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A. D. F. vadas Green Kova United Wor- 
apie Darbo partijos kers unijos vadų 
Amerikoje kūrimą tarpe įaštrėjo

Savarankiam politiniam Ameri
kos darbininkų veikimui dar 
neatėjęs laikas

Illinois angliakasių unijos va
dai sukilę prieš internaciona
linį pirmininką Lewisą

TORONTO, Ontario, .Kana
da, spalių 11. — Vakarykščioj 
laikomos čia Amerikos Darbo 
Federacijos konvencijos sesijoj 
l.uvo P-Jollas nepriklausomo 
politinio darbininkų veikimo 
klausimas.

Visa priešpietinė tos dienos 
sesija buvo pavesta Anglijos 
darbo unijų kongreso delega
tų J. P. Brumdy ir J. Bell, kal
boms. Abudu delegatai, kurių 
svarbumas čia buvo juo dides
nis dėl didelio jų Darbo par
tijos pasisekimo Anglijoje ir 
dėl nepaprastai iškilmingo dar 
bar priėmimo Britų darlk) 
premjero .Jungtinėse Valstybė
se, pasakė gyvas kalbas apie 
pasisekimus Britų darbo uni
jų nuo laiko, kai jos priėmė 
savarankaus politinio veikimo 
metodu.

Reikia betgi pasakyti, kad 
tos kalbos rado visai rpenką 
atbalsį amerikiečiuose federa-
cijos delegatuose. Tiesa, jie kan
triai ir dagi su kai kuriuo įdo
mumu klausės kalbų, tačiau aiš
kiai buvo matyt, kad savaran
kio politinio darbininkų veiki
mo Amerikoje idėja dar men
kai juos tedomina. Jie -šaltai 
priėmė dagi rimtus ir nuošir
džius Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininko VVilliamo 
Greeno pastebėjimus,- kuriuos 
jis padarė po Britų*delegatų 
kalbų. Green nurodė į skirtu
mus tarp socialinės, ekonomi
nės ir politinės padėties Jung
tinėse Valstybėse ir Anglijoje, 
bet čia pat jis padarė radika
liausi pareiškimų, koks kada 
buvo girdėt Federacijos kon
vencijose. Green, būtent, pasa
kė:

‘'Kada ateis laikas ir didis 
darbo kongresas nuspręs, jo- 
gei Amerikos darbo žmonių rei-
kalams geriausiai bus patar
nauta nepriklausomu politiniu 
darbininku veikimu, sukarus 
nuosavą darbo partiją, mes nė 
kiek to ncsibaidysime. Sava
rankio politinio darbininkų vei
kimo klausimų betgi turi pa
tys darbininkai ir darbinin

kai išspręsti.”
Šie žodžiai, federacijos pir

mininko pasakyti dagi su dide
liu patosu, delegatuose nesukė
lė nė kokio entuziazmo. Tai 
parodo, kad didelė dauguma jų 
yra daug konservatyvesni, to
liau atsilikę nuo savo vadų.

Wisconsino universiteto 
regentas pasikorė

MAD1SON, Wis., spalių 11.
Savo namuose čia nusižudė 

M. B. Olbrich, 18 metų am
žiaus, Wisconsino universiteto 
regentų komisijos narys. Jį ra
do rūsy pasikorusį. Olbrich pa
staruoju laiku sirgo sunkia 
nervų liga.

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

Debesiuota, gali būt lietaus; 
nedidelė temperatūros atmaina; 
daugiausiai vidutiniai pietų ry
tų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 51° ir 62° F.

Šiandie saulė teka 5:58, lei
džiasi 5:16. Mėnuo leidžiasi 
11:49 vakaro.

StPRINGFIELD, III., spalių 
11. — United Mine Workers 
of America organizacijoj kilo 
aštri kova tarp Jobno L. Le\v- 
i«»o, inlernaeionalinio unijos pir
mininko. ir Illinois valstijos an- 
gliakasių unijos pirmininko 
Harry Fishwicko ir jo rėmė
ju-

I.evvis pavartojo grąžtų prie
monių prieš savo priešininkus. 
Jis suspendavo visą 12tą Dis- 
triktą (Illinois valstijos orga
nizaciją), paskelbė pašalintais 
iš vietų jo viršininkus su pir
mininku Fishwicku prieky ir 
paskyrė naujus, kurie turėjo 
aikinai paimti 12to Distrikto 

unijos reikalus į savo rankas.
Bet Fishvvick ir jo “kabine

tas” nesiduoda pašalinami. Kai 
šiandie Le\viso paskirti nauji 
viršininkai atėjo j Illinois uni
jos centrų paimti “valdžią” į 
savo raukas, senieji viršininkai 
ne tik jų neįsileido, bet pasi-

(Atlantic and Pacific Photo)

New York.—Jeanne Eagels, pasižymėjusi Amerikos artis-
šaukė policiją savo priešinin
kams nuvyti.

Kaip atrodo, ta kova tarp 
Illinois valstijos angliakasių 
unijos vadų ’ir internacionali
nės unijos vadų nepasibaigs be 
teismo. Jau dabar Levvisui yra 
iškeltos dvi bylos, kur skun
dėjai, 12to Distrikto unijos va-j 
dai, reikalauja iš jo po 250 tuk-1 
Staučių, vadinas, bendrai pusės 
miliono dolerių,, atlyginimo už 
šmeižtus ir jų garbės plėšimą 
per unijos organą United Mine 
Workers.

Austrijos klerikalų 
vadas organizuojąs 

fašistų pervartą
Su “hcimvvehr’ininkų” pagalbi 

pralotas Seipelis siekiąs pa
sigrobti valdžią 

—
VIENA, Austrija, spalių 11.

— Dr. Ellenbogen, buvęs Aus- I . . • . •trijos užsienio reikalų vicemi-į 
nistei is, kalbėdamas socialde-: 
mokratų partijos mitinge pasa
kė, kad austrų fašistų “Heim- 
vvehr’o” organizacija,, buvusio 
kanclerio praloto Seipelio re
miama, p’anuoja ateinantį lap
kričio mėnesį d-ryti naujų “pu
čų” prieš valdžių.

Kalbėtojas pasisakė turįs įro
dymų, kad plauojamo “pučo” 
inžinierius esąs pats Seimeli 
kuris siekia nuversti dabartinį 
kanclerį Scboberį ir pats vėl 
patapti kancleriu.

Nors ir Scboberis turi sim
patijos fašistams, jis tačiau 
prisiekė daryti visa, kas tik jo 
galioj, kad kiekvienas beim- 
wehrininkų “pučo” bandymas 
butų griežtai patremptas.

Berlynas turės dabar 
Stresemanno gatvę

BERLYNAS, spalių 11. — 
Miesto vyriausybė nutarė Koe- 
niggraetzer strasse, gyviausias 
Berlyno centre gatvės, vardą 
pakeisti Stresemanno gatve, 
kad tuo pagerbtų neseniai mi
rusio užsienio reikalų ministe- 
rio IXro Gustavo Stresemanno 
atminimų.

WASHINGTONAS, spalių 11 
— Senatas patvirtino paskyri
mą neAvyorkiečio Harry F. Gu- 
ggenheimo Jungtinių Valstybių 
ambasadorium Kubai.

te, kuri buvo rasta negyva savo kambaryj. Ji buvo tik 35 me
tų amžiaus.
——-----------: : ------------

Bedievybės universi
tetas Leningrade

Pirma tekia mokykla pasauly; 
ji prirengs gerus kovotojus 
su religija

LENINGRADAS, spalių 11. 
— Milžiniškame Kultūros Na
mų trobesy vakar Leningrade 
tapo su didelėmis iškilmėmis 
atidarytas pirmas pasauly be
dievybės universitetas.

Naujas universitetas savo 
sesijas pradėjo su 300 studen
tų, kurių tarpe yra 47 mote
rys. Universiteto uždavinys bus 
pridengti aktingus propagandi
ninkus kovai su religija.

Maskva nenusileidžia
MASKVA, spalių 11. — Sek

dama Doningrado pavyzdžiu, 
Kariaujančių Ateistų (bedie
vių) draugija atidarė ir Mas
kvoj panašių bedievybės moky
klą. Mokytojais ubs Lenino ii3- 
šle Krupskaja, sveikatos ko
misaras Seniaško ir tūli kiti žy
mus sovietų vadai.

Japonija skiriasi de
legatus juros kon

ferencijai
■n i q

TOKIO, Japonija, spalių 11. 
— Japonijos kabinetas papra
šė buvusį premjerų Vakątsukį 
vadovauti japonų delegacijai 
busimoj penkių valstybių juros 
nusiginklavimJo konferencijoje, 
kuri įvyks Londone ateinančio 
sausio mėnesį. Manoma, kad 
Vakatsuki apsiims.

Kiti japonų delegacijos na
riai bus: admirolas Takarabe, 
ambasadorius Londonui Tsuno 
Matsudaira. viceadmirolas Sa- 
kondži, kap.. Yamamoto, kap. 
Toyoda ir kom. Ivamura.

Sprogimo penki feier- 
verkų fabriko darbinin

kai užmušti
1 ' <

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 11. — Iš Zumpango, Mek
sikos valstijoj, praneša, kad ten 
feierverkų fabrike įvyko smar
kus sprogimas. Fabriko trobe
sys buvo sudraskytas ir pen
ki darbininkai užmušti.

Didelis afganų bėgi
mas į Persų žemę

Stengiasi pabėgti nuo vidinių 
neramumų ir kovų gimtaja
me krašte

TEHERANAS, • Persija, spa
lių 11. — Bėgdami nuo nera
mumų savo krašte, ypačiai He- 
rate, afganai būriais ieško prie
glaudos Persų žemėj.

Pabėgėliai sako, kad Nadir 
Chano popuierumas Afganista
ne vis didėjąs ir vis daugiau 
giminių prie jo prisideda. Jie 
taipjau sako, kad Afganistano 
sosto uzurpatorius Baša Sakao, 
kuris buvo pasisavinęs kara
liaus Habibulos vardą, prara
dęs savo sekėjų paramų dėl to, 
kad karališka ma«šna visai iš
tuštėjus. Sosto uzurpatorius ae
roplanu pabėgęs iš sostinės Ka
bulo.
Amanula sakos nebesi- 
veršiąs j Afganistano 

sostą
ROMA, spalių 11. — Amanu- 

ls>, buvęs Afganistano karalius, 
kuris daliar gyvena Romoj, sa
ko, kad Nadir Chanas visados 
buvęs jam ištikimas, bet jei 
dabar, nugalėjęs sosto uzurpa
torių Basa Sakao, jis manąs, 
kad pats turis teisės užimti so
stą, tai tegu užimąs. Jis, Ama
nula, mielai sutiksiąs būti Na- 
d'iro ministeriu Romoj.

Pilni kalėjimai — pro- 
hibicijos vaisius, sako 

kunigas

NEW YORKAS, spalių 11 — 
Kalbėdamas čia episkopalų baž
nyčios arkidekanas Joseph Do- 
shon pasakė, kad prohibicija 
esanti ne “kilnus eksperimen
tas,” bet ignorancijos eksperi
mentas, kurio vaisiai esą—pil
ni kalėjimai, vargas ir kentėji
mai visur. J

Arkidekanas, kuris yra vadi
namos Bažnyčios Blaivybės 
Draugijos pirmininkas, pasakė, 
kad prohibicijos įstatymas, bū
tinai turįs būt modifikuotas 
taip, kad butų leista gaminti 
ir vartoti alus ir lengvi vynai.

; Stalingradas turės 
būt tikrasai komu

nistų rojus
Vyrai moterys galės mylėtis su 

kuo patiks; vaikų auklėjimas 
motinoms neberūpės

MASKVA, spalių 11. — Sta
lingrado miestas nutarė įsi
steigti tikrą komunistinę tvar
kų, kuri butų pavyzdys visiems 
kitiems sovietijos miestams. 
Ccntftiliiie M ask vos xal<lž.ia lei- 

do Stalingrado administracijai 
pasistatyti du miestu: vieną 
miestą gyventi, o antrų — di
deliems fabrikams, kuriuose, 
bus gaminama po 40 tūkstan
čių traktorių per metus.

Einant priimtu planu, priva
tinė nuosavybė Stalingrade bus 
visai panaikinta. Namuose ne
bus nė kokių virtuvių. Valgį 
gyventojams, dideliems ir ma
žiems, parūpins tam tikrai 
įsteigtos didelės valgyklos. Na
mus valys ir išlaikys tam tik
ras dženitorių štabas, vartoda
mas moderniausius elektrinius 
metodus.

Moterys turės visišką lais
vę. Joms dagi savo vaikų ne
reikės auklėti. Kai tik kuriai 
gimė kūdikis, jis tuojau bus 
paimtas į bendrą auklėtuvę, 
kur jų žiūrės mokytos auklės.

Vadinamame šeimos gyveni
me tiek vyras tiek moteris bus 
visai laisvi ir nė kokių prie
dermių vienas antram neturės. 
Nebus nei vedybų, nei išsisky
rimų — divorsų. Kol vyras su 
moterim mylisi, jie gyvena kar
tu. Nebesimyli — pasimetė, ir 
tiek.

Vaikai bus auklėjami taip, 
kad jie žinos tik kolektyvų gy
venimą ir užaugs tikri komu
nistai, be jokių buržuazinių sa
vo tėvų minčių.

Trumpai sakant, Stalingra
das turės bid tikras komuniz
mo rojus — jeigu bus.

IŠ DARBO LAUKO
GAZOLINO IR ALIEJAUS VE- 

ŽIOTOJŲ STREIKAS 
f _____________ _

NEW YORKAS, spalių 11.— 
Vaisių ir žalesų transporto dar
bininkų streikui ką tik pasi
baigus, dabar kilo gazolino ir 
aliejaus iš važiotoj ų streikas. 
Pastarieji yra tos pačios Inter
national Brothęrhood of Team- 
sters and Chauffeurs unijos na
riai. Streikuoja viso daugiau 
kaip 3,000 išvežioto jų, reika
laudami daugiau algos.

TRAMVAJŲ DARBININKAI 
NUTARĖ BAIGT STREIKĄ

NEW ORLEANS, La., spa
lių 11. — Vietos tramvajų dar
bininkai 974 balsais prieš 39 
nubalsavo baigti savo streiką, 
kuris traukėsi jau arti pusket
virto mėnesio.

Didelės sniego pūgos 
Jugoslavuose

i
BELGRADAS, Jugoslavija, 

spalių 11. — Praeitą naktį Ju
goslavijoj siautė smarki sniego 
audra, privertusi krašte aštuo
nis colius gilumo sniego.

Jaunimiečių suvažiavi
mas Kaune

KAUNAS. — Rūgs. 22 Kau
ne įvyko jaunimiečių suvažia
vimas. Dalyvavo 93 atstovai ir 
suvažiaviman buvo atsilankę 
57 svečiai.

Centro valdybon išrinkta: J. 
Strimaitis, Žygelis, Kairytė, Pa
leckis, Beleckas, Kalnėnas, šku- 
dzinskas, Gžegužauskas ir Pet
ronis.

Du asmens užmušti au
tobusui apvirtus

RENO, Nev., spalių 11. — 
Netoli nuo čia praeitą naktį, 
apvirtus autobusui, buvo už
mušti L. Zukerman iš Indiana- 
polio ir W. Mumery iš Vassar, 
Mich. Keturiolika kitų pasažie- 
rių buvo sunkiau ar lengviau 
sužaloti, jų tarpe chicagietė 
Miss Katherine Nickson.

Socialistų delegacija
pas MacDonaldą

NEW YORKAS* spalių 11.— 
Viešbuty, kur apsistojo Britų 
premjeras Ramsay MacDonald, 
šiandie jį aplankė socialistų de
legacija.'Delegacijoj buvo Mor
ris Hillųuit, nacionalinis socia
listų partijos sekretorius; Nor
mai) Tbomas, socialistų kandi
datas į New Yorko merus, ir 
penki kiti.

MacDonaldą aplankė taipjau 
žydų Palestinos agentūros de
legacija su Felixu Warburgu 
priešaky, kuri įteikė Britų 
premjerui memorandumą ryšy 
su pastarais neramumais Par 
lestinoje.

MacDonald rytoj [šiandie] 
švenčia savo 63 metų gimimo 
sukaktuves.

4 užmušti traukiniui už
gavus automobilį

PITTSTON, Pa., spalių 41. i Rūgs. 18 d. Alytaus dv. sode 
— Ties Dupont, netoli nuo čia, revolverio šūviu nusižudė Aly- 
geležinkely buvo užmušti ke- taus miesto gyv. Aliauskienė 
turi vyrai, Lchigli Vallęy trau- J. Nusižudymo priežastis—ne- 
kiniui užgavus jų automobili: sugyvenimas su vyru.

Lietuvių
Valanda

iš Radio Stoties WLS.
345 metrą—870 kilocycles

/ ' ’

Antradieny,

Spalio 15,1929
nuo 8:00 iki 9 valandai vak. 

