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Praloto K. Olšausko Byla
M

Mussolinis kumščiu Francijos ministerių 
graso Jugoslavams kabinetas rezignavo

Ustjanauskienė, dėl kurios pasmaugimo 
kaltinamas pralotas Olšauskas, gimimu 
buvo Stasė Danilevičiūtė — Jos gyveni
mo. tragedija

A Z.* J*. *

7; v' Yr.i, *? 1
j z * ']■ • "

Reikalauja Belgradą pasiaiš- PARYŽIUS, spalių 22.—De- 
kinti dėl nepalankių italams j putaių rūmams pareiškus ne- 
demonstracijų

•BELGRADAS,

pasitikėjimo vyriausybe, prem
jero Briando kabinetas šiandie 

Jugoslavija, atsistatydino.
— Italijos ministe-į

Antra valanda teismas da
ro pertrauką.
Tuojau kuluaruos pasklido k.J- 
ba, kad ši pertrauka tęsiantis 
ligi 5 vai. v., o paskui vėl teis
mas posėdžiausiąs. Vėliau visi 
tie spėliojimai pasitvirtino. O 
tuo tarpu teismo koridoriuose 
publikos dar labiau patiestojo, 
nes dabar ir liudininkai išėjo 
iš laukiamojo kambario koridų- 
ritin ir dalijosi įspūdžiais.

Išvedamas iš teismo salės 
pralotas Olšauskas ir vėl ne- 

prasigruda pro žmones.
Jo palydovai kalėjimo sar

gai stropiai skiria kelią ir, ma
tyt, vengia, kad pralotas Olšau
skas nesusilielu su minia. Jiems 
padeda policija, ir sargybos pa
dedamas 
pralotas Olšauskas iš teismo 
salės įvaromas kaliniu laukia- 

majan kambarin.
Ved imas į teismo salę ir iš lenk- 
išeidamas

Ustjanauskicnės gyvenimą 
irgi daug kas išstudijavo ir iš 
žinančių pietų metu teko suži
noti, kad
llstjanauskienės biografija pla

ti, turininga ir traginga.
Gimus 1871 m. netoli Rieta

vo Giranų dvare. Prieš ištekant 
už vyro pavardė jos buvus — 
Dtanilevičiulė. Buvusi

švelnaus budo, linksma ir 
graži.

Rygoj baigusi pensionatą ir su
grįžus Lietuvon Telšių apsk. 
mokiusi vaikus. Be to, buvusi 
labai dora

i Atlantic and Pacific Photo) 

Greenfield, Mieli. — Edisono laboratorija, kur tapo išrastas elektros žibintuvėlis. Labora-

H 
|micelei ir 
kyti. Nespėjęs susipažinti, 
pralotas Olšauskas su Stase 

tuojau susimylėjęs
apie jų meilę žmonės pla- 

Ičiai pradėję kalbėli ir net dva- 
prahtas Olšauskas vis nešioja- j ' N K 1
si po pažastimi storas bylas, 

kuriose, reikia manyt, yra su 
rašytas visas jo gyvenimas, dm-; 
gelis jo darbų.
Fialctas Olšauskas žmonių da-!

bar jau ne taip biją, 
ir įvestas koridoriun žvalgo
si į žmones ir ieško pažįstamų 
veidų. Pamatęs pažįstamą dirb
tinai nusišypso, daro mažą re
veransą, o kas esti arčiau, tam | 
ir ranką nori paspausti.. 
Laukiamajame kalinių kamba
ry pralotas Olšauskas 

laikomas.
Po keliolikos minučių 

žiuoja iš \ kalėjimo su 
langais automobilis ir 
vežasi su savim.

Pralotas Olšauskas 
kęs ir nepastovia veido 
ka lėtai leidžiasi žemyn 
mo rūmų laiptais ir per kiemą 
artinasi į automobilį. Automo-1 
bilis kelionei paruoštas, iš galo į 
durelės atidarytos. Vienas sar-1 
gybinis pirma, antras paskui su
lipa su pralotu Olšausku į au
tomobilį ir važiuoja “namo”.

Pralotui Olšauskui apleidus 
teismo rumus, išvaikščioja iri 
žmones. Dabar visiems rupi 
pietus ir paskutinės naujienos, 
iš praloto Olšausko bylos. Šiuo 
momentu kiekvienas žmogus, 
žinąs ka nors iš praloto Olšau- . , _ .

, ‘ . ... _ .. .. - i išrodo daug ramesnis,sko ir Stasės 1 stjanauskiencs 
praeities, yra brangus ir stro
piai nuklausinėjamas. O tokių 
žmonių. kurie daug žinotų 
apie pralotą Olšauską, yrą ne
maža, nes pralotas buvo visuo
meniškas žmogus, mėgo drau
ginį gyvenimą ir buvęs aktin
gas net tose gyvenimo srityse, 
kuriose aktingumo kunigas ga
lįs ir ner<xlyti.

torija tapo perkelta iš Menlo Park, N. J. Spalių 21 d. toj laboratorijoj įvyko auksinis jubiliejus 
dievobaiminga mer- elektros lemputes išradimo. Iš kairės į dešinę stovi Francis Jehl, Thomas Aiva Edisonas, pre- 

i zidentas Hoover ir Henry Ford.
Prieš 35 metus pralotas Olšau- __________________________
rkas Palangoj sutikęs žavingą “ ~

pane,ę tę‘alvoa^aiu Da-' Gastonijos komunis 
brdiui Povilui mo- įaj nl|ballStl 5-29

metu kalėjimo

Kėsinęsi nužudyti i Komunistų studentai 
Rumanų karalienę į Rusų universitetuos

ris 
jos valdžiai aštrią notą, kuria 
Roma protestuoja prieš jugo
slavų studentų demonstracijas 
prieš Italiją.

Anti-italų demonstracijos ki
lo dėl fašistų valdžios nužudy
mo Polos mieste, Italijoj, vieno 
jugoslavų studento. Neramu
muose Ragusoj buvo du italų 
jurininkai sumušti.

Savo nota Italija reikalauja, 
kad studentų demonstracijos 
butų tuojau likviduotos; kadi 
jugoslavų spauda paliautų pik
tai rašius apie Mussolinį; kad 
sumuštiems italų jurininkams 
butų sumokėtas tam tikras at-1 
lyginimas, o kaltininkai kad bu-, 
tų aštriai nubausti.

Į tokius Mussolini reikalavi
mus Belgrade žiūrima kaip į 
jo maišymąsi į Jugoslavijos vi
daus reikalus. • •

Nepasi tikėjimas vyriausybe 
! pareikštas tuo, kad deputatų 
rūmai 297 balsais prieš 288 at
metė premjero Briando reika
lavimą, idant debatai užsienio 
reikalais, jų tarpe dėl 1 Hagos 
sutartis ir Reino evakuavimo, 
tuo tarpu Lutų atidėti toles
niam laikui.

Penki asmens užmušti 
traukiniui užgavus 

automobili
BBOAIMELL, 111., spalių 
. — Illinois Terminai Rail-

WRA

vyriausybei skųsti.
i Stasė, nuo pralota Olšausko ta

pus nėščia,
važiuoja provincijon ir ten pa- 

i gimdo sūnų, kurį pakrikštijo 
■Konstantino Ričardo vardu, 
i matyti, prisitaikant tėvo var
dui, nes praloto vardas irgi 
Konstantinas.

Stasės sūnų paėmę auginti 
I praloto Olšausko giminės ar 
pažįstami, o molina buvusi iš- 

1 siųsta Francuzijon pasigydyti 
., . ir sveikatai pataisyti. Grįžus neilgai i.v .. ,is rraneuzijos Stase vėl dva

ruose mokiusi ponų vaikus ir 
į vėl mylėjusis su pralotu Ol
šausku. Stasė savo jausmų prieš 
žmones neslėpusi.

Vėliau Stasė 
susipažinusi su lenkų Austri
jos inžinierium 

metus

Buvo kaltinami ryšy su nušo
vimu7 p:ir \stieiką policija 
viršininko

Sąmokslininkai bandę sudaužy
ti traukinį, kurio karalienė 
važiavo'

virsta antisemitais

alva- 
grotų 
kalini

išblyš- 
išraiš- 
kalėji-

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

GnH būt daugiau lietaus; ne
didelė temperatūros atmaina; 
stiprus žiemių Krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 51° ir 44° F.

šiandie saulė teka 6:11, lei
džiasi 4:58. Menuo teka 8:43 
vakaro.

Danilevičaitė

Ustjanausku, 
dvejus metus mylėjusis ir iš 
tos meilės gimus duktė Elena. 
Bet yra ir kita versija, kuri 
sako, kad ir Elena esanti pra
loto duktė. Iš čia kyląs šios 
šeimos padėties tragingumas.

Bepietaujant ir besikalbant 
praėjo pietų pertrauka ir rei
kėjo vėl eiti artyn prie teismo 
sales ir bent iš tolo stebėti.
Pralotas Olšauskas kalėjime 
papietavęs 4:40 po piet vėl 

atvežamas teisman.
Dabar, gal todėl, kad sotus,

Po pietų pertraukos teis
man atvyksta gusarų pulko va
das pulk. Jackevičius ir arki
vyskupas Karevičius. Buvo ga
lima spėti, kad juodu šiandie 
bus šaukiami liudininkais. Spė
liojimas pasitvirtino ir arkyv. 
Karevičius su pulk. Jackevi
čium tikrai buvo pašaukti teis
mo salėn paliudyti.

Teismo kuluaruose buvo į- 
vairiai aiškinamas arkyv. Ka
revičiaus parodymas.

Vieni manė, kad arkyv. Ka
revičius charakterizuos pralo
tą Olšauską kaip kunigą ir pa
sakys, kad jam, Karevičiui 
esant Žemaičių vyskupu, prieš 
pralotą Olšauską skundų nebu
vę. Kiti priešingai 
sakė, kad arkyv. 
teisme priminsiąs

tvirtino: jie 
Kareviučius 
ir apie tą 

pralotas 01- 
negrąžinęs,šauskas kapitulai 

delko pralotu i Olšauskui kapi
tula iškėlusi bylą.

