Hooveris įsakė kviesti Mirė vokiečių moksli-' 

svetimas valstybes 
į parodą

WASHIN<;TONAS, lapkr. 8. 
i— Prezidentas Hoover instruk
tavo valstybės departamentą, 
kad jis pakviestų visas užsie-

į nių valstybes dalyvauti pasau- 
Iš viso gražu; nedidelė tem- lio parodoje, kuri įvyks Cbi- 

peraturos atmaina; lengvi ir vi
dutiniai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 390 ir 470 F.

šiandie saulė teka 6:32, lei
džiasi 4:36. Mėnuo teklžiasi 
11:09 vakaro.

cagoj 1933 metais.

CLNCINNATI, lapkr. 8.—Mir
ties bausmei čia tapo nuteis
tas negras Rob. Evans, kalti
namas dėl užmušimo vienos 
moteriškė, taipjau negres.

kritęs, užsimušė

ninkas von Sgeigen
KRONBERG, Vokietija, lapk. 

8. — Užvakar čia mirė prof. 
Kari von den Sgeigen, žymus 
tirinėtojas ir geografas, 74 me
tų amžiaus.

Airių bedarbių neramu
mai Dubline

DUBI JNAS, Airija,
8. — Airijos seimui susirinkus 
sesijai, ties seimo rūmais be
darbių minios padarė demon
straciją. Tarp demonstrantų ir 
policijos j vyko susikirtimų.

lapkr.

sū
dą r-

1S

HASBROUCK HEIGHTS,
Anglijoje laikotarpy tarp jt> ]apkr. 8. — Teteboro aero- 
ir 1679 metų mirė kan- drome, iškritęs iš aeroplano, 
mirtimis. užsimušė Henry Forgeits, 

cijos studentas.
a via

Graikai areštuoja ko 
munistų agitatorius

T1ENTSINAS, Kinai, lapkr. — Policija čia suėmė keletą 
'8. — Gauta pranešimas, kad; komunistų agitatorių, skleid- 
! banditų tapęs suimtas ir įkai- žiusių atsišaukimus ir raginu- 
lfu\ laikomas Apronas Brenner, šių darbininkus švęsti bolševi- 
New Yorko Brenner Bros, fir- kų revoliucijos Rusijoje sukak- 
mos dalininkas. Banditai, k u- t u ves.
rie, kaip spėja, esą baltieji ru
sai, reikalaują iš jo 500 tuk-' 
stančių dolerių išsipirkti.

SAN DIEGO, Cal., lapkr. 8.

Du ispanų lakūnai žuvo

SEVILIJA, Ispanija, lapkr
— Bandydami s naują armi- v > v

Praneša, kad juroj ties En- jos aeroplaną, nukrito žemėn' 
ir užsimušė du Ispanijos armi-l 
jos lakūnai, kap. Esteban ir 1 
Jose Mejias. 1

cinitas sudegė vienas žvejų lai
vas. Įgula .buvo kitų laivų iš- 
gelbėta.

Lietuvių Valanda
iš Radio WLS Stoties

345 metrų—870 kilocycles

ANTRADIENY

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

(Central Standard Time)

■lllMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIllllll

PROGRAMAS

1. S. ir B. Orkestras
2. Vanagaitis
3. Orkestras
4. Merginų Trio
5. Orkestras
6. Ona Berkiute, Soprano
7. Orkestras
8. Vanagaitis
9. Merginų Trio

10. Vanagaitis
11. “Surprise”
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JUOKAITheEnglishCoIumn

Marąuette Murmurs
North Side

4 Geriausios Progos
Pirkti Radioflapper

Aitvarą” matė

NĖRA ŪŽIMO

Bukite Peoples Krautuvėje ŠiandienaGRAŽUS KABINETAS
NEGENDA

styrimas muzikos bizny apsaugo jus.
esu

MILDA

Visas kalbantis paveikslas

RADIOELECTRIC

be lubų

Lengvus išmokėjimai po $1.00 Į savaitę!

šeštadienio

NEPRALEISKITE NEIŠGIRDEI

SHORE RADIO STORES

—— ——

Jėgos pagavimas 
ir nauji 45 tūbai

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Nepaprastas Išskiri 
nias ir Jautrumas.

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

Pėtnyčioj ir Subatoj 
Lapkričio 8 ir 9

2536-40 West 63rd St.
l'/z Blocks West of Western Avė

dalas 
visiškai be reikalo - 
visi buvo tarnyboje 
buvo tvarkoje, 
vo išėję parūkyti

4177-83 Archer Avė 
Cor. Richmond St.

THEATRE
3140 S. Halsted St.

1 metų dykai aptar 
navimas. Dykai 

įvedimas

visa istorija iškilo, ir 
pasirodo 

ir viskas 
tiktai visi bu-

NĖRA PAŠALINIŲ
GARSŲ

VAIZDINGAS TONAS

Paprastas atsitikimas.
—Vakar pas 

atėjo.
no žmogaus nėra! Surašė pro 
tokolą ir išėjo. O šiandie skan

Pilnas pasirinkimas mu
sų 63-čios gatvės krau 
tu ve j e.

Naujos Majestic Badios 
kitur parsiduodavo po 
po $159, dabai’ nužemin
ta kaina, kas padaro šių 
dienų didžiausią Badio 
vertybę, kaina dabar

One Hysterical 
Night”

committee. Flo 
taunchest boost-

Didelė nuolaida už jūsų seną muzikali instrumentą. Demonstra 
cija ir įrengimas Jūsų Namuose Veltui!

SOUTH I ARfiEST STorm VEST SIDĘsL^^^^^

R. C. A. Badiolos, Naujos 
ir pagerintos ateinančių 
metų mados, dabar parsi
duoda už labai nužemintą 
kainą $179.00 vertės Radi
ola 46 dabar už

Kaip matau, kas tik moka 
rašyti, tai šį bei tą rašo į “Nau- 
jjears’. T. :gi ir aš noriu pra-

ELEKTRIKINIS RADIO 
duoda jums didžiausią radio 
vertę, kokią galima gauti. 
Ateikite j Jiran’s dėl tikros 
demonstracijos ir palygini
mo šių gražių instrumentų.

Tarp Ghicagos 
Lietuviu

Krautuvės atviros xAntradienio, Ketvirtadienio ir 
vakarais. Nedėliomis pagal sutarti. Šaukite:

HEMLOCK 8400 arba LAFAYETTE 3171

1100 So. Halsted St 
Monroe 2893

ir pasinaudokite šiomis progomis
Įsigydami Vieną iš šių Nepalyginamų Radio Vertybių!

1242 S. Halsted St
Canal 2178

Atdara Vakarais ir Nedėliomis

UAB SEZ:
Did anybody 

Halloween?
Suspicious doings in confer 

ence room.
Buddy sure trusts his sus- 

penders.
Anybody kiss

Gudruolis.
Ar tamsta už tinkamą už

Antra,— Radio .kainos yra labai nužemintos, taip, kad jau žemes
nės negali būti.
Trečia — Dabar yra proga girdėti puikiausi lietuvių programą 
per radio, kurį duoda Peoples Furniture Co. Krautuvės kas sere- 
dos vakarą.
Ketvirta — Lengvus išmokėjimai ant radio Peoples Krautuvėse 
yra daleistina kiekvienam, pagal išgalės.

Roosians, flappers,

be tūbų 
Tykus — be drebėjimo

Gaukite tikrąją pinigų vertę kada jus 
perkate sau naują Radio

Naujausios Mados, Atwater 
Kent Badio dėl vartojimo 
Screen Grid tūbų. Pilnai įren
gti, su dynamic kalbėtuvu. 
puikiausias kabinetas, kaina

Keletą metų atgal Antanas ir 
Ona Viliai įlipo į laivuką, ku
rio kapitonas buvo Meilė, ir, 
atliuosavę įkąrą, išplaukė j že
lia tvės juras, irdamies į Atei
ties bangas. Jau dabar jie yra 
matę daug Gyvenimo šalių, ir, 
atplaukė į tykius vandenis', su
sirado sau trečią keleivį, sūnų 
Eugenių.

Tykiai juda bangos, prižadė- 
damos linksmą kelionę visiems 
trims. —Del Ko.

statą patikėtum man skolą ikf 
ateinančios savaitės ?

—Na, žinoma.
—Gerai. Tai parduokit maa 

du geru kumpiu. Vieną iš jų aš 
tuoj pasiimsiu, o antrąjį tams
ta gali pasilikti kaip užstatą 
iki ateinančios savaitės.

, PATĖMIJIMAS.
Kas seredoy vakarą lygiai 9-tą vai. galite girdėti per radio puikiausi Lietuvių Programą per 
K. Y. W. Radio Stotj, kurį ruošia Peoples Furniture Co! Krautuvės susitarę su vienu lietu
višku dienraščių.

mus revizija
žiuri raštinėje nė vie-

Athletics.
Chuck Busgis, stellar 

Mck. tourneyed to Grand Bap- 
ids Mieli, lašt week <with his 
leloved Grane College where 
\is team lošt to the Junior 
’ollcge therc by the very elose

1333 W. 18th Street
•, Tol. Canal 2558 

Atdarą kiekvieną' vakarą, išėmus seerdą it pėtnyČią

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

Small Talk” su “Our Gang 
Kalbančios žinios.

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

prie Western Avė., Chicago, 111.
Išgydo be operacijos penesaidę, 

oiterj, tonsilius; pasitarimai vel
ti i ir mandagus. Yra išgydęs 
aug žmonių Lietuvoje ir Ameri- 
oje nuo mirštamos ligos, širdies 
igų, pilvo ligas, uždegimą krūties, 
•.aivos, nugaros, strėnų gėlimą.

Baigęs Naprapatijos Kolegiją 
Ilinojuje; duoda dietą — valgių 
urašą; išgydęs nurodo raštu kaip 
'laikyti sveikatą ir ant toliau. Eina 
r j namus gydyti. Tel. Hemlock 
S81. Žmonės sako esąs nebran- 

gininkas, sukalbamas.
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 

•na 2 iki 4 po nietu ir nuo 6 iki 8 
vakaro, šventadieniais nuo 9 iki 
11 30 iš ryto.

Dance To-Night 
ąsonic.

Dar sename krajuje esu gir
dėjęs senus žmones kalbant, 
jog tas ar kitas yra matęs “ait
varą” lekiant. Taigi ir aš šį 
rytą, t. y. ketvirtadienį, kaip 
4:10 vai. ryte prašvilpė iš pietų 
i žiemius, sakysiu, “aitvaras”. 
Galva jo šviesiai balta, o pas
kui driekėsi, kaip kokia raketa, 
uodega; ir turėjo nusileisti kur 
nortuose, netoli už Deeringo fab
rikų.

Ir kadangi esu sargas, nak
tinis vačmonas Northsidėje, 
tai per langą aiškiai mačiau. O 
kadangi šiais laikais mažai 
“aitvarams” tiki, tai ir aš 
kitos nuomonės —būtent, 
kritęs meteoras. Lauksiu: 
kas patvirtins man tai—C. I

seime of 19 to 16. Chuck made 
>ne of the touchdowns, eight 
)ts. in all.

Bay Maier seems destined 
for all-city honors tlie Way 
he’s playing with- this years 
Lindblom entry.

The bcAvling leams are po- 
lishing up their eurves in pre- 
paration for forthcoming mat- 
ches. /

30 Dienu 
bandymas jūsų namuose 
Jeigu nebusite paten
kinti, įneš apmainysi

me ant kito kurio 
Standard išdirby- 

stės Radio.

Flo Belsky
Now that the neighbors know 

we may as well divulge the 
cause of all the commotion lašt 
Hallovveen night for after a 
thorough inspection the found- 
ation of the Belsky domain at 
4430 So. Campbell Avė. was 
found to be intact and our 
pretty and demure “man-hater” 
sūrely deserves a great deal 
of praise for the manner in 
which sh’3 cooperated with the 
cntertainment 
is one of our 
ers.

CUPID
Alas! my boys for fate has 

so decreed it, our peppy prexy 
has succumbed to one of the 
Hal shafts from Cupid’s bow. 
Soon our fair Alica will be 
IT undering about in the tur
im len t sea of Matrimony būt 
shucks folks it isn’t as bad as 
all that. Alice Bennett is one 
of our swaetest kids and though 
we hale to see her go shc has 
our best wishes and h-aartiest 
congratulations. Our prexy is 
the First from among our hil- 
irious group to take the step 
r-d folks you may ręst assurad 
that she’ll receive one grand 
and glorious sendoff būt hera’s 
hoping the malady does not 
spread. Thanksgiving Day is 
the date and as Lefty is wont 
to say “It’ll ba carnations and 
slow niusic.”

Modelis 92
Jacobean periodo Amerikos riešuto kabinetas. Du
rys suderintos gražaus riešučio, išklotos su tikru 
importuotu Australijos Lacewood. Durų ir visos 
kitos rankienukės yra užbaigtos tikru sidabru.

Modelis 92

Dr. P. P. Šimaitis,
Naprapatas

Jau 8 metai kaip užsiima žmonių 
gydymu Chicagoje.