(Central Standard Time)

PROGRAMAS

Dainos ir Muzika

Skaitykite “NAUJIENAS,” jose rasite pilną 
aprašymą apie šiuos koncertus.

LIETUVOS ŽINIOS
Katastrofa automobilio, 
kuriame važiavo darbi

ninkų ekskursija
KAUNAS. — Rūgs. 22 <1. 8 

vai. iš Kybartų i Kauną važia
vo autobusu 1238 Nr. vokiečių 
darbininkų ekskursija. Ties 
Butkų k., Marijampolės apsk, 
važiuojant 40—50 k ii. greitu
mu, autobusas sukosi ir apvir
to. Dalis keleivių lengvai su
leista. o viena moteris sunkiai. 
Autobusą valde šoferis O. Kut- 

kus, kuris neturėjo teisių auto
busą valdyti. Butkus sulaiky
tas.

Merginai nepavyko iš
gelbėti meilužis

G ES ALI AI, Ylakių v. — Vie
ną sekmadienio rytą mergina 
Š. pasivėlino atsikelti. Ūkinin
kas žinojo, kad pas ją yra ka
valierius ir tyčia netoli klėties 
darbavosi. Nebegalėdamas ka- 
vąlierius. slaptai išeiti — mė
gino su gudrumais. Mergina š. 
pasiėmė drobulę, ūkininkams 
pasakė nešianti iš lovos “šiau
dus”, paslydo ir iš drobulės 
išsirito kavalierius, kurs nuo 
kupros ant akmens krisdamas 
išniro koją. Kavalierius gavo 
keturpėščias eiti namo.

Nusišovė Alytaus pilietė
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Specijalistas Išgydė 
Mane Nuo 

Reumatizmo
Kentėjau nuo reu- 

dau- 
- tu-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

mutizmo per duu- 
gelį metu — tu
rėjau skąusmųą 
ir sutinimą <lc- 
ftinėj mano kimo 
pusfj. Praleidau 
daug pinigų gy
dymuisi. bet man 
nebuvo geriau. 
Mano draugas p. 
Bakccki, kuris 
dirba su manim

Roseland
gy- 

mun

p. 
r i s

su manim 
tame pačiame fa
brike, pasakė 

. kad W. K.
yra spe- 

gydvme 
kad

mun

reikia pas jį nu
eiti ir pabandyti 
jo speeijalių vai-

ptų nuo tos pačios ligos, nuo kurios jis 
(Bakccki) kentėjo. Dabar išsigydžiau jo 
metodu — vartodamas vaistus nuo reuma
tizmo per vieną mėnesį laiko, kaip man jis 
(specijalistas) įsakė, dabar esu visai sveikas. 
Norėčiau pagelbėti kitiems kenčiantiems pa
talpinant šį pareiškimą laikraščiuose, pasi
rašau liudidamas teisingumą savo žodžių.

Mr. Juzef Sokolowski. 5340 W. Nevada Į 
St., Chicago, III.

Kentėjo Nuo Reu
matizmo. Abudu

Išsigydė
Nuo daugelio me
tų turėjau 
niską 
mą, kuris 
taip K 
kad negu1 
vaikščioti dėle 
skaudėjimo, 
Htirimo ir 
mo sąnarių 
visame kūne, 
Suvartojau daug, 
vaistų be pasek
mių ir jau bu
vau nustojusi vil
ties kad vaistai 
man PAGELBĖS. 
Turėdama 60 m. 
amžiaus 
džiau kad 
tokių vaistų, ku
rie man pagelbė
tų. Mano antikas kentė nuo 
turėjo atdarą žaizdą kojoje, 
specijalius vaistus VV. K. ___
ji išgydė. Aš irgi pavartojau- tų vaistų Jr 
pilnai pasveikau. Kas kenčia 
gos i reumatizmą) tas privalo 
K. Chang'o Lietuvišką Agentūrą 
W. BIHh St.. Chicago. III. “ 
liudijimo pasirašau Mrs. 
4226 N. Campbell Avė., O

nu-SLA. 139 kp. komunistai 
simufino į savo garadžių, o pas
kui tai mufinsią ir Vytautinę. 
Tik, sakoma, kolei kas prisibi
jo, kad nariai nepasipriešintų.

Dalykas toks. Roselando ko
munistai pasirendavojo krautu
vę, kur seniau buvo garadžius. 
Remtos mokėsią $60 mėnesiui. 
Renda didelė, daug aukų reikė
sią surinkti. Bet komisarai I 
abejoja, ar roselandiečiai duos 
jiems aukų rendai. Todėl jie 
nusitarė draugystes kviesi i, kad 
eitų pas juos susirinkimų lai
kyti.

O kurias draugijas komunis
tai kontroliuoja, tai tos be iš- 

1 sikalbėjimo turinčios krausty
tis į jų garadžib. Štai SLA. 
139 kp. laikė susirinkimus Stru
milos svetainėj. Bet spalių 3 
dieną laikytame susirinkime

duotas buvo prisakymas, kad 
kuopa turi kraustytis. Na, ir 
nutarė kraustytis. Kaip tu prie- 
šinsiesi prieš komunistų dikta
tūrą? O pasipriešinsi, tai jau 
ir neišsižiok, nes balso neteksi 
visiems metams.

—Sekanti “ant programo”, 
tai bus Drg. L. D. K. Vytauto 
No. 2. Ale su ta tai, vyrai, bu
kime atsargesni, kad nenudek- 
tumėm nagų! Taip šnekasi 
tarp savęs komunistai. Girdi, 
turime prisirengei prie visko.

Kada tą klausimą pakelsime 
susirinkime, tai bukime organi
zuoti !

Sakoma, komunistai buvo nu
tarę, tą klausimą pakelti Vytau
tinės susirinkime spalių 6 d. 
Dar pabūgę.

Ar duosis draugijos, kad ko
munistai vedžiotų jas kur pa- 
mislija? Jeigu duotųsi, tai jau 
draugijų nariai butų visai lep
šės.—Vietinis.

tis galėjau mažai, nes jis labai 
sukrėstas ir yra po gydytojo 
priežiūra. Yra vilties, kad pa
sveiks.

Kiti, kurie kartu su juo va
žiavo, tai J. Saulis, kuris skun
džiasi šonu, ir O. J. Balčaitis, 
savininkas automobilio — jis 
nenukentėjo.

Ot ir pasivažinėjimai: jeigu 
dar kiek smarkiau, tai nebūtų 
trijų kavalierių.

P-nas Bernotas vietos lietu
viams yra gerai žinomas. Jis 
priklauso kelioms Cicero drau
gijoms. Tų draugijų nariai, su
žeistąjį atlanko ir reiškia ap
gailestavimo dėl nelaimingo įvy
kio.

Cicero
buvo rašyta, kad praeitąJau 

sekmadienį susikūlė dvi maši
nos prie 18 St ir 48 Court. Teko 
matyti p. Bernotą. Bet kalbė-

* * *
Šiomis dienomis pas mus bu

vo labai negražus įvykis. Du 
biznieriai ir kaimynai sugyveno 
gražiai, kaip tikri broliai. Bet 
vieną kartą, besimylėdami, su
sipyko ir išėjo persitikrinti. 
Vienas pasirodė smarkesnis.

Silpnesnysis labai supyko ir 
iškūlė didelius langus savo 
“oponento”. Tuo tarpu pasi
taikė guzikuotas “dėdė”. Jisai 
smarkuolį sulaikė ir nugabeno 
kur reikia. Suprantama, kaip

susiedai, musų biznieriai pada
rys taikų, jr vėl bus viskas 
O Kei. 

♦ * *
. Musų lietuvišką milionierį 

labai nuskriaudė “sausieji”. 
Viskas buvo labai gražiai įreng
ta, bet tie nevydonai viską iš
plėšė, sulaužė ir išvežė Chica- 
gon. Ak ta Čikaga! Ji mums 
daug skriaudos daro, 

t ♦ ♦ *
SLA. 301 kuopos susirinki

mas buvo neskaitlingas. Mat, 
tą dieną pasitaikė daug iškil
mių. 9 diena spalių mėnesio 
lietuviams svarbi, tai paprasti 
draugijų susirinkimai ir pa
mirštama. Kaip ten nebūtų, 
musų kuopa paaugo 3 naujais 
nariais. Išrinkti delegatai 6-to 
Apskričio suvažiavimui. Visi 
dalyvavusieji šiame kuopos su
sirinkime pasižadėjo kitam su
sirinkimui atsikviesti po vieną 
naują narį. Manau bus tokių, 
kurie atsives ir po du arba ir 
daugiau. Beje, kuopos pirm. 
Antanas čekatauskas šiomis 
dienomis susirgo, bet iki sekan
čio susirinkimo tikrai pasveiks.

* * *
Spulka pradėjo naują seriją 

ir stebėtinai gerai. Naujų pa-

skolų iš narių tik rašosi. P-nia 
švegždienė sušilusi rašo čekius 
ir naujas knygutes.

Spulka turi reikalų ne 'tik su 
lietuviais, bet ir su kitataučiais. 
Patarnavimas visiems vienodas. 
Tad, kas norite taupyti savo 
centus, tai nelaukite toliau. O 
pinigų nelaikykite namuose, nes 
jie ten yra be jokios naudos, gi

kartais ir didelių nuostolių ten
ka pakelti: šiais laikais visko 
pasitaiko.

♦ * *
Brunwaldas dainavo W. E. 

Co. darbininkams. Labai gerai. 
Butų gerai, kad ir iš lietuvių 
kas dalyvautų programe, nes 
visiems yra proga.

“N.” Rašė jas.

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

Ideal Redflash Boileris klesos nauja medžiaga.

Radiator Apšildymu

Kiekviename Kam
baryje tiktai su

24 mėnesiai išmokėjimui

AJAX HEATING CO.
5200 So. Ashland Avė.

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

reumatizmo ir i 
Jis vartojo 

Chang'o ir tas 

nuo tos' lt- 
nueiti į W. I 
) prie 2346 

Teisingumui šio 
J. Altcnbaeher, 
;-ago. III.

Skausmai, Sustiri
mas ir Suputymas 

Išnyko.
Turėjau skau s m u a, 
sustirimą ir nupilti-1 
mą sąnariuose per 
(langelį metų, (lakta-1 
rai sakė man. kad I 
tai yra aitraitis. pa
naši j reumatizmą li
ga. Bandžiau įvai
rius gydymus, dagi I 
buvau nuvykusi pas j 
specijalistą i N e w 
Yorką. vienok be pa 
sekinių. Tūlą dieną 
laikrašty perskaičiau 
apgarsinimą apie 
reumatizmo gydymą 
specijalisto W. K. 
Cnang’o nuėjau j jo 
gydytuve, kad pra
dėti gydytis paėmiau 
bonką vaistų n u o 
reumatizmo. pradė
jau jaustis kad man

geriau — vartojau juos ir toliau ir skaus
mai visiškai išnyko. Dabar esu laiminga, 
kad esti sveika ir karštai patariu tą apeci- 
jalį gydymą, kuris yra absoliučiai geras. 
Mrs. Auna Gura. 2240 W. Cullerton St.. 
Chicago, III.

M, K. ('Imng's Specijalės Gyduolės nuo 
reumatizmo gaiintimos Lietuviškoj Agentū
roj ant 2 florų, po numeriu 23IG W. OUth 
St., prie IVestern Avė., Chicago, III.

ai. nuo :> iki 11 is ryto, nuo 2 iki 4 po 
pietų ir nuo (i iki 8 vakare.

Sustok!
aBBCBEaflBHBBBBSBBIS

Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors šil
domąjį ar verdamąjį 
pečiu, eikit į

NORTHWESTERN
Stove Repair Co.
Pataisymo Dalys 

dėl

VISU PEČIŲ, | 
FURNASŲ.
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

5 krautuvės Chicagoj

662 W. Roosevelt Road

176 VVest Lake Street 
2355 Milwaukee Avė. 
312 West 63rd Street
3209 E. 92nd Street

NORTHWESTERN
STOVEREPAIR CO.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

KELKIS! KELKIS! Kam Atidėlioti?
Po mėnesio jums jau reiks namuose 

šilumos. Dabar laikas pradėti.
Ilgai laukdami gausite brangiau mokėti už tai

PADARYK

Ne tiktai reiks brangiau mokėti, bet galite to 
išvengti, leisdami mums įtaisyti jums šildymo plen
tus tuojau. Mes galim padaryti jums geresnį darbą 
ir duoti geresni patarnavimą.

Paskambinkit mums, ar ateikit į musų ofisą ir 
musų inžinierius atsisėdęs su jumis, išrodys, kaip ga
lite turėti patogius* namus šaltam ore, visai neapsun- 
kinanĮ Jjjsn dienos reikalų. Mes duosime,jums iš- 
TSfrTTokėjimui tiek daug laiko, kiek tik jus norite ir 
galėsite mokėti pamėnesiui tiek, kiek išgalėsite. Jei 
galite ir mokate patys insisteliuoti šildymo plentą, tai 
musų inžinierius padarys jums skečą iri paskolins 
jums visus reikalingus instrumentus darbui pasida
ryti, be jokio atlyginimo.

,'f jJ -■
ii

■•••J T A

TUOJAU, SAVO NAUDAI
Mes taip pat turime visą sandėlį plumbingo prietaisų labai prienamomis kai

nomis. Taip pat tankus, heaterius, geso boilerius, .automatiškus heaterius, pom
pas, paipas ir fitingus. y

Leiskite mums pamėginti, kol kur kitur pirksit, ir pamatysit, kad mes esam 
kaip tik fie žmonės, ir kad jus galit mums tikėti. Kiekvienas daiktas, kurį 
pirksit pas? mus, jei nepatiks, mes arba išmainysim į kitą, arba mielai grąžinsime 
pinigus. , . ;

Kai pamanysite eiti ir pamatyti mus, bukit tikri, kad atėjot į tikrą vietą.
Musų vieta yra ant bloko tarp 21 st ir 22nd Sts., gatvės rytų pusėj, pusės 

bloko ilgas geltonas namas, mūrinis, su di dėlių užrašu ant namų:

M. LEVY & COMPANY
2117-29 South State Street

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

Mes Kalbame Lietuviškai
Musų South Chicago Skyrius randasi prie

9300 Commercial Avė. Telefo""(U»X

%SPARTON
EQ UASONNE

MODELIS 931

Puikiai padarytas, žemas elektrikinis Console Cabinet’as; 
gražiai išrodo. Jis tikrai patiks jums su savo pilnu, aiš
kiu balsu ir išžiūra. Pilnai Įrengtas, su tūbomis

$179.5°
Mainome ant jūsų seno Radio ar Fonografo 

Lengvus išmokėjimai

Jos. F. Sudrik, Ino
3417-21 So. lialsted Street

Tel. Boulevard 4705
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čiasi esąs lietuviškas, nes no
rėjo atidaryti vakarą su lietu
vių tautos himnu.
tas komunistų choras
si esąs ne lietuviškas,

; to. turbūt, ir nemoka 
ti lietuvių himno.

Vienas iš komiteto, 
damas vakarą, pranešė,
kęst ras sugros lietuvių himną 
ir paprašė visus atsistoti. Or
kestras pradėjo groti. Matyti.

Roseland

Keistučio Kliubo 
Koncertas

Ale minė
jau čia- 
ir del- 

dainuo-

Komunistai boikotuoja
lando biznierius

Rose

Nors jau ir vėlai butų rašy
ti apie minėto Kliubo vakarą, 
bet kadangi niekas neparašė, 
tai paminėsiu dalykus, kurie 
yra verti paminėti.

Kliubas buvo pasikvietęs ko
munistų chorą pildyti progra
mą. Matyti, kad Kliubas jau-

Boikotas Boselando biznie
riam, kurie neremia komunis
tų, jau vykinama praktikoje. 
Vienas tokių boikotų prieš biz
nierius šiomis dienomis pasi
rodė tai prieš Strumilos sve- 

kad'nesiMmam7gai<lų?1\^'but tafnės savininkus P. Sudūlą ir 
ne vienos tautos pasaulėj him-| . 
nas nebuvo taip prastai sugro-: 
tas, kaip kad šiame Keistučio j 
kliubo vakare.

atidary- 
kad or-

Išmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 

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

vaitę.
Musų lavinimas pri
rengia -jus vietai j 
trumpų laikų, die
nomis ar vakarais.

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

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

ta vakara komunistų 
nė vienos lietuviškos

Svetainėje lietuviai sustojo, 
i o minėto choro nariai sėdi, 
i Mat, jie nesupranta apie ką 
dalykas eina.

Užtai
choras
dainos ir nedainavo. Jie daug 

igeriau myli rusų liaudies dai
nas dainuoti, nors ir žodžius, 
iš šalies klausantis, labai. : 
goniškai taria.

Man išrodo, kad kliubui 
'daro garbės turėti reikalus 
žmonėmis, kurie 
vo tautos.

ne- 
su 

s Hr 
Buvęs.