Pertraukos metu teismo ku
luaruose abu spėliojimai buvo 
laikomi kuone įspėtais.

(Bus daugiau)

BUCU AREŠTAS, Rumunija, 
spalių 22. — Praneša, kad liu

li ARLOTTE, N. (’., spalių vę bandyta nužudyt Bumanijos 
— Septyni komunistai, ko- našlė karaliene Marija.

Sąmokslininkai buvę padėję 
na- j rąstų geležinkelio bėgiuose, ne- 

• turė- 
r prekybininkų posėdi-į jo pravažiuoti specialiais kara- 
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monistinės National Textile 
VVorkcrs unijos įvadai ir i 
riai, kuriuos prisaikintieji fa r-1 toli nuo Temesvaro, kur 
meriu ir 
ninkai vakar pripažino kaltais lienės traukinys., Rąstai 

laipsniu, buvę laiku pastebėti ir 
Aukštesniojo teismo teisėjo M. linti. Keli įtariami asmens areš- 
V. Barnhill’io tapo nubausti ka- tuoti.
Įėjimu nuo 5 iki 20 metų, ši-1 
taip:

Fred Ed\vin BeaJ, komunis
tų unijos organizatorius, nuo 
17 iki 20 melų kalėti. Joseph 
Harrison, organizatorius; (Ba
rence Miller, komunistų moky
tojas, ir George Carter, uni
jos narys, — kiekvienas po nuo 
17 iki 20 metų. M. McGinnis 
ii- Louis McLaughlin, unijos na<- 
riai, — nuo 12 iki 15 melų. 
K. Y. Hendricks, unijos narys, 
— nuo 5 iki 7 metų kalėjimo.

Visi jie buvo apkaltinti dėl 
nušovimo Gastonijos policijos 
viršininko O. F. Aderholto per 
tekstilininkų streiką birželio 7 
dieną.

anlm žmogžudybes

Amerikos lakūnas iš 
lėkė per Atlantą Į 

Londoną
HARBOR GBACE, Newfound- 

hnd, spalių 22. — Visai neti
kėtai aviatorius W. F. Dite- 
man iš Billings, Mont., šiandie 
kaip 12:15 dienos išskrido iš 
čia kelionėn per Atlanto van
denyną j Londoną. Jis lekia 
“Golden Hind” monoplanu.

9 žmonės prigėrė lai 
vui paskendus

LONDONAS, spalių 22. — 
Lloydo pranešimu, juroj ties 
Dartmouthu paskendo olandų 
prekių garlaivis I^ola. Kapito
nas ir 
prigėrė, 
bėti.

astuoni įgulos žmonės 
o kiti trys buvo išgel-

MILANAS, Italija, spalių 22. 
— Caproni Aeroplanų kompa
nija daro bandymus su savo 
pastatytu nauju milžinišku 
6,000 jėgos aeroplanu, kuris, 
sako, galėsiąs gabenti 100 pa- 
sažierių.

ir
betgi 
paša-

Bolševikai sušaudė 
5 caro generolus

Dirbę kontrrevoliucijos darbą 
ir siekę išprovokujt užsienių 
intervenciją

Priima rezoliucijas, reikalau
dami, kad valdžia įvestu pro
centinę normą žydų studen
tams

11 asmenų žuvo trauki
nių automobilių ko

lizijose

22
way kompanijos traukiniui už- 

Į gavus automobilį, čia buvo už
mušti penki asmens, visi vie
nos šeimos nariai.

Užmušti buvo vietos farme- 
rys John Ritchhart, 60; jo žmo- 

marti; jos kūdikis ir 
Du kiti vaikai, 3 ir 

amžiaus, buvo taip pa- 
sužaloti, kad vargiai

na; j ų 
motina.
5 metų 
vo j ingai
hepasveiks.

MAISKVA, spalių 22. — Ki
jevo universiteto studentai ko
munistai savo susirinkime pri
ėmė rezoliuciją, reikalaudami, 
kad sovietų valdžia įvestų Ru
sijos universitetuose procentinę 
norma žydu studentams.

Maskvos laikraščiai rašo dėl 
j to truputį neramiu tonu. Jie 
'stebisi, kaip galėjęs toks klau
simas kilti komunistų studen
tuose. Vienas laikraščių sako, 
kad tai labai kvepią antisemi
tizmu, kuris pastarais, laikais 
vis labiau ėmęs pasireikšti ko- 
munistiiiės rusų jaunuomenės 
tarpe.

Per praeitą šeštadienį ir sek
madienį įvairiose vietose įvyko 
traukinių su automobiliais ko
lizijų, kuriose vienuolik 
menų buvo užmušti.

Keturi asmens, visi vienos 
šeimos nariai, huto užmušti ne
toli nuo Paducah, 
Trys asmens žuvo 
automobilio kolizijoj 
lahoma City, Okla.,
asmens buvo užmušti 
pat 'nelaimėj netoli nuo 
son, Wis.

Tevas ir šeši vaikai nu 
troško gazu

as-

maskva, spalių 22. — v?- i Muštynės kasyklose; 
kar buvo bolševikų sušaudyti ' vienas asmilO užmuštai 
penki buvę caro armijos gene
rolai: Michailovas, Vysočan- 
skis, Dymmanas, Dechanovas ir 
šulga.

Jie buvo kaltinami dėl kon
trrevoliucinės darbuotės, ku
rios vyriausias tikslas buvęs

WASHINGT(>N, Pa 
22.

spalių 
Ties Pittsburgh Coal 

kompanijos Montour anglies 
kasyklomis No. 1, netoli nuo 
čia, įvyko neramumų, per ku
riuos vienas žmogus buvo už- 

susilpninti raudonąją armiją ir įmuštas, o vienas kasyklų poli- 
paruoštį dirvą svetimų valsty
bių intervencijai.

Tūli kiti kaltinamieji 
pasiųsti į koncentracijos 
tus įvairiems sunkiųjų 
terminams.

buvo 
punk- 
darbų

• *

eininkas sužalotas. Buvo suim
ti du negrai, kaltinami dėl ban
dymo sukurstyti riaušes, v- v

'KETURI KALINIAI PABĖGO 
Iš PATAISOS KALĖJIMO

Sovietu kareiviai už
ėmė kinų miestų

HARBIN'AS, Mandžurija, spa
lių 22. Oficialiais kinų pra
nešimas sako, kad sovietų Bu
šų jėgos paėmusios kinų Ta- 
heiho miestą, priešais Blago- 
vieščenską.

Prieš trejetą dienų praneši
mai skelbė, kad rusų aviato
riai bombarduoja tą miestą iš 
oro.

DETROIT, Mieli., spalių 22.
Iš Detroito, pataisos kalė

jimo baldų dirbtuvės ši rytą 
pabėgo, skylę sienoj prasikalę, 
keturi kaliniai. Du jų, ištru
kę iš kalėjimo, nuveikė vie
ną pieno išvežiotųjų ir su jo 
vežimu nuvažiavo.

Stiprus potvyniai Ar
gentinoj; 3,000 šeimų 

neteko pastogės

Tėvas ir sūnūs užsimu
šė aeroplanui nukritus

POTTSTOWN, Pa., spalių 
22. — Netoli nuo čia vakar nu
krito aeroplanas iš 300 pėdų 
aukštumos. Lėkę, juo Luthcr 
Bush, 54, Bush Planing Mill 
pirmininkas, ‘ir jo sūnūs Guy, 
21 metų amžiaus, užsimušė. 
Aeroplaną pilotavo sūnūs.

CONCOiRDIA, Argentina, spa
lių 22. — šis svarbus preky
bos miestas ir geležinkelių cen
tras, dėl Urugvajos upės išsi
liejimo, tapo iš visų pusių van
dens apsiaustas ir apie 3,000 
šeimų liko be pastogės.

Argentinos Žiemių Vakarų 
geležinkelis, kuris jungia Ar
gentiną su Paragvaja, talkšo 
penkias pėdas po vandeniu. 
Concepsion dėl Uruguay, Vo- 
lon, Monte Caseros ir kiti upės 
uostai yra vandens užlieti.

NEW YORKAS, spalių 22.
Trijų kambarių bute West 

! 46toj gatvėj šį rytą rado degi
namuoju gazu nutroškusius 
Walterą Cavėnagh, 42 metų 
amžiauM, našlį, ir jo šešetą vai
kų, kurių Ethel, *7 metų duk
tė, buvo vyriausia. Cayenagh 
buvo šoferis. Policija rado vir
tuvėj ant krosnies dar šiltą 
puodą vandens, kuris matyt, 
virdamas užliejo ir užgesino 
liepsną, tuo tarpų kai šeima 
buvo užsnudus.

Kentucky. 
traukinio 
arti Ok- 

keturi 
tokioj 
Hud-

ir

valoItalų diktatorius 
savo ambasadą Berlyne

*

Del to, kad iš Italijos ambasa-i

prapuolė slaptas diplomatinis 
kodas, diktatorius Mussolini 
vakar rytą atšaukė du amba
sados sekretorius, o vakare da
vė įsakymą ir pačiam amba
sadoriui Marescotti tuojau grįž- mušti keturi keliaujantieji dar- 
ti į Romą. bininkai.

darbininkai užmušti 
traukiniui susikūlus

SEATTLE, Wash., spalių 22. 
— Rytiniame Cascade tunelio 
gale susikūlė Great Northern 
traukinys. Nelaimėje buvo už-

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

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpinusį

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

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

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



NAUJIENOS. Chicago, UI C Trečiadienis, spalių 23, 1929

Peoples Furniture Kompanija Minėja 
14-tų Metų Gyvavimo Sukaktuves

Lietuvis būdamas tankiai 
mąstau apie lietuvius: kaip di
dis skaičius lietuvių yra pasau
lyje, kur \ir kaip jie gyvena, 
kokios yra didžiausios lietuvių 
draugijos ir organizacijos, ko
kios yra jų partijos, kokie laik
raščiai plačiausia išsiplatinę, 
kurios didžiausios parapijos, 
mokyklos, bažnyčios, svetaines, 
ir pagaliaus duodu sau klausi
mą—kas iš lietuvių yra turtin
giausias ir kokie lietuvių biz
niai yra didžiausi, kaip čia 
Amerikoje, taip ir kitose šaly
se. Kiek žinau ii esu susipa
žinęs su Amerikos lietuvių biz
niu, tai, mano žinomis, Peoples 
Furniture Kompanija yra di
džiausia lietuvių pirklybinė į-' 
staiga Amerikoje ir gal būt 
visame pasaulyje. Kadangi 
kiekvieno žmogaus gyvenimo 
didžiausias siekis yra įsigyti 
turto, daug pinigų, todėl, kaip 
man, taip ir kitiems, labai yra> 
įdomu žinoti ir pasiskaityti apie 
tas įstaigas, kurios yra įsigiju-, 
sios dauginus turto, kurios yra j 
pasiekusios aukštesnį laipsnį 
pirklyboje, kurios įstaigos, kaip 
Peoples Furniture Kompanija, 
mums daugumai, o gal ir vi
siems lietuviams įdomu žinoti. 
Ir aš, žinodamas šią įstaigą per 
• daugelį metų, gerai pažinda
mas jos vedėjus, jaučiu parei
gą nors trumpų žinių suteikti 
apie šią įstaigą.