NEEį'OUS

$109.00
be tūbų

Viena, — kad galima pirkti iš didžiausių ir at 
sakančiausių krautuvių,

with the little red apple?
Only fifty-eight tliere. What?
Sorrel top hehave yourself.
Bed pants, Robin Hood, 

Gentlemen of leisiire, apaches, 
kids, clovvns, colonial. maidens, 
gypsi-3s ;
cven Abie what ho! no vvhoopee 
not niuch.

Universal
South įSide

Schhukas and Buddy Rusgis 
hoof-ers deluxe. (>h girls?

See you at the dance to- 
night. • SEZ GAB.

Rolls R.

Musų virš trijų dešimtų metų
Pilniausias patenkinimas garantuotas. <

TRYS MODELIAI, PASIRINKIMUI
Modelis 91 pilnai su , $137.50
Modelis 92 pilnai su ' ® 1 K irt

Modelis 101, pilnai su tūbais, Fonografo kombinacija C
Duodami lengvus išmokėjimai

$10.00
įmokėti

52 savaitės išmokėjimui
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išmokit Skrybėlės Dirbti 
•ėjų labai reikalauja 
l >ezaininimas ir siu- 
imas skrybėlių mū
ri $25—$50 j sa

vaitę.
lusų lavinimas pri- •ngia jus vietai j 
rumpą laiką, die

nomis ar vakarais.
Ateikite ar rašykite dėl knygutės 

apie skrybėlių madas.

Eashion Millinery Schooi
190 N. State St. kampas Lake St.

Pus - Balsio 
Systema

: “Matai, tavorščiau —- 
jis yra juodas brolis, ne lietu
vis; jis yra tik afrikietis, o jau 
surusėjęs, kaip ir mes. Kaip 
spykeris, tai orait. Ir jeigu 
ateityje mes išmokinsime ji iš
tarti “Naujienos”, “Grigaitis”, 
“Vitaitis”, “Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje”, “buržujai”, 
“išgamos” ir t. p., tai jis pasi
darys geresnis spykeris, negu 
mudu/’

Toliaus tas juokdarys pilietis 
tęsė savo kalbą. Girdi, neužil
go komisarai priimsią juodukus 
į savo draugijas’, kaip tai į A. 
D.P.L.S., į ALDLD. ir | A.L.D. 
S.A., o taipgi i chorą.

Vėliau gi komunistų partija 
padarysianti savo konstitucijoje 
pakeitimus, idant komunistų 
parapijonkos vestų juodus vy
rus, o parapijonai—juodas mer-

— o ii Ką matė ir nugirdo 1'5/vT 
Tarp Chicagos Pasaulio Vergas

Musų iavorščiai, surusėję 
tarpe Chicagos piliečių ir Ame
rikos lietuvių, sukelia daug kal- 

' bų dėliai juodukų.
Man vienas pilietis, juokau

damas pasakojo, kad Bimbos, 
Andriulio ir Co. draugijoj juo- 

! dūkų ištikrųjų gaila. Ne tame 
dalykas, kad juodukus išnaudo
ja darbavietėse. Bimba, Andriu-' 
lis ir Co. išnaudoja darbininkus 
ne mažiau, kaip Steitstričio 
negrus kompanijos'.

Toliaus pilietis papasakojo, 
kad esą yra faktas, jog praė
jusį sekmadienį juodukas Lie
tuvių auditorijoje rėžęs spyčių 
bolševikų koncerte už Rusijos 
matuškos sveikatą. Ir sako 
žmonės, kurie buvę arti Bimbos ginas arba moteris, 
ir Andriulio, kad Bimba pa- 
stuks’ėjęs Andriuliui

Lietuvių
18-ktos kolonijos 

margumynai

Vietinė, spulka surengė vakarą

Sumaningų lietuvių darbuote 
ir pašiau kaviniu. Dievo Apveiz

ėtos parapijoj auga ir plėtojas 
i Įvairios Įstaigos, draugijos ir 
1 bendrovės. Kad ir vietine spul- 
ka, prasidėjusi iš mažo, išaugo

Užtikrinu, kad dabar i milžinišką finansinę Įstaigą, 
Smuiką arba Mandoii- ■ kuri skatina tautiečius taupyti 
ną grajinsi i 8 lėkei-1 
jas per Pus-Balsio sy-1 
stemą, kad ir nežinaiį 

nė vienos notos

pinigus, Įsigyti ir turėti puikias 
nuosavybes.

1 Frank Borden
4250 Archer Avė.

Pasilinksminimo 
Šilta Vieta

Muzika, šokiai ir Užkandžiai.
2 myl’os i nietus nuo 

LEMONT, 1LL. 
prie kelio 4-A

Vincas Jonikas,
Savininkas

Skf«biih;j Naujini, 
duoda nauda de.’u

J. Rasiavicius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildome visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame Įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So, Halsted St.

i’hone Canal 0084

Nūn spulkos uoli valdyba, 
trokšdama gero lietuviams ir 
norėdama daugiau tautiečių su
burti po savo globa, kad jie pri- 

į prastų taupyti sunkiai uždirbtą 
! skatiką ir ugdintų sau turtą, 
pradėjo vajų. Tam tikslui su
rengė gražų vakarą lapkričio 4 
d. pobažnytinej svetainėje su 

! pasekminga programa.
P-nas K valdas, vakaro vedė

jas ir spulkos gabus raštinin
kas, perstatė Illinois valstijos 
Spulkų Lygos viršininką, p-ną 
Pitrovą, už kalbėtoją, kurs gra
žioje ir suprantamoje kalboje į 

■išdėstė spulkų reikšmę ir nau-į 
dingumą. Sekamas kalbėjo adv.' 

| B. Mastauskas ir aiškino ką 
I spulka pelno ir kokią naudą tei- j 
kia nariams. Po to, p-nia Siau-I 

1 rienė, tautinėmis dainomis pa
kėlė ūpą ir žavėjo tautinę dva
sią. Toliau kalbėjo klebonas 
kun. Ig. Albavičius, nušviesda
mas* vietinės spulkos stiprumą, 
kurioje saugiausia vieta taupyti 
pinigus.

i Ir vėl dainos. Tos dainos’, ro-1 
Uosi, žuvį tavyje lietuvybę.
i

Vėliau seka Lietuvių Spulkų 
i raštininko p. J. Zolpio kalba, ■ 
kurioj jis plačiai apibudino: 

’ spulkų svarbą, kad spulka yra 
užtikrinta finansinė įstaiga, ku
rioje galima ugdinti turtą ir 
tikrinti sau gražią ateitį.

Galop buvo kvartetas ir už
baigiant kalbėjo vietines spul
kos pirmininkas p. A. Tamkevi- 

Jičius.

sės' ir diskusuoja klausimą, ar 
komisarams pavyks juos nu
šveisti kiek, ai* ne. Kai kurie 
net bėtus rengiasi dėti.

žinoma, aš (jau senas vilkas 
ir buvęs komunizmo parapijo- 
nas) manau, kad pavyks. Ir štai 
faktas, šiaurvakarių ūkininkai

kaip North Dakotoje ir Monta
noje, iš kajutų išvystė naminiu 
šunų skirtingą veislę. Tai kode! 
iš juodų brolių arba sesių ne
galima butų išvystyti savotišką 
lietuvių veislę?*

Taigi linkiu itavorsciams ge
riausio pasisekimo tame darbe,

nes jus žinote, kad biznis yra 
biznis— Pasaulio Vergas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto.

vra naudingos

NE PIRKITE RADIO!
iki jus neužgirsite naujojo

KOLSTER

yra naudingos

iki 70 laipsnių 
les norime įhrfinti

Publikos atsilankė pilna sve
tainė ir išsinešė gražių įspūdžių 
ir naudingų pamokų.

—Sabai t i s.

uz-

KLIUBO ŠIANDIE!

»>» f.

$12.50
25.00
50.00 

100-00 
250.00

vieną
Sekamais metais jums

Sekamoms Kalėdoms 
jus turėsite 

ir nuošimčius

ATSTNESKIT M APGARSINIMĄ 
ERIKA GRUODŽIO 15, 1020 Ir GAR
KITE 1 M ET V NARYSTE UŽ

CENTRALT“'“6 BANK
1110 West 35th Street, 

l'RI’STINfi KOMI’AM.I*
VALSTIJIMS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

šiandie lietuviai daug kalba 
pašonėje apie tuos juodus brolius ir se-

NARYSTE *3 i mė
tės. NĖRA KITU 

MOKESNIU

City of Chicago Landlords Association
mao-5*z so. Ashland avenue. tel. boulevard 7«7«

NAMŲ SAVININKAI NEVILKINKIT
Sumažinklt novo iSlaldnu, pnSnlinkit rapeSOhiH ir bėdiin hii rcniiaiininkiita. 
Juh esate apnldraudę nuo gaisro!
Kodėl neapsldmusti savęs nuo vIhij rendauninki) ir šiaip hu įminu Ktlrištų ne* 

snmKiunų. Tai kainuos jums mažiau kaip centus | dieni).
Legališkl patarimai dykai nariams visi, laiką.

5—30—GO DIENU NOTOS RENDAU-M^K AM8 DYKAI NARIAMS.
NARYSTE ?3 I ME
TUS. NfiRA KITU 

MOKESNIU

O//CA&U

Išmokėjimais - $2 i Savaitę

Sons, Ine
3417-21 So. Halsted St

Telephone Boulevard 4705
KARTA KOSTUM1EK1S — VISUOMET KOS1UM1ER1S

m g'

SCREEN GRID SETO SU ELECTRO-DYNAMIC KALBETUVU

®175 be Tūbų

Kaip Turėti Užtektinai
Pinigų Sekamoms 

KALĖDOMS
Atidėkite nedidelę sumą kiekvieną savaitę į bile 
musų Kalėdinio Kliubo sąskaitą, 
jau nereikės rūpintis^ pinigais.
Sutaupinkit šią sumą - 

kiekvieną savaitę 
25c 
50c. 
$1.00 
2.00 
5.00

PRISIDĖKITE PRIE MUSŲ

4menesiai išmokėjimui!
‘ J-— 1

įsa

šaltesnis oras jau atėjo, tečiaus daugelis žmonių yra neprisirengę jį pasitikti, kadangi jų sena
sis furna:w»K tebėra nesutaisytas, ar jų naujas garo š;!dymo plantas tebėra nesuvežtas. Jei esi 
vienas tu, tai nenusimink, nes mes galime suteikti jums greitą pagelbą arba įvesdami vieną iš 
musų naujų boilerių, ar sutaisydami jūsų senąjį furnasą. Nežiūrint kaip šaltas ar nemalonus « 
oras butu, tai visai nekliudys musų darbui. Jeigu jus patelefonuosite vienai artimiausių jums 
musu sankrovai, vienas iš musu inžinierių mielai ateis pas jus ir paduos apska’čiavimą, taipjau 
ir kitus patarimus be mažiausių pareigų iš jūsų puses. Padarykite tai dabar. Nelaukite. Pas
kiau bus dar šalčiau. i

Musų lengvo išmokėjimo pienas padaro galimu įsivesti apšildy
mą dabar ir mokėti už jį lengvais mėnesiniais išmokėjimais 
kai tuo patogumu jau naudojatės
Ar jus patys įsivesite apšildy- 
mo yian*ą,‘ ar mes Įvesime dėl 
ius« ius visuomet gausite tas 
pačias patenkinančias pasek- 
mes. Kiekvienas apš.idymo 

4 plantas, kuri mes parduodame,
yra garantuotas, kad apšildys 

Sakiausiame žiemos ore, dar nekurenaut 
jus, kad jus galite pirkti nuo ‘mus visus

JUSU
pilna jėga. ~
jūsų pluinbingo fixturius ir reikmenis, justi garo ar karšto vandens ap
šildymo planini už pigiausiai galimus kainas.
Musų geriausi gaišinto jai yra musų patenkinti kostumeriai, kurie, kaip 
ir šis laikraštis, mielai mus rckomenduG'S jums. Jus taipjau busite musą 
busteris, jei leisiie mums įvesti jums apšildymo plantą. Mes samdome 
tik patyrusius darbininkus ir garantuojame kiekvieną musų parduodamą 
daiktg ir kiekviena musų atliekamą darbą. Musų obalsis “KAINA, KO
KYBĖ IR PATARNAVIMAS”.

Sol Ellis
West Side Sankrova 

4606-08 W. 22nd St.
TelvLawn. 2454, Cicero 130 

Atdara Utarn., Ketvergo, Subatos vakarais 
NedėHoi iki 12 v.

Vyriausia Sankrova 
2118-20-22-30-32 S. State St. 

Tel. Victory 2454-55-56
Atdara kas vakara iki 8. Ned. 8 iki 1 

front-M vakarinėj gatvės pusėj
LANKYKITE ARTIMIAUSIUS JUMS MUSU GRAŽIUS ŠIORU1MIUS.