[J. Talacką. Tr štai kokio bu- 
du: komunistų visokiais var
dais sutvertos draugystės, ku
riom jie vadovauja, dar ank
sti pereitą pavasari parendavo- 
jo Strumilos svetainę žiemos 
sezono vakarams. Svetainė bu
vo parendavota keletui vaka
rų. O rankpinigių parendavo- 
jusieji nebuvo įmokėję, kaipo 
užtikrinimą, kad jie neatsisa
kys nuo padarytos sutarties.

Bet štai,, šiomis dienomis, 
komunistai atsiunčia savo įga
liotinį, kuris ir praneša Stru- 

savininkam, 
atsisako nuo

milus svetainės 
kad komunistai 
rengimo vakarų, kuriems jie 
buvo parendavoję svetainę. Bei- j 
škia, svetainės savininkus jie 
suviliojo. Per aštuonis mėne
sius svetainę parendavoję tū

lį rojo, ir laukė kol prisiartins 
I vakarų rengimo sezonas, ir ta- 
1 da atsisakė.

P-nia Talackiene vieną sykį

NAUJIENOS, Chicago, III. 
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Klarienė, praeitą vasarą buvo| 
išvykusius į Lietuvą atlankyt 
savuosius ir praleisti tarp sa
vųjų atostogas. Kaip viena, 
taip ir antra džiaugiasi Lietu
vos įspūdžiais ir sako, kad tu-, 
rojusios labai gerus laikus ir 
smagiausias gyvenimo valan
das. Tik pamanykit, žmogus ne
buvęs gimtam krašte daugelį 
metų, nematęs per taip ilgą 
laiką savųjų, štai pagaliau tu
ri progos su jais kalbėtis ir 
dalintis visais gyvenimo įspū
džiais. Linksma, smagu ir grau
du! Ar ne?

Kalbamos ponios sugryžo dar 
tik apie porą savaičių atgal.

Kelionę turėjusios labai sma-i 
gią ir sėkmingą, nežiūrint to, 
kad vietose marių bangos ir 
nemaloniai siautė; tai buvo tik 
didesnis įvairumas kelionėje.

Ponai Savickai turi didelę 
drabužių krautuvę ant VVestern 
Avė., arti 63 gatvės. Ponai Kle- 
rai yra namų budavojimo kon- 
traktoriai ir turi labai gero pa-t 
sisekimo savo biznyje.

Kazys.

» ‘ --- T'
karam pasirendavojo K. of P. 
svetainę, nes Strumilos svetai
nėj visi vakarai buvo užimti.

Gal komunistai jaučias, kad 
jie atliks “didvyrišką” darbą 
pakeldami esantiem bizny žmo
nėms? O matyli, kad jie jau 
seniai rengės prie to, nes daug 
sykių jie rašė “Vilnyje”, jog 
Strumilos svetainė jiems jau 
“nebeprieinama“. Susėdąs.

SLA. 6-tas Apskritis 
Rengia Basebolinin- 

kams Vakarienę
mes jaunimą norim 

i ir pa
puška tint* ji prie vei-

T»

INDIGESTION
BLUES .

Chrysler^“ Plymouth
Automobilių galite dabar įsigyti lengvais išmok ėjimais.

Jciigu 
įtraukti Susivienijiman 
galinus
kimo, tai mes ir privalom veik
ti toj kripty ir remti musų 
jaunąją kartą ją interesuojan
čio] veikimo srity.

šeštadieny, Spalių m. 26 d., 
8 vai. vakare, Mildos svetainėj 
Apskritis rengia vakarienę tik
slu pagerbti musų narsius ir 
pasižymėjusius b a s eb o 1 i n i n k u s.

Kalbamas vakarėlis bus su 
programų, kuri išpildys musų 
jaunieji arlistai-mėgėjai. Šiame 
vakarėly bus įteikta Leve Cup 
daugiausia laimėjusiam losiu 
jaukių. Taipgi bus teikiama do
vanos pavieniams atsižymėju
siems lošėjams.

Apskritis dovanas teikia iš

Paskirk 3 dienas 
bandymui 
DYKAI

Nusiminimas ir susmukimas, 
kurs gaunamas nuo nevirški
nimo nėra tai dalykai, kurie 
galima pritaikinti muzikai. Jam 
ar jai džiaugsmai virsta paniū
ra; jokis maistas nėra jam nei 
gardus, nei gražus. Jei rim
tesnė liga ir apima, tai gaju
mas neapsireiškia per dienų 
dienas ir dažnai seka nemiegas, 
gesai, galvos skaudėjimai, tin
gumas proto ir kūno.

Mes norime, kad visi šio lai
kraščio skaitytojai žinotų ge
rumų Trinerio Kartaus Vyno 
palengvinimui ir gydymui ne 
vien nevirškinimo, o ir sukietė
jimo ir todėl tą, pasiūlymą da
rome tik trumpam laikui.

3-jų dienų bandymo butelis 
(vertės 25c) to išbandyto lak- 
satyvo — kombinacijos Kali
fornijos vyno ir medikalių žo-

ValstijaMiestas

a

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

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

lių — bus jums pasiųstas visiš
kai dykai, jei tik atsiųsi išpil
dęs žemiau paduotą kuponą. 
Neatidėliok. Didelis butelis, 
$1.25 — visose aptiekose.

DABAR IŠSIŲSK NEMOKAMO SEMPELIO KUPONĄ!
Jos. Triner Co., Dept. 24, 1333 So. Ashland Avė., Chicago, III,
Atsiųskit dykai, apmokėję pašto išlaidas, 3 dienų bandymo buteli 
Trinerio Kartaus Vyno.
Vardas
GatvėBronislavos Poškaitės 

MUZIKOS STUDIJA
Mokinama Piano,1 Smuikos. S a x a- 
phone, Klernetą, Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos, Gitaros, 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginių in
strumentų, lavina
ma. dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

buvo pareikalavus rankpinigių, $p()rĮ0 Fondo, kurį konferen- 
bet Maziliauskas, kaipo komi- pj;

i sąrąs svetainėm parendavoti, 
atsakęs: nebijokit, musų var- 

i ętas geresnis ir už pinigus!
Na, jeigu jau toks geras var

lį das, tai kaip čia nepatikėsi.
Komunistais niekad negali

ma pasitikėti; ir Šis negražus 
jų pasielgimas yra pamoka sau
gotis komunistų, kurie sarma
tą jau seniai praradę.

Dabar klausimas, ar tunčs 
į nuostolių svetainės savininkai? 
! Jeigu kas parendavos, tai, žino- 
i ma, nebus nuostolių. Bet ne- 
1 kurios draugijos, nebegavusios 
Strumilos svetainės, pasirenda- 

įvojo vietą kitur. Pavyzdžiui, 
I Golde n Star kliubas dviem va-

cijos dalyviai sukėlė gegužio 
mėn.

Todėl yra didžiausia pareiga 
musų visų paremti šį Apskri
čio rengiamą jaunimui vaka
rėlį, nes lai yra pirmutinis to
kiu tikslu vakaras ir juo mu
sų jaunimas labai domisi. Da
ly vaukim visi: jaunimas, Ap
skričio delegatai, kuopų veikė
jai ir visi kiti prakilnesni SLA. 
darbuotojai.

G. J. Stungis, Apskr. Pirm.

GARSINK TĘS NAUJIENOSE”

<ĄajrdLCSugryžo iš Lietuvos

ELEKTRINIAI RADIO

Žymios vietos biznierių* mo
terys, pp. M. Savickienė ir S.

Jeigu dar nematėt ir nevažiavot Chrysler automobiliu, tai 
atsilankykit pas mus dėl demonstravimo, žmogų* pamatęs ir 
pasivažinėjęs Chrysler automobiliu, nelauks ilgiau nepirkęs 
Chryslerio.

Motor Sales Co
3207-09 South Halsted Street

E

Naujos tūbos, power 45, naujas dynamic speakeris, hum- 
less, naujas gražus cabinet’as, tyras skambantis balsas

^X71’8tubųS137.50
Hk0l'c'.is..72..::.:.: $167.50

Modelis 181, Radio ir Fonogra
fas sykiu, garsus ir stiprus bal
sas.

Suteikiame lengvus
Jūsų seną pianą ar 
mainais
Telefonuokite Boulevard 4705

išmokėjimus.
gramafoną priimame

Nepamirškite lietuvių programo iš WLS Radio Stoties, 
utarninkais, nuo 8-tos iki 9-tos vai. vakaro. Dalj programo 
apmoka Jos. F. Budriko krautuvė,

1

Jos. F. Budri, iBC
3417-21 So. Halsted St
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dainuo-

Roseland
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Klarienė, praeitą vasarą buvo, 
išivyknsios į Lietuvą atlankyt 
savuosius ir praleisti tarp sa
vųjų atostogas. Kaip viena, 
taip ir antra džiaugiasi Lietu
vos įspūdžiais ir sako, kad tu-, 
rėjusios labai gerus laikus ir 
smagiausias gyvenimo valan
das. Tik pamanykit, žmogus ne
buvęs gimtam krašte daugelį 
metų, nematęs per taip ilgą 
laiką savųjų, štai pagaliau tu
ri progos su jais kalbėtis ir 
dalintis visais gyveninio Įspū
džiais. Linksma, smagu ir grau
du! Ar ne?

Kalbamos ponios sugryžo dar 
tik. apie pora savaičių atgal. 

Kelionę turėjusios labai sma
gią ir sėkmingą, nežiūrint to, 
kad vietose marių bangos ir 
nemaloniai siautė; tai buvo tik 
didesnis Įvairumas kelionėje.

Ponai Savickai turi didelę 
drabužių krautuvę ant Western 
Avė., arti 63 gatvės. Ponai Kle- 
rai yra namų budavojimo kon- 
traktoriai ir turi labai gero pa-, 
sisekimo savo biznyje.

Kazys.

karam pasirendavojo K. of P. 
svetainę, nes Strumilos svetai
nėj visi vakarai buvo užimti.

(lai komunistai jaučias, kad 
jie atliks “didvyriškų” darbų 
pakendami esantieji bizny žmo
nėms? O matyti, kad jie jau 
seniai rengės prie to, nes daug 
sykių jie rašė “Vilnyje”, jog 
Strumilos svetaine jiems jau 
“nebeprieinama”. Susėdąs.

INniCFCfim
■■ K laBI

vių tautos himnu, 
tas komunistų choras 
si esąs ne lietuviškas, 

j to, turbūt, ir nemoka 
ti lietuvių himno.

Vienas iš komiteto, 
damas vakarą, pranešė, 
kestras sugros lietuvių himną . . 
ir paprašė visus atsistoti. Or- šiomis dienomis pasi-
kestras pradėjo groti. Matyti, .. .
kad nesupranta gaidų. Tur butra n^s savininkus P. Sudūlą n 

1 Talacką. Ir štai kokio bu- 
komunistu visokiais var- 

įdais sutvertos draugystes, ku
riom jie vadovauja, dar ank
sti pereitą pavasarį parendavo- 
jo Strumilos svetainę žiemos 
sezono vakarams. Svetainė bu
vo parciulavota keletui vaka
rų. () rankpinigių parendavo- 
jusieji nebuvo įmokėję, kaipo 
užtikrinimą, kad jie neatsisa
kys nuo padarytos sutarties.

Bei štai,, šiomis dienomis, 
komunistai atsiunčia savo įga
liotinį, kuris ir praneša Stru
milos svetainės 
kad komunistai 
rengimo vakarų, 
buvo parendavoję svetainę. Bei-j 
škia, svetainės savininkus jie 
suviliojo. Per aštuonis mėne
sius svetainę parendavoję tū

lį rėjo, ir laukė kol prisiartins 
I vakarų rengimo sezonas, ir la
ida atsisakė.

1 P-nia Talackiene vieną sykį 
h buvo pareikalavus rankpinigių, 

j bet Maziliauskas, kaipo komi- 
| sąrąs svetainėm parendavoti, 
atsakęs: nebijokit, musų var
das geresnis ir už pinigus!

Na, jeigu jau toks geras var
das, tai kaip čia nepatikėsi.

Komunistais niekad negali
ma pasitikėti; ir šis negražus 
jų pasielgimas yra pamoka sau
gotis komunistų, kurie sarma
tą jau seniai praradę.

Dabar klausimas, ar turės I e
| nuostoliu svetainės savininkai? V V •| Jeigu kas parendavos, tai, žino- 
1 ma, nebus nuostolių. Bet ne- 
kurios draugijos, nebegavusios 
Strumilos svetainės, pasirenda
vojo vietą kitur. Pavyzdžiui, 
Golden Star kliubas dviem va-

Komunistai boikotuoja 
lando biznierius

Rose-

atidary- 
kad or-

Boikotas Roselando biznie
riam, kurie neremia komunis
tų. jau vykinama praktikoje. 
Vienas tokių boikotų prieš biz-

Nors jau ir vėlai butų rašy
ti apie minėto Kliubo vakarą, 
bet kadangi niekas neparašė, ne vienos tautos pasaulej him-i’’* 
tai paminėsiu dalykus, kurie nas nebuvo taip prastai sugro-!( 
yra verti paminėti. ■ tas, kaip kad šiame Keistučio i u,‘

Kliubas buvo pasikvietęs ko-Į kliubo vakare.
munistų chorą pildyti progra
ma. Matyti, kad Kliubas jau- .• i o minėto

i Mat, jis 
! dalykas

Užtai
• choras 
dainos ir nedainavo. Jie daug 
geriau myli rusų liaudies dai
nas dainuoti, nors ir žodžius,

i iš šalies klausantis, labai, žar- 
goniškai taria.

Man išrodo, kad kliubui ne
daro garjiės turėti reikalus su 
žmonėmis, kurie negerbia šar
vo tautos. Buvęs.

rodė tai prieš Strumilos sve-

SLA. 6-tas Apskritis 
Rengia Basebolinin- 

kams Vakarienę
Svetainėje lietuviai sustojo, 

choro nariai sėdi, 
nesupranta apie ką 

eina.

mes jaunimą norim 
Susivieni jiman ir pa- 
paskatinf j j prie vei-

Išmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 
aDezaininimas ir siu

vimas skrybėlių mo
ka $25—$50 į sa

vaitę.Musų lavinimas pri
rengia -jus vietai į 

 trumpą laiką, die
nomis ar vakarais. 

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.Fashion Millinery School 

190 N. State St. kampas Lake St.

ta vakaru komunistų 
ne vienos lietuviškos

savininkam, 
atsisako nuo 
kuriems jie

Chrysler60 Plymouth
Automobilių galite dabar is-igyti lengvais ifimokejimais.

Jeigu dar nematėt ir nevažiavot Chrysler automobiliu, tai 
atsilankykit pas mus dcl demonstravimo. Žmoguj pamatęs ir 
pasivažinėjęs Chrysler automobiliu, nelauks ilgiau nepirkęs 
Chryslerio.

M. J. Kiras
Motor Sales Co.

3207-09 South Halsted Street

Jeigu 
įtraukti 
galinus 
kimo, tai mes ir privalom veik
ti toj kripty ir remti musų 
jaunąją kartą ją interesuojan
čio j veikimo srity.

šeštadieny, Spalių m. 26 d., 
8 vai. vakare, Mildos svetainėj 
Apskritis rengia vakarienę tik
slu pagerbti musų narsius ir 
pasižymčjtįsius basebolininkus.

Kalbamas vakarėlis bus su 
programų, kuri išpildys musų 
jaunieji artislai-mėgėjai. šiame 
vakarėly bus įteikta Love Cup 
daugiausia laimėjusiam losiu 
jauktų. Taipgi bus teikiama do
vanos pavieniams atsižymėju
siems lošėjams.

Apskritis dovanas teikia iš 
Sporto Fondo, kurį konferen
cijos dalyviai sukėlė gegužio 
mėn.

Todėl yra didžiausia pareiga 
musų visų paremti ši Apskri
čio rengiamą jaunimui vaka
rėlį, nes tai yra pirmutinis to
kiu tikslu vakaras ir juo mu
sų jaunimas labai domisi. Da
ly vaukim visi: jaunimas, Ap
skričio delegatai, kuopų veikė
jai ir visi kiti prakilnesni SLA. 
darbuotojai.

G. J. Stungis, Ap.skr. Pirm.

Bronislavos Poškaitės 
MUZIKOS STUDIJA

Mokinama Piano,1 Smuikos. S a x a- 
phone, Klerneta, Kornetą, Trombone,! 
Armonikos, Man- ____________ j
dolinos, Git a r o s, —■>
Balalaikos, ir visų 
kitų styginių in
strumentu, lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

■■■

Sugryžo iš Lietuvos
Žymios vietos biznierių* mo

terys, p p. M. Savickiene ir S.

_ _ _ _  ■ • Apšildymą?
Per dvidešimt penkis metus aptarnavome lietuvius su apšildymo ir plumbingo reikmenimis. Per visus 
tuos metus mes neturėjome nė vieno kostumierio, kurio mes nebūtumėm patenkinę. Mes visuomet davėm 
savo kostumieriams geriausias prekes už žemiausias kainas .Mes rūpestingai prižiūrėjome kiekvieną dar
bą ir darėm viską ką galima, kad duoti kiekvienam kostumieriui šimto nuošimčių patarnavimą. Kiekvie
nas apšildymo plautas, kurį mes įdėjome, yra kaip ir monumentas musų atsakomingumo, kurį patvirtins 
tūkstančiai patenkintų lietuvių kostumierių. .