Kaip, kada ir kur Peoples
Furniture Kompanija 

įsikūrė
Lietuviai, kurie sekė pavyzdį 

kitų tautų žmonių, negalėjo bū
ti patenkinti vien sunkiu dar
bu ir žiūrėti, kaip kitataučiai 
krautuvninkai lengvu budu įsi
skverbė į lietuvių kolonijas, 
pasisamdė lietuvius pardavėjus, 

. kad išnaudoti lietuvius. Gimė 
noras tarpe lietuvių įsikurti, $ą- 
vos krautuves, organizuojant į- 
vairias korporacijas, i r toki u bu
du buris Čikagos lietuvių per
matė, kad labai yra lietuviams 
pageidaujama Čikagoje turėti 
rakandų krautuvę, ir didžiausiu 
sutarimu tapo suorganizuota 

1 korpoucija, sumokėta reikalin
ga suma pinigų ir vidurmetį 
1916 metų tapo atidaryta pirma 
nedidelė Čikagos lietuvių ra- 

■ kandų krautuvėlė vardu The 
Peoples Furniture Co., 1930-32 

» S. Ilalsted S t.
Pirklybą vystosi pasekmingai

Pirmos dienos rytą, kuomet
• korporacija atidarė duris pirk- 

lybai, jei teko pradėti auklėti 
šią įstaigą nuo vieno kostume- 
rio. Bet kada jis tapo paten
kintas, tai neėmė daug laiko iš
platinti žinias tarpe Čikagos

I lietuvių apie šią naują krautu- 
’ vę. Jos tinkamos prekės, kai-
* nų teisingumas ir patarnavi

mas, kurio Čikagos lietuviai 
geidė, labai greitai rėmėjų 
skaičius ėmė daugintis ir pirk- 
lyba vystėsi sparčiai.

Korporacija turėjo padidinti 
kapitalą

Po kelių metų, besiplečiant 
pirklybai, pasirodė, kad kom
panija negali išpildyti visų už
sakymų, perniažos krautuvės, 
permažai prekių ir kapitalo, nes 
korporacija pardavinėjo prekes 
ant lengvų išmokėjimų. Tuomet 
keletas Čikagos lietuvių stam
besnių biznierių atėjo į pagel- 
bą, nes jie permatė tą patį rei
kalingumą, kaip ir tie patys 
žmonės, kurie Įkūrė šias krau
tuves, reikalingumą remti, ir 
1920 metais tapo keleriopai pa
didintas kapitalas ir sykiu įėjo 
keletas naujų narių, kurie su 
viskuo, padidinta energija, pla
tino pirklybą ’toliaus.

Korporacija atidarė kitą 
krautuvę

Vedėjai šios įstaigos buvo ne 
tik geri rakandų prekių žino
vai, bet ir geri žemės speku
liantai. Kuomet dar Brighton 
Parke buvo tušti laukai, tai šios 
įstaigos žmonės permatė iš 
anksto ir užpirko 4 lotus prie

Richmond gat. ir Archer Avė., 
mokėdami žemą kainą, kuri da
bar yra daug sykių padidėjusi. 
Tuomet Peoples įstaiga atidarė 
čia antrą krautuvę ir, kaip 
pirmutiniai stambesni krautuv
ui n kai šioje kolonijoje, padarė 
givumą ir judėjimą Brighton 
Parke, iškeldami pirklybą ir 
vertę praperčių.

Naujas krautuvės vedėjas 
pasižymėjo

Šiai naujai Brighton Parko 
kratųvei vedėjas buvo nuskir
tas M. Kežas, kuris nuo pat ati
darymo šios krautuvės ėjo par
eigas vedėjo. Jo plačios pažin
tys tarpe Čikagos lietuvių, jo 
nuoširdus būdas ir linksmi iš
vaizda patraukė daug lietuvių 
iš apielinkės ir tolimesniųjų ko
lonijų lankyti šias krautuves. 
Jis jiem patiko—visus užganė- 
dijo ir rėmėjų kostumerių di
desnį skaičių susilaukdavo kas 
dieną, ir iš šios antros mažos 
kratuvėlės Peoples įstaiga pa
statė didžiausią trobesį ant 4 
lotų, padarydama vieną iš di
džiausių ir gražiausių krautu
vių Brighton foirke.
Pirmutinę krautuvę perkelia į 

Marquette Parko koloniją

Per 12 metų gyvavimo ir 
spartaus vystimosi biznio.. 
Peoples kompanija įsigyja tūks
tančius ir tūkstančius rėmėjų, 
padaro virš pusės miliono do
lerių metinę biznio apyvartą, ir 
dėl moderniškų laikų viešpata
vimo ir energiškumo šios įstai
gos vedėjų, kompanija nuspren
dė statyti dar vieną milžiniškai 
didelį namą Marque>tte Parke 
ir perkelti senąją ir pirmuti
nę krautuvę nuo 1922-32 So. 
Ilalsted St. Tas buvo padaryta, 
ir šį pavasarį, gegužės 11-tą 
dieną,’ tapo atidaryta viena iš 
didžiausių ir gražiausių krautu
vių visoje pietų’vakarinėje Či
kagos dalyje, ii> nuo šio laiko 
Peoples korporacija įsigijo du 
nuosavus namus, kurių vertė 
siekia virš $375,000.00.
Marąuette Parko krautuvė įgijo 
tūkstančius naujų kostumerių

Ši nauja krautuvė, kaipo di
džiausia ir gražiausia šioje ko
lonijoje, padarė didelės įtek
mės tarpe vietinių ir apielinkės 
gyventojų; ypatingai kitatau-! 
čiai žmonės skailingai lanko, 
kadangi jie yra persitikrinę, 
kad ši krautuvė yra atsakomin- 
gesnė vieta turėti ryšius. Nes1 
kiekvinas departamentas' yra 
prižiūrimas direktorių ir vedėjų 
šių krautuvių. J. Nakrošis yra 
gen. vedėjas šios krautuvės. Jo 
ilgi metai patyrimo šiame už
siėmime įtikrina ir patraukia 
perkančią publiką lankyti šią 
krautuvę. Dauginantis rėmėjų 
skaičiui kas dieną Peoples Fur
niture Kompanija yra didžiau* 
šia lietuvių pirklybinė įstaiga.

Ir Kodėl?
Peoples Furniture Kompani

jos turtas siekia virš % mili
jono dolerių, šis turtas, arba 
kapitalinė jėga, nėra užaugin
tas iš didelių uždarbių, bet yra 
sumokėtas kompanijos šėrinin- 
kų, ir spartus augimas šios 
įstaigos į kapitalinę jėgą yra 
užsitikėjimas tų žmonių, kurie 
perka Peoples Furniture Kom
panijos Šerus. Nes jie mato, 
kad jų investavimas yra užtik
rintas ir jię daro didžiai nau
dingą darbą lietuviams. Todėl 
kompanija turi tūkstančius rė
mėjų be jokių pavydų, nes čia 
nėra privatiškas biznis, čia yra 
biznis visų dėl visų.

Be to, šis tinkamai reikalin
gas kapitalas ir didelė biznio 
apyvarta suteikia jėgą Peoples 
Furniture Kompanijai pirkė
jams eiti į marketus, kur tik 
galima rasti naujausias, tinka
miausias ir verčiausias prekes, 
kad užpildyti šias krautuves. 
Todėl ši įstaiga yra ir gali bū
ti didžiausia, nes žmonės turi 
įtekmę į ją arba į jos vedėjus. 
Tie žmonės, kurie remia šią j-

įtaigą pinigiškai, gauna sau 
tinkamą nuošimtį; tie, kurie re
mia pirkiniais, yra užtikrinti 
gauti visuomet pilną dolerio 
vertę, geresnį patarnavimą ir 
pilną užganėdinimą.

Peoples Furniture Kompanija 
gali išlaikyti kum petici ją su di
džiausiomis miesto knautuvėmie

Ši įstaiga yra užtektinai di
delė prekių pirkimo jėga, bet 
nėra perdidele priežiūrai, nes 
kiekvienas departamentas tvar
komas kompanijos narių ir jų 
didžiausia užduotis yra “ekono-l 
mija operavime”, ir tas saugus 
ir ekonomiškas veikimas ir pri
žiūrėjimas sutaupo nuo 10% iki i 
20% išlaidų prieš kitas pana
šias krautuves. Tatai gi da- 
leidžia šios įstaigos kostume-

Peoples Furniture Kompanija didžioji ir 
gražioji krautuve, kuri randasi Marųuette 
Parko kolonijoje, po numeriu 2536-40 W. 
63rd Street.

Peoples Furniture Kompanijos krautuvė Brighton Parko kolo
nijoje, po numeriu 4177-83 Archer Avenue.

Peoples Furniture Kompanijos nuosava seklyčių setams 
dirbtuvė, kurioje dėl geresnio užganėdijimo setų pirkėjų 
yra išdirbinėjama geresnės rųšies setai.