North Side Sankrova 
3945-47 Lincęln Avenue

Arti Irving Park Klvd. Lakeview 8200
Atdara Utarn., Ketvergo, Subatos vakarais

1930 Modelis

Tai yra tikrai puikiausias setas, kokį pini
gas gali pirkti. Absoliučiai be ūžimo, o 
tonas yra taip tikras, kad jis stačiai atne
ša artistą į jūsų namus. Nėra abejonės, 
kad Kolsterio kokybė viršys bile kokį ra- 
dio markete, nežiūrint jo kainos. Jus tu
rite užgirsti Kolster, kad suprasti naujau
sius įvykius radio srity. Mes kviečiame 
jus ateiti į musų sankrovą dėl nemoka
mos demonstracijos. 1930 Modelis yra 
dabar parduodamas šioj sankrovoj už 
cash ar lengvais išmokėjimais.

TABOR SUPPLY CO
3514-20 West 26th Street

“Jūsų Rakandų Sankrova”

KAINOS ATPIGINTOSVisai Nauji
Scbeen-Grid

RADIO
Modelis 55 su nauju kabinetu kaip 

parodoma paveiksle

Tik biski įmokėti
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

’*“$109 Be

JOS. F. BUDRIK. Ine
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nomija. Apie tarptautinę taiką ir susitarimą su kaimy
nais kalba net ir tokios valdžios, kuriose iki šiol turėjo 
daugiausia įtakos militarizmas, kaip, pav. Francijos 
valdžia.

Šitoje naujoje atmosferoje darosi vis sunkiau ir 
sunkiau atsilaikyti diktatoriams, ir todėl mes matome, 
kad beveik visose diktatorių, valdomose šalyse šiandie 
reiškiasi kriziai.

Gal netrukus susilauksime, kad ir Lietuvoje paliaus 
veikę karo lauko teismai, kurie‘S^vo kruvinais nuo
sprendžiais kelia pasibaisėjimo jausmą tarp Lietuvos 
išeivių užsieniuose ir visame civilizuotame pasaulyje.

BĖGA Iš SKĘSTANČIO LAIVO
Jurininkų yra seniai pastebėta, jogei žiurkės grei

čiaus, negu žmonės, pajunta, kad laivui gręsia pavojus 
nuskęsti, ir jos iš tokio laivo šoka į vandenį ir bando 
priplaukti krantą.

Kaip iš skęstančio laivo žiurkės, taip šiandie iš so
vietų valdžios įstaigų bėga bolševikų tarnautojai. Visai 
neseniai didelio skandalo sukėlė Europoje sovietų amba
sados patarėjo Besiedovskio pabėgimas iš atstovybės 
Paryžiuje; dabar du sovietų valdininku pabėgo iš atsto
vybės Berlyne.

Besiedovskis nutarė bėgti iš sovietų atstovybės, 
kuomet sovietų valdžia įsakė jam važiuoti Maskvon ir 
pasiaiškinti. Jisai atsisakė pildyti tą įsakymą, numany
damas, kad jam Rusijoje gręsia panašus likimas, kaip 
šimtams kitų bolševikų valdininkų, drįsusių pakritikuoti 
Stalino politiką. Maskva tuomet atsiuntė savo slaptą 
žvalgybos tarnautoją iš Berlyno j Paryžių neva daryti 
“reviziją”, ir pastarasis bandė Besiedovskį suareštuoti 
atstovybės name. Besiedovskis spruko pro užpakalines 
namo duris į kiemą ir, perlipęs per aukštą tvorą, nubė
go šauktis Paryžiaus policijos pagelbos išvaduoti jo šei
myną, pasilikusią ambasadoje.

Kai Besiedovskis šitokiu negirdėtu diplomatijos is
torijoje budu ištruko iš bolševikų “čekos” nagų, tai 
Maskva paskelbė, kad jisai išeikvojęs milžinišką sumą 
sovietų valdžios pinigų ir dėl to pabėgęs, kad jam gra 
ginusi bausmė už šitą kriminalį nusidėjimą.

• Dabar Berlyne atsikartojo panaši istorija. Du aukš
ti sovietų ambasados vaidininkai, būtent, socialio sky
riaus viršininkas Levinas ir krutanrųjų' paveikslų pro
pagandos galva Jereris, gavę įsakymą tuojau grįžti j 
Maskvą, užuot paklausę įsakymo, pabėgo iš ambasados 
Sovietų valdžia dabar skelbia, kad juodu esą kaltinami; 
dėl išeikvojimo sovietų pinigų.

Vargiai kas galėtų pasakyti, ar teisingi yra tie kri
minaliai Maskvos kaltinimai prieš savo diplomatinius 
tarnautojus, ar ne. Bet yra labai įtartinas dalykas, kač 
šitie kaltinimai būna iškelti tiktai tuomet, kai valdinin 
kas pabėga iš tarnybos ir pradeda spaudoje atakuoti 
savo buvusius viršininkus. Besiedovskis, sakysime, nau
dojosi iki paskutinio laiko pilnu savo valdžios pasitikė
jimu. Jisai turėjo aukščiausią vietą Paryžiaus ambasa
doje po Dovgaievskio. Kai ambasadorius Dovgalevskk 
buvo sovietų valdžios pasiųstas į Londoną tartis su 
Anglijos valdžia dėl diplomatinių santykių atnaujinimo., 
tai ambasados patarėjas Besiedovskis tapo paliktas am
basados galva Paryžiuje. Ir po to Maskva skelbia, kad 
tas žmogus esąs vagis, išeikvojęs valdžios turtą!

O dabar, kai pabėgo du tarnautojai iš Berlyno am
basados, tai ir juodu tapo apšaukti vagimis.

Atrodo, kad tuos kaltinimus sovietų valdžia sugal 
voja tyčia, norėdama atkeršyti buvusiems savo žmo
nėms už tai, kad jie atsisakė tarnauti Stalino diktatū
rai.

Antra vertus tečiaus, jeigu tie kaltinimai yra tei
singi, tai kokiais elementais yra užpildytos sovietų val
džios įstaigos? Ar tai yra tikrai “žiurkės”, kurioms rupi 
tiktai paėsti valstybės sandėliuose?

Kada žiurkės ima bėgti iš laivo, tai blogas ženklas!
P. S. Šis straipsnis jau buvo parašytas, kuomet už

tikome “L. Žinių” spalių 25 d. laidoje šitokią žinią:
“ ‘Rul’ praneša, kad Sovietų politinės atstovy

bės skyriuje Hamburge nusišovė tarnautojas Gold- 
šteinas. Jis buvo tabako specialistas ir buvo koman
diruotas užsienin, kad supažindintų su savo specia
lybe atstovybės komunistus. Bet prieš Goldšteiną 
pradėta intriguoti ir rašyti donosus. Goldšteinas 
buvo iššauktas į Maskvą, bet bijodamas Sovietų po
litinės policijos (G. P. U.) persekiojimų, nusižudė.” 
Taigi, vieni bėga iš “vienintelės proletarinės val

džios”, kiti žudosi.

Praloto K. Olšausko 
byla

(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Pralotas Olšauskas negalėjęs 
’ UstjiamauskienėM žudyti diel 

estetinių sumetimų

Paskutiniam žody pralotas 
Olšauskas dėstęs visokius pasi
teisinimo motyvus. Be ko kita 
pralotas Olšauskas pasakęs, 
kad, girdi, Ustjanauskienes žu
dyti jis negalėjęs ir dėl to, kad 
jis, turėdamas aukštą skonį ir 
gerą estetikos supratimą, butų 
galėjęs žmogų žudydamas terš
ti toki gražų Lietuvos kurortą. 
Jis, girdi, buvęs Raudonojo 
Kryžiaus valdyboj ir dabar nei 
š šio, nei iš to imsiąs ir ter
piąs gražiausią Lietuvoje poilsio 
vietą.

Ir dar ne viskas: kam jam 
.•eikėję virvės, — Ustjanauskie- 
lė turėjus ant kaklo šarfiką, 
ai jei jau bučiau buvęs girtas,

— teisinąsis’ pralotas Olšauskas,
— ar netekęs proto ir smaugęs 
Ustjanauskienę, tai, sakąs, bu
liau smaugęs šarfiku, o ne vir
ve.
Pralotas Olšauskas siūlęs naują 

premiją
Baigęs kalbėti apie Ustja- 

lauskienės nužudymo galimu
mą ir budus, pralotas’ Olšauskas 
zėl pasiūlęs naują premiją, bū
tent, kas įrodysiąs, kad jis au- 
;omobiliais važinėjęs su damo
mis, tam tuojau išmokėsiąs 
10,000 lt. (Ankščiau, kaip žino
ma, jis siūlė 100,000 tam, kas 
suras jo nors vieną vaiką).

Tas praloto Olšausko pasiu- 
ymas kuluarus gana sujaudino, 
les čia pat atsirado keletas 
šmonių, kurie sakė esą tikrai 
natę pralotą su moterimis au- 
.omobiliu važinėjantis ir terei
kią tik 10,000 lt. paimti. Vie
las šoferis praloto pasiulymu 
•imtai patikėjo ir jau buvo be- 
jiveržiąs j duris. Girdi, aš kelis 
tykius vežiojau jį su moteri
mis...

Prašąs išteisinti
Baigdamas paskutinį žodį, 

pralotas Olšauskas dar sykį pa
kartojęs, kad su Ustjanauskie- 
ne nieko bendra neturėjęs, jos

nenužudęs^ esąs visai nekaltas 
ir prašąs teisiną, kad jį ištei
sintų.

Paskutinius žodžius, sako, 
pralotas Olšauskas ištaręs labai 
susijaudinęs, — tai esą pirmas 
jo susijaudinimas teismo salėj, 
— aukštesniu balsu ir, užgėręs 
šalto vandens nervingai atsisė
dęs už savo piupitro.

Tada, sako, teismas sustatęs 
klausimus, ar pralotas Konstan
tinas Olšauskas kaltas, ir jei 
kaltas, tai kuriuo įstatymu ei
nant turi būti nubaustas.

keturi, sako, mirę... Jie trys 
ir-gi greitai mirs.

Elektros nėra. Mes atsinešėm 
lemputę.

Motina sako: Aš nemirsiu, 
bet jis jau nežinau ką šneka...

Vaikai trečia diena jau duo
nos neturi. Tėvui nereikia duo
nos—jisai jau ir vandens ne
nori...

Klausiame, teiraujamės ir 
apgailestaujame. Tėvas sten
giasi kaž-ką pasakyt, bet neiš
taria. Galų gale supratau: jisai 
•prašo šilto pieno. “Pieno— šilto 
—puoduką”— pasakė ir nutilo.
Gretai iš restaurano 

šilto 
re. 
nius

moka ir nemoka Joną ėsti. Bet| 
jinai ėda ir tiek. Ir dar kaip...

O jisai, tasai burdingierius ir 
mato ir tyli. Ir jisai velnią 
galvoja—jisai, iš dalies, neno
ri visiems savus matytus daly
kus pasakoti...

Ir .viskas ramu šitame fron
te, ir visuomet bus ramu...

Jono jau nėra, o Ona jau 
trečią divorsą vakar gavo. Bur
dingierius jau mirė...

žodžiu sakant viskas ir visur 
ramu.—Mat.

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

. A. COMJACOFF
Balėtinė mokykla šo-____
kių ir muzikos visų 
dailės formų. Klasinių 
“Toe,” Charakteringų 
Akrobatinių, Rusiškų 
Ispaniškų, Orientalių
Moderninio Baleto šo-H 
kių klasės dėl suaugu-H 
siu ir vaikų, profesi' t,-.- ,
nalų ir pradinių. Trys^MgM 
lekcijos duodamos pra
džioje dykai.
218 S. Wabash Av. tel. Webster 3773

NAUJA TARPTAUTINĖ ATMOSFERA

Nuo to laiko, kai Darbo Partija paėmė į savo ran
kas valdžią, pradėjo susidaryti visai kitokia atmosfera 
tarptautiniuose santykiuose. Anglija su Amerika šau
kia valstybes sumažinti ginklavimąsi juroje; buvęs Bri
tanijos protektorate Egiptas rengiasi patapti nepriklau
soma valstybe; Indijai tapo viešai prižadėta pilna auto-

PASKUTINIS 
ŽODIS

Kaulą grauždamas šašuotas 
šuo mus nuvedė laiptais žemyn, 
o džiovos baigiama keturių me
tų basa žmogystė atidarė api
puvusias duris.

Musų nosys pyko, bet mes 
nesupratome kame dalykas: ar 
tas dvokiąs oras iš skerdyklų, 
ar iš šių namų... Vis-gi čia 
žmonės, sakau, reikia pažiūrėt.

Vyras guli skarmalais užsi
dengęs ir sunkiai alsuoja, o 
moteris ir-gi jau guli, bet dar 
pusėtinai gyva. Trys vaikai,

RAMOVA
THEATRE

3b t h and Halsted Streets

Nedėlioj, Lapkričio 
10

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“The Giri from 
Havana”

dalyvaujant
Loti Lane, Paul Page ir

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija

“Bride’s Relations” 
Kalbančios žinios

Šiandie ‘‘Street Giri”

Didžiausis Nupiginimas Radio 

Atwate r Kent 
Screen-Grid

RADI O

Kabinetai pagal tamstų skonio 
Tiubas garantuojame po kontrak

tu čielus metus' ir patarnavi
mų 2 metus.