Ateikit į arčiausią jums musų sankrovą
Ar jus patys įsidėsite apšildymo plautą, ar mes dėl jūsų jį įdėsime, jus 
visuomet gausite tas pačias patenkinančias pasekmes. Veikminga apšil
dymo sistema, kuri užtikrina užtektiną šilumą šalčiuose ir didelis su- 
taupymas ant pilno darbo. Kiekvienas apšildymo plantas, kurį mes 
jums parūpinsime, yra garantuotas, kad apšildys jūsų kambarius iki 
70 laipsnių šalčiausiame ore, neleidžiant perdaug smarkiai kūrentis.

Kaina ir kokybė 
Mes turime didelį pa
sirinkimą naujų ir 
vartotų plumbingo 
fixturių ir reikmenų 
už didelį sutaupymą. 
Jūsų pareikalavimai 
plumbingo ir apšildy- 
mo dalykuose gali 
būti tuojaus aprūpin
ti.

Musų patarnavimas yra visiškai dykai
Mes norėtumėm progos duoti jums musų apskaičiavimą ant bile kokio 
apšildymo ar plumbingo darbo, kokis jums yra reikalingas ir mes pa
siųsime vieną iš musų ekspertų inžinierių be jokių pareigų iš jūsų 
pusės, patarti ir pagelbėti jums išrišti jūsų apšildymo ar plumbingo 
klausimus ir suteikti jums žinių, kokių jus reikalautumėt.

Sol Ellis

r -
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Sons. Ine.
West Side Sankrova

4606 08 W. 22nd St.
Tel. Lawn. 2454, Cicero 130

Atdara Utarn., Ketverge, Subatos vakarais

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

Tel. Victory 2454-55-56 
s Adaras kas vakarą iki 8.

North Side Sankrova
3945-47 Lincoln Avenue

Arti Irving Park Blvd. Lakevievv 8200
Atdara Utarn., Ketvergo, Subatos vakarais

Kartą kostumeris, visuomet kostumeris. — Aplankykite musų gražius šioruimius visose 
musų sankrovose.

f'g':

Paskirk 3 dienas 
bandymui

Nusiminimas ir susmukimas, 
kurs gaunamas nuo nevirški
nimo nėra tai dalykai, kurie 
galima pritaikinti muzikai. Jam 
ar jai džiaugsmai virsta paniū
ra; jokis maistas nėra jam nei 
gardus, nei gražus. Jei rim
tesnė liga ir apima, tai gaju
mas neapsireiškia per dienų 
dienas ir dažnai seka Bemiegąs, 
gesai, galvos skaudėjimai, tin
gumas proto ir kūno.Mes norime, kad visi šio lai
kraščio skaitytojai žinotų ge
rumą Trinerio Kartaus Vyno 
palengvinimui ir gydymui ne 
vien nevirškinimo, o ir sukietė
jimo ir todėl tą pasiūlymą da
rome tik trumpam laikui.

3-jų dienų bandymo butelis 
(vertės 25c) to išbandyto lak- 
satyvo — kombinacijos Kali
fornijos vyno ir medikalių žo-

lių — bus jums pasiųstas visiš
kai dykai, jei tik atsiųsi išpil
dęs žemiau paduotą kuponą. 
Neatidėliok. Didelis butelis, 
$1.25 — visose aptiekoge.

DABAR IŠSIŲSK NEMOKAMO SEMPELIO KUPONĄ!
Jos. Triner Co., Dept. 24, 1333 So. Ashland Avė., Chicago, 111,
Atsiųskit dykai, apmokėję pašto išlaidas, 3 dienų bandymo butelį 
Trinerio Kartaus Vyno.
Vardas
Gatvė Miestas Valstija

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

ELEKTRINIAI RADIO
Naujos tūbos, power 45, naujas dynamic speakeris, hum- 
less, naujas gražus cabinet’as, tyras skambantis balsas.

,“0<,tX71’..8.tubų$ 137.50
rdh...72..z:: $167.50

Modelis 181, Radio ir Fonogra
fas sykiu, garsus ir stiprus bal
sas.

Suteikiame lengvus

Jūsų sena pianą ar gramafoną priimame
mainais
Telefonuokite Boulevard 4705

išmokgj imus.

Nepamirškite lietuvių programo iš WLS Radio Stoties, 
utarninkais, nuo 8-tos iki 9-tos vai. vakaro. Dali programo 
apmoka Jos. F. Budriko krautuvė.

Jos. F. Budri, ta
3417-21 So. Halsted St.



111 1

/

NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, spalių 12, 1929

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 850*

Editor P. GRIGAITIS
Subscription Rate*:

38.00 per year in Canada
37.00 per year outside of Chicago
38.00 per year in Chicago 

3c per copy

Entered as Second Claaa Matter 
M are h 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879. .

Naujienos eina kasdien, išakiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St, Chi
cago, UI. Telefonas Roosevelt 8500.

VOLDEMARO DRAUGAI SKUNDŽIASI DEL 
CENZŪROS!

Nąujojo Lietuvos ministerio pirmininko, p. Tūbe
lio, pasikalbėjime su laikraštininkais iškilo aikštėn įdo
mus dalykas. Fašistų organo “Tautos Kelio” atstovas 
užklausė ministerio pirmininko, kodėl valdžia uždėjo 
jam aštrią cenzūrą!

“Tautos Kelią” leidžia tie kraštutiniai tautininkų 
elementai, kurie laiko savo idealu Italijos fašistų vadą 
Mussolini. Voldemaro diktatoriavimo laikais jie buvo 
stipriausi jo rėmėjai. Aplink “Tautos Kelią” spiečiasi 
tie, kurie organizavo ir teroristines “Geležinio Vilko” 
gaujas, žinoma, su Voldemaro žinia ir pritarimu. Ir štai 
dabar tas organas staigiai pateko po cenzūros letena.

“Tautos Kelio” atstovas aukščiaus minėtame laik
raštininkų pasikalbėjime su naujuoju ministeriu pirmi
ninku pareiškė, kad laikraščiui buvo pasiųsta daug te
legramų, išreiškiančių užuojautą Voldemarui; bet vi
daus reikalų ministerio įsakymu tos telegramos buvo 
sulaikytos. Buvę taip pat pasiųsta nemaža telegramų 
ir prezidentui Smetonai, reiškiančių pageidavimą, kad 
p. Voldemaras butų paliktas ministeriu kabinete; bet 
ir šitos telegramos esančios užslėptos.

P. Tūbelis į tuos fašistų organo pareiškimus atsakė, 
kad jisai apie tai nieko negirdėjęs.

Šitie faktai (juos paduoda Vokietijos spauda) lei
džia manyti, kad naujoji tautininkų vyriausybė yra nu
sistačiusi prieš fašistus. Bet kokiu keliu ji pati ketina 
eiti, dar neaišku.

Tečiaus ar ne juokingas reginys, kad Voldemaro 
draugai šiandie jau skundžiasi dėl cenzūros, kuomet 
pirma jie patys reikalaudavo griežčiausio spaudos su
varžymo?

S. VITAITIS APSIVEDĘS

tokia ži-“Vienybėje” įdėta 
nia:

“Sekmadieni pas ‘Tėvynės’ 
redaktorių, S. Vitaitj, buvo 
susirinkęs būrelis svečių ‘ap- 

• vaikščioti’ jo vestuvių iškil
mę. Pasirodo, kad Vitaitis 
jau birželio 29 susivedė su 
Zose Krasauskiene, iš Chica- 
gos.

“Toastmeisteriu buvo Dr. 
Klimas iš Philadelphia, Pa. 
Svečiai pasakė gražių kalbų 
ir linkėjimų.”
Kad ir pasivėlinusios, “Nau

jienos” linki jaunavedžiams 
daug laimės.

NAUJOS KOMPOZICIJOS

Redakcijai tapo prisiųsta ke
letas p. Juozo Žurono muzikos 
kurinių, tik-ką išėjusių iš spau
dos: “Naujieji metai’’ ir “Nak
ties Atminimai’’, vienam sąsiu
vinyje; kaina 50c. Taip pat 
“Tave vieną pamylėjau”, “Pa
vasario žiedai” ir “Ko skauda 
širdis” — vienam balsui prie 
piano, šitoms trims dainoms p. 
žtironas parašė ne tik muziką, 
bet ir žodžius. Kaina 1 doleris.

Galima gauti pas leidėją: 
Pranas Žuronas, 2448 W. 63rd 
St., Chicago, 111.

Už NEVEIKLUMĄ NEBE
DUOS SENDVIČIŲ

tai, kad Švedijos komu- 
partija nepadarė pereitą

UŽ 
ristų 
vasarą Švedijoje '“revoliucijos”, 
kurią ji buvo pasižadėjusi pa
daryti (ir kurios tikslams 
Maskva tur-but buvo davusi pi
nigų), tai komunistų interna
cionalas liepė tai partijai iš
mesti visą vykdomąjį komitetą 
iš 17 žmonių.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ____ , ......
Pusei metų___-
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam ,„,r
Vienam mėnesiai

Chicagoj per išnešiotoju* 2
Viena kopija__________
Savaitei.............. .....___ .
Mėnesiui............... ....-...-

Suvienytose Valstijose, na ChicagoJ, 
paštų:

Metams 37.00
Pusei metų _____________
Trim* mėnesiam*     1.7§ 
Dviems mėnesiam*? "
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuos* 
[Atpiginta]

Metam* 38.00
Pusei metų 4.00
Trim* mėnesiam*2.50 
Pinigu* reikia *i«sti pašto Monei

Orderiu karta *a užsakymu.

88.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

3.50
1.7§
1.2o
.75

Dabar atėjo liūdnos dienos ir 
Belgijos “tavorščiams”. Komin- 
ternas nutarė nutraukti subsi
dijas belgų komunistų partijai 
už visišką jos neveiklumą.

Baimė netekti Maskvos 
“sendvičių” yra tas Damokleso 
kardas, kuris kybo ant galvos 
kiekvienai komunistų partijai ir 
kiekvienam jos viršininkui. Jei 
ne ši baime, tai visi komunistai 
eitų grybauti, o ne lystųt į akis 
“proletariatui”, kuris 
klausyti nenori.

nūJU

SKANDALAS BERLYNE 
KOMUNISTAI

IR

skandalą 
(Vokietijos) miesto 

Viena prekybos firma, 
Sklarekų, apgavusį to 

banką ant milžiniškos 
pinigų ir esą įtarimų, 
kurie miesto tarybos

Prieš keletą dienų Amerikos 
laikraščiuose pasirodė sensacin
gos telegramos apie 
Berlyno 
banke, 
brolių 
miesto 
sumos 
kad kai 
bei administracijos nariai gau
davę iš tos firmos kyšių. Todėl 
Berlyno spauda reikalaujanti, 
kad tuojaus sugrįžtų iš Ameri
kos Berlyno vyriausias burmist
ras Boes, kuris čia dabar lan
kosi, studijuodamas Amerikos 
miestų tvarką.

Tečiaus iš Vokietijos laikraš
čių, kurie vakar pasiekė Chica- 
gą, matyt, kad tas skandalas 
jau yra gana seniai tyrinėja
mas. Jau rugsėjo (septemberio) 
27 d. Berlyno spauda pranešė, 
kad broliai Sklarekai buvo su
imti ir per tardymą kalėjime 
prisipažino, išpasakodami visas 
savo suktybes. Amerikos ko
respondentai, vadinasi, to daly
ko nepastebėjo per pusę mėne
sio ar daugiau, o paskui, lyg iš 
miego pabudę, ėmė mušti savo 
laikraščiams rėkiančias! sensa
cijų pilnas telegramas. Galima 
numanyt, kad tiems korespon
dentams rupi diskredituot Ber
lyno valdžią, kuri užsiima tokiu, 
amerikonų nuomone, “neprak

tišku” darbu, kaip bankinis biz
nis.

šitas amerikoniškų korespon
dentų sensacijas tuoj aus pasi
gavo ir komunistų ' spauda, 
stengdamasi apjuodint savo po
litinius oponentus. Mat, Berly
no valdžia yra koalicinė (susi
dedanti iš kelių partijų) ir jos 
priešakyje stovi socialdemokra
tai. Taigi Maskvos penimiai jau 
staugia, kad socialdemokratai 
Berlyne esą “sugauti suktybė
se”, — nors tikrumoje dar nė
ra jokių įrodymų, kad miesto 
administracija iš viso yra kuo 
nors nusidėjusi toje Sklarekų 
aferoje.

Kas dar įdomiau — jeigu ku
ri politinė partija tapo sutepta 
tų pirklių suktybėmis, tai pir
miausia — komunistai. Nes ta
po iškelta aikštėn, kad komu
nistų atstovas Berlyno miesto 
taryboje, “draugas” Degner, 
turėjo labai artimų ryšių su, 
Sklarekais; ir kai šitas faktas 
tapo spaudoje paskelbtas, tai 
komunistų partijos centras par 
reikalavo, kad Degner tuoj aus 
rezignuotų iš miesto tarybos. 
Del tos pačios priežasties, ko
munistų partija Berlyne keti
na daugiau nestatyti savo kan
didatu tarybos nario komunisto 
Goebel.

Tečiaus dar yra per anksti 
spręsti, kas kaltas, o kas ne, 
kad pirkliams Sklarekams pa

vairius

Studenčių patyrimai 
dirbtuvėse

šešių savaičių eksperimentais. 
—Patyrimai darb^ beieškant. 
—“Bosų” atsinešimas.— Sa
nitariškos sąlygos. — Uždar
biai. —“Draugiškas” patari
mas.—Darbininkių sąstatas.

Praeitą vasarą dvidešimt sep
tynios studentės sumanė patir
ti, kaip gyvena darbininkės. Jos 
atvyko į Chicagą iš įvairių 
Amerikos dalių. Pirmiausiai 
jos pasižadėjo laikytis nusta
tytos tvarkos. Sekmadieniais 
visos studentės susirinkdavo į 
vieną vietą, kad pasidalinti sa
vo įspūdžiais ir patyrimais. Pa
sibaigus eksperimento laikui, t. 
y. šešioms savaitėms, jos pri
rengė bendrą raportą apie pa
dėti tų darbininkių, kurios dir
ba įvairiuose fabrikuose. Ra
portas gana įdomus, kadangi 
studentės bešališkai bandė iš
dėstyti savo patyrimus.

Visos studentės atvyko vasa
ros metu ir tuoj pradėjo ieško
ti darbo, šešios gavo darbą pir
mą dieną. Savaitei pasibaigus 
neliko nei vienos studentės, ku
ri nebūtų gavusi šiokį ar tokį 
darbą, čia, jau reikia pridurti, 
kad studentės ieškojo darbo tik 
fabrikuose, idant turėjus pro
gos susidurti su paprastomis 
darbininkėmis. Jos taip pat 
kartu su darbininkėmis gyveno, 
valgė vienodą maistą, dėvėjo 
vienodus drabužius; Kad neiš
siskirti iš kitų, jos vartojo pa
prasčiausią kalbą, darydamos 
daug klaidų.

Pirmas dalykas, žinoma, yra 
susirasti darbą. Ta procedūra, 
sako raportas, yra gana nema
loni. Paprastai kandidačių esti 
daugiau, negu darbų. Todėl ieš
kančios darbo žiuri į viena ant
rą šnairomis. Matykite, tai 
konkurentės. Išeina “bosas”. 
Jis permeta visas akimis ir pa
sirenka iš būrio vieną kitą. Ko
dėl jis pasirenka tą, o ne kitą 
—suku pasakyti. Atrodo, kad 
jis tai daro be jokio apsiroka- 
vimo. Tiesa, kartais bosas va
dovaujasi gražumu: jei patiko 
merginos veidukas, tai ji yra 
priimama į darbą.

Daugumoj dirbtuvių ir fabri
kų drfl’bo sąlygos yra labai 
prastos. Santykiai tarp darbi- 
'ninkų ir bosų gana įtempti. Vį- 
sa kas bosui rupi, tai kiek ga
lima labiau spausti darbinin
kes. Tačiau dūliai to jų nega
lima perdaug kaltinti. Jie truks- 

vyko apsukti miestą. Yra su
sekta, kad jie apgaudinėjo 
miesto banką, falsifikuodami 
dokumentus.

Trys broliai Sklarekai — 
Max, Leo ir Willi — turėjo di
delę rūbų krautuvę ir prieš ke
letą metų padarė šutantį su 
Berlyno miesto administracija 
dėl rūbų pristatinėjimo miesto 
policijai, valdininkams ir t. t. 
Miestas su ta firma susitarė 
dėl to, kad ji sutiko pardavinė
ti jam savo prekes pigiau, ne
gu kiti pirkliai. Bet Sklarekų 
firma įsivėlė į finansinius keb
lumus ir tuomet ji ėmė verstis 
klastomis: sufalsifikuodama už
sakymus iš to arba kito miesto 
departamento, ji išgaudavo iš 
banko avansu daug didesnes 
sumas pinigų, negu jai priklau
sė. Kuomet banke kilo abejo
nės, ar firma yra pakankamai 
stipri, kad bankas galėtų jai 
kredituoti tokias dideles sumas 
pinigų, tai jos knygvedys sufal
sifikavo firmos knygas, “paro
dydamas”, kad ji esanti labai 
turtinga. Taip bankas tapo ap
gautas bene ant 10 milionų 
markių.