Peoples Furniture Kompanijos direktoriai, valdybos nariai ir 
svarbiausi pirklybos vedėjai. Sėdintieji iš kairės į dešinę — 

V. Makavetzkas, J. Nakrošis, M. Kežas, J. A. Krukas.
Stovintieji iš kairės į dešinę—

S. Krukas, D. Šimaitis, A. Lapenas

riams pasinaudoti šiuo nuošim
čiu,—ir kada Peoples Furniture 
stojo kompeticijon su didžiau
siomis miesto krautuvėmis, — 
tai Peoples sumušė anas ir pa
teikė žemesnę kainą ant tokių 
pat prekių, ir kaip faktas, 
Peoples Furniture Kompanija 
aprūpino didžiausias Čikagos 
lietuvių įstaigų namus tinka- 
masai rakandais ir t.t Daugu
ma mokyklų, svetainių, apart- 
ment buildingų, klebanijos, 
viešbutis, vienuolynai ir krau
tuvės yra aprūpinta rakandais, 
kaurais ir muzikaliais dalykais 
per šią įstaigą. Kodėl? Taipgi 
privatiški žmonės iš visokių 
luomų, kurie palygino, visuomet 
rado žemesnes kainas ir geres
nes išlygas šiose krautuvėse ir 
patapo daug tūkstančių jų pa
stoviais rėmėjais;

Dauguma lietuvių kreipėsi į ši
tą įstaigą ne kaip į paprastas 
kitrutuves, bet kaip į instituciją- 

mokyklą
f

Dauguma ateivių lietuvių pir
miau neturėjusių progos gyven
ti miestuose ir nežinojusių, 
kaip tinkamai reikia aprūpinti 
rakandais savo kambarius, 
kreipėsi j šią įstaigą, kaip į 
instituciją arba į mokyklą dėl 
nurodymų, čia jiems buvo ir 
yra aiškinama apie įvairias pre
kes, jų rūšis, jų pastovumą, lie
tuvių kalba pilnai suprantama, 
nes dėl nežinojimo dauguma lie
tuvių mokėjo neverčiai, pirkda
mi iš neteisingų krautuvių. Pa
vyzdžiui, lietuviui namų darbo 
rakandai ir vilnoniai arba linų 
drabužiai yra atsibodę ir mano
ma, kad tai yra paprasčiausias 
drabužis. Todėl kitataučiai 
krautuvininkai, kurie žino lie
tuvių įsitikinimu, lietuviui par
duoda vatos velour apmuštą 
seklyčiai setą vietoje vilnono 
Mohair arba Linen Frieze, ku
ri medega yra keleriopai bran
gesnė ir pastovesnė. Bet kuo
met lietuviai atsilanko į Peoples 
krautuves, jie sužino tikrą tei
sybę. Taigi Peopleą krautuvės 
yra nurodžiusios nekuriems iš- 
dirbėjams, kaip ir kokie rakan- 
kai yra tinkamiausi ir paran
kiausi žmonėms, o išdirbėjai se
kė šiuos nurodymus. Dabar 
šiai įstaigai priklauso didžiau- 
sis kreditas iš 'tų visų lietuvių, 
kurių namai yra išpuošti kaip 
palociai. Jų šeimynos gerėju
si, kitataučiai grožėjasi ir duo
da sau klausimą, kur lietuviai 
gauna taip dailius ir madnius 
namų parėdalus—rakandus, ir 
kas jiem suteikia tas visas idė
jas?

ši įstaiga sučėdė lietuviams 
daug pinigų ant muzikiališkų 

daiktų ir kitų rakandų

Kuomet neatsakanti krautuv
ninkai dažinojo, kad lietuviai 
labai myli mliziką savo namuo
se ir kiekvienas geidžia įsigyti 
grojiklį pianą, bet nežino jų 
kainų, tai buvo išlupamos dvi
gubos ir trigubos. kainos už be
verčius instrumentus, pakol ši 
įstaiga pradėjo platinti tarpe 
lietuvių atsakomų ir žinomų iš- 
dirbysčių pianus už vieną ir 
žinomą kainą visiems. Taipgi 
daug lietuvių sučėdijo daug pi
nigų ant radio per patarimą 
šios įstaigos. Kuomet pasirodė 
pirmutiniai radios —jie buvo 
neatsakanti, ir kurie žmonės 
pirko, tai išmetė daug pinigų. 
Bet Peoples krautuvės, žinoda
mos, kad radios yra tobulina
mos ir greitu laiku nereikės 
beterių ir visokių eliminatorių, 
jos patarė lietuviams laukti, ir 
tie, kurie laukė, yra dėkingi 
šiams krautuvėms. Dabar, kuo
met radios yra pilnai ištobulin
tos ir teikia pastovų ir pilną 
užganėdinimą, tai šios krautu
vės pilnai rekomenduoja, užlai
ko ir parduoda daugumai Čiko- 
gos lietuvių radios iš didžiausio 
pasirinkimo vien tik atsakomin- 
gų išdirbysčių. Peoples krautu
vės permatė neteisingus išdir- 
bėjų veikimus išdirbinėjime iš
kimštų seklyčioms setų, nes 
vidurinė medega ir konstrukci
ja nėra matoma. Idant apsau
goti šios įstaigos rėmėjus nuo 
apgavysčių, ši įstaiga uždėjo 
nuosavą seklyčioms setų dirb
tuvę, kame yra išdirbinėjama 
seklyčioms setai iš parinktos 
medegos patirusių ir atsakan
čių rakandų dirbėjų.

Peoples Furniture Kompanija 
yna užsitarnavus ir verta užsi- 

tikejimo’ kiekvieno lietuvio

Kiekvienas skaitytojas iš virš 
minėtų mano išsireiškimų gali 
gauti supratimą, kad panašus 
biznis, kaip kad yra vedamas 
Peoples Furniture Kompanijos, 
teikia garbę ir naudą visai lie
tuvių tautai, ši grynai lietu
viška ^pirklybinė įstaiga duoda 
mum garbę pasigirti, kad ir mes 
lietuviai 'turime stambią pirk
lybą.. Ji mus mokina, ji remia 
medžiagiškai ir morališkai vi
sus musų tautos reikalus. Musų 

draugijų, kliubų ir parapijų at
stovai lanko šią įstaigą dėl pa
ramos. Jie neatstumia, jie 
remia musų užmanymus. Todėl 
ir mes remkime Peoples Furni
ture Kompaniją, nes kiek pažįs
tu šią įstaigą ir kitus panašius 
biznius, tai nežinau, kur ir kas 
galėtų teikti lietuviams geresnį 
užganėdijimą, ne kad ši įstaiga. 
Baigdamas rašyti veliju, kad ši 
įstaiga, apvaikščiodama 15 me
tų sukatuves, galėtų gėrėtis 
2-jų milijonų metine biznio apy
varta.—J.

Gerkit Vandenį 
Jei Nugarą Ar

Inkstus Skauda
Imkite Druskos Jei Jaučiate

Skausmą Nugaroje Ar 
Silpnumą Pūslėje

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

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

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

Namų Apšildymo
IR

PLUMBING0
MATERIOLAS
RETAIL Už OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

žieminės
Pasiuvam

Artinantis žiemai, visiems reikalingos 
drapanos, overkautai ir šiltesni siutai, 
drapanas pagal reikalavimą kostumerių, o kainos 
labai prieinamos. Valom ir taisom senas drapanas, 
kaip vyriškas taip moteriškas drapanas.

Sutaisom kailinius kautus. Darbas pilnai garan
tuotas.

FRANK .MICKAS, Siuvėjas
4146 Archer Avė. Chicago, III.

Nevėluokite Užsisakyti Sau
ŽIEMINES DRAPANAS

Ten ir it

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musu populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

Ii NEW YOR- 
/|| J KO IKI KAU- 
LVU NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revanue 

t taksai

Kelione greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
niu agentu arba prie ’

Hunburg-American Line

Dr. P. P. Šimaitis, 
Naprapatas

Jau 8 metai kaip užsiima žmonių 
gydymu Chicagojc.

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

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

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

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

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



rečiadienis

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Humboldt Parko Politikos 

bas ir kitos organizacijos.
Kliu-

Apie 9 valandą prasidėjo va
karienė. Vakarienę valgant vi
si užsidėjo tam tikras kepures 
su “Sandaros” apgarsinimu, kas 
sudarė gražią vienodą uniformą.

Baigiant vakarienę, M. G. Va* 
laskas paaiškino tikslą vakarie
nės ir perstatė kalbėti Dr. Zi- 
rnonįą, kuris kalbėjo apie tikslą 
Sandaros kaip politiškos parti
jos. P-1S Stumbriutė dekliama- 
vo. Kiti kalbėtojai buvo per
statomi, kurie pasakė tam va
karui tinkamas kalbas: chiea-Minėtas kliubas spalių mėn. I

17 dieną laikė susirinkimą, ku- giečiai — Valančius ir Grisius,
ris buvo gana skaitlingas. Kaip 
pirmininkas paaiškino, buvo 
laukta įžymaus politikieriaus 
šiame susirinkime, būtent Dr. 
dobeitsono, bet, deja svečias 
nepasirodė.

šis kliubas gyvuoja jau kele
tą metų, yra gerame stovyje, 
pinigais turtingas ir nariais 

Tvarka jame gera,
ne-

skaitlingas.
draugiškumas tarpe narių

Kliubas neteikia pašalpos li
goje. nei pomirtinės, nes ir tik 
JOc j mėnesį narys temoka. Bet 
nariui susirgus yra siunčiama 
lankytojai ir nunešama poros 
dolerių vertės koki dovana. Mi
rus nariui, nuperkama gėlių vai
nikas.

Kliubas tarpe Chicagos politi
kierių irgi darosi tolyn vis reikš
mingesnis, jeigu kam pasitai
ko reikalas su policija ar mieš
to valdininkais, tai kliubas daug 
prigelbsti. Pavyzdžiui, per 
Humboldt Park kliubą yra gau
ta Humboldt Parko svetainė 
vaikų pamokoms veltui.