$10.00
i mokėti ir $2 kas savaitė

Tokiais išmokėjimais tai kožna 
šeimyna gal įsigyti sau puikiausių 
Radio iš musų krautuvės. šau
kite mus šiandien ant telefono.

$109.00
Su viskuom ir augšČiau.

GENERAL RADIO STORE
3856 Archer Avė., near Rockwell St.

Telefonas Lafayette 6195. Chicago, III.
M. SH1LS, inžinierius, biznio ved. A. M. MILLER, kredito manageris

atnešė 
pieno, bet tėvas jau negė- 
Jisai mirė šiuos paskuti- 
žodžius sunkiai ištaręs.

—Mat.

NIEKO NAUJO VA KARŲ FRONTE
Kriaučius siuva, 
kriaučius mato, 
o velnią galvoja.—

Kriaučius mato Joną ir Oną. 
Jiedu ir susipeša ir pasibučiuo
ja ir vėl susimuša... Tai jau to
kia Dievo valia. Bet kokių vel
nių šį vakarą Jonas įtokis smar
kus? Jisai ir geria ir negeria, 
o vistiek smarkus. Jisai ot taip 
sau smarkus ir gana.

Ona ir smarki ir prašmatni— 
ką tu čia jau padaryki. Jinai ir

70° Pavasari° Šiluma 
Kiekviename Kam
baryje tiktai su

Radiator Apšildymu
Leiskite mums suteikti jums apskaičia- 
vima kainos American Radiator apšildymo 
įrengimo, be jokiu pareigu iš jusu puses, 
geriausio koki pinigai gali pirkti, nežiū
rint kek mokėtumėt. Jus nusistebėsite 
kaip pigiai galima tai atlikti su pirmos

Ideal Redflash Boileris klesos nauja medžiaga.

24 mėnesiai išmokėjimui

AJAX HEAT1NG CO
5200 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 5751 ar Prospect 5749 
Pašaukite ar ateikite pas mus šiandie.
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ČIKAGA

Dvasiški Susirinkimai Kai kas iš Čikagos praeities 
ir dabarties

Bus laikomi kasdieną per dvi savaites, išskiriant 
pirmadienius. Prasidės nuo 10 d. lapkričio ir tęsis 
iki 24 d. šio mėnesio.

Raymond Chapel svetainėj
816 W. 31st Street
Pradžia 7:30 vai. vak.

Įvairus programas, specialė muzika. Kalbėtojai lie
tuviai ir anglai. Chorai ir kitokį pamarginimai.

įžangos mokesties nebus.

Psalmos stokjardams.

Skerdyklų ir vertelgų gyvu
liais biznis Čikagoj augo ir plė
tėsi. Į stokjardus 1872 metais 
atgabenta gyvulių dvigubai 
daugiau, ne kad 1870 metais. 
Gi 1885 metais čia nugalaby
ta vien kiaulių 5,000,(XX).

Ir kartu su stokjardų biznio 
kilimu garbė mėsininkams 
skrido ne lik apie vjsą žemę, 
bet ir į dangų, štai pamoks
las — geriau bus pasakyti, psal
mos — stokjardams. Tai yra 
kalba New Yorko politikie- 
riaus, S. B. Ruggles:

“Aiškus likimas ir aukšta 
vieta šio skaistaus svirno 
(šiaurvakariuose), kurio zykan
tis centras yra Čikaga, maty
ti taip riškiai, kaip saulė dan
guje. Jis, be abejonės, yra pa
žymėtas Dievo pirštu šiuose 
plačiuose žemės plotuose ir van
denyse, kad musų ypatinga pa
reiga yra maitinti ne tik pa
čius save, šiame Naujame Pa
saulyje, bet ir tą gerbtiną, sa
manomis apaugusią tėvynę 
siųsti jai gausaus maisto, o su 
juo ir priemones aukštesniai 
civilizacijai, ir tatai daryti tik
riausiu krikščionišku jausmu...

‘IKalbdkime apie garbingus 
(glorious) Vakarus, kaip apie 
milžinišką kiaulių tvartą. Kiau
lė ėda kornus, o Europa val
go kiaulę. Komai tuo bildu įsi
kūnija. Nes kas yra kiaulė, jei 
ne 15 arba 20 bušelių kornų 
ant keturių kojų?”...

Skerdyklų baronai
Kai kurie biznieriai įrodinė

ja, kad jie atlieka didžiausią 
patriotinį darbą, jei susikrau
na pinigų. Bet Ruggles eina 
toliau. Jis nurodo, kad pats 
Dievas pažymėjęs Čikagą ir 
stokjardus savo pirštu. Taip 
gali kalbėti biznis arba jo gar
bintojai, kada jie pasijunta tik
rai galingi. Čikagos stokjardų 
baronai pasijuto apie kalbamą 
laiką galingi.

Amour pasidarė tikras 
“packer”. Jisai marinavo, sūdė 
ir rūkė mėsą ir siuntė ją į vi
sas pasaulio dalis. Vadinama 
“caniKid beef” buvo jo specia
lu mas.

šviežios mėsos parupinimo 
marketą dominavo atvykęs 
1851 metais iš Vokietijos žy
delis Morris.

Kita didžiulė mėsininkų 
kompanija buvo Libby, Mc 
Neil and Libby.

Šitokiems milžinams domi
nuojant skerdyklų biznį, išro
dė, kad naujiems vietos nebė
ra. O betgi ątsirado dar vie
nas. Tai buvo Gustavus Swift. 
Keliais atvejais jis buvo prie 
bankroto kranto, bet išsilaikė. 
Konkurencija ėjo tarp šių kom
panijų atkakliausia.
Tik kiaules žviegimo negalėjo 

sunaudoti
Varydami atkakliausią kon

kurenciją vieni su kitais, Či
kagos skerdyklų baronai sten
gėsi pasinaudoti visu, kuo ga
lima iš kiaulės, veršio ar ave
lės. Jie pradėjo gamin
ti šimtus vadinamu “by- 
produets” — muilą, peiliams ir 
šakutėms rankienas, zuparą, 
klijų ir kitus dalykus.

Kalbama, kad Gustavui Swif- 
tui priklausąs pasakymas: “Pa
kuoto j ai sunaudoja viską, iš
imant kiaulės žiegimą”.

Gal Swiftas ir nėra pasakęs 
tų žodžių. Faktas betgi yra 
tas, kad jis buvo labai budrus 
gaspadorius. Nurodoma, kad 
jis dažnai išeidavęs pažiūrėti 
upelio, į kurį buvo suvestos 
srutams nuotakos. Ir jeigu pa
matydavo, kad upelyje pluda- 
riuoja riebalų, — na, tai jau 
tas ar kitas superintendentas 
gaudavo peklos, jei ne kiką iš 
skerdyklų.

Raistas — Jungle
Augo kiaulių baronų turtai, 

augo jų galybė,; augo ir> auto
ritetas pačių pakuotųjų “so- 
saidės” akyse. O tuo tarp blo

gėjo sąlygos, kuriomis dirbo 
darbininkai. Blogėjo ir stan
dartai gaminamų stokjarduose 
produktų.

Štai pasirodo Uptono Sinclai- 
ro veikalas “Ralistas”, kurio 
vertimas ir lietuvių kalba yra. 
Knyga turėjo didžiausio išsi- 
platinimo. (Sujudo čikagiečiai, 
sujudo ir Amerika.

Prezidentas Rooseveltas slap
ta pasiuntė du tyrinėtojus į 
stokjardus. šie ištyrė, parašė 
raportą, nuplaunantį kiaulių 
baronus baltai. Rooseveltas vėl 
paskyrė keletą tyrinėtojų, šie 
jau parašę kitokį nunirtą. Sa
koma, Rooseveltas su tikru 
smagumu pasiuntęs šį rapor
tą kongresui. Mat, Rooseveltas 
kai kada mėgdavo duoti “ki
ką” aukso veršiams, jei pasi
taikydavo gera proga.

Ilgai' netrukus, pasirodė kon
grese Beveridge bilius, liečiąs 
stokjardus. Šiandien, esą, dau
gelis buvusių stokjardų ydų 
prašalinta.

Šiandie taipjau pasikeitė ro
lėmis ir pakuotojų kompani
jos. Armouro kompanija, nors 
nešioja seną vardą, perėjusi į 
kitų rankas. Swifto, nors jau
niausia kompanija, tur būt 
yra1 tvirčiausia. ,

čikagietis.

Bridgeport
Bimba gavęs “otstavką”

Bridgeporle eina kalbos, kad 
smarkusis komunistų rėksnis, 
Bimba, esąs pašalintas iš ko
misarų gazietos.

Kodėl? Kalbama, kad komi
sarų gazietos štabų kiti nariai 
negalėję susitaikyti su juo.

Bimba, girdi, buvęs atsiųstas 
Chicagon komunistų partijoj. 
Dabar, Bimba busiąs g-enera- 
lis komunistų organizatorius. 
Jis važiuosiąs po Ameriką ir 
spyčius laikysiąs.

Bridgepsrtietis,

i < • i

NAUJOS ŽEMOS
K AINI S!

Atdara

iki 3 p. p.

Modcl »>

DYKAI 
PRISTATYMAS

ĮVEDIMAS

“Mid-West būdas yra 
lengviausias būdas”

30 DIENŲ
DYKAI BANDYMAS

Liboral

your old
mutica!

inatrument

4 >

2
 metų 
dykai 
aptarnavimas

a!l3wanct> on

Atdara kiekvieną vakarą iki 10 vai.
6136 S. HALSTED ST. NORMAL 9431

f OAKLAND
Praneša Paskirima Savo Atstovų

MILDA AUTO SALES
' ‘ r } • i f ,

806 West 31st Street

Nepamirškite!
I

Jos. F. Budrik,
INC.

RADIO KRAUTUVE CHICAGOJE 
TURI DIDELĮ RADIO 

IŠPARDAVIMĄ

Armour ir Ko.
Armour kompanijos įsteigė

jas buvo Philip D. Armour. 
19 metų boisas, jisai 1851 me- 
tais išvyko Kaliforiiijon. 1863 
metais sugrįžo ir apsigyveno 
Milwaukee. čia susidėjo su 
John Plankingtonu. 1867 me
tais buvo suorganizuota Ar
mour & Co. Čikagoje biznį pri
žiūrėti buvo Philipo brolis Juo
zas. Jam susirgus, Philipas per
sikraustė gyventi Chicagon.

JUS GALITE DĖVĖTI
Amerikos Puikiausius

OVERKAUTUS
be EXTRA kaštų!

Nepamirškite užsistatyti savo radio 
kiekvienų sekmadienį po pietų 

4:30 iki 5 vai.

Iš Stoties.
W. H. F. C.

228.9 metry arba 1310 kilocycles

TAUPYKITE SA-* 
VO PINIGUS 

Pirkdami Kailinius 
Kautus Dabar 

Padidinus muitus ant įvežamų
jų kailių iš užsienio, kainos ant 
kailinių kautų pradėjo kilti augš- 
tyn ir pakils dar gerokai augš- 
čiau. Todėl tuojaus pirkdami kai
linius kautus sutaupysite daug 
pinigų dėl savęs.

Kas neturite Radio, meldžiame atsilanky
ti nedėlioj i musų krautuvę nuo 4 vai. po 
pietų. Išgirsite gražų radio koncertų lie
tuviškai.

Rengia

JJos. F. Budrikv

INC.

3417 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

Svarbus Pranešimas 
Chicagos Moterims
Nepaprasta Proga Chicagos ir 

apielinkė Lietuvėms moterims įsi
gyti kailinius kautus (Fur Coats) 
nupiginta kaina. Mes turime ry
šius su didele kailinių kautų Ben
drove, kur galima rasti didžiau
sią pasirinkimą Chicagoj. Kada 
didžiuma krautuvių daro didžiau
sius išpardavimus norėdami atsi
kratyti seno stako, pas mus rasi
te didžiausią pasirinkimą naujų, 
šviežių kautų už nužemintą kai
ną. Musų krautuvėj jus nera
site nei vieno seno kauto. Todėl 
kviečiame visas moteris pasinau
doti šiuom musų pasiulymu.

BURBA CLOAK 
SHOP

3214 So. Halsted St.
Tel. Victory 2477

Jus galite dėvėti geriausius—be cxtra kaštų! Mes tą užtikrina
me! Jus gulite čia pirkti overkautus ir siutus puikiausių audeklų 
■ir pasiuvimo—ir betgi mokėti ne daugiau, kaip už paprastus dra
bužius. ši yra visai skirtinga sankrova, kuri pasiūlo jums tik 
geriausias kokybes už pastebėtinai žemas kainas. Tūkstančiai naujų 
stilių ir patternų pasirinkimui—jūsų didumo ir modelio. Ateikite ir 
pamatykite kaip gerai mes galime pritaikinti jums. Jus nusistebė
site radę tiek daug kokybės už tokias žemas kainas.