Dabar visi trys firmos savi
ninkai ir knygvedys sėdi kalė
jime ir eina tardymas. Tuo tar
pu fašistai ir komunistai sten
gias iš to padaryti didelį poli
tišką burbulą..

laikys turi palaikyti produkci
ją tam tikroj aukštumoj. Kitais 
žodžiais sakant, jie priversti 
yra spausti darbininkus, kad 
pagaminti tam tikrą dirbinių 
kiekį. Jie gerai atsimena tą 
posakį, kuris skamba taip: “IT 
you won’t, somebody else will”.

Tačiau aršiausias dalykas yra 
tas, kad darbininkių akstinimui 
naudojama netikslios priemo
nes. Viena tų priemonių yra 
sarkazmas pašaipa. Fabrikų 
atmosfera yra tokia, kad atro
do, jog ne mašinos darbinin
kams, ale darbininkai maši
noms. Tiksliau sakant, maši
noms priduodama daugiau rei
kšmes, negu darbininkams.

Raportas sako, jog nebuvo 
užtikta nei Viena dirbtuve, kur 
sanitarines sąlygos butų buvu
sios tikrai geros. Sanitarišku 
atžvilgiu vienos dirbtuvės buvo 
labai prastos, o kitos kiek ge
resnės. Beveik visur išeinamo
sios vietos buvo užlaikomos la
bai nešvariai. Daugumoj atsi
tikimų ventiliacija buvo gana 
prasta. Vienoj dirbtuvėj tem
peratūra visą, laiką buvo itin 
žema, švarumu darbo vietos 
irgi nepasižymėjo. Kai kuriose 
dirbtuvėse merginos turėjo 
šluoti grindis. z

Kai dėl uždarbių, tai jie labai 
mizerni. Aukščiausi alga, ko
kią gavo studentės, buvo $18.- 
71, o žemiausi—$8.80. Viduti
niškai imant, kiekvieną studen
tė per savaitę uždirbo $14.45. 
Tiek daug-maž uždirbo ir visos 
kitos tų dirbtuvių darbininkės.

Kiekvienas žino, jog algos to
li gražu nepakanka šiek tiek 
žmoniškesniam pragyvenimui. 
Sakysime, kaip mergina, gauda
ma nepilnai devynis dolerius 
per savaitę, gali nusisamdyti 
butą, nusipirkti reikiamų dra
bužių ir prasimaitinti? Patirti 
tą dalyką studentėms ypač rū
pėjo. Tiesa, ir jos gyveno sa
vo uždirbtais pinigais. Bet per 
tas kelias (savaites joms nerei
kėjo pirkti drabužių. O juk 
drabužiams merginos, bendrai 
imant, išleidžia nemažai pini
gų. Studentės kitoms darbi
ninkėms pradėjo nusiskųsti, 
kad iš uždarbio yra labai sun
ku pragyventi. Dauguma dar
bininkių, žinoma, pilnai su tuo 
sutiko ir buvo nepatenkintos 
savo likimu. Bet atsirado ir to
kių, kurios pradėjo davinėti 
“draugiškus” patarimus. Girdi, 
nebūkite durnos. Kad uždarbio 
nepakanka pragyvenimui, tatai 
mes vjsos žinome. Tačiau tai 

dar nereiškia, kad mes turime 
pusbadžiu gyventi ir skursti. 
Progų yra; nereikia tik žiopso
ti. Kodėl neprisivilioti sau 
meilužį, ‘kuris galėtų šiek įtiek 
materiališkai pagelbėti ?

Merginų, kurios davė tos pu
šies patarimus, atsirado gana 
nemažas skaičius. Ką visa tai 
reiškia, manau, nėra jokio rei
kalo aiškinti. Vadinasi, stu
dentės turėjo progos įsitikinti, 
kad skurdas verčia merginoms 
ieškoti “pašalinio uždarbio”, 
kuris, kaip žinote, nėra labai 
garbingas.

Dabar pažiūrėkime į darbi
ninkių sąstatą. Raportas sako, 
jog kai kurios merginos gyve
na su tėvais, ir įtodel neveda 
pilnai savistovų gyvenimą. Su
prantamas daiktas, jų padėtis 
yra daug geresnė, negu .kitų 
darbininkių. Jos tik dalinai pri
sideda prie savo užlaikymo. Ta
čiau dirba nemažai ir vedusių 
moterų, ir kai kurios jų turi 
pramaitinti ne tik save, o ir sa
vo vaikus. Dažniausiai tatai 
pasitaiko su našlėmis. Darbi
ninkių išsilavinimas taip pat 
žymiai skiriasi. Kai kurios mo
terys ir merginos (Amerikoj gi
musios) mokyklą lankė vos tris 
ar. keturis metus, kitos yra bai
gusios pradžios mokyklas. O 
tokių, kurios butų lankiusios 
aukštesnes mokyklas (High 
Schools) atsirado labai mažas 
nuošimtis. Mat, tokios labiau
siai skverbiasi į ofisus, nors ir 
ten jų uždarbiai palyginamai 
yra gana menki.

Bendrai imant, sako studen
tė, darbininkių padėtis yra ga
na sunki. Daug sunkesnė ir 
blogesnė, negu jos kada nors 
maniusios.—K. A.
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Ar komunistai prisi
dėjo prie SLA.

išauginimo?
Kadangi komunistai paskuti

niais keliais metais varo agi
taciją tarp kuopos narių ir per 
savo spaudą, kad SLA. milio- 
ninę organizaciją užkariauti, 
tai visų pirma reikia pažiūrėti, 
ar komunistai prisidėjo prie 
SLA. išauginimo. '

Nuo 1918 iki 1919 m. dabar
tiniai komunistai vadinos kai- 
riasparniais ir varė agitaciją 
prieš SLA. ir kitas pašalpines 
organizacijas. Jie darodinūjo 
per spaudą, kad toks SLA. ir 
kitos pašelpinės organizacijos 
yra buržuazijos išmislas, nes 
darbininkams jos nereikalingos. 
Darbininkams teksią valdyti pa
saulis ir t.t.

Tokie ir panašus raštai tilp
davo daugiausia “Musų Tiesoj”, 
ir po jais pasirašydavo širšinas 
ir kiti.

Paduosiu pavyzdį iš Wilkes 
Barre apielinkės, kokia propa
ganda buvo varoma prieš SLA. 
1919 m. 8 d. birželio įvyko Lie
tuvių Socialistų Sąjungos suva
žiavimas VII Rajono Scranton, 
Pa. Man pačiam teko dalyvau
ti suvažiavime. Buvo varoma 
propaganda LSS. kuopose, kad 
rinkti tik tokius delegatus, ku
rie yra labai kairus. (Reiškia, 
proto stovis nerūpėjo). Ir, ži
noma, kairiasparniai laimėjo.

Rezoliucijų komisija, tarpe 
kitų rezoliucijų, pagamino vie
ną ir prieš SLA. Rezoliucijoje 
tarp kitko sakoma:

“LSS. nariams tėra du keliai, 
ar prigulėti prie LSS. arba prie 
SLA”. Reiškia, abejose orga
nizacijose • negalima prigulėti. 
Bet pirm balsavimo rezoliucijos 
atsirado priešingų delegatų. De
legatas, rodos, Arminas (kai- 
riasparnis) pareiškė maždaug 
taip:

“Mes netikim į evoliuciją, 
mes tikim į revoliuciją. Darbi
ninkai valdys pasaulį už 2 3 
metų”. To ir užteko. Rezoliuci
ja tapo priimta.

Tais pačiais metais, rugsėjo 
27-28-29-30 d. ir spalių 1 d. 
kairiasparniai laikė suvažiavimą 

Brooklyn, N. Y. Suvažiavime 
buvo priimta toki rezoliucija: 
“Lietuvių komunistų suvažiavi
mas, apsvarstęs klausimą, kaip 
mes turim atsinešti pašelpinių 
draugijų linkui priima sekančią 
rezoliuciją.

“Kadangi dabartiniu kone vi
sos pašelpinės draugijos įsikūru
sios savišelpystės tikslais, vie
nok prie pašelpos prikergia ir 
politiką, pav. Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje. Todėl nu-, 
tarta.

1. Lietuvių Komunistų Są
jungos nariai gali prigulėti tik 
prie tokių pašelpinių draugijų, 
kurios grynai užsiima savišel
pystės reikalais, nesikišdamos į 
kokią nors politiką, priešingą 
Komunistų Partijos konstituci
jos programui ir III Interna
cionalo nustatytiems princi
pams; 2. Musų draugai priklau
santi prie Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje arba kitų pašel
pinių draugijų prikergenčių prie 
savišelpystės politiką, priešingą 
darbininkų klesos reikalams, 
privalo vyti tokią politiką lau
kan. Rezoliucijų komisija pa
sirašo. V. Paukštis, J. Baltru
šaitis, J. Daubaras, J. V. Stil- 
sonas, A. Bimba.”

Komunistai aiškiai pasisakė, 
kad pašelpinės draugijos ii 
SLA. turi būti III Internacio
nalo kontrolėj, d jei ne, tai 
griauti.

Taigi 10 metų atgal komunis
tai vadino SLA. “buržuazišką” 
organizacija ir norėjo ją su
griauti, bet jiems tas biaurus 
darbas nepasisekė. Tad daliai’ 
komunistai dangstydamies gia- 
žiais obalsiais subruzdo Susivie
nijimą “gelbėti”. Parupo jiems 
Susivienijimas tik po to, kai 
negalėjo jo sugriaut, ir kai pa 
matė, kad SLA. turtas viršija 
milioną dolerių. Komunistams 
pasisekė sugriauti Lietuvių So
cialistų Sąjungą su apie 7,000 
narių ir jos turtą pasigriebti, 
bet jiems nepasiseks paimti 
SLA., nes jų slapti planai išėjo 
aikštėn. “Laisvės” No. 157 til
po ADPC. Biuro paaiškinimas. 
Perspausdinus savo tą doku
mentą ji sako:

“Tai kas čia tokio “slapto”, 
kas čia tokio “baisaus”. Komu
nistams, suprantama, nebaisu 
pasiimti milioninę organizaciją, 
kurią 10 metų atgal norėjo su
griauti. Bet seniems nariams 
reikia stovėti sargyboj. Paduo
siu keletą ištraukų iš to ko
munistų dokumento:

“Visi Partijos naria, kuriems 
tik nėra kliūčių, būtinai turi 
rašytis į S. (Susivienijimą). 
Tai yra Centro Biuro griežtas 
įsakymas. 2. Svarbesnius poli- 
tikinio turinio raštus S. reika
le pirmiausiai reikia pasiųsti 
Prog. Komitetui peržiūrėti. 
Peržiurėjus ir pataisius komi
tetas prisius juos atgal ir tuo
met bus galima siųsti į Organą. 
3. Biuras pataria atsargiai, tak
tiškai veikti S. 4. Rašyti savo 
pritarėjus. 5. Vesti atatinkamą 
politinę kovą prieš S. viršinin
kus. 6. Jau nuo dabar reikia 
būtinai pradėti rinkti S. reika
lui pinigus. Pinigai yra ir bus 
labai reikalingi dabartiniame 
veikime leidimui lapelių ir bus 
reikalingi suvažiavimui. 7. Tai
gi gerai prisirengsime, tai galė
sime laimėti, dabar nelaimėjom 
dėl to, kad ne buvom gerai pri
sirengę. 8.Frakcijos turi pasi
darbuoti gavime kuodaugiausiai 
S. antrašų. Siųskite juos Prog. 
Komitetui. 9. Musų frakcijoj 
yra tokių narių, kurie bile kur 
išplepa svarbius partijos bei 
frakcijų apkalbėjimus ir nutari
mus, apie kuriuos nereikia vie
šai kalbėti. Frakcija tokius na
rius turi sudisciplinuoti”.

Taigi dabar bus aišku SLA. 
nariams, kas yra tie komunis
tai “progresistai”, kurie prie 
Susivienijimo išauginimo nei 
kiek neprisidėjo, bet dar norėjo 
jį kaipo “buržuazišką” organi
zaciją sugriauti, šiandie jie 
daro planus, kaip pasiimti tą 
buržuazišką įstaigą į savo ran
kas.

Taigi, SLA. nariai bukime 
sargyboj. St. Žukauskas.

TIK-KĄ
Atėjo Kultuvą No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina 45c

AMERIKOS PILIETIS

Klausimai ir atsakymai, ku
riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir panedėly, 
Spalio 13 ir 14

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“The Giri in the
Show”
dalyvaujant

Bessie Love, Raymond
Hackett

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Gentlemen of the Evening”
Kalbančios žinios.

Šiandie “Cocoanuts”

TAUPYKITE SA
VO PINIGUS 

Pirkdami Kailinius
Kautus Dabar

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

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

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

Mes jvosirųc j jūsų namą 
apšildymą ir įdėsime 

plumbingą

24 mėnesiai išmokėjimui

Nereikia nieko įmokėti.
Nepraleiskit šios progos!
Mes kalbam lietuviškai.

A. BLACKSTONE

PLUMBING
AND HEATING

SUPPLIES

184 North Halsted St.

Kampas raudonu frontu.

■
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Central Manufactu- 
ring District Bank

Spalių mėnesio 4 d. šių me
tų Central Manufacturing Dis
trict Bank išleido steitmentą. 
Sulyg juo, banko balansas šian
die siekia $13,305^258.87.

Graži pinigų suma. Ji liu
dija publikos pasitikėjimą ban
ku.

Banko vedėjai ir direktoriai 
rodo, kad ši įstaiga yra tvirta

ir prižiūrima atsakomingų žmo
nių.

Banko jvetfejai yra: David 
E. Shanahan, direktorių tary
bos pirmininkas; Wm. N. Jar- 
nągin yra banko prezidentas; 
Frank L. Webb — ekzekuty- 
vis vice-prez.; H. E. Poronto
— vice-prez.; F. C. Hoebel — 
vice-prez. padėjėjas; VValter R. 
Costello — kasierius; J. R. Rol- 
ley — kasieriaus padėjėjas; S. 
M. Goldberg, kasieriaus padė
jėjas; Thomas Kekich — audi
torius; turto skyriaus vedėjas
— G^ary V. Stibgen.

Direktorių tarybą sudaro: 
Nelson L. Buok; jis yra vice- 
prez. Wm. Wrigley, Jr. kom
panijos; J. W. Embree, prezi
dentas Rittenliouse and Em- 
broe kompanijos; (A. \Harris,

prezidentas Harris Bros, kom
panijos; Arthur Meeker, direk
torius Armour and Company, 
prezidentas Arcady Farms Mil- 
ling Co.; H. E. Poronto — šio 
banko trustisas, vioe-preziden- 
ta$ The Union Stock Yard and 
Transit Company, prezidentas 
United States Cold Storage Cor
poration. Taip jau aukštas vie
tas biznyje ir finansų srityje 
užima ir kiti Central Manufact- 
uring District Banko direkto
riai. - ♦

Roseland
Ketvirtadienj, spalių 17 d., 

Strumilos svetainėje paminėti 
ti “Sandaros” metines sukak
tu ves Chicagoje. M. G. Valas-

kas, dabartinis “Sandaros” me
nedžeris, rūpinasi vakarienės 
surengimu. * ♦ *

Gert rinte Stack, 20 metų, gy
venanti 3049 Loomis s t. važia
vo automobiliu pereitą sekma
dienį. Jos karas kirto į Jurgio 
Kristupaičio (10324 Indiana 
avė.) Stiklai suraižė moteriškės 
veidą, v

X:

Savaitę atgal, subatos ' vaka
re, vietinė policija atlankė tris 
•užeigas. Areštuoti, trys žmonės. 
Vienas jų yra August Kruscu- 
nas, kitas Dombrowski ir tre
čias Charles Cirtauf. Pirmose 
dviejose vietose policininkai ūž
ti ker nužiurę tino gėrimo.

Kruscunas ir Dombrovvski 
yra buvę areštuoti ir pirmiau,

anot policijos, ryšy su prohibici- 
jos įstatymu.

* * *
Jesus Garcia pagaliu kirto į 

galvą Čaliui Dophis, gyvenan
čiam 11747 Union Avė. O Gar
cia pavaišinęs pagaliu Dophį, 
sakoma, todėl, kad pastarasis 
atsisakęs priimti stiklelį iš Gar- 
cios.

Dophis nugabentas į Rose
land Community Hospital, o 
Garcia į policijos stotį. Polici
ninkai ketina atiduoti teismui 
abu — ir Garcią ir Dophį. Gar

cia busiąs kaltinamas užpuo- 
Umu su pavojingu sveikatai 
įnagiu, o Dophis — betvarkės
kėlimu. Vietini*.

mų. Iškilmės įvyks po antrašu 
3836 So. Lowe Avė. Giminės 
ir draugai kviečiami atsilan
kyti.