Reikėtų kiekvienam North 
Sidės lietuviui piliečiui prisidėti 
prie šio kliubo.
ti, kad • kliubo priešakyje sto-

Brika pasak y-

vintys veikėjai — K. Kairis, 
Valskis, A. Sillė, L. Striupas ir 
kiti kliubo auklėtojai, — moka 
tinkamai suderinti narių mintis.

ir vienis adv. Julius Waitches. 
Po vakarienės buvo šokiai.

Vakarienė nusisekė gerai. Už 
jos surengimą priklauso visas 
kreditas pačiam Valaskui, nes 
jisai vienas tik darbavos jos su
rengimui.

Aš norėčiau biskį prisiminti 
apie patį M. G. Valaską. .

M. G. Valaskas tai senas Ro- 
selando gyventojas. Jis, rodos, 
nuo 1902 m. gyvena Boselande. 
Per daugelį metų, kol buvo jau
nesnis, aktyviai veikė visose 
draugijose, kaipo pirmeivis žmo
gus, dėl ko daug reikėdavo nu
kentėti, būnant biznyje.

l’žsiėmimu Valaskas yra 
spaustuvninkas ir gal vienas iš 
senesniųjų Chicagos lietuvių 
spaustuvninky, užsilikusių toje 
profesijoje. Valaskas yra iš
leidęs daug teatrališkų knygu
čių. Pirmąją išleido, rodos, 
1903 metais. Valaskas leido 
du laikraščiu — “Svieto Ateitį” 
1906 m., mėnesinį, ir “Roselan- 
dietį”, rodos, 1912 ir 1913 m., 
savaitinį. Dabar Valaskas yra 
“Sandaros” laikraščio manadže- 
ris. Mat, “Sandarai” persikė
lus iš Bostono Chicagon, iš Va- 
lasko Sandara atpirko spaustu
vę ir vėliaus jį nusamdė kaip 
manadžeri. —Svetis.

Chicagos Lietuvių Draugija 
Sav. Pašalpos yra nutarusi sa
vo didelį koncertą surengti sau- jienose 
šio 5 d., 1930 m. Todėl yra per-1 sirinkimus 
sergėjimas kitoms draugijoms 
ar kuopoms tą dieną parengimų 
nerengti, nes su minėta drau
gija konkuruoti nebus galima, 
ba jos programai didžiausi, ko
kius lietuviai gali surengti. O 
ateinantis koncertas bene bus 
tik už visus buvusius geresnis, 
nes yra paimta VVicker Park 
svetainės ir didžioji ir mažosios.

Burnside

Bij linelio draugijėlė mano 
tuojau pradėti pamokas didelė
je naujoje Humboldt Parko sve
tainėje. — K. č.

Labai daug yra rašoma “Nau- 
apie 63 kp. SLA. s.u- 

ir šiaip veikimą ir 
tose korespondencijose prira
šoma visokių nesąmonių,' — 
kad tos kuopos valdyba nege
ra, jos nariai visi bolševikai, 
veikimas tos kuopos netinka
mas — vieno žodžiu, kiekvie
nas pasijudinimas 63 kp. SLA. 
yra negeras.

Naujienų No. 200 ir 227 ko
respondencijose tiek pripasako
ta, kad neapsimoka ir vieta už
imti laikrašty atsakinėjimams. 
Tik tiek turiu patėmyti, kad

Roseland
andaros” Banketas Sustok!

Ketvirtadienio vakarą, spalių 
17 d., Strumilos svetainėj. M. 
G. Valaskas, “Sandaros” laikra
ščio manedžeris, buvo surengęs 
puikią vakarienę. Vakarienėj 
dalyvavo apie 200 svečių, dau
gumoje roselandiečiai, iš kurių 
buvo keletas vietos biznierių.

Strumilos svetainė buvo pa
puošta vakarienei, kas darė la
bai malonų įspūdį.

Kada jums reikia pa
sitaisyti koki nors šil
domąjį ar verdamąjį 
pečių, eikit į

NORTHWESTERN

Stove Repair Co.

AM0VA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Pataisymo Dalys 
dėl

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

22, 23 ir 24
Pirmas naturalėmis spalvo

mis kalbantis paveikslas

"On With the 
Show” 
dalyvaujant

Betty Compson, Sally O’Neil, 
Joe E. Brown ir virš 100 

gražuolių

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir. 
GASINIŲ PEČIŲ

krautuvės Chicagoj
662 W. Roosevelt Road
176 West Lake 
2355 Milwaukee 
312 West 63rd
3209 E. 92nd Street

Street 
Avė.
Street

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

NORTHWESTERN 
STOVEREPAIR CO.

> ■!.■■■ ■■
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—Burnsidietis.

Burnside
Bolševikai nuliūdę.

Miestas

s palių

3-Cias METINIU SUKAKTUVIŲ

53c

69c

79c

89c

15C

48c

79c

ir ar-
Bosc-

kad pas j j 
ant burdo, 
namie sek-

S. S. LEVIATHAN 
Nov. 21 — Dec. 7

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

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

CHICAGO, ILL.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
NEGALI KLYSTI!

mo. 
riaus 
lakštų

S. S. PRES. HARDING 
Nov. 27

S. S. PRES. ROOSEVELT 
Nov. 30

vęs VVilliė Doody.
čiaus Mack pareiškė teismui, 
kad tas piktadaris buvęs ne 
Doody, bet Dowdy, kad jo ad
reso jis. Mack, nežinąs. Ir ačiū gviau.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Dabar te- tokiam liudijimui valstybės gy
nėjai jaučiasi atsidūrę keblioje 
padėtyje, o Doody gali pavyk
ti išsisukti iš teismo nagų len-

3417-21 So. Halsted St

Pasiūti iš 
iki $1.50.

M inkštas 
duoda po

susirinkime 3 d. rūgs, valdyba 
neraportavo apie rašymą laiško 
j Centrą su tikslu sulaikyti na
rius, kurie keliasi iš 63 kp. į 
naują 348 kp., ir 63 kp. valdy
ba visai nemano apie tokius da
lykus. Kurie reikalavo persikė
limo lakštų, tai buvo visiems su
teikiama be jokio pasipriešini- 

Pagal finansų sekreto- 
pranešimo. persikėlimo 

iš 63 k į), išduota apie

išpildęs sekančiam susirinki
mui, ir didžiumą jaunuolių.

Taigi nebūdami jau ir na
riais 63 kp. galite rašinėti arba 
ne apie musų kuopą, tas tmims 
nepakenks, nariai Hiato viską, 
ir kuo daugiau niekus ir melus 
rašote, tai 63 kp. geriaus se
kas.

bAA^Mi***^* b < *■ ■ '«'■■■■ A f ■      

jis titlihiojasi, nulindęs vaikšti
nėjo po svetainę, murmėdamas 
sau: “Kam nepatinka, galite ei
ti”. Ale kai nariai pareikalau
ja persikėlimo lakštų, tai tas 
žmogėlis stojasi ant visų ketu* 
rių iš piktumo, kad jie aplei
džia komilnistų kontroliuojamą 
kuopą. —N. S.

Valstybes gynėjams bė 
da su Poody

Skaitant korespondencijas a- 
pie 63 kp. SLA. “Naujienose”, 
o pirmiaus ir “Tėvynėje”, išro
do, kad senai turėjo visi nariai 
išbėgioti iš 63, kp., jeigu butų 
tiesa, kaip rašoma. Bet gi yra 
kaip tik atbulai.v 63 kp. tvar
ka gera. Kurie mirė arba sir
go, tai visiems buvo išmokėta 
ir dabar išmokama pomirtinė ir 
pašalpa ligos. Kaip visiems ži
noma, Centras išmoka pinigus, 
bet gi kuopų valdybos turi su
teikti reikalaujamus dokumen
tus, kurie yra ne taip jau leng
va prirengti. Tankiai net ir 
pas daktarą reikia eiti su ligo
niu, kad pataisius blanką, nes 
pasitaiko, kad blanką išpildo 
daktaras pažymėdamas vieną 
datą, o jau antrą blanką pildy
damas pažymi kitaip. O ką jau 
sakyti apie lankytojų blankas. 
Pas lankytojus tankiausia rei
kia lankytis valdybos nariams, 
kad išpildyti atsakančiai blan
kas.

Dabar klausimas: kodėl gi 63 
kp. SLA. iškilo taip skaitlinga, 
pralenkdama net daug didesnes 
kolonijas, prileisk ime kad 
timiausią mums koloniją 
landą?

štai susirinkime 1 d.
mėn. priimta prie 63 kp 5 nau
ji nariai, iš kurių 4 jaunuoliai. 
Girdėjome, kad organizatorius 
turi jau ir daugiau aplikacijų

SLA. 63-čios kuopos susirin
kimas turėjo būti 1 dieną spa
lių mėnesio. Narių atsilankė 
susirinkiman mažai — net pats 
komunistų pastatytas sekreto- 

protokolų

Šiomis dienomis teisiamas y- 
ra Wm. Doody, banditas. Jis 
kaltinamas nušovęs Berwyno 
policijos viršininką. Svarbiau
sias policijos ir valstybės liudi
ninkas turėjo būti Mauk (len
kai). Jis, mat, suimtas vog
tam automobilyje, iš karto pa
reiškė policijai, kad jo bendras, 
nušovęs policijos viršininką, bu-

Išplaukimai iš New Yorko

Švenčių Exkursijos

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

teaiog i CHERBOURG ir 
SOUTHAMPTON.

rius nepribuvo ir 
knygos nepridavė.

Kasierius aiškino, 
tas žmogus gyvenąs 
bet jisai nežinąs, ar
retorius pasilikęs, ar prapuolęs 
kur nors kelyje; nežinojo jis nė 
kur knyga, o kai kurie iš susi
rinkusių abejojo sau vieni, ar ne 
komunistų biure ji yra.

Prisėjo rinkti kitą •> sekreto
rių — ne komunistą, ba komu
nistai neturėjo žmogaus, kuris 
mokėtų tinkamai savo pavardę 
pasirašyti, nekalbant jau, kad 
galėtų sekretoriaus darbą atlik
ti.