Marškiniai, Skrybėlės, Kaklaraikščiai
Jus busite patenkinti musų parinkimu vyrų reikmenų ir daugiau 

negu patenkinti musų žemomis kainomis.

TIRNER BROS.
“VVest Side’s Greatest Clothicrs”

Halsted at Roosevelt
/

ATDARA SUB. IKI 10 V. V. NEDĖLIOJ IKI L VAL. PO PIETŲ

D. KURAITIS, Savininkas

Mums malonu yra pa
skelbti paskirimų naujo lo- 
kalio pardavėjo-dylerio, ku
rio vardas ir patyrimas 
pilnai atitinka tiems griež
tiems reikalayimams, ko
kius statoma tiems, kurie 
pardavinėja ir aptarnauja 
Oakland ir Pontiac Six au
tomobilius.

Mes pasitikime, kad jus 
pasimatysite su šiuo na j u 
pardavėju. Apsilankykite
pas ji prie pirmos progos- Leiskite jam parodyti jums 
naująjį All-American Six, kurio didelė jėga, nepaprastas 
veikimas ir viliojantis gražumas pravdfiė visai naują su
pratimą moderninio automobilio.

Leiskite jam nurodyti daugeli nepaprasto gerumo ypa
tybių, kurias užveria savyje naujasis Pontiac Big Six 
didelis, pošnus, gražus ir patogus karas, su Fisher bodies— 
didelio karo jėgą, kurią teikia naujas, didesnis L-head moto
ras—jo didelio karo greitumą, didelio karo saugumą ir 
švelnų patvarų veikimą.

Be naujų nepalyginamos vertės karų, šis pardavėjas yra 
taipgi įgaliotas pardavinėti “Good Will” vartotus karus— 
užtikimą, nebrangią trasportacijos priemonę, užtikrintą 
griežto nusistatymo teikti teisingą vertę už kostumerio 
dolerį.

Musų naujas pardavėjas mielai jus pasitiks kaip tik 
jus rasite laiko užeiti pas jj. Ateikite pas jį greitai!

OAKLAND MOTOR CAR 00.,
PONTIAC, MICH.

Naujasis Naujasis
OAKLAND PONTIAC
ALL-AMERICAN S1X BIG SIX

$1145 iki $1375 ' $745 iki $895
Visos kainos f. o. b. dirbtuvėj

OAKLAND-PONTIAC
S1XES 

GENERAL MOTORS GAMYBOS
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Tarp Chicagos
lietimų

Lietuvių Valanda 
per Radio

[ Rengia “Naujienos”, Jos. 1 
Budrikas ir Ilarry Alter Gi 
Majestic Radio atstovai.]

»s \VLS. Programo laikas 
iki 9 valandos vakare, 
šiame programa, kaip maty- 

jš paduoto žemiau surašo

sytojų yra klauso, ar dalyvaus
.A. \'anagaitis programe ir ka
da. Dabar matote, kad Vana- neriai
gailis bus “star” ateinantį an
tį adi d i. Rep«n(.

Marąuette Park
Rudens šaltcsniain vejaliui 

papilius ir orui atvėsus, sukru
to, sujudo SI.A. 260 kuopos 
darbuotojai prie darbo, kad pa
auginus kalbama kuopa nau-
jais nariais ir kapitalu dvi 
gubai — iki ateinančiam SI .A 

siu-į seimui, kuris Įvyks 1930 m. 
nuo

Konleslo pazulintai jau pa-' Kad sustiprinus konteslantų 
sirodė. Pirmieji konleslo pio- bendrus ryšius ir išdirbus ge- 

jaunuoliai resnius veikimo planus, nular- 
beisbo- ta, kuopos susirinkime, sureng- 

» i t i šeiminišką vakarėli, kuris 
L, š. m., pp.

kuopos 
j”Marqiicttc Maroons”, I 
les jaukto nariai. Jie stojo 

darbu ir parodė rezultatus, pri-■ Įvyks lapkričio 30 d 
| duodami jaunuolius kandida- Vilkų namuose, 6616 So. Gail
ius, kuri'? suliko stoti po SLA. fornia A v?., Chicago. Kviečia-

' vėliavą. Taipgi jaunuoliai kon-jme visus kuopos narius atsi- 
Icstantai pareiškia, kad jieilankyli į kalbamą vakarėlį, nes 

prirašyti kiekvieną 
ir dorą jaunuolį, mer- 
nha vaikiną, kurį tik 

gy ve n a n t M a re į u? 11 e
įpielĮnkėj, laike kontes- 
o, vyrai, už lokį drąsų 

paieiškimą! Taipgi girdėjau, 
kad ir senesnieji kuopos na
riai stoja i frontą ir bandys karna kuopos 
nepasiduoti jaunuoliams. Lai- minacijcs 
kas parodys, katrie dauginus i Pildomąją Tarybą, 
dovanu laimės. c

gailę

už $1.00 įžangos bus daug įvai
rumo, kaip tai: skani 
nė, saldžių gėrimų, 
dainų, kalbų ir lt.

Prie progos turiu 
kad gruodžio 1 <1., š. 
kuopos nariu priešrnetinis su
trinkimas, knfiame bus ren- 

valdyba ir no- 
kanclidatų i SLA.

Tad kiek- 
i vieno nario priderniė būtinai

vakari e- 
muzikos,

priminti, 
m., įvyks

ypatiškai dalyvauti kalbamame Įspūdžiu — nekurie išlošė net (pustai, pyragaičiai, kava ir kt.
• • « a asusirinkime.

K, J. Mačiukas.

SPORTAS
GOLFO SEZONAS

ir 
d

Vasara prabėgo riščiomis 
žiema jau artinasi, atslenka, 
su ja prasideda golfininkų nuo
bodžios dienos. Bet per vasarą 
lošdami golfą jie Įsigijo daug

čempionatus, kiti prizus. Kad 
pabaigoj vasaros sezono pasi
dalinti įspūdžiais, golfininkai 
rengia savo bankietą, kur su 

i ceremonijomis yra pagerbiami 
čempionai ir įteikiami prizai 
laimėtojams.

Bankietas Įvyks subatos va
kare, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 2133 So. Halsted St. 
Vakarienė specialiai prirengta: 
vištukai, baravykai, dešros', ko-

Po vakarienės bus Įteikta trofi- 
jos ir prizai šio sezono golfo 
turnamentų laimėtojams. Trofi- 
jos šiais metais itin gražios, 
prizų yra daug ir gerų. Ban- 
kietas bus gražus ir Įspūdingas. 
Kviečiame visus atvykti.

—L. G. K. Golfo Komitetas.

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

Jeigu Jus dar Neturite Apšildymo 
Planto Savo Namuose,

Chicagoje. \
Tam tikslui kuopos pereita

me susirinkime lape nutarta 
pravesti 6 mėnesių laikotarpio 

‘■mirguoja” musų komp. A. Va- kontestą naujiems nariams pri*
nagaitis. Ve programo nuine- rašyti. Konlestas tęsis iki ba
liai: L Steponavičiaus - Bijau- lardžio l <1. 1930 m. Kon les- 
sko orkestras; 2. komp. A. Va-Jautai gali Imli kiekvienas kuo- 
nagailis; 3. Orkestras; 1. Mer-lpos narys bei nare, ir už pa
ginu trio; 5. Orkestras; 6. Ona sidarbavimą bus suteiktos do- 
Berkiul'e, soprano; 7. Orkos-į vanos kiekvienam; nealsižvel- 
tras; X. A. Vanagaitis; 9. Mer-įgiart ar kontestantas prirašys 
ginų trio; 10. A. Vanagaitis; daug arba mažiau naujų na-1 
II Surprise. rių, bet dovaną aplaikys kiek-

Daugelis šių programų kinu-'vienas sulig kuopos nutarimu.

Svarbus Pranešimas!!!
Special išpardavimas tiktai subatoj ir 

Nedėlioj, lapkričio (Novemher) 
. 9 ir 10,1929

Pirmas ir paskutinis išpardavimas kad bus 
galima nupirkti Rezidencijos arba / Biznio 
lotus su tokiu mažu {mokėjimu

$10.00
Gražioj Lietuvių Kolonijoj Spring Forest 

(buvusis Willow Springs)
Kainos lotų $300 ir aukščiau. Likusius per 
5 metus su mažu mėnesiniu mokesčiu pagal 
Kazwell Budget Planą.
Pasinaudokite proga ^langiau tokių išpar
davimų nebus.

S. P. KAZWELL & CO.
S.P.Kazlauskas ir Kazwell, tai ta pati ypata

2839 W. 63rd Street, Republic 8899
SUBDIVIZIJOS OFISAS: 

Archer Avenue ir Spring Street 
Spring Forest, III.

laikyti toki dideli staką iki ateinan-

Kaina su viskuo

$79.50
REX RADIO SHOP

3343 So. Halsted Street
Del

M

I

M ALT TONIG'O
arba

Extra Pale Alaus

GRABORIAI

Telephone Lafayette 0727

XI

mviaoaATiH®
OOO TOA CONVAlt«C«r<T 

RtmtSHlNO

SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero, III.
Telephone Cicer« 3794

3201 AUBURN AVĖ. TeJ. Boulevard 3201

'tf*>

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Didžiojo Ofiso Telefonai: Yards 1741 ir 1742

4605-07 So. Hermitag'e Avė

' Yviiie t/iere with a Crosley

Jus vis dar turite laiko ji įsivesti pirma 
negu ateis tikrieji šalčiai, jei veiksite 
urnai.
Mes galime sutaupinti jums pinigus, nes mes vis dar 
turime dideli pasirinkimą boilerių ir radiatorių stake 
ir mes nenorime 
čių metų.

telefonu ir mes pasiųsime vieną išPašaukite mus
musų apšildymo inžinierių, kuris dykai suteiks jums 
labai gerą apskaitliavimą. Paduokite mums užsakymą 
ir jus turėsite šilumą į vienos savaitės laiką.
Mes parduosime jums šiuos plautus ant lengvų mė
nesinių išmokėjimų. Musų inžinierius padarys reika- 

jums visus reikalingus Įrankius visiškai dykai.lingą braižinį ir taipjau duos
Veikite greitai. Tai išeis jums’ ant naudos

M. LEVY & COMPANY
2117-29 South State Street, Arti 22nd St.

Atdara vakarais iki 8 vai. Telefonai
Atdara nedaliomis iki 1 valandos po piet Calmnet 0642-0643-0644-0645

Mes Kalbahie Lietuviškai
Naujas Crosley Radio, gražus kabinetas su 
dynamic speakeriu, su viskuo. Nieko dau
giau nereikia pirkti. Dykai įrengiame jūsų

1 namuose. Garantuojame.
Galite mokėti tik po $2.00 į savaitę

Demonstravimo Jusli namuose šaukite
Telephone Boulevard 3986

Linksmas Balius
Lietuvių Tautiškos parapijos įvyks

Subatoj, Lapkričio-Nov. 9 d., 1929
Parapijos Svetainėje, 

3501 So. Union Avė. 
Pradžia 6 vai. vakare

Visus maloniai užkviecia
Klebonas ir Parap. Komitetas.

Vi

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

| A JA. Sj

Musų South Chicago Skyrius randasi prie 
9300 Commercial Avė. Telerona,sUin": ^?rtamcnl"s

EUDEIKIO ISTAi
Geriausiai ir Mandagiausiai Patarnauja Laidotuvėse

Kada tiktai jus būnate laidotuvėse, kuriose Eudeikis patarnauja, jus 
tuojau galite pamatyti, kodėl tūkstančiai šeimynų Chicagoje ir iš 
apielinkių miestelių pasirenka Eudeikio įstaigą laidotuvėms.

Jus pastebit, kad Eudeikio įstaiga puikiausiai prirengia laidotuves ir 
nuramina gimines ir draugus mirusio asmens.

Mažos graborių įstaigos negali suteikti panašaus patarnavimo, nes 
neturi įsitaisę tokių patogumų, kaip Eudeikio įstaiga.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St- Bartkus
3824 Deodor St., Indiana Barbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 162
s

Eudeikio įstaiga turi puikiausią koplyčią, gražius automobilius, di
džiausi pasirinkimą grabų ir patyrusius graborius.

Ir už tą visą geriausį ir mandagiausi patarnavimą laidotuvėse rokuo- 
ja mažiau, negu kur kitur. Ir tas pat patarnavimas yra teikiamas ma
žoms ir didelėms laidotuvėms.

/

. Nežiūrint kaip toli jus gyvenate nuo Eudeikio įstaigos, nubudimo va
landoje, mirus jūsų šeimynos nariui, visuomet kreipkitės į Eudeikj, 
čia gausite greitą, gerą ir mandagų patarnavimą.

□..j
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gai, nors buvo prisaikinta. Už 
tai moteris nubausta 45 die
nų kalėti.