Sidabrinės Vestuvės
Šiandie vakare Kazimieras 

ir Agota Veličkai apvaikščioja 
25 metų sukaktuves savo lai
mingo gyvenimo. Kazimieras 
Venckus yra darbštus ir ma
lonus žmogus, tad ir jo antrom 
vestuvėm žada susirinkti gra
žus būrelis giminių ir pažįsta-

P Kone- V ir giryia 2O'54$q

JOSEPH i VILIMAS
Namu Statymo^' 

•<* KONTRAKTORIUS-R
4556 So. Rockwell St., Chicago, IIL

Garsinkitos Naujienose

Žmonės, kurie jau turi Radio patars jums,

FREOKRICK

«

I

H,

FREDERICK Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

811 W. 37 St Phone Boulevard 2538

ii.-UMJL'U

-y

E

■. .verythinG ForThe HOMES

KAD VISUOMET APSIMOKA PIRKTI RADIO IŠ PILNAI 
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ, IR DĖLTO

gaus tą pati seną “kiek” gerdami AMERI

CAN CLUB, taip kaip jie gaudavo prieš pro- 

hibicijos laikus, nes AMERICAN CLUB yra 
taip pat padarytas, kaip senas geras alus bu
vo daromas, tai yra iš Rinktinių Miežių Sa
lyklo ir geriausių Apynių, pilnai išraugintas 
ir šešių mėnesių senumo; tik biskis alkoholio 

iš jo yra išimta.

AMERICAN CLUB yra gerai virškinantis

AMERICAN CLUB yra raumenų 
augintojas

AMERICAN CLUB yra kaulų augintojas

AMERICAN CLUB yra gyduolė nuo ne- 
nevirškinimo

AMERICAN CLUB yra gyduolė nuo 
nemigės

Gerai Įsižiūrėkite butelio paveikslą. Reika

laukit vien tik AMERICAN CLUB. Pirkit kei-

sais nuo savo groserninko, iš delikatesen 

krautuvės, nesvaiginamų gėrimų pardavinė

tojo arba telefonuokit

av volu m e

'i

BROS
BREWING COMPANY

KRAUTUVES
Kaipo didžiausios ir atsakančiausios Lietuvių Krautuvės 

Chicagoje dabar parduoda didžiausi skaičių

Atrater
Kent G®3'0

IR KITOKIŲ IŠDIRBISČIŲ

Pirkdami AtwaterKent 
Radio Peoples Furnitu- 
re Co. Krautuvėse, pa
darysite protingiausi 
veikimą savo gyvertime; 
įsigysite ekonomiškiau
sią ir geriausiai {rengtą 
ir ištobulintą 1930 me
tų mados Radio. Mokė
site teisingą kainą ir 
gausite vien tik užga- 
nėdijanti patarnavimą 
per musų mandagius ir 
patyrusius žmones, šia
me užsiėmime.

Atsilankykite šiandie 
i bile vieną Peoples 
Furniture Co. Krautu
ves ir duokite mums pa
rodyti šių setų platų 
rinkinį musų Krautu
vėse, o jei laikas nepa
velija X

Pašaukite:
Hemlock 8400, arba 

Lafayette 3171

Kad musų atstovas ga
lėtų Jūsų namuose de
monstruoti ir paaiškin
ti apie šiuos setus visai 
Jūsų šeimynai.

Senus setus imame į 
mainus ant naujų.

WEST SIDEį

Su Skrin Grid Tūbom pilnai Įrengti 
puikiausiuose kabinetuose, kaina

$159.00
ir augščiau

Setai pilnai irengti su A. C.
TŪBOM, KAINA $99.00

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond St.

2536-4D West 63rd Street
. Kampas Maplewood Avė.
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ŽIBIOS
Darbininkas nukrito iš 

9 floro aukštumos
G. C. Whitney, darbininkas 

geležies žėgliam iškelti stato
muose trobesiuose nukrito že
myn nuo 9 aukšto statomo La 
Salle-Wacker drive trobesio. 
Kai jį nugabenta ligoninėn, ji
sai buvo miręs.

įtartas policijos leite
nantas ir keturi 

policininkai
Grand džiurė įtarė policijos 

leitenantą Philip Carrollį ir ke- 
turius policininkus, buvusius 
jo komandoj. Jie įtarti ryšyje! 
su nušovimu negro advokato, j 
kuris statė kandidatūrą war- 
dos komitimano vietai 20 war- 
doj. Įtartieji turės stoti prieš 
teismą. Granady tapo nušau
tas “primary” dienų 1928 m.

Charles Hcdley, “Pinkcrto- 
no” rolėj, operoj “Madame 
Butterfly”, Majestic teatre. 
Hcdley yra vienas artistų iš 
Amerikos Operos trupės, kuri 
dar visą savaitę duos progra- 
mus Chicagoj.

SPORTAS
GOLFININKAI-
SPORTININKAI

Moteriškę užmušė trau 
kinys stoty

Miss Bose Bass, 726 Barry 
Avė. skubinosi paspėti trauki
niui. Bebėgdama ji paslydo ir 
per puolė ant bėgių. Traukinys 
užmušė jų vietoj.

Banditai pasipelnė
Du banditai padarė holdapą 

koridariuje namų, kuriuose gy-

Clifton Avė.). Apiplėšė patį 
Bogersą, jo žmoną, žmonos mo
tiną. Pasipelnė virš poros Išim
tų dolerių. Paskui, kaip nužiū
rima, tie patys banditai pada
rė visą eilę holdapų.

Gaisras išvijo lietuvius 
gatvėn

Sportą mėgsta visi žmonės. 
Gražiausias, mandagiausias ir 

1 moderniškiausias sportas yra 
golfas. Golfas visu smarkumu 
populiarizuojasi visose kultūrin
gose tautose— lietuviai neatsi
likdami nuo progreso pamėgo j 
golfą, kaipo švarų sportą. Lie
tuvių golfininkų randasi gana 
daug, — geresnių ir pradinių. 
Skaičius jų auga sparčiai. Bėda 
su lietuviais yra ta, kad jiems 
trūksta draugiškumo. Bet po 
valiai blaivosi ateitis— drau
gingumas ir sportiškumas už
ima vietą. Jau pereito nedėl- 
dienio turnamentas parodė ta
tai. R. Czyzas išlošė čempio
natą, p. Jonas Brenza, banko 
prezidentas, davė gražiausią 
trofiją.

Sekančio nedėldienio, būtent, 
spalių 13 d. golfo turnamentas 
įvyks Laramie G»lfo Kliubo 
akštėje. Tikimasi 
skaitlingiausių ir
•turnamentų, ką iki šiol esame 
turėję.

Moterys los savo ketvirtą gol
fo turnamentą. P-nia Zimontie- 
nė, čempionė, gina savo titulą. 
Kitos golfininkės bandys išlošti 
iš jos. A. K. Menas duoda tro- 
f jas, J. Kazlauskas prizus. Pra
džia kaip 12 valanda.

Amatoriai loš ketvirtu sykiu 
savo turnamentą. Čia tikimasi 
stiprių susirėmimų, nes daug 
yra lygių oponentų. Dr. Naike-

lis, čempionas, gina savo titu
lą. Kiti golfininkai, žinoma, 
bandys jį nukarunavoti. Elimi- 
nacinis 18 skylių 3-se flights 
lošimas. Paskolų bankininkas, 
p. Justinas Mackiewicz, duoda 
puikią įtrofiją. Pradžia 8 vai. 
ryto.

Jaunuoliai nuo 12 iki 18 me
tų loš pirmą kartą savo tur
namentą. Daug vaikinų ren
giasi dalyvauti; bus gero k«m- 
peticija. Dr. S. Naikelis duoda 
puikią trofiją. Pradžia kaip 12 
valanda.

Kaip yra malonu būti tyra: 
me ore gražiai įrengtame golfo 
lauke—mušti iš 'toli baltą boliu- 
kę, į mažą skylutę. Ar tas ne
reiškia gražų sportą. O čia loši 
prieš savo oponentą su vilčia 
apgalėti jį ir išlošti garbę, ti
tulą ar prizą. Jei išloši —tai 
esi čempionas. Kiek prakilnaus 
jausmo teikia ta valandėlė 
trumpam žmogaus gyvenime. 
Jei pralošei, privalumas man
dagiai pagerbti čempioną už jo 
gabumus. Visiems yra progų 
išlošti, tik priklauso nuo pasi
šventimo ir gabumų.

Todėl bukite visi ir visos pa
skirtoje vie<toje ir laiku, o lo
šimas atsiras dėl visų. Opo
nentai ir oponentės lauks jūsų 
atvykstant.

—A. K. Menas,
f

tufn. vedėjas.

dei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvnewriteri

RAUPLIŲ

Bridgeportas
M. J. Kiras, 3335 S. Halsted 
St., turi pastatęs dėl jūsų 
gražius dviejų flatų mūri
nius namus. Atvažiuokite, 
apžiūrėkite ir nusipirkite 
sau vieną namą Bridgepor
te, didžiausioj lietuvių kolo

nijoj

toj ir pamatykite tuos puikius 
M. J. Kiro namus Bridgeporte, 
tokių namų kur nors kitur Chi- 
cagoj jus nerasite.

Niekę nelaukdami, atsilanky- 
kit tuojau, nesigailėsite.

(Apg.)

Tamstų Naujas Radio Daug Geriau

vieno iš 
gražiausių

investuoja savo pinigus 
namą, tas visuomet bu

Kas 
! gerą 
na užganėdintas ir jo visa šei
myna džiaugiasi. Tokie namai, 
kaip M. J. Kiro Bridgeporte, 
tai retenybė.

Kiekvienas namas yra pasta
tytas iš geriausio piateriolo, 
su aukštu anglišku skiepu ir 
stikliniais porčiais. O lotas ap
tvertas gražia tvora, žmogus 
nusipirkęs dabar nuo M. J. Ki
ro namą, tikrai padarys^ gerą 
investmentą ir uždirbs $2,000 
ar daugiau, nes M. J. Kiras 
statydamas 21 namą iš sykio, 
daug pigiau galėjo pastatyti 
tuos namus; užtat pigiau gali 
jums ir parduoti.

Šeimyna, kuri turi nuosavą 
namą, visuomet būna užganė
dinta, nes nereikia kitiems mo
kėti rendų, bet rendos sykiu ap
moka ir namą. Už keliolikos 
metų žmogus nei nepajunta, 

i kaip jo namas lieka išmokėtas. 
O turint išmokėtą namą, tai 
jau yra geriausis užtikrinimas 
bile kokiai šeimynai.

Atvažiuokite šiandie arba ry-

RAMOVA
THEATRE

351 h and Halsted Streets

Nedėlioj ir panedėly, 
Spalio 13 ir 14

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Masųuarade”
dalyvaujant

Leila Hyams,Alen Birming- 
ham, Clyde Cook

Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Šiandie 
“Behind that Curtain”

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

Mes esame autorizuoti 
dileriai

PHILCO 
ATWATER KENT 
FADA
R. C. A. RADIOLA 
BRŲNSVVICK 
H0WARD 
STEIKITE

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

LIETUVIŲ RADIO EXPERTŲ 
INŽINIERIŲ KRAUTUVĖ

GENERAL RADIO STORE
3856 Archer Avenue

ŽENKLAI
Be skausmo 

Nauju ir 
Greitu 

Metodu

Skelbimai Naujienuae 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Svarios, Grynos, Sveikos *• 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, AtžvieU- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygati “Eye Care** arba Eye 
Beauty” Dykai

EUDEIKIO IŠTAIGA
t _________________ _ _____________________ .

Gaisras išvijo gatvėn dvi šei
mynas gyvenusias adresu 1942 
So. Halsted St. Nuostolių tur
tui gaisras padarė apie $3,000.

Name gyveno viena kitatau
čių šeimyna, o kita lietuvių. 
Lietuviai yra — Jonas Musse- 
lonis su šeimyna.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Nebūkit visą savo amžių su sugadinta ir negražia oda.
Apgamos, karpos, šlakai, randai ir dėmės išimami musų didžiųjų 

specialistų.
Jeigu esate auka eezema, spuogų, ar kitos chroninės odos ligos, 

mes kviečiame jus dėl NEMOKAMOS egzaminacijos su musu spe
cialistais, kurie vartoja gydymui vėliausius Europos metodus. Ne
žiūrint ką jus bandėt ir kad negavot pagelbos, pieš užtikrinam 
jums tikras pasekmes. Kainos vra labai žemos. Valandos 9 ryto iki 
6:30 vak. Nedėliomis 10 iki 12.

American Institute
720 State Lake Bldg. 190 North State St,
Telefon STATE 5156 Chicago, III/'!

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

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 ištaigą 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.

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

Dr-stės Saldžiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus

Y ra rengiamas

Jubiliejinis Koncertas
30 metų gyvavimo

kuris jvyks

Spalio-Oct. 13 d., 1929
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted Street

«TWI*ORATIH<>_ 

ood roa convauK®*1* 
RtFRCSMlNO 

GOOD FOR THC HQ»^»

Del žindamų moti-į 
nų. Nei vienas ne- 
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen-
duojamas per

Dr.B.McNichola$ Uįį^P
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali*

Ir už tą visą geriausį ir mandagiausį 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, nuliūdimo va
landoje, miruš jūsų šeimynos nariui, visuomet kreipkitės į Eudeikj, 
čia gausite greitą, gerą ir mandagų patarnavimą.

J. F. Eudeikis & Co.
GRABORIAI

šiame koncerte dalyvaus įžymus asmenys, kaip tai: Kastas Sa
bonis, smuikininkė I^eokadija Sabonienė, Silvija Sabonis, Sofija Sau- 
rienė ir Vaidylos Choras po vadovyste gerb. J. Saurio. Visi yra\ 
kviečiami į šį koncertą atsilankyti, nes kaina yra žema — j kon
certą įžanga tik 75 centai, o po koncerto šokiams įžanga bus tik 
50 centų. Koncertas prasidės lygiai 6 valandą vakare. Kurie no
rės įstoti į šią draugystę, šiame koncerte bus priimami veltui.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

Prašykite savo L 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37thSt., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

‘BIRUTES’ KONCERTAS 
X 

įvyks

Nedėlioj, Spalio-Oct. 20, 1929
Pradžia 7:45 vai. vak.

Didžiojo Ofiso Telefonai: Yards 1741 ir 1742

4605-07 So. Hermitag'e Avė.
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue

Telephone Lafayette 0727

SKYRIUS

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

3201 AUBURN AVĖ. Te!. Bįoulevard 3201

Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.
“Birutė” dainuos naujas dainas prie orkestro, po vadovyste K. 

Steponavičiaus. >
Programas bus įvairus ir žingeidus.
Po programo Šokiai. Kviečia visus “BIRUTE”
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

tumas praėjo: tokiai gražiai ir 
rimtai merginai negaila pavesti 
ir savo geriausį draugą.

Draugas.

West Side
Bridgeporto 
chuliganai

Apsivedė

West Sidės lietuvių kolonija 
neteko vieno savo gero ir rim
to piliečio, Antano Shimkaus, 
kuri paviliojo graži mėlinakė 
p-le Helena Liubereckaite. Jų
dviejų šaunios vestuvės buvo 
pereitą. sekmadienį, spalio 6 d., 
jaunosios sesers namuose prie

Jaunavedžiai apsigyveno 
Brighton Parke, prie 4447 So. 
Fairfield Avė.

Nors vvestsidiečiai ir gailisi 
netekę savo draugo ir gero pi
liečio, bet vistiek jaunavedžiams 
linki laimingo gyvenimo, nes 
jie to pilnai užsitarnauja. Aš 
ir rūstavau ant Helenos, kam 
ji paviliojo mano gerą draugą, 
bet kai ją pamačiau, tai ir rus-

Keletas dienų atgal vienas 
vaikinas užėjo į valgyklą, Hal
sted gatvėje, kur užeina ir visi 
komisarai valgyti.

Tuoj aus vienas “A Heli Dy, 
Heli Dy” narys ir prisikabino 
prie minėto vaikino:

“O kaip tamsta— ar prieš
negrus, ar už negrus ?

“Ne tavo dalykas, už ksj aš 

stoju”, atkirto vaikinas 
nistui.

“A! Tai dabar žinau,
esi! Tu esi grigaitinis”, ir t.t. 
Ir pradėjo jis užgaulioti vaiki
ną visokiais žodžiais.

Tai tau, sakau, tokius žmo
nes, kaip tą komunistų, ir ne
galima kitaip vadinti, kaip 
chuliganais. Jie neduoda žmo
gui net valgykloj ramybės.