Jokių tarimų nepadaryta, tik
tai pasikalbėta apie algos išmo
kėjimą buvusiai sekretorei ko* 
munistei, kuri reikalavo jos per 
laišką. Mat, tūlas laikas, kaip 
ji yra pasišalinusi iš Burnsidės, 

Taip ir baigta viskas į 15 mi
nučių. O pirmiaus imdavo 4 
ar 5 valandas, kol tavorščiai 
“išaiškindavo.” Daba? jai? ne
bėra ko “užkovoti”, na, tai ir 
didžiausi komunistų rėksniai 
nebelanko susirinkimų.

Tiktai vienas bepartyvis, kaip

Populeriškumas per 40 metų reiškia 
daug. Tūkstančiai žmonių kasdien 
ima

TRINERIO KARTAUS VYNO
ir tokia daugybė klysti negali. Jei 
tas garsus tonikas-laksatyvas nebū
tų tikrai pasitikėtinas, tai žmones 
jo butų atsižadėję ir nevartoję per 
40 metų. Trinerio Kartus Vynas va
lo vidurius palengva, bet R-erai ir 
pašalina visas atmatas. Tokiu budu 
jis pašalina menkų apetitą, užkietė
jimą, blogą kvapą, nerniegą, galvos 
skaudėjimą ir nervingumą. Visose 
autiekose. Sempelis dykai nuo' Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

NEMOKAMO SEMVELIO 
KUPONAS, Dept. 24

Vardas

Adresas

Suplanuok dabar praleisti linksmą prieš Kalėdinį sezoną savorš
Prisireng sutikti 'Savo milinius, aplankyti kūdikystės vaizdus, laike 

ateinančių švenčių.
Pasirink bite vieną puikiųjų United States Linijos laivą ir gėrėkis 

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

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

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

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

JO;
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Valstija

Mid-West Ory Coods Store
4172 Archer Avė.

Išpardavimas
GRAŽIOS DOVANOS DYKAI

šios yra 3-čios metinės sukaktuvės musų krautuvės ir mes pami
nėsime šį nuotikj, duodami musų žmonėms tikras vertis ir gražias 
dovanas dykai. Šis išpardavimas bus Ketverge, PetnyČioj ir Subatoj, 
Spalio-Oct. 24—25—26.
Labai gražios ir naudingos dovanos bus duodamos su kiekvienu pir
kiniu vertės dolerio ar aukščiau.

Moterims Šilkinės Kojinės Vėliausios Mados
Visos vėliausios rudens spalvos. Pirmos rųšies. $1.39 ver- ffl Aft 
tės Sukaktuvių Specialus M* ■ ■ W

Moterims Union Siutai
Šilko ir Vilnų mišinys, tvirtai padarytas, visokiuose didu
muose. Reguliarė kaina 85c. Sukaktuvių Išpardavime

Vyrams Darbiniai Marškiniai
Padaryti iš storo mėlyno audimo, Kauto Styliaus. Pilnos 
mieros. Reguliarė Kaina $1.00. Dabar

Berniukams Union Siutai
Labai tvirti bovelniniai ar vilnoniai ir maišyti. Verti 
$1.25 ir $1.50. šiame išpardavime

Berniukams Siutai
tvirto audimo perkelio ar madras. Blausės vertės 
Sukaktuvių Specialus

Butcher Linen
audimas, liuosas nuo krakmolo paprastai parsi- 
25c. šiame Sukaktuvių Išpardavime

Lingett Blumeriai
Visokio didumo. Didžiausias pasirinkimas. Visokių spalvų. 
Reguliarė kaina 75c. šiame Išpardavime

Ladies Smocks
Padaryti iš aukštos rųšies Broad Cloth,, garantuojamos 
spalvos. Reguliarė vertė $1.00. Sukaktuvių Išpardavime

Vyrams Marškiniai
Su kalnieriais sykių ar atskirai. Vertės iki $3.00. Jūsų CM CQ 
pasirinkimui V ■ ■ Vv

Mid-West Dry Goods Store
4172 Archer Avė

R. KAUFMAN, SAV.

Gražios Dovanos Dykai

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

Modelis 71, 8 tūbų C1 O"7 CQ be tūbų ......... U> I O I .OU

$167.50
Modelis 181, Radio ir Fonogra
fas sykiu, garsus ir stiprus bal
sas.

Suteikiame lengvus
Jūsų seną pianą ar 
maihais
Telefonuokite Boulevard 4705

išmokėjimus.
gramafoną priimame

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

Jos. F. Sudrik, ™
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lų Rygoj, kur visi emigrantai 
prieš Plečkaitį buvo kuogriež- 
čiausiai nusistatę, o latvių s. 
d. su juo net kalbon nesileisda
vo—Plečkaitis negalęjo turėti.

(Bus daugiau)

daug valdininkų, būtent: ap
skrities viršininkas p. Lauga- 
lis, Vilkaviškio miesto burmis
tras p. Poganis, ligonių kasos 
direktorius p. Ponganis, tardy
tojas p. Butauskas, apskrities 
savivaldybės ligoninės gydyto
jas P- Babelis. Kalbama kad 
pažymėti valdininkai pašalinti 
dėl nesugebėjimo -eiti savo pa
reigų, o d-rui Babeliui Apsk. 
vadyba kelianti bylą.

už jo veikimą nusiimti visokią 
atsakomybę, kas ir buvo pada
ryta kovo mėn. 28 d. Tokiu bu
du Plečkaitis atsidūrė už musų 
organizacijos ribų; Jis niekaip 
su tuo nenorėjo sutikti ir ža
dėjo rašyti “pasiteisinimo” laiš
ką LSDP C. K-tui. Kad jis tokį 
laišką parašė (kuris žinoma pa
kliuvo į žvalgybos rankas) 
mums veik visiems buvo aišku 
po masinių areštų s. d. tarpe 
Kaune, balandžio pradžioj. O 
Voldemaras pastebėjęs, kad jo 
agentas Plečkaitis gali iškilti 
aikštėn—tuoj įsakė pakeisti sa
vo pavaldiniams frontą ir dau
giau neminėt per neapsiskai- 
čiavimą užsienių spaudai pa
tiekto “Eltos” komunikato, ku
riame buvo baltu ant juodo pa
rašyta, kad Plečkaitis siuntė 
kurjerį j Kauną. Tas fronto 
pakeitimas įvyko tuč tuojau po 
griežto' ir skubaus Vyk. Komi
teto reagavimo į padarytus 
areštus Kaune, žvalgyba nu
stojo minėjusi Plečkaičio pavar
dę ir pradėjo visur kalbėti, kad 
Galinis siuntė kurjerį iš Kauno 
i Vilnių. Savaime supranta
ma, kad tas manevras diriguo
jant Voldemarui ir Musteikiui 
buvo padarytas tikslu užmas
kuoti tikrąjį Plečkaitį. Fašis
tams tas dalinai pavyko, bet po 
to į Plečkaitį veik visų emig
rantų buvo pažiūrėta kitaip. Tai 
pastebėjo Voldemaras su Mus- 
teikiu ir pats Plečkaitis. Ma
nau, kad tik tos situacijos iš
aiškinimui ir aptarimui toli
mesnės taktikos Plečkaitis ge
gužės pradžioj lankėsi Rygoje, 
kas man žinoma kaipo neužgin
čijamas faktas. Nes kitų reika-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ___ ______
Pusei metų____________
Trims mėnesiams___ __
Dviem mėnesiam -
Vienam mėnesiui

Chicago j per išnešiotojus?
Viena kopija__________
Savaitei — -
Mėnesiui_____ __ •

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paštą:

Metams___
Pusei metų______
Trims mėnesiams .
Dviems mėnesiams
Vienam mėnesiui _
Lietuvon ir kitur uisieniuossį 

[Atpiginta]
Metams___________ >
Pusei metų________
Trims mėnesiams __
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu luurtu ra uualūrmti.

18.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

. 3c

. 18c
75c

Kas Per Vienas Yra Tas 
Jeronimas Plečkaitis?

I
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: (Tęsinys)
1928 m. gegužės mėn. to da

lyko išaiškinimui buvau nuta
ręs vykti Berlynan, kad pasi
matyti su X. Kuomet tai suži
nojo Plečkaitis —. dėjo visas 
pastangas, kad nenuvykčiau. 
Nežiūrint to, man pavyko nu
vykti. Grįžęs jam pareiškiau 
H. nuomonę, o kartu pareiškiau, 
kad jo žmona tam pat X pasa
kė: “Ar aš bučiau tekėjus už 
jo, jei bučiau žinojus, kad jis 
gali tarnauti žvalgyboj”. Pleč

kaitis visu tuo buvo labai nu
stebintas ir nei iš šio nei iš to 
pradėjo naiviai save teisinti ir 
man įrodinėti, kodėl pas jo žmo
ną ir X galėjo kilti įtarimai. 
Po tų jo “pasiteisinimų” man 
neliko jokių abejonių, kad Pleč
kaitis tarnavo žvalgyboj. Kuo
met tai pareiškiau Paplauskui 
atatinkamai argumentuodamas 
jis ir pradėjo svyruoti ir tarė: 
“O velniai jį žino”. Po to su 
Plečkaičiu santykiai visai atša
lo, ne tik mano, bet dalinai ir 
Paplausko. Tai jautė Plečkai
tis ir dėjo visas pastangas, kad 
atgauti anksčiau buvusį pasiti
kėjimą, bent pas Paplauską. 
Bet jam tas nevyko. Mudu su 
Paplausku pamažu suėjom ar
čiau ir pradėjom 'tartis, kaip 
pasielgti su Plečkaičiu. Tuomet 

Kai Britanijos Darbo Partijos konvencija susirinko I aš buvau padaręs visai konkre- 
Brighton mieste, tai Amerikos spaudoje buvo paskleis- čius pasiūlymus, bet jie nera- 
ta žinių, kad ta konvencija išbraukusi žodį “socialistinė” do pritarimo ir nebuvo reali- 
iš partijos vardo. zuo,ti;. Galų ,fle ,nu“

Tai buvo melas, nes tokio žodžio Anglijos Darbo emigrantų konferenciji}( suda. 
Partijos varde niekuomet nebuvo. Kaip gi galima iš- pyti stiprią organizaciją ir tuo 
braukti tą, ko nėra ? *** ' budu pašalinti Plečkaitį nuo va-