Graboriai Lietuviai Gydytojai

fa

£lauiUu Ieško turtingo realsta 
tininko

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Nudarė pačią
Joseph Kadziloka, 

prisipažino nudt 
čia 
13(Mi Crystal st.
sišalinusi pirm 
kaip sakoma, dėl 
girtavęs. Vyras

Įvairus Gydytoįai 
GYDOReą. tel. Van Burcn 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

Saite 296, 1579 MUwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai do pietų

Akių Gydytojai
Pastaba: Maao ofisas dabar randasi 

vietoj

D

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectalYOUR'ritS

Night and Moming to kecp 
thernClean, Clear and Healthy 

Write for Free ^Eye Čare”
or t(Eye Beauty>, Book

Motino Co., Dcpt. II. S^9 E. Ohio St., Chicago

Mugu patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKUJ SPECIALISTAS

Palengvins akių' įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas 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 Ashlaiid Avė. 
Phone Boulevard 7689 

------- 0-------

Ieškoma Louis Gotlicbo, 3520 
Sheridan road, realestatininko. 

melų, Kaltinama, buk jis išpardavęs 
savo pa- stako ir bonų už $350,000, ku
liamuose 

buvo pa-

41

rie buvo negeri.
3307 Aubuiri Avė.

CHICAGO. ILL. 
O

Bridgeportas

Mary jųdviejų 
Pati 
keleto dienų, 
to, kad vyras 
iaiškina, kad

jis nudūręs ją, ba ji bėgioju
si su svetiniu vyru. Vaikai — 
vienas 13, o kitas 11 metų — 
matė įvyki. Tėvas jų išbėgo iš 
namų. O vaikus policija rado 
prie molinos kimo besimeld
žiančius.

Lašiniai iš Lietuvos
šiuomi pranešu gerbiamai 

Chicagos lietuvių visuomenei, 
jog lašiniai ir kitokie mėsos 
produktai atėjo iš Lietuvos. 
Todėl tamstos esate kviečiami,

■ kurie mylite, atvykti ir pasi-
l i. neteisingą lilldymą-‘pirkti gardžios mėsos iš Lietu 

45 dienos kalėti |vos.
----------- 1 Taip pat galėsite gauti iš 

Pripažinta, kad galvažudžio Lietuvos įvairios rųšies labai 
\Villie Doody byloje p-nia M ar-! skanių Birutės saldainių, gin- 
c.::ret Ryan liudijusi neteisiu-į taro karolių, brąsletų. špilkų ir 

kitokių dalykų. Užlaikau taip
gi saldžio medaus ir gardžių 
grybų. Krautuvė kasdien atda
ra iki 9 vai. vakaro. Nedėliomis 

i nuo 10 vai. iki 4 po pietų. Vi
sus kviečiu atsilankyti.

V. M. STULPINAS, 
3255 So. Halsted St 

Chicago, III.
Tel Victory 6122 

(Apg.)

SpeeiaJiataa gydyme chroniškų tr naujų li
gų Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atailan 
kjkit pai\ mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
■nas atidengs jūsų tikra ilgų ir jei nd apsi 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryd. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino itegzatninavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedb 
nuo 10 rvto ki 1 do nietu.

st.

Ofiso 
rietu, 

lioi

Phone
Hemlock 9252

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

Lietuves Ąkyserff 
MRS. ANELIA K? JARUSH 
l’hysical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu ratar- 
navimai teikiarnaB 
vi »o kiemą reika^ 
lama. Moderniška 

koplyčia veltui.
<103 S. Halsted St.

Chicago, I1L
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Graboriai

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

irLietuvis Graborius 
HataamąofojaB

2314 W. 23rd PL 
Chicago, IU.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

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.

JOSEPH VILIMAS;
Namu Statymo , 

•«* KONTRAKTORIUS

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aprietos 

CHICAGO, ILL.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSl

Nuo 2 11d 4:8fl ir nuo 7 iki 16
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 pa oiel

Telefoną* Canal *464

Ofiao Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Dr»xel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chlrargaa

Specialistai moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chkege 
arti Slst Street

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westeru Avenne 

Tel. lafayette 4146
VALANDOS:

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

DR. M. T. STRIKOL

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
VaL: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albaay Avenne 

Tel. Prospect 1930 
Valandos 24, 6-8, Nedėlioj 10-12Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika 

lams. Kaina prieinama.

3319 Atiburn Avenue

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

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

Canal 0084 Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius. 

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

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 0562 

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

ANTANAS STUIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 7 dieną, 12:05 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukęs 66 
m. amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Landžių kaime, Parnavos para
pijos, Kėdainių ap. Paliko di
deliame nubudime anūką Ka
zimiera Arstikį, Lietuvoje se
serį Marijoną Arstikienę, gimi
nes ir draugus. Kūnas pašarvo
tas randasi graboriaus S. M. 
Skudo koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
lapkričio 11 dieną, 9 vai. ryte 
iš koplyčios į Apveizdos, Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi- 
nęk.

11 Antdrto- ‘Stuikio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Kazimieras Arstikis, 1 
Gimines, Draugai ir 
Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Lietuviai Gydytojai
Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.
DR.A.J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Tel, Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

| || | ■ Į,..!... —

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

1646 W. 46tb St

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5208Kockwell St., Chicago, 11L

-

- Teklę Valio-

DRAKiij (gydytojai

Graboriai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akiniu de! visotfrių akiu

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

ALBERT DOLAN

Su malonumu atmindami mu- 
sunų ir brolį, kuris mirė 

metai atgal nuo šios 
pareiškiame jog mes 

tavęs labiau su 
Padangė at- 

; tavo malo- 
akys, tavo švelni šypsą 

visuomet stovi akyse ir

keturi 
dienos, 
pasigendame 
kiekviena diena! 
rodo nuolat pilka 
nios 
mums
mums atrodo jog mes dar ma
tome tavo veidą per ašaras ir 
širdies skausmus, jaučiamus 
šių liūdnų metų bėgyje.

Motina ir Duktė.

KO
O

i

JUOZAPAS BULAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

Visi A. A. Juozapo Dulaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo,
Moteris, Sunai, Brolis, 
Sesuo, Puseseres, Švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

JUOZAPAS GAIDIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

lapkričio 5 dieną, 1:30 valandą 
po pietų, 1929 m., sulaukęs pu
sę amžiaus, gimęs Spilgių kai
me, Klovainių parap., Chicago- 
je gyveno po numeriu 908 W. 
35 PI. Paliko dideliame nubudi
me seserį Zofiją Bandžius po 
pirmu vyrų Mazelskienė, švoge- 
rį Boleslovą, anūką Aleksand
rą, 2 puseseres ,
sunienę ir Ceciliją Petraitienę, 
pusbrolį Ludviką Valiosuną ir 
gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi tš. P. Mažeikos koplyčioj, 
3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
lapkričio 9 dieną, 2 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

. Visi_ A. A. Juozapo Gaidis 
^iminėti, <1 i ir pažįstami
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Švogeris, Anūkas, 
Puseseres, Pusbrolis ir » 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

M. D.
209 

St. 
vak.

A. M0NTV1D, 
1579 Milvraukee Avenue, Room 

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

Tel. Brunswick 4983
^Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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 Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir nakt|.
Koplyčia

Chas. 
Syrcwicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

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

../.Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

.......................................   y

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

DR. HERZMAN

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464. South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Anastazija Grmcevicienė
po tėvais Čeponiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 7 d., 11 vai. vak., 
1929 m.. sulaukus 62 metu amžiaus. Gimus Suvalkų red-, 
Seinų apskr., Šventežerio parap., Nemajūnų kaime. Išgy
veno Amerikoj 40 metų. Paliko dideliame nubudime dvi 
dukteris — Eleną Serevičienę ir Rozaliją Navadomskienę 
ir sūnų Vincą Grineevičių, tris žentus, vieną marčią ir 8 
mukus, podukrę Marijoną ir posūnį Motiejų. Kūnas pa
šarvotas randasi 2215 W. 22 St.

Laidotuvės įvyks antradieni, lapkričio 12 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į Aušros Vartų parapijos' bažnyčią, kurioje 
itsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iŠ ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Anastazijos Grincevičienes gimines, drau- 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai- 
jai paskutini patarnavimą ir atsi-dotuvėse ir suteikti 

sveikinimą.
Nuliūdę liekame,
Dukterys, Simus,
Laidotuvėse patarnauja 

Roosevelt 2515.

Marti, žentai, Anūkai ir Giminės.
graborius Lachavičia Tel.

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

Ekspertas tyrimo okiu ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt BIdg., kamp. 18 St. 2 aukttas 

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

karo. Nedaliomis nėra skirtu 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0528

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

. A. L. YUSKA 
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

K

Rezidencija:
f 4193 Archer Avė.

Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098 

......... ■ 1 ■■■■■y ■ j--------

Phone Boulevard 8483

DR. MARGER
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS '
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd

Rm. 6600 South ArtesLan Atomo 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

3201 3201

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS Telefonais Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 1® iki 1 
3265 So. Halsted St.

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46tb SL Chicago, UI

— Iš RUSUOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1562

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 2* matai 

OFISAS

4729 South Ashland Are., 2 lubos
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedil. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2860

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 780 
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Tahnan Av« 

Tel. Prospect 8525.

Dr. J. A. Roth
Gydyto jas-Chirurgas 

Vyrų ir moterų ligos 
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Tel. Hmnboldt 6484 

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

Phone Franklin 24M

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Rezidencijos tel. Midway 5512 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėbais ir Ketvergais 
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

PėtnyČiomis 1 iki 6 v. v.

Telephone Central 6920

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

• Nuo 9:30 iki 5 vai vak.
lx>cal Office: 1900 S. Union Avc 

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAUK
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 do piet
7 iki 8 v^l Kodėl, nuo 10 ib 1S 

Rez. Telephone Plaza 8201

Joseph V.Mockus, Jr.
Advokatas

756 W. 35th St. kaiupasėHalsted St, 
Tel. Yards 6423

Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
Kesideneija 4201 S. Mapl< wood Avė. 

Tel. Lafayette 1685
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Pirmyn Choro Atidai
Choro specialė i’epeticija 

Įvyks rytoj, nedėlioj, lapkr. 10 
d., Association House, 2150 W« 
North Avė., 10 vai. ryte. Visi 
dainininkai ir dainininkės buki
te laiku, nes antradieny reikės 
dainuoti per “Naujienų” radio.

—Valdyba.

džiu visas archivas Tarybos bus per
duotas Lietuvos Universiteto Istori
jos Fakultetui.

Todėl labai svarbu, kad susirinki- 
man ateitų buvusieji atstovai ir vei
kėjai Tarybos.

Susirinkimas atsibus “Sandaros” 
svetainėj, 3331 So. Halsted St., Chi
cago, III. Lapkričio 20, 1929 m., 
8:30 vai. Vakare.

Kviečia Chicagos Lietuvių Tary
bos Valdyba:

J. M. Locaitis, prez.
Dr. A. L. Graičunas, sekr.

PRANEŠIMAI

Linksmus Vakaras Lietuvių Tau
tiškos parapijos, įvyks subatoj, lap
kričio (Nov.) 9 dieną. Parapijos 
svetainėj, 3501 South Union Avenue. 
Pradžia 6 vaalrdą vakare.

Kviečiami atsilankyti.
Klebonas ir Parapijos Komitetas.

SO. CHICAGO.—Draugystė širdies 
Jėzaus rengia puikų Balių ateinan- 
Čioj Nedėlioj, 10 dieną l4ipkričio-No- 
vember, kuris įvyks po numeriu 
8756 Houston Avė, Daniuno Hali. 
Pradžia 7:30 m. vakare. Įžanga 50c. 
Baliuje nauji nariai priimami drau- 
gystėn nuo 18 m. iki 25 m. už dyką, 
senesni po vieną dolerį. Muzika bus 
puikiausia—iš Paryžiaus. Taipgi bus 
minkštų išsigėrimų ir skanių užkan
džių. Tad užkviečiame visus apielin- 
kčs lietuvius ir lietuvaites, be skiry 
tumo, kaip senus, taip ir jaunus į šį 
puikų balių. Visi busite užganėdinti, 
o kas praleisite šitą progą, tie gai- 
lėsitės, ale bus po laikui.

—Komitetas.

Pavargęs Kas Vakar
Ar iš darbo vakare parėjęs esi taip 
pavargęs, kad negali džiaugtis na
miniu šeimynos žydiniu? Ar kan
kina jave blogas apetitas, suirę vi
duriai, sukietėjimas, galvos sopėji
mas, iritacija ?

TRINERIO KARTUS VYNAS
prašalins jūsų negales. Jūsų viduriu 
negalės, ir kiti nuovargio pėdsakai 
išnyks, gryši namo linksmas ir 
džiaugsiesi visais vakarais savųjų 
tarpe. Trinerio Kartus Vynas išvalo 
vidurius, greitina virškinimą ir greit 
gerina jūsų ūpą. Visose aptickose. 
Nemokami sempeliai iš Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė., Chica
go, IU.