Ir keisti sutvėrimai tie ta- 
vorščiai. Jeigu negrai jiems 
yra taip malonus, tai kpdel jie 
neišmaino visus “Vilnies” dar
bininkus ant juodukų. Nors, iš 
dalies, komisarai ir pelnosi iš 
to “juodo” savo biznio, bet jie 
turėtų būti kiek panašus į žino-

nes: turėtų suprasti, kad ne
gražu puldinėti žmones be rei
kalo.—Pustiapėdis.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

komu-

kas tu

Jus

Akiu Gydytojai
Pastaba: Maso ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

“Naujas smagumas Teatre”.

AMERICAN 
OPERA CO.

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

3307 Aubum Avė,
CHICAGO. ILL.

----- o----—

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Rez. 6606 South Artesian Avenee 
Phone Prospect 6659 
Ofiso TeL Canal 8257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8206

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

galilo suprasti ir pasitfSrdti kiekvle/tU 
ją žodžiu,

PROGRAMAS
Šiandie dieną — “Martba’*'-šį vakar 
— “Yolanda of Cyprus.”

Pradžia 8:45.
SPALIO 14 SAVAITE

Panedfily — ‘‘Yolanda o.** CypruB”; utar- 
ninke — “Faust”; seredoj — Buterlly"; 
ketverge — "Carmen”; pčtnyčioj — Fi
garo" subatoj diena — ‘‘Yolanda of Cyp- 
rus”; subatoa vakare — ‘‘Carmen”.

Bilietai: 60c. 76c. $1.60. $2. $2.60. $3.

Kelias Į pasisekimą 
ir laimę yra 

prieky
JUS, bet jus negalite gėrėtis 

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

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

Aš, specialiu studijavimu užsie
ny, <>abu pairelba naujų metodų 
išgydyti atkakliausias ligas. z 
DR. C. C. SINGLEV

20 W. Jackson Boulevard 
Suite 1615 

Phone Harrison 1950
Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto ik'i 1 v. po pietų

MARIJONA SHIMAITIENfi
(Po tėvais Sadauskaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 8 dieną, 10:20 vai. va
kare, 1929 m., Wasaw, Wis., su
laukus 38 metų amžiaus, gimus 
Raseinių parap., Poišlinio kai
me, Amerikoj išgyveno 20 me
tų. Paliko dideliame nubudi
me vyrą Juozapą, dukterį Oną, 
sūnų Petrą, brolį Joną Sadaus
ką, seserį Moniką ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 823 
W. 56th St.

Laidothuvės įvyks Panedėly, 
Spalio 14 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į švento Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Shimai- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, duktė, sūnūs, brolis, 
sesuo ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 1742

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

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

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

6243 W. 22nd St. Berwyn» III.
Tel. Berwyn 1201

Pus - Balsio 
Systema

Užtikrinu, kad dabar 
į Smuiką arba Mandoli- 
| ną grajinsi j 8 lekci- 
L jas per Pus-Balsio sy- 
/ stemą, kad ir nežinai 
u nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

METINIS PAMINĖJIMAS
MIRTIES PETRAS BUMBLIS

ONOS JUREVIČIENĖS

Mirusi Spalio 13 d., 1928 me
tų. Pamaldos už velionės sie
la atsibus panedėlyje, Spalio 
14 d. 7:30 v. ryte, Gimimo Pa
nelės švenčiausios parapijos 
bažnyčioje.

Velionė Ona paliko dideliame 
nubudime motiną Oną, tėvą 
Lauryną, seserį Jo<mą ir bro
lius Kazimierą ii’ Jur^į, taip
gi kitus gimines ir pažįstamus.

Sukanka metai nuo tos liūd
nos valandos kada miela duk
relė Ona mus hpleido. Mes vis 
prisimenam tą dieną, tą valan
dą, kada mumis palikai. Mes 
liūdim tavęs—musų širdjs yra 
giliai sužeistos netekus tavęs.

Visi giminės, visi draugai, 
visi pažįstami minėtoje pamal
dų dienoje pribukite išklausi- 
ti šventų mišių, o vėliau į mu-* 
sų namus.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 10 dieną, 12:45 valandą 
p. p., 1929 m., sulaukęs 67 m. 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Telšių parapijos ir miesto. 
Amerikoj išgyveno 36 metus. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Kotriną po tėvais Kuzmin- 
skaitę, sūnų Stanislovą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3215 S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks panedėly j, 
spalio 14 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Bumblio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Specialistas gydyme chronišką Ir naują li
gų. Jei kili negalėjo jumis išgydyti, atailan- 

1 kykit pas mane. Mano pilnas Išeęzainlnavi- 
I man atidengs jusą tikrų ligų ir jei aš apsi- 
1 imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryš. El- 
' kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jusą 
| kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino išogzaminavimo-r-kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CUICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

; po

I 20 St.

I Ofiso 
i pietų, 

lioj

PO

Jurevičių šeimyna,
6940 So. Artesian Avė.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Universal Restaurant 
Gardus, sveiki lie- 
tuviški valgiai ir 
mandagus patarna- 
v*mas’
A. A. NORKUS, sav. 

f§tA>750 West 
« 31st St.

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Kazimieras Skridulis

Phone
Hemlock 9252

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

(

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3108 S. Halsted St. 

Chicago, Ilk
Tel. Victory 1115

-o-------

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Grabories ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

' Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Modernišką Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.
200 ' :

3319 Auburn Avenue'
CHICAGO. ILL.

IGN J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS ęHICAGOJ

1646 W. 46tb St.

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

Telefonas 
Boulevard 5203

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

Akių Gydytojai

Sąžiningai 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
Canal 0084

Dr. K. NURKAITIS
Optometristas

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

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

Lietuviai Gydytojai

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

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
<i YHYTOJA. S IR CRIRIIRGAS

Suite 2»6, 1570 MUwaukee Avė.
Tel. Brunswtck 0624

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

valandai po pietų ---------o—------

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenee 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE HANSO

1800

Nuo 2

So. Ashland Avė.

VALAID08I
iki 4:30 ir nuo 7 11d 10

nuo 2:80 iki 4:80 po pielNedėUoj
Telefonas Ganai 1464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

K.GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

ii

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

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.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

. Vai. 7-9 Utaminko, Ketverge 
Ir Subatos vakarai*.

M.

A. M0NTV1D, M. D.
209 

St. 
vak.

1579 Milwaukee Avenue, Room 
Kampas North Avė. ir Robey 

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
UltravioletinS šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 3261 South WcJlace Street

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Tel. Bi’unswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Frankiin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

DR. F. A. ZUBAS 
DENTISTAS 

Phone Lafayętte 2Q25 
4301 Archer Avenue 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1582 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

' Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukec Avenue 

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

M.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams S't., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 8-1
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 10 d., 9 vai. vakare, 
1929 m., sulaukęs 65 metų amžiaus. Gimęs Šiaulių apskr., 
Žarėnų parapijoj. Amerikoj išgyveno 23 metus. Paliko di
deliame nubudime moterį Oną, dukterį Zuzaną, seserį Ag- 
nešką Bačkevičienę, 5 anukus, brolienę Veroniką, sūnų Jo
ną, dukterį Oną Skridulienę, sūnūs Joną, Prancišką ir An
taną ir brolio dukterį Oną Clements. Kūnas pašarvotas 
randasi Cedar Beach Hotel, Cedar Lake, Indiana. Tel. 
Lowell 171 M 3.

Laidotuvės įvyks panedėly, spalio 14 d., 10 v. ryte iš 
namu bus nulydėtas į Tautiškas Kapines.

Visi a. a. Kazimiero Skridulio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motens, Dukterys, Anūkai, Sunai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius Chas. Syre\vicze, 
tel. Cicero 294. • . , -

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafąyette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė.3201 Tel. Blvd.

Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana,~0. D.
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

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

karo.

3201

Nedaliomis nėra skirti 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Dr. S. Zmuidzinas 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA

1900

Gydytojas ir
Chirurgas

South Halsted Street
Rezidencija:

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar RandolpB

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

ir

6800

Phone Frankiin 2461

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

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

Phone Boulevard 8697 i 
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS;

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

Phone Midiray 2886

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street e' 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 ilki 5 vai. vak.
Office: 1900 S. Union Avė 

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

Tx>cal
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Exchange—MainaiFumished RoomsBusiness Service 
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Ką sako Lietuvių 
Radio Programų 

Klausytojai

“Naujienos”,—
Mums labai patinka lietuvių 

programai antradienių vaka
rais. Ypač paskutinis duotas 
spalių 8 d., jau tikrai buvo už 
visus šauniausias. Solistai— 
p-lė Stradomskaite, K. Sarpa- 
lius ir J. Romanas dainavo pui
kiai. Balsai stiprus, aiškus, 
suprantamas kiekvienas žodis.

Norėtumėm šiuos dainininkus 
dar daug kartų išgirsti per ra
dio.

Birutės choras sužavėjo visus 
klausančius, 
ėjo
pasauli”.
rute dainuoja: besiklausant Ei
lutės dainavimo, žmogus, rodo
si, viską pamiršti, 
tum klausytis jos 
na i.

Gyvuok, Birute,
tų ir linksmink mumis savo dai
nomis.

Garbė 
Budri k ui 
valandos. 
—Johana

Ypač piukiai
Lietuvos dievaičiai” ir 

Ir kaip galingai

is

ir 'tik norė- 
dainų aniži-

daugeli m e-

“Naujienoms” ir p. 
už surengimą lietuvių

Vorašier-ė, Dayton, O.
* $ >jc

Naujienos, the Lithuanian Newj 
1739 So. Halsted Str., 
Chicago, III.

tuviai tikimės, kad mes ir kitą 
antradienį išgirsime skamban
čius balsus ir velijame gero no
ro mums visiems patarnauti.

Alek ir Ona Kajėnai,
Chicago, 111.

* sjc >js

Gerb. ‘ Naujienoms”, —
Lietuvių valanda iš radio 

stoties WItS, duodama “Naujie
nų” pastangomis kas antradie
nis, teikia labai gražaus įspū
džio. Lietuviški programai, nors 
pirmi buvo silpnesni, bet spa
lių mcn. 8 d. gerokai pažengė 
pirmyn -- pasižymėjo taip Bi
rutės choras, kaip orkestras.

“Naujienoms” ir p. Budrikui 
tenka širdingas ačiū už garsi
nimą lietuvių vardo.

Butų labai gerai išgirsti se
kančias dainas solo: Sasnaus
ko “Po Kryžiumi”, Karvelėli 
mėlynasis, Užmigo žemė; 
Šimkaus — Lietuviais 
esam gimę ir kitas

mes 
o pp. By- 

ansko ir Steponavičiaus orkest
ras galėtų užgriežti Vytauto 
maršą. Už tą iš inksto siunčia
me ačiū!

Velijantis tikrai geros kloties 
pasilieku,

Pirmin. kun. R. N. Barsis, 
Chicago, 111. 

❖ ❖
“Gėrėjaus lietuvių valanda 

nepaprastai”... Mrs. A. F. Po
cius, Cicero, 111.

“Pavelykit tarti, kad Jūsų 
lietuviškas programas buvo tik
rai malonus”... Sophie Kosak, 
Chicago, III.

Gentlemen:
Have been listening to your 

Lithuanian program every 
Tuesday evening.

Have enjoyed it very much. 
Also am pleased to hear that 
the Lithuanians are coming out 
vvith some of their talents. 
They certainly have some very 
beautiful talents among them.

Will you please send me the 
name of the firs't song Mrs. 
Bieziene sang a week ago Tues
day; also the first song Mr. 
Sarpalius sang Tuesday. I knovv 
the song “Vakaras”, as I sing 
<that my self. He sure did sing 
beautifully. I would likę very 
much to have those two pieces 
of music, I want to purchase 
them for myself.

I happened to know Mr. By- 
anskas, the pianist. He ceriam- sirinkimas atsibus nedėlioj, spalio 13 
ly plays very beautifully. Hejd 
did accompany me once. I be 
lieve hejlives 
also happened to know a few 
of your singers. But Mr. Sar
palius did sing very beautifully.
I \vould likę to hear him again 
some time.

I shall elose in hopes to hear 
and learn the narnės of that 
music. Also will be ready to 
listen in next Tuesday on W.

PRANEŠIMAI
S. L. A. 6-to apskričio suvažiavi

mas įvyksta šiame septintadieny, 
spalio 13 d., Mildos Teatro salėje, 
3140 So. Halsted St., pradžia 1 vai. 
po pietų. Gerbiami delegatai-tčs, 
visi dalyvaukite šioje konferencijoje.

K. J. Semaška, Apskr. Sekr.

Naujienų Spulkos nauja serija 
prasidėjo su pradžia spalio mėnesio. 
Priėmimo valandos nuo 8 ryto iki 8 
vai. vakare.

— Sekretorius T. Rypkevičia.

Racine, Wis. — Koncertas ir šei- 
miniška vakarienė, rengiama Lietu
vių Brolių ir Seserų dr-jos įvyks ne
dėlioj, spalio 13 d., 2 vai. po piet, 
Turner Hali, 1313 Lincoln St. Šir
dingai visus užkviečia

Rengimo Komisija.

Teisybės Mylėtojų Draugystės sli-

in Riverside. I

I., Mark White Sųuare svetainėje, 
i prie 29tos ir Halsted gatvių. Pra
džia Imą vai. po pietų. Visi nariai 
ir narės esate kviečiami skaitlingai 
atsilankyti, nes yra svarbių dalykų 
aptarimui. Rašt. St. Narkis.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. 1 laikys savo mėnesinį susirin
kimą spalių 13<d., I val. po piet, 
Davės Sųuare Parko svet., prie 45 
gatvės ir Palauna St. Draugai ir 
draugės malonėkite atsilankyti į 
susirinkimą, o yra daug svarbių 
dalykų aptarti. —Sekretorius.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai ____

Thanking you very kindly, 
remain

Yours truly, 
Mrs. Agatha Ozelis.

* ♦ :.*<

Gerbiamos “Naujienos”,,—
Dabar mes A. ir O. Kajėnai 

tariame širdingą ačiū visupir- 
ma “Naujienoms” už gerą pra
džią Lietuvių Valandos — gar
sinimą lietuvių tautos, ne tik 
dienraščiu, bet ir per radio.

Mes stuboj būdami gerai ir 
aiškiai girdime kaip musų 
“Naujienos” ir musų broliai 
lietuviai deda pastangas savo 
tautą atgaivinti tokiomis gra
žiomis dainomis ir muzika.

O dabar reiškiame padėkos 
Birutės chorui 
sudainavima, » ’ ■
tėvynė musų”, 
choras dainavo 
jom, nekuriems 
dėjo veidu.

Ačiū labai
Steponavičiui 
maršus ir

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
šeštadieny, spalio 12 d., M. Melda- 
žio svet., 2214 W. 23rd PI., 7:30 v. 
vakare. Visi nariai ir narės kvie
čiami dalyvauti.

—Ad. Kaulakis, rašt.

Draugystė Lietuvos Dukterų lai
kys savo mėnesinį susirinkimų ne- 
dėlioj, spalio 13 d., 1 vai. po piet, 
parko svetainėj prie 29 ir Halsted 
St. Visos narės malonėkite pribūti 
laiku. —Raršt. V. Kazlauskas.

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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus matus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu | 
kitą vietą ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičiua ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

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

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

IŠSIRENDUOJA kambarys vyrui 
arba merginai, valgi gali pasigaminti. 
3303 So. Morgan St. 1-mos lubos.

Karpenteriai ir Džiabenai
Porčiai

Garažai.
Remodeliavimas.

Saulės seklyčios.
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

ar

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgepcrt Palnting 

& Hardware Co., /
HARDVVARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorator*

S. RAMANUIONLS, savininkas 
3147 So. Halsted '4t.

T«l. Vlctorv 7261

J.

Želvi s Building Co.
GENERAL IS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

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

Tel. Prosnect 9866

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
įskaitant cementines grindis. Namų 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokė  j/mui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

STATYMO KONTRAKTORIUS
Mes atliekame Visokios rųšies dar

bą mūrijimo, cementavimo ir plaste- 
riavimo. Atliksime dabar labai pigiai.

STANLEY PETRAITIS & 
COMPANY

1460 N. .Paulina St.
Tel. Armitage 2313

Financial
Fi namud-Paskolo*

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

S. OSGOOD 
2231 Wėst Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

va-

Skolinant Jums Pinigus 
$100 IKI $2.000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis. i

Mes taipjau perkame morgičius n 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Art’ Marshfield Ava.

Paskolos suteikiama 
j vien0 diena 

2-RI MORGIČIAI 
3'TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

3 SM. SKUR1NIS seltl.vOios Betas $7.50. 
paniniai pečiai $5, Dreseriai $5, Lovos $2, 
Daybeds $5. Kaurai $10, Aiabakniai $5. Vir
tuvėn kabinetai, virtuvas setai,. Valgomojo 
kamb. setai.

GAUGER,
54.1 E. Olst St., prie St. Lawrence.
Atdara ųtarn., ketv, sub. vakarais.

PARDAVIMUI 
ning room setas 
Parduosiu pigiai, 
vai. vak., antras 
Auburn Avė

virutvės setas, di- 
ir keletas stalų.