Bet, kad ir Anglijos Darbo Partija nesivadina “so-1 dovybės. Pradžioj Plečkaitis 
cialistine”, ji vistiek yra socialistinė. Jau daugiau, kaip konferencijos sušaukimui prie- 
dešimts metu socializmas, kaipo galutinas partijos šie- sin°s1’ bet Pa£ahau sutlko- Kug- 
kimas, tapo įrašytas j jos programą. Ir šiame partijos I pirmoj. Konfereiįija> ku. 
suvažiavime jisai tapo dar kartą patvirtintas.. rioj jau daug kas pasireiškė

Herbert Morrison, transporto ministeris MacDo- prieš Plečkaitį ir jis vos praėjo 
naldo kabinete, pasakė konvencijoje kalbą, kurioje jisai Vyk. Komitetai!. Plečkaitis tuo 
pareiškė: " buvo labai nepatenkintas ir

pradėjo varyti visokias užkuli- 
“Mes einame prie to, kad padarytume materiali sines intrigas dažnai net steng- 

turtą žmonijos tarnu, o ne žmonijos viešpačiu. Mes damasis išprovokuoti kai ku- 
siekiaAie naujos visuomenės — Socialistinės Visuo- riuos asmenis, kurių konspira- 
menės — ir mes* siekiame tos visuomenės ne tikpij*os negalima išvardinti, 
kad galėtume užtikrinti materiali pagerinimą žmo- Kbdtd fašistai nepaskelbė deka
nių būklėje: tikrumoje šis materialis pagerinimas mentų, įrodančių Plečkaičio 
yra mums ne tikslas pats savyje, bet tik pagrindas tarnavimą žvalgyboj.' 
protiniam ir dvasiniam žmonijos atgimimui.” Anuo met daug kas manė, 

----------------------------------- ------ kad fašistai nepaskelbė doku- 
priešinga pusiau-anarchistiškai mentų todėl, kad jų neturėjo. 
Lenino taktikai. Kitose šalyse Tokia nuomonė buvo klaidinga, 
jokių “menševikų” ir “bolševi- Šiandieninėmis akimis žiūrint 
kų” niekuomet nebuvo. Net ir tas fašistų manevras atrodo ta
pačioje Rusijoje buvo ir tebė-1 taip. Esu daugiau, negu tikras, 
ra kelios socialistines partijos, 
kurios nesidėjo nei su “bolše
vikais”, nei su “menševikais”, 
pavyzdžiui: socialistai revoliu
cionieriai.

Taigi vadinti “menševiku” 
anglą Bernard Shaw yra gry
na nesąmonė.

Kai dėl ruso Gorkio, tai yra 
netiesa, kad jisai kada nors bu
vęs “menševikas”. Priešingai, 
jisai visuomet buvo gana arti
mas Leninui ir jo frakcijai. 
Vienas stambiausiųjų bolševiz
mo šulų, Anatolij Lunačarskij 
(neseniai pašalintas iš švietimo 
komisaro vietos), buvo Gorkio 
mokytojas ir patarėjas. Kai ka
da, beje, Gorkis susipykdavo su 
bolševikais. Jisai, sakysime, bu
vo priešingas Lenino-Trockio 
sumanytam spalių mėnesio per
versmui (1917 m.). Bet po per
versmo jisai rėmė sovietus. 
Paskui Gorkis pasipiktino kru
vinu bolševikų teroru ir, aplei
dęs Rusiją, apsigyveno užsie
niuose. Neperseniai tečiaus ji
sai vėl su jais susitaikė ir su
grįžo į “matušką Rosi ją”.

Anglijos Bernard • Shaw kai 
kuriais atžvilgiais yra šiek-tiek 
panašus į Gorkį, bet jisai yra 
Europos kultūros žmogus, ir 
jeigu jisai kartais pasako kokį 
komplimentą Rusijos diktato
riams, tai tiktai dėl to, kad ji
sai niekuomet jų nėra matęs ir 
sprendžia apie juos daugiausia 
tik sulig tuo, ką jie šneka ar
ba rašo. Teciaus jisai visgi yra

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia ‘‘Naujienų” 
Bendrove, 1739 S. Halsted St, Chi- 
cago, III. T«lefona» Rooaevelt 3500.

AVIACIJOS PROGRESAS

17.00
3.50
1.75
1.25

,75

18.00
4.00
2.50

Naujasis vokiečių oro milžinas, skrajojantis laivas 
DOX, iškilo į orą su 169 žmonėmis ir per 50 minutų 
lakiojo apie Konstanco ežerą. Ši stebėtina mašina pasi
rodė esanti galingesnė net už didįjį Zeppeliną, kurio oro 
žygiais stebėjosi visas pasaulis. Zeppelinas retai teim- 
davo daugiau, kaip 80 žmonių, iš kurių 40 aptarnauja 
dirižablį, o kiti 40 keliauja, kaipo pasažieriai.

Naujasis vokiečių oro laivas, padarytas inžinieriaus 
Dornier, pakelia dvigubai didesnį skaičių žmonių, negu 
Zeppelinas, ir jam valdyt tereikia tik 10 žmonių. Tuo gi 
tarpu jisai lengvai daro šimtą su viršum mylių per va
landą! Vartojant šitokios rųšies mašinas, susisiekimas 
oru per okeaną pasidarys visai praktiškas dalykas.

Aviacijos progresas eina šuoliais.

TAI BUVO MELAS

Apžvalga
358 KP. LEIDINYS

Jauniausioji Worcesterio, 
Mass., S LA. kuopa, turinti 358 
numerį, išleido 38 puslapių kny
gelę savo vienų metų sukaktu
vėms paminėti, ir ji žada to
kius pamfletus leisti kasmet. 
Tai naujas sumanymas Susivie- 
nyme.

Leidinys kuopai, be abejonės, 
apsimokėjo ir gal dar atnešė 
pelno, kadangi jame gana daug 
skelbimu. c

“Draugas” sako, kad garsu
sis anglų rašytojas George Ber- 
nard Shaw virstąs “bolševiku”, 
kadangi jisai nupeikė kai ku
riuos Anglijos universitetus ir 
pagyrė rusų mokyklas. Esą:

“Juk visi socialistai men
ševikai (! “N.” Red.) yra 
kandidatais i bolševikus. Au
tais socialistas menševikas 
(? “N.” Red.) M. Gorkii vir
to raudoniausiuoju komunis
tu. Dabar eilė Shaw’ui ir ki
tiems tos rųšies - kandida
tams.”
Tai yra tuščia pasaka, kurio

je nėra nė logikos, nė tiesos. 
Pirmiausia, nesąmonė yra va
dinti visus socialistus nebolše- 
vikus “menševikais”. Tas var
das liečia tiktai tam tikrą Ru
sijos socialistų frakciją, būtent, 
tą senosios Rusijos socialdemo-

kad tuomet fašistai buvo pa
skelbę Plečkaitį tarnavusiu žval-. 
gyboj tik todėl, kad jis jiems 
ar itai nenorėjo ilgiau tarnauti 
dėl kokių nors statomų sąlygų 
arba negalėjo susitarti dėl ho
noraro. O kad Plečkaitis su fa
šistais tuomet vedė derybas—. 
dėl to negali būti jokių abejo
nių prisimenant jo taktiką link 
fašistų spaudoj pasirodžiusių 
žinių. Pradžioj Plečkaitis delsė 
nežinodamas kas daryti. Po to 
buvo išvykęs Vokietijon ir tik 
grįžęs parašė trumpą “pasitei
sinimą”. Po to vėl delsė, žino
ma tarėsi, ir tik paskui rase 
laišką LSDP. C. K-tui.

Po to gi, kaip aš grįžęs iš 
Berlyno pasiūliau jam užvesti 
bylą per vokiečių S. D. C. K-tą 
-jis nuniurzgė, ^akydamas, 
kad iš to nieko neišeis ir nu
kreipė kalbą kiton pusėn. Aiš
ku, kad jau ankščiau jis važi
nėdamas Vokietijon buvo susi
taręs su Voldemaro patikimais 
tarpininkais ir sutikęs toliau 
tarnauti ir negalėjo daryti jo
kių žygių galutinam to dalyko 
išaiškinimui. Gi fašistinė spau
da, pradėjo išsisukinėti ir do
kumentų nepaskelbė, nes tuomi 
ji butų padariusi galą Plečkai
čiui, ir jos išpustai plečkaiti-

daug daugiaus pėręs jiems kai
lius, negu juos glostęs, ir mums 
rodosi, jogei nėra mažiausio pa
vojaus, kad jisai virstu “bolše
viku”.

judai, kaipo baubui, kuris fašis
tams buvo naudingas savo 
smurto ir teroro pateisinimui 
ir fašistinės diktatūros sustip
rinimui. O to Voldemaras ne
norėjo padaryti, nes jis butų 
nukirtęs šaką, ant kurios žy
mioj daly j pats sėdėjo.
Plečkaitis po 1-os Konferencijos

Nustumtas užpakalin po los 
musų Konferencijos, Plečkaitis, 
kaipo išgarsintas “dėka fašis
tų” “vadas” jautėsi nekaip. Jis 
mate savo karjeros besiartinan
tį galą. Nėra abejonės, kad 
Voldemaro jis buvo spiriamas 
idant vėl atgautų pasitikėjimą, 
iškiltų priešakin ir galėtų pil
nai kontroliuoti politinį emi
grantų veikimą. To tikslo at- 
siekimui Plečkaitis nesiskaito 
su priemonėmis. Kišo koją Vyk. 
Komitetui, šmeižė jo atskirus 
asmenis emigrantų tarpe, ardė 
organizacijos discipliną, siūlė 
visokius avantiūristinius planus 
ir t.t. Jo “veikimas” buvo ne
pakenčiamas ir norint išlaikyti 
discipliną organizacijoj jis bū
tinai reikėjo pašalinti.