NEMOKAMAS SEMPELIO 
KUPONAS Dept. 24

Bronislavos Poškaitės
MUZIKOS STUDIJA

Mokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
phone, Klemeta. Kornetą. Trombone, 
Armonikos, Man- _____  ,
dolinos, Git a r o s, [■■■■■■■■■■I 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginiu in- || 
st I'uinentu. lavina || j 
ina dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce- 
nos ir balių šokius.
Del platesnių in- į. ’ 
formaci iii kreipki- 
tės:
1262 Archer Avė. B ' L

Telefonas H "! G
Lafayette 4787

------ O—----  \

(
ar __ n ^r<r. r mes

CLASSIFIED APS

Educational
Mokyklos

Vardas

Adresas

Miestas . Valstija

Dr. C. C. SINGLEY

CLASSIFIED ADYERTISEMENTS
h inuncial

Finansai-Psvskolos
Automobiles For ttent Exchange—Mainai

PASKOLINSIM nuo $b0 iki $800 už 
2'/2 nuošimčio ir lengvais ifimokėjb 
mais. Paskolas suteikiam Į 24 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2281 West Divislon St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

va-

STASYS CIBULSKIS
. ir

F. SABATAVICIŲS
Painters & Decorators
5234 So. Seeley Avė.
Tel. Prospect 3049
Tel. Hemlock 0658

Darbą garantuojame

Miscellaneous
Įvairus

CHEVROLET 4 durų sedanas, vė
liausio 1928 modelio. Aš turiu pa
aukoti ir parduosiu pigiai. 1909 So, 
May St., 2 fl.

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

TURIME ^endon 3 flatus su mau
dynėms, randasi *Bridgeporte. renda 
pigi $14.00. Kreipkitės Telefonu 
Boulevard 0470.

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

Dvasiški Susirinkimai! Bus laikomi 
kiekvieną vakarą per dvi savaites, 
pradedant 10 d. lapkričio ir tęsis 
iki 24 d., išskiriant pirmadienio va
karus, Raymond Chapel, 816 W. 31 
St. Pradžia susirinkimų kaip 7:30 
vai. vak. Programas bus teikiamas 
Įvairus: muzika ir kalbėtojai.

—Komitetas.

20 W. Jackson Boulevard

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
\nygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radinį mokslą i devynis mėnesius; 
lugštesnį mokslą j vienus metus. Ame- 
ikos Lietuviu Mokykloje jau tuks- 
ančiai lietuvių igijo piokslus. Ateikite 
sirnšyti šiandien ir jums padėsime 

•sigyti abelna niokslą. Savo būvi žy
niai pagerinsite, kai busit abelnai 
nsose mokslo šakose ansišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. 1LL. 
—J- o----

ir

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 8486 '

Misceilaneoub tur bale
Įvairaa Pardavimai

Suite 1615

Tel. Harrison 1950 -

GRAHAM-PAIGE 1980 modelio 
sedanas. Iš priežasties mirties šei- 
minoje, našlė yra priversta paau
koti. Nupirktas tik 90 dienų atgal 
ir yra tikrai naujas. Negalių pati 
važinėti karu. Paaukosiu jį už $600. 
Kainavo man $1,500 trys mėnesiai 
atgal. 2588 North California Avė. 
Ist apt. '------o—

'28 Buiefc ft pas. Mdan —,—-----------
'20 Pairę Sodan 6 ratai ------ ------ - -----
20 E»f»ex Sodan ..............    :
1927 Nash Coaoh npedal_________ _ 1
'29 Ford coupe ......      l
'29 Ford Roadater .— --------------i—  l
'28 Auburn RoadMcr --------- --—I

McDERMOTT MOTOŽ 8ALE§ (Jo.
7130 8. Halsted St.. Trianrle 9880

NEPAPRASTA PROGA
Aš esu priverstas parduoti savo 

vėliausio modelio Buick 4 pasažierių 
coupe “Master Six”. Karą vartojau 
tik kelius tūkstančius mylių ir yra 
absoliučiai kaip naujas. Originalia 
gražus užbaigimas, balloon tairai 
kaip nauji, 4 ratų brėkiai. Kiekvie
nu žvilgsniu karas yra kaip dieną 
išėjęs iš dirbtuvės. Paaukosiu jį už 
$250, nes man reikia pinigų. 2116 
North Spaulding Avė., Ist flat. At
sišaukite nedėlioj.

Personai

KURIEMS aš esu kalta, taipgi ir 
tu K., prisiųskit savo adresus. Nau
jienos, Box 1142, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. — Mrs A. Shakienė.

RENDON 3 kambarių šviesus 
flatas, yrą maudynė, elektra, gąsas 
ir porčiai, 920 W. 32nd Place. 

—— o--------

IŠSIMAINO bizniavas namas — 
štoras su 4 flataią, mainysiu į pri- 
vatišką namą, lotą, nedidelę fauną 
arba priimsiu bučernę kaipo pirmą 
įmokėjimą. Taipgi galiu priimti na
rna ir kitame mieste. Kreipkitės — 

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6107
--—o------

RENDON 4 kambarių šviesus fla- 
tas ženotięms arba pavieniams, yra 
garadžius, 946 W. 31 PI.

DENDON English Basement Storas, 
3 ruimai. Tinka Real Estate, Beąuty 
Shop, Barbemei, Laikrodininkui ar
ba kam kitam, $35.00 į mėnesį. 2512 
W. 69 St, Lafayette 5933.

RENDON 4 moderniški kamba
riai ; ant 2 lubų arba 7 kambariai 
ant 1 lubų, garu šildomi. Pigi ren- 
dn. 900 W. 52 St., kampas Peoria gt.

PROGA BIEDNAM ŽMOGUI. Pasi- 
renduoja 4 kamb. namelis už $10 Į 
mėnesį. 4 lotai, gera vieta dėl pauk
ščių. Randasi prie 5119-21 So. 
Harlem Avė. Tel. Yards 6969.

KAS TURITE aštuonis, dešimtį 
arba daugiau flatų namą. South Side 
be skirtumo apielinkės ir norite mai
nyti į du namus po keturis pagyve
nimus atsišaukite greitai, gausite ge
rą mainą.

Kas turite du flatus Marųuette 
Parkų apieUnkėje ir jei norite mai
nyti į maža namą pe brangų ir ge
ra atsišaukite, proga gera, namukas 
ideališkas.

Ar jus turite mūrinį bungalęvv 
South Side, kurie norite mainyti į 
gerą du flatj ant'70-tos ir Rockwell 

St., nežiūrint kur ir kaip brangus.
šaukite Hemlock 9637
6921 Šo. Western Avė.

•—V

PARDUODAM arba mainom loįą 
į automobilių. 5734 So. Talman 
Avė.

Furnished Room*
RENDON šviesus apšildytas mo

derniškas kambarys vaikinams, 2901 
W. 64th St. Tel. Hemlock 6413.

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

bos.

Real Estete For Sale
Namai-fcemČ Pardavimui

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Fašelpinio Klubo susirinki
mas įvyks nedėlioj, lapkričio-Nov, 
10, 1929 Lawlen Hali, 3929 W. Ma
dison St. 1 v. p. p.

Visi nariai malonėkit atsilankyti, j 
Yra daug naujų reikalų apsvar.<y- 
mui; taipgi bus renkami darbininkai 
ant baliaus, kuris įvyks nedėlioj lap
kričio-Nov. 17, 1929 Medora Hali— 
4158 Van Buren St.—Sekretorius.

KAM KRIMSTIS DEL NE
SMAGIŲ. NERVIŠKO NUOVAR
GIO SIMPTOMŲ. Kodėl neati- 
lengti jūsų nesmagumus specialis
tui, kuriam jus galite pasitikėti, ir 
eisti jam surasti priežastį ir ją 

pašalinti. Per 20 metų aš varto
jau savo patyrimą, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
nokinsitės ir dar geresnis kaip iš
niksite. Mokykla dienomis ir vaka- 
ais. Atsilankykit arba reikalaukit 
įplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

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

PARDAVIMUI fur coat, 36 saizo, 
'uodai pilkas, mažai nešiotas, už 
$65.

Taipgi riešučio medžio pianas už 
$95.00. 5334- So. California Avė

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PAMEČIAU savo pilietybės popie- 
ras — Citizen Papers ir Discharge 
popierius — kurie radote, malonėki
te gražinti, gausite radybų. Kazimie
ras Chernauskas, 3318 S. Morgan St.

PASIRENDUOJA ruimas dėl ve
dusios poros arba nevedusių — $7 
mėnesiui it belizną išplausiu. Mrs. 
Auna Budgin, 3655 So. Halsted St. 
Iras frontas.

RENDA1 kambarys dėl dviejų ar
ba vienos ypatos, šviesus ir moder
niškas. Atsišaukit ant 1 lubų. 4234 
So. Maplewood Avė.

uuftiikK&a oervice
Biznio Patarnavimas

Musical Instruments
Muzikos lnwtrume»»l«’

Bridgeport. — Teisybės Mylėtojų 
Draugystės susirinkimas įvvks nedė
lioj, lapkr. (Nov.) 10-tą d. Mark 
White Square svet. prie 29-tos ir Hal
sted gatvių. Pradžia 1-mą vai. po 
pietų.

V’si nariai ir narės, kurie esate 
užsilikę su mokestimis, neatbūtinai 
atsilankykite. Naujojo raštininko 
antrašas yra sekantis: St. Narkis 
4102 So. Maplewood Avė. Malonė
kite užsižymėti, kad reikalui esant 
žinotumėt kur kreiptis.—Valdyba.

Draugystė Lietuvos Vėliava Ame
rikoj No. 1 laikys savo mėnesinį su- j 
sirinkimą lapkričio 10 d., 1 v. p. p. i 
paprastoj svet. Draugai ir draugės; 
malonėsite atsilankyti, nes yra daug 
svarbių dalykų apsvarstyti.

Sekretorius.

Bridgeportas. — Lietuviška Teatr. 
' dr-stė šv. Martino, pagerbimui savo 

narių, kurie neėmė pašelpos iš drau
gystės per 10 ar 20 metų rengia va
karienę su programų ir šokiais ne
dėlioj, lapkričio 10 d., Chicagos Lie
tuviu Auditorijos svetainėse, 3138 S. 
Halsted St., ant pirmo aukšto; pi-a- 
sidės 7 vai. vakare. Nariai, jeigu 
negavote atvirutės, tai nepamirškite 
burinai dalyvauti ir savo draugus 
atsiveskite, nes bus proga prisirašyti 
į draugystę be įstojimo mokesties, 
taipgi bus malonu visiems draugams 
laiką praleisti draugiškame vakare.

— P. Killis, raŠt.

Dr-stė Dr. Vinco Kudirkos laikys 
savo mėnesini susirinkimą šeštadie
ny, lapkričio 9 d., 1929 m., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 
vai. vakare. Visi nariai ir narės bū
tinai bukite šiame susirinkime, nes 
bus rinkimas darbininkų metiniam 
Baliui, kuris bus lapkričio 17 d., M. 
Meldažio svet. — A. Kaulakis, rašt.

Draugystė Lietuvos Dukterų laikys 
savo mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
lapkričio 10 d., 1 vai. po pietų, par
ko svetainėj, ant 29 ir Halsted St. 
Visos narės malonėsite pribūti laiku.

V. Kazlauskas.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Chicagos Lietuvių Tnrvba šaukta, 
paskutinį sykį susirinkimą, šiame 
susirinkime bus likv’duota Tarybos i 
darbuotė ir visas turtas — kaip tai’1 
protokolai, mandatai atstovų — žo-

irnuo 10 ryto iki 1 po piet 
nuo 3 iki 4:30 po piet.

Nedėlioj
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

PEOPi.ES 
DENTIJT

135 S. State St.
Komu. ADAMS. 3 f L, prletaitt Fnir 

Per .35 m. cbieagos didžiausi dentistai.

Be skausmo
Suteiksime Twilight Sleep ar musų be 
■(kaltumo Hintiffenų užinarinimą traukiam 
JantL ar j( taisant. N?ra SKAUSMO. NE 
SIJAUCIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWORK S
Sanitary (EPO

BHdjrework be___________
trmlmoR. patogus. 
įvarus ir i tvirti- 
namas jūsų "
noje. Valgyk i te. 1/ 
ragaukite Ir idto-lf • 
ninkytfn maistu 
ta pačią dieną.

Vienos dienos patarnavimas
Mee tikrai galime duoti jums GERES
NIUS DANTIS Už ŽEMESNE KAINĄ. 10 
metų garantija. 

DYKAI X-RAY
Ateikite Šiandie. Gaukite musų 
mą ir kainas priefi taisant jūsų 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA

patari- 
dantlB

DYKAI
MANO KAINOS YRA ŽEMOS

CORALIII PLATĖS
Importuoto natūralioj 
raus vinto, pripildo ju- 
bu oidą. Juh įrodysite 
laujf iauneBnlB.
Kreditas—6 mėn. išsimokėjimui
Nėra palūkanų—nėra carrying cnargeB." 

ATDARA: kasdie iki 9 vai.
Nedėliomis 0 iki 12 d.

Univorsal Rcstauran!
Gardus, sveiki lie- 
•iviški valgiai ir 

mandagus patarna- 
•Hinas.
A. A. NORKUS, sav.