Atsišaukite po 4 
augštas, 3348 So.

o-

VALGOMOJO kamb. setas, riešuto 
medžio ir 5 tūbų Radio. Turiu par
duoti pigiai. Atsišaukite «

1626 Allport St., 2nd fl. front

RIEŠUTO medžio valgomojo kamb. 
setas; pailgas stulas. 1626 Allport 
St., 3rd fl. front.

Miscellaneous
{vairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

Autoniobiles
GYVENIMO PROGA. Aš esu pri

verstas paaukoti savo praktiškai nau
ją Buick “Master Six” sedaną, kurį 
vartojau tik devynius mėnesius ir y- 
ra tiek pat geras, kaip dieną ji pir
kau. Originalis gražus užbaigimas, 
balloon tairai kaip nauji, 4 ratų bre- 
kiai. Jus turite pamatyti karą, kad 
jį įvertinti, kadangi jis yra tikrai 
naujas. Paaukosiu tik už $375, nes 
man reikia pinigų. Karas kainavę 
man $1850 trumpą laiką atgal. Mel
džiame atsišaukti tik nedėlioj. 2116 
North Spaulding Avė. Ist Fiat.

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

—............  $550
McDKRMOTT MOTOR SALES CO.

Triaiudo 9330

’28 Buick 5 pa». sodan . 
Sodan (J ratai .

'29 Ebhcx Sedan .............
1927 Nash Coach special
’29 Ford coupe ...............
’29 Ford Roadeter ...........
’2S Auburn Roadster

i.
71.39 S. Halsted St.,

STUDEBAKER vėliausio modelio 
sedanas. Iš priežasties ligos esu pri
verstas parduoti jį. Aš vartojau ka
rą tiktai nedėliomis ir šventadie
niais ir beveik negalima jį atskirti 
nuo naujo. Karas vargiai turb įbrėži
mą. Jis turi 5 visiškai naujus balloon 
tairus ir kiekvieną galimą įrengimą. 
Priimsiu $275. Atsišaukite bile lai
ku nedėlioj. 2231 tNorth Kedzie Avė., 
1 Apt. , .

PROGA — NASH. Iš priežasties 
mirties šeimynoje, našlė yra priver
sta paaukoti savo praktiškai naują 
Nash Sedaną, beveik nevartotą ir y- 
ra absoliučiai kaip naujas. AŠ pati 
nemoku karą valdyti ir todėl esu 
priversta parduoti. Priimsiu $300. 
2538 N. California Avė. 1 flat.

PRANEŠIMAS
Širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus 
1930 “400’ Nash karus su /Vė

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

už tokį gražų 
ypač “Lietuva 

Kada Birutės 
, tai mes susto- 

ašara nurie-

(
K* »W.-. ’ . BT FT ,.

CUSSIFIEO APS.
Educational

Mokyklos

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Woshinsrton Blvd.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

HUDSON vėliausio modelio seda
nas. Reikia pinigų ir paaukosiu ji 
pigiai. Važiavai! iup tik keletą šim
tų mylių ir yra Kaip naujas karas 
Karas kainavo man $1650 keletą mė
nesiu atgal. Paaukosiu jį už $275. 
Atsišaukite tiktai nedėlioj. Mr. Kern, 
4448 N. Racine Avė., Apart. 29.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

J. M.
už 

šokių

Bijanskui ir 
garsingus 
melodijas. 

Mums, jų klausantis, pasidarė
taip smagu, kad bemaž nepra- 
dėjom šokti.

Taipgi ir visiems kitiems — 
dainininkams ir kalbėtojams — 
visiems širdingai aciu už tokį 
gražų ptarnavimą per Majestic 
Radio.

Mes šį antradienį klausėmės, 
o toliau dar klausysimės. Tai 
dabar gerbiamos “Naujienos” ir 
visi musų broliai ir seserys lie-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokvtoias 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

ir

Duodu pamokas ant Hawaiian Guitar 
Antoinette Kamila, tel. Republic 7988 

7281 S. Fairfield Avė.

MES turime savo sandelyje 20 
grojiklių pianų. Geri kaip nauji, par
duosime tik po $75. Mes taipjau tu
rime 12 Victrolų. Parduosime tik po 
$10. Atsišaukit nedėlioj nuo 10 vai. 
ryto iki 5 v. po piet. WITZEL Ware- 
house, 1456 Barry Avė., corner Lin
coln Avė., tel. Buckingham 4400.
------------------- T--------------------

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

1411 Milwaukee Avė.
Kreipkitės į Radio sankrovą

Radios
NAUJAS 1930 be ūžimo Majestic 

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

Midwest Piano Stores, Ine.
6136 South Halsted St.

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

Personai

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

Situation VVantcd .
Darbo Ieško

PAIEŠKAU dženitoriaus darbo. 
Kam reikia pagelbininko atsišaukite 
tuojaus K. Shadis, 8711 So. Halsted 
St., Tel. Boulevard 4193.

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia___

REIKALINGAS darbininkas už 
dženitoriaus pagelbininką, nevedęs, 
valgis ir guolis, 5614 So. Green St.

REIKALINGAS draiveris, kuris 
galėtų išvežioti duoną ir keksus su 
savo troku. 11731 So. Indiana Avė.

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

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drivo ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

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

budu juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

VertelgųChevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts

iŠ

Help Wanted—Female
DarbininkiųReikia

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

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

833 Milwaukee Avė.

REIKALINGA fhergaitė už pagal
bininkę. Kreipkitės asmeniškai, 
Peoples Dentists, 1735 S. Halsted St.

REIKIA operatorkų patyrusių ant 
dresių. Lewis Dress Co,, 325 West 
Adams St.

o

REIKALINGA patyrusi veiterka 
gera mokestis, darbas ant visados. 
1745 So. Halsted St. ------- O------ -

REIKIA 20 moterų dirbti naktimis 
prie valymo naujo bildingo. 40 cen
tų į valandą. Garantuota vieta.

Graham Enployment Agency, 
833 Milvvaukee Avė.

Kampas Elston Avė.

REIKIA patyrusių operatorkų ant 
dresių.
Louis Dress Co., 325 W. Adams St.

For Rent
PASIRENDUOJA biznio namas 4 

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

PASIRENDUOJA garu apšildo
mas 6 kambarių flatas su garadžiu, 
$55 į mėnesį, transportacija Kedzie 
ir Archer Avė. Kreipkitės po 3 vai. 
vak. 3144 W. 43 St.

ANT RENDOS 5 pečiais šildomi 
kambariai.

7024 So. Artesian Avė.

ANT rendos 4 kambarių flatas, 
vandeniu šildomas; pigi renda.

5530 So. Albany Avė.

PASIRENDAVOJA 6 kamb. švie
sus, patogus flatas, rendos $25.00.

4015 So. Artesian Avė.

PASIRENDUOJA 5 ruimai, karštu 
vandeniu apšildomi. Visi įtaisai. 
4017 S. Kedzie Avė. Tel. Lafayette 
7970.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos, 2 lubos, 

su valgiu ar be valgio. Visi patogu
mai. 4254 S. Artesian St.

RENDON ruimas su visais pato
gumais prie mažos šeimynos, nėra 
vaikų. 4031 So. Talman Avė. 2 lubos

kambarys vaikinamsRENDON _____  _
arba ženotai porai, gali valgį pasi
gaminti patys, 1507 N. Irving Avė.

PASIRENDUOJA KAMBARYS, 
dėl vaikino ar merginos, kambarys 
apšildomas ir šviesus, prie mažos 
šeimynos, 4 bokai iki Western Elec
tric Co., 1624 So. 49th Ct., Cicero, 
III. Tel. Cicero 4006

KAMBARYS rendon, 2 lubos, dėl 
vyrų su valgiu ar be valgio. Visi pa
togumai, maudynė. 4359 So. Maple- 
wood Avė. Tel. Virginia 0817.

RENDON gražus kambarys vaiki
nams arba merginoms prie mažos 
šeimynos. 3427 S. Union Avė. 2 lubos

RUIMAS rendon, šviesus ir apšil
dytas, vienam vaikinui be valgio.

4515 So. Rockwell St. 2ros lubos

RENDON kambarys su ar be val
gio, karštu vandeniu apšildomas. 
6752 So. Campbell Avė. 1-mos lubos

PASIRENDAVOJA kambarys 2 
vaikinam ar dviem merginom, ar ve
dusiai porai, su valgiu $7 į savaitę 
ypatai. Yra visi parankumai. Kreip
kitės į bučernę.

4550 So. Marshfield Avė.

PASIRENDUOJA kambarys. G. 
Kleiva, 3210 S. Emerald Avė. Tel. 
Victory 3790.

RENDON frontinis apšildomas 
kambarys, su valgiu arba be val
gio. 740 W. 31st St.,2-ros lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BUČERNĘ ir grosemę parduosiu 
visą arba pusę pigiai, 6530 South 
Damen Avė. Tel. Prospect 9561.,

KRIAUČIAUS, valymo ir dažymo 
šapa pardavimui pigiai.

7301 So. Peoria St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
Chicagą, 1424 W. Washburn Avė.

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicagoj 
parsiduoda Rooming House ir Res- 
taurantas, tik už $550. Ruimai visi 
fornišiuoti, greitas pardavimas, 1616 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Geras cash ir išdirbtas biznis. 
Visokių tautų apgyventoj vietoj. 
Gražus 5 kambariai užpakaly, fur- 
nasu šildomi, 5306 S. Union avė. 
Tel. Yards 1321.

HARDWARE ir malevų sankrova 
parsiduoda. Geras biznis, £ėra vie
ta, tarp kitų tautų. Biznis išdirb
tas per 6 metus, 7216 So. Ashland 
Avė., Tel. Hemlock 1334.

PARDAVIMUI puikus restauran- 
tas — pilnai lietuviškoj kolonijoj 
Bridgeporte. Nebrangiai. Randasi ant 
kampo. Mauzokas Restaurant, 3200 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, parduosiu pigiai. Randasi
lietuviškoj kolonijoje. Geriausias bar
genas, 3735 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI grosernė — prie
žastis pardavimo važiuoju į Lietuvą, 
randasi prie mokyklos, 3329 So. 
Morgan St.

PARDUOSIU arba priimsiu part
nerį į gerai apsimokantį Restauran- 
to biznį; turiu du bizniu, vienam 
persunku apsidirbti, 1841 So. Halsted 
St.

PARDUODU duonkepykhi arti mo
kyklos prie karų linijos. Sena išdir
bta vieta. 1855 W. 59th St.

PARDAVIMUI grosernė — išdirb
tas biznis. Noriu parduoti greit — 
parduosiu pigiai. Įėjimas — užpaka
linės duris. 4958 S. Wentworth Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, visokiu tautų apgyventa. Agen
tai nešaukite. Lafayette 7219.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen. Gera vieta su kambariais pa
gyvenimui užpakaly. Verta $1,500, 
parduosiu už $900. Tai yra extra 
bargenas. John Blythe, 8856 South 
Cottage Grove Avė.

PRIVERSTAS išvažiuoti į Lietu
vą parduosiu bučernę ir grosernę. 
Geriausioj vietoj ant Town of Lake. 
Kreipkitės 4530 So. Wood St.

PARSIDUODA pirmos klesos Res- 
tauranto fikčeriai, visai pigiai. 

1818 Canalport Avė.

BUČERNĖ moderniška, turiu par
duot tuojaus iš priežasties šeimynoj 
nesutikimų Pigi renda, geras biznis. 
Kambariai dėl pagyvenimo moderniš
ki. Veikite tuojaus. šaukit ant te
lefono Victory 9656, išskiriant nedėl- 
dienį.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
4 ruimai gyvenimui. Biznis išdirbtas 
per daug metų. 4099 Archer Avė.

GERA PROGA
Pardavimui grosernė gražiausioj 

vietoj ant Bridgeporto, Turi but 
parduota šią savaitę, nes mane ke
lionė spaudžia parduoti. Renda pi
gi, garu šildoma, pilnai įrengta 
krautuvė. Kas nori padaryti pinigų, 
tai pirkit greitai. Verta 2,000 dole
rių, o parduodu tik už $1,300, nes 
turiu išvažiuoti j Lietuvą. Skelbiu 
paskutinį kartą šią krautuvę. Nedė
lioj atidaro iki pietų. Atsišaukit:

J. LEGEIKA
3340 S. Halsted St., Chicago, III.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimai

160 akrų farma Wisconsino valsti
joje, 130 akrų dirbamos žemės, 30 
akrų ganyklos, 8 ruimų naujas na
mas, barne 40x60 ir kjti geri budin
kai, 3j/2 mylios nuo miesto 1 mylia 
iki mokyklos. Kaina $8,500. Mainy
siu ant namo arba lotų Chicagoje.

MARTIN’S REALTY CO.,
4604—7th Avė., Kenosha, Wis.

PARDUOT arba mainyti: Farmą 
100 akrų su troboms, staku ir maši
nomis. Pigi kaina. Atsišaukit po 5 
vai, vakare. 2554 W. 39th PI., 

Phone Lafayette 2594

IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 
kampinis muro oungalow, mainysiu 
į bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirmą įmokėjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

STORAS ir 5 flatų namas ant 
Bridgeporto, mainysiu j bungalow 
arba j 2 po 4 kambarius. A. Stukas, 
841 W. 33rd St., 2 lubos iš fronto.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

TIKRI BARGENAI 
LAUKIA JŪSŲ — 

ATVAŽIUOKIT 1R PA- 
MATYKIT JUOS

Pardavimui 2 aukštų nau- 
moderniški mūriniai na

mai, 2, flatai po 5 kamba
rius gyvenimai, su aukštais 
angliškais skiepais, stikli
niai uždaromi porčiai, gra
žiai aptverti lotai, o kaina 
tų namų labai prieinama. 
Nesivėlinkite ir nebūkite 
paskutinieji, nes tie namai 
bus greit išparduoti. Tie na
mai randasi: prie 34th PI. 
ir Halsted St. — $10,800; 
prie Auburn Avė., — $11,- 
800; prie Mosspratt Street, 

■— $11,800; prie Wallace — 
$10,800.

Jei turit $1,500 galite nu
sipirkti .vieną iš tų gražių 
|ir gerų namų. Kreipkitės 
pas

M. J. KIRAS 
3335 So. Halsted St.

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

ji

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455 
.—o ......

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

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227 

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

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Su $2,000 cash jus galite paimti 
puikiausią Chicagoje modemišką 3. 
po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 karų tauriniu garažiu. Elek
trinė ; refrige racija, Universal gasi- 
niai pečiai, tile maudynes, Red Flash 
boileris. Arti geros transportacijos, 
arti lietuvių mokyklų ir bažnyčios. 
Parduosiu už kiek kainuoja, šaukite

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981

----- o-----

PARDAVIMUI mūrinis 4 pagyve
nimų namas arba mainysiu ant biz
nio, bučernės, grosernės arba ant 
bile ko, 1858 W. 14 St. 

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

TURIU paaukoti savo 7 kambarių 
namą, 50 pėdų lotas. Furnace šil
domas. — Kaina $4200. — Apleidžiu 
miestą. 9711 Parnell Avė.

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

PAAUKOJIMO pardavimas, 5 
kambarių mūrinė bungalovv, ąžuolu 
trimuota. Garažas. 5939 S. Fran- 
cisco Avė. Savininkas turi tuojaus 
apleisti Chicago, Kaina $8,300. Te
lefonas Republic 4029. ------- o-----

GERAS PIRKINYS, 5 kambarių 
mūrinė bungalow. Stikliniai porčiai. 
Reikia pamatyti, kad ja įvertinti. 
Pigiai. 3457 W. 60 St.

2 flatų mūrinis po 5 kambarius 
pardavimui ar mainymui. Karštu 
vandeniu šildomas. 7040 S. Rockwell 
St. Phone Republic 1871.

PARDAVIMUI pigiai bizniavas 
mūrinis namas: grosernė ir 5 flatai. 
Savininkas 4017 South Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 7970

PARDUOSIU arba mainysiu 5 lo
tus ant fanuos arba mažos praper- 
tės. Savininkas 4017 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 7970

PASIRENDUAJA šviesus ruimas 
dėl vaikinų — pavieniui gulėti. 
Maudynė, telefonas; galima ir val
gyti pasigaminti. 827 W. 34 PI. 
1-mos lubos užpakalyje.

I f

KAM reikalingas geras ūkis — 
40 akrų su viskuom $2,700. 50 ak
rų ūkis už $1,000. 
Taipgi turiu ir r- 
tykit mane Oct. 12 ir 13.

P. D. Andrekus, 
3052 W. 54 St., Chicago, IH.

EXTRA! EXTRA!
—O kur bėgi, tamsta?
—O pas C. K. Valaitį. Aš mačiau, 

kad jis turi 3 flatų muro bizniavo 
namą su bučerne ir groserne. Jis 
nori mainyti ant 6 ruimų cottage,

Namas pigus ir getas.
Atsišaukit jmi No.

919 W. 35 Street 
Tel. Yards 1571

Geri budinkai. bungalovv ar j lotus, 
ant mainymo. Ma- Namas piglis ir f