750 West 
.lįst St.

VYRAI!
su Dr. Ross, dykai, apie bile ligą arPasitarkite 

silpnumą.
Geriausi

V tojami gydymui chroniškų, nervų, kraujo, odos, in-
k s tų, pūslės, šlapumo ir privatinių ligų. Jo specia- 

8 gydymas dėl vyrų, kurio kenčia nuo lytinio 
silpnumo atgaivina stiprumą ir jėgą silpnų organų. 
Vaistas 914, pagerintas 606 už $5 

nu « M oncią Sis garsus Europos vaistas, bendrai su Dr. Ross 
1 SneciaiiRtaH ‘ specialiu gydymu, išgydo Sifilį, skaudulius ir krau- 

1 p jo pakrikimus. Jo kainos yra žemos ir lengvi iš
mokėjimai padaro šiuos pastebėtinus gydymus prieinamus kiekvie- 
n3Dr. Ross sėkminga 30 metų praktika ir jo tūkstančiai išgydytų 
pacientų, yra užtikrinimas ligoniai, kad jis bus gydomas sėkmingai. 

Pasitarimas yra dykai ir griežtai konfidencialia. Tas neuždeda ant 
paciento jokių pareigų. Neatidėliokit, ateikit šiandie!

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom Street

kampas Monroe Street, Crilly Building. Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto, kambarys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl moterų.

25 METAI SIAME NAME.
Valandos: Kasdie 10 iki 5. Nedėliomis 10 iki 1. Panedėliais, Seredo- 

mis ir Subatoniis nuo 10 v. ryto iki 8 v. vakaro.

Amerikos ir Europos metodai yra var-

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

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

8213 Cottage Grove Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PASIRENDUOJA kambarys su 
valgiu arba be valgio. Kreipkitės: 
J. Kavaliauskas, 7259 So. Talman 
Avė.

J.

GENERALINIS ‘ 
KONTRAKTORIUS

Statau ramus mažus ir didelius, 
aipgi taisau senus. Permufinu į 

J tą vietą ir duodu patarimus dy- 
:ai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAI RIS '
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740. -—-o-- ---

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
ONSUMERS Stogų Darbas. Grel- 

ai taisome stogus visokios rųšie.s 
nle kada ir bile kur. Dykai ap- 
-kaitliavimas . Mes atliekame ge 
•ausi darba mieste. Kedzie 8463

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosime 

<aip patiks, taipgi parūpinsime lotą 
Tusų nuosavybė bus priimta 
(mokėjimas.

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Rando!ph 8780

kaipo

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
labudavoti pilnai, $295 ir augs., 
iškaitant cementines grindis. Namų 
mkelimas ir pamatai $555 ir auęš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CO'NTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Financial
Ftnansai-Paąkoloa

Paskolos suteikiama 
į vien*’ dieną

2-RI MORGIČIAI 
3~TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Ava 
Tel. l^afavette 6738-6716

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.

ir

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

; ‘4 V 7 ■
TURIU parduoti savo $900 gro- 

jiklj pianą už neišmokėtą dalį, arba 
morgičių — $128, cash ar išmokė
jimais.
MID-WEST PIANO STORES 

6136 S. Halsted St.

PARDUODAME iš> musų sandėlio 
6 grojikliai pianai ir 4 Elektros Ra- 
dios, parduosiu nuo $45 ir brangiau. 
Atsišaukite tik nedėlioj nuo 10 iki 
5 vai. vakare.

RADIO VISION WAREHOUSE 
2322 W. Madison St.

.. flpĖ . ,

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai 

a 3M. 8KUH1N1S seaiycioą Betas $7.40. 
masintai peniai $5. DreMriąi $5, lx>vus $2, 
Duybeds $5. Kaurai $10. Aisbakolai $fi. Vir
tu '-6b kabinetai, virtuvės getai. Valgomojo 
kamb. setai.

GAUGER.
B41 E. Olst St.. prie St. Lawrence, 
Atdara ntarn.. ketv, snb. vakarais.

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Mouuette, Jacquard, etc. $35 iki 
69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 

■iu springsais ir matrasu, $39.75. 7 
>m. valgomojo tknmb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nus $72. šimtai bargenų. Victor, 
1809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

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

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

MRS. BARTELL,
214 E. 71st St., Triangle 9067

A nt les
PRIVERSTAS paaukoti Studeba- 

ker Sedaną, aš vartojau tiktai trum
pą laiką, viskas kaip naujas, inan 
reikia pinigų, aš paaukausiu už 
s‘125; galima matyti vakarais ar ne
dėlioj.

6750 So. Campbell Avė.

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

STUDEBAKER vėliausio modelio 
sedanas. Iš priežasties ligos esu 
priverstas parduoti jį. Aš vartojau 
karą tiktai nedėliomis ir šventadie
niais ft* beveik negalima jį atskirti 
nuo naujo. Karas vargiai turi įbrė
žimą. Jis turi 5 visiškai naujus bal
loon tairus ir kiekvieną galimą įren
gimą. Priimsiu $325. Atsišaukite 
bile laiku nedėlioj. 2281 North Kedzie 
Avė., 1 Apt.

ir sumanus vyrai Mali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn. pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti progą 
i įžengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
)il trobėsy, prie Wacker Drive ir 
vVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
<Vorth. Stickney. taipjau tarp Stock 
V arda ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
r angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos Šiq 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

U

PASIRENDUOJA šviesus ruimas 
pavieniams gulėti — maudynė, ga
lima ir valgyti pasidaryti. 827 W. 
34 PI., 1-mos lubos užpakaly J

PASIRENDUOJA frontinis apšil
domas kambarys prie mažos šeimy
nos. 3151 S. Union Avė., 2 lubas 
frontas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

----- - — ---- — ----- —------------------- i

PARSIDUODA Duonkepykla geroj 
vietoj, senas, išdirbtas biznis. Grei
tam pardavimui, nebrangiai, aplei
džiu Chicagą, 6501 S. Eobey St.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

kusfi and Ohio Sts.

PARDAVIMUI visai pigiai valymo 
rūbų ir skrybėlių šapa. Puiki proga 
lietuviui. Atsišaukit tuojAus, — 
laimesit. Uttle Star Cleaners, 8828 
So. Halsted St.

PARSIDUODA groseme ir smulk
menų krautuvė, randasi tarpe dvie
jų mokyklų, 919 33 St.

MES NORIME gero žmogaus, ku
ris yra susipažinęs su groseminkais 
ir saliunkiperiais. Gali pasidaryti 
$100 Į savaitę ir daugiau. Kreipkitės 
6215 Wontworth Avė.

BARGENAS. Išvykstu Į Lietuvą, 
todėl skubiai parduosiu bučernę Ir 
grosemę; gera vieta, 4580 So. Wood 
Street.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, pavienis, gali būt uni- 
jistas arba ne. 925-927 S. Winches- 
ter Avė.

PARSIDUODA grosemė ir delfca- 
tesen, 2457 West 47 Place, telefonas 
Lafayette 2985. Matyti galima po 7 
valandos vakare.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, unijistas. 5614 South 
Wabash Avė.

PARSIDUODA grosemė ir delika- 
tessen išdirbtas biznis, gera apielin- 
ke, arti bažnyčios. Turiu paaukoti 
$1500 verČios už $850. Ant išmokė
jimo, 6655 So. Mozart St.

I i elp Wanted—Maie-lPemale 
Darbininkų Reikta 

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

visų ar dalį laiko 
rinkti drabužių, apatinių skal
binių ir namų reikmenų kostu- 
mierius dėl šios dideles', užtiki- 
mos išmokėjimų įstaigos. Ne
šioti sempelius ar be sempelių.

Puiki proga dideliems uždar
biams.

FELDMAN’S 
544 Roosevelt Road

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

Situation Wanted
Darbo Ieško .

PAIEŠKAU darbo prie šeimynos, 
esmi patyrusi. Elena Rakauskiene, 
2024. Ruble St.

IEŠKAU darbo prie Šeimynos; 
esu našlė, teisinga moteris. Kam 
reikalinga, meldžiu atsišaukti.

6839 So. Loomis Blvd.

2-ros lubos užpakalyj
................ ■ —

For Rent

PARSIDUODA lunch room ir 9 
kamb. išfomišiuota Rooming House 
parsiduoda už $650, arba mainau 
ant automobilio ar loto. 3352 South 
Halsted St. Tel. Yards 6751.

PARDAVIMUI grosemė ir viso
kių smulkmenų, nėra arti grosemes. 
Parduosiu p’giai iš priežasties part
nerių nesutikimo, 6529 S. Racine Av.

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

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu, arba primsiu mainais 
lotus, bungalovv arba 2 augštų namą. 
6840 So. Kedzie Avė.

DIDELIS BARGENAS. Parduosiu 
savo bučernę, 10 pėdų refridžerato- 
rius, stalas, elektr’kinė piaustvmui 
mašina ir visi moderniški Įrengi
mai. Geras biznis, vendą tik $35.00. 
Turiu parduoti, nes nekalbu lietu
viškai. Kas pamatys, tas supras ir 
norės pirkti, šauk Victory 9656 iš
skiriant sekmadieni.

Farm# For Sale
Ūkiai Pardavimai

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

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

280 AKRŲ, medžiais apaugę. Del 
investmento. 2 ežerai. Visas ūkis

ANT RENDOS Sėji kambariai, 
ant antrų , lubų, $35.00 į mėnesį, 
taipgi ir štoras ir keturi kambariai aptvertas. Kaina $35,000. $15.000 
prie biznio. Renda pigi, 
geras dėl bile kękio biznio.

Atsišaukite
4425 FąĮrfjeld Ay®, 

Tel. Lafayette 0456

ivcUlcll <pUU|VVU» «pAV«VVV

Storas, cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes_ , ------y —v MA A. V

galim ją išrenduoti dėl jus. Rašy
kite dėl platesnių žinių. Agentai ne- 
silankys paą jus. NAUJIENOS, Rox 
1137, 1739 So. Halsted St.

SKOLINAM PINIGUS
PARDUODAM, MAINOM

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
inorgičius ir farmas visuose miestuo
se ir valstijose. Taipgi skolinam pi
nigus ant I-mų, 2-r\į ir 8-Čių mor
gičių ųž 6 nuošimti. 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. Maręuette Road,
arti Westem Avė. Tel. Groveh.il! 1038

-- -O—

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE.

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

singas ir greitas patarnavimas.

Tel. Lafayette 0455

INLtSTlNKJT savo praperte 
ir tuščius flatus. — Kostumeriai 
laukia.

PETER F. RONAYNE, 
Real Estate, Paskolos 

Notary Public 
2253 W. North Avė., 
Tel. Humboldt 0783 

------ OH—

PARDUOSIU savo lotus pigiai, 
vienas blokas nuo Marųuette Parko. 
Visi pagerinimai yra suvesti, pilnai 
pribrendę statymui. Man reikia pi
nigų. Privatinių savininkas. Rašy
kite ar matykite.

MR. €. ROMANO
10 S. La Šalie St. Room 1508

-O.....

NAŠLĖ turi paaukoti 2 augštų 
mūrinį namą, augštas beismentas, 2 
karų garažas, prie Oakley bulvaro, 
arti North Avė. Kaina $7,5000. Ma
žas imokėjimas.

P. RONAYNE
2233 W. North Avė.

------o-......

Iš PRIEŽASTIES išvažiavmo į Ca- 
lifomiją, parduosiu namą, vertą 
$25,000, už $17,000 geromis sąlygo
mis. 3 7, G b 4 kambarių.
Arba pigiai parenduosiu dviems me
tams.

3 flatai 7, 6 ir 4 kambarių.

karštu vandeniu šildomas.
5030 S. Westem Avė.
Tel. Hemlock 6938.

PARDAVIMUI SOUTSIDĖJE
Modemiškas 2 flatu muro namas, 

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

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

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

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

Sutinkame kalbėti apie mainus ar
ba priimti lotą pirmam {mokėjimui.

Taięgi mes turime lotų ant Archer 
Avė. ir Marpuette Manor.

HENRY KOPLEWSKI 
4018 Archer Avė, 

Phone lafayette 7947

$1.000 ŽEMIAU vertės. 2 augštu 
mūrinis, 4 ir 4 kambarių, viškos, 2 
karų garažas. Visi assessmentai už
mokėti, $6,800. 2453 S. AJbany Avė.

PARSIDUODA rezidencijos lotas, 
gražioj apiėlinkčj, arba mainysiu 
ant automobilio. 3214 S. Union avė. 
2 fl.

AUKAUSIU mano 5 flatų mūrinį 
namą, tik vienas blokas nuo Oak 
Park “L” stoties, Austin. Penkių
Aicmuc}, HA TlvlIUO

Park “L” stoties, Aitstin.
metų senumo, garo šiluma, 4 kamb. 
kiekviename flate ir “sun parlor”. 
Visur ąžuolo, tile audvnės, 4 karų 
garažas; Įplaukų $2,900.
$22,500. Turiu gaut cash $6,500.

Tolofoinuokit:
Euclid 1W9 
Savininkas

Kaina

PEOPi.ES
Groveh.il