Aš tuomet buvau Krokuvoj 
ir apie Plečkaičio žygius gau
davau tik raštiškus pranešimus. 
Lapkričio pradžioj atvyko Kro
kuvon Vyk. Komiteto pirminin
kas Paplauskas ir nupiešė man 
tikrą padėtį. Priėjom abudu 
išvados, kad norint išgelbėti or
ganizaciją nuo žlugimo, būti
nai, kaip norins reikia pašalinti 
Plečkaitį iš jos. Paslėpęs tik
rąjį tikslą aš parašau Plečkai
čiui pusiau draugišką laišką, 
kuriam, vyniodamas bovelnon 
išdėstau savo nusistatymą link 
jo ir pasiūlau jam, kad jis pats 
suprastų kenksmingumą, orga
nizacijai ir pasitrauktų neku
riam laikui nuo politinio veiki
mo poilsiui. Plečkaitis supra
to, ko tuomi noriu atsiekti ir 
ant manęs už rdinėtą laišką ne
apsakomai įtūžo.

Laimei tuo laiku atvyko Vil
niun b. Seimo atstovas Japuš- 
kis ir Plečkaičio pašalinimą bu
vo galima pastatyti visai kitoj 
plotmėj. Galop jis pastebėjęs, 
kad yra bejėgis —1929 m. sau
sio 24 d. priverčiamas pasiša
linti iš politinio veikimo. Man 
atrodo, kad su tokiu Plečkaičio 
rankų nuleidimu jokiu budu ne
galėjo sutikti Voldemaras. Jis 
Plečkaitį spyrė veikti toliau, 
kad pasiekti minėto tikslo. Po 
kiek laiko, nežiūrint, kad Pleč
kaitis “pasišalino” iš politinio 
darbo, vėl pradėjo ką tai veikti 
grupuodamas apie save sau iš
tikimų emigrantų dalelę. Dabar 
jis jau veik atvirai pradėjo pul
ti Vyk. Komitetą, visaip jį 
dergdamas emigrantų akyse ir 
griaudamas visokiais budais ei
linių emigrantų • pasitikėjimą 
juo.

Vyk. Komitetas priėjo išvadų, 
kad Plečkaitį reikalinga visiš
kai pašalinti iš organizacijos ir

Vilkaviškyje valdinin
kams nesiseka,

Paskutiniais metais Vilkaviš
kyje paleista iš tarnystes gana

Dabokit S avo Inkstus!
Greitai pašalinkit inkstų nereguliarumus
A/TENKAS, deginantis, ar perdaug tankus inkstų šlapiniasis; 

mieguistas, nebojantis jautimasis; pastyrimas, raišumas ir 
nuolatinis strėnų gėlimas yra tankiai laiko įspėjimas pakrikusių 
inkstų. Apsimoka jų paklausyti!

Kad paakstinti normalj inkstų veikimą ir pagelbėti jūsų inks
tams išvalyti jūsų kraują nuo nuodingų atmatų, vartokite 
Doan’s Pilis. Patariamos visame pasaulyje. Pardavinėjamos geni 
pardavėjų visur.

50,000 Vartotojų Pataria Doan’s:
J'eter Maroiiort, l‘45O Morris Avė., Ncw York, N. Y., sako: “Aš manau, 

k;ui Doan’8 Filis yra pastebėtinos gyduolės. Mano inkstai veikė labai ne
reguliariai ir daugeli naktų aš turėjau keltis du ar tris sykius šlapintis. 
Tankiai užeidavo kvaituliai ir kurtus skaudėjimas mano strėnose. Man buvo 
rekomenduotos Doan’s l’ills ir po jų vartojimo aš vėl jaučiuos puikiai’’.

Doan’s Pilis
A Stimulant Diuretic to the Kidneys
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LIETUVIŠKAI
Radio Programas

Per Radio Stotį
WHFC

228:9 metrų arba
1319 kilocycles

Ketverge, 6 v. iki 6:30 v. vakare

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

22, 23 ir 24
Bus rodoma visas kalbanty

sis paveikslas

“Madame X”
dalyvaujant

Ruth Chatterton, Lewis Stone
Raymond Hackett

Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija 
“Lookout Below”

Kalbančios žinios.

Programą duoda

Budrik, Ine
Radio Krautuvė

3417-21 So. Halsted St.

Jos

kuri parduoda visus gerus “Standard” Radios: Majestic, 
Zenith, RCA. Radiolas, Sparton, Atwater-Kent, Howard, 

Victor, etc.

Tel. Boulevard 4705
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Bridgeportas
Simano Daukanto Draugija, 

viena iš didžiausių Draugijų 
Bridgeporte, rengia didelį mas
karadinį balių, kuris atsibus 
spalių (Oct.) 27 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

Daug dovanų bus duodama, 
kas gražiausiai bus pasirėdęs. 
Girdėtis, kad daug rengiasi da
lyvauti minėtam baliuje. Taip 
pat pageidaujama, kad kitų ko
lonijų visi lietuviai atsilanky
tų. Prie geros muzikos links
mai laiką praleisim. Bukit visi, 
ir aš busiu.

Anna Janutaitė.

Manome turėti šaunų kon
certą, kurį išpildysime pačios 
Kliubo narės, su panele Bried- 
žiute, apsiėmusiu akompanuo
ti. O dar turime daug daug 
tame vakare pamarginimų, ne
skaitant koncerto; skrajojančią 
krasą ir puikių rdžių, ir dar 
daugiau. Ale nesakysiu. Kurie, 
atsilankys, tie turės tikrą siur
prizą.

— Na, gerai — busiu ir aš 
tariau panelei. Kazys.

Washington 
Heights

“Ponai pešasi, o mužikų 
plaukai nukenčia”.

Brighton Park
Sutikau vieną Joniškietę pa

nelę bešvi turuojančią Kedzie 
Avė.

— Na, o kur, brangioji, taip 
skubi?

Atsiduso, ranką pridėjusi 
prie krutinės.

— Žinai tamsta koks yra da
lykas. Mes Joniškiečių kliubo 
panelės ir ponios esame dik- 
čiai užimtos, nes apsiėmėm ši 
rudens ir žiemos sezoną Kliu- 
bui pasidarbuoti. Ir Kliubas 
įgaliavo mus veikti meno ir 
kultūros darbe, štai jau artina
si viena pramogėlė, kuri įvyks 
ateinantį sekmadienį, spalių 
mėnesio 27 d., Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St., 
mažojoj svetainėje.

“Ponai pešasi, o mužikų čiu- 
prynos nukenčia,” — taip sa
koma, kada tenka nukentėti dėl 
peštynių kam nors, kas yra ne
kaltas.

Jau bus visa savaitė laiko 
atgal. Pirmadienio rytmetis. 
Skaistus, gražus, ramybę ir 
linksmybę teikiąs visiems.

Bet ne linksma, matyti, at
sikėlė viena lietuvė. Nelinks
mas nė jos sūnūs. Na, ilgai 
nereikėjo, ir kilo audra. Moti
na nugalėjo sūnų.

Vaikas išbėgo pas kaimynus, 
(ii moteris, nebeturėdama ant 
ko skausmą išlieti, nubėgo į 
garažą ir davai niekuo nenu
sikaltusio forduko langus va
noti.

Iškūlė juos, išpyškino, iš
barstė. Kaimynai pajuto audrą. 
Iškišo galvas iš langų.

Susiedama buvo good show 
— teisybe, ir veltui. Bet... bet, 
ar apsimoka tokie show duo
ti... dar su nuostoliais sau?

Matęs.

SLA. 6-to Apskričio 
bankietas besbo- 

lininkams
Jau buvo spaudoje minėta, 

jog musų jaunieji vyrukai taip 
puikiai ir mikliai gali lošti besbo- 
lą, kaip ir bile kurie kiti. Kas 
nežino Marųuette Maroons lo
šėjų, kurie yra nupliekę keletą 
svetimtaučių jauktų?

Kiek vėliau, įsikūrė kitas jau
ktas, būtent 344-tos Jaunuolių 
kuopos. Amžium jis yra jau
nas, bet turėjo susirėmimų su 
keletu kitų jauktų ir keletą, lai
mėjimų turėjo. Taip tai sporto 
lauke eina lošis.

šeštas Apskritis dėjo ir tebe- 
deda visas pastangas remti jų 
užmanymus. šis rengiamas 
banketas, kuris įvyks spalių 
mėn. 26 d. (šeštadienio vakarą) 
Mildos teatro salėje (pradžia 8 
vai. vak.), bus labai įdomus. 
Mat, 6-tas Apskr. suteiks kele
tą dovanų, labiau pasižymėju
siems lošėjams kiekviename 
jaukte. Kitas, tai vieną dide
lę dovaną, kurią galės galutinai 
laimėti jauktas tik laike trijų 
metų, kuris per tą laiką dau
giau lošių laimės tarpe musų 
dviejų jauktų ar daugiau, jeigu 
jų bus.

Kadangi rengiamas banketas 
įvyksta tinkamu laiku — šešta
dienio vakarą, tai kiekvienas 
geras lietuvis gali atvykti ir da
lyvauti sykiu su visais. Muzi
ka bus gera, vakarienė gardi, 
įžanga vienas doleris. Geriau 
nereikia, tik dalyvaukime visi, o 
ypatingai SLA. nariai-rės.

—K. J. Semaška,
Apskr. sekrt.

Bridgeportas
* —— —■■■■■■ II

Lašiniai iš Lietuvos

Baterių aptarnavimas
Phone Boulevard 2854

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

metų $6.05.
3647 So. Halsted St. Chicago, III. 

Lietuvis savininkas.

Į

Gerbiamam

Antanui Pociui

Mirus jo mylimai žmonai,

ONAI POCIENEI
Reiškia širdingą užuojautą

Šiuomi pranešu gerbiamai 
Chicagos Lietuvių Visuomenei, 
kad gavau žinią, jog lašiniai, ir 
kitokie mėsos produktai atėjo 
iš Lietuvos. Todėl Tamistos 
esate kviečiami, kurie mylite 
atvykti ir pasipirkti gardžios 
mėsos ką tik atvežtos iš Lietu
vos.

Taip pat galėsit gauti iš Lie
tuvos' įvairios rųšies labai ska
nių Birutės saldainių, gintaro 
karolių, brasletų špilkų ir kito
kių dalykėlių. Užlaikau taipgi 
saldaus; medaus, ir gardžių gry
bų. Krautuvė kasdien atdara 
iki 9 vai. vakaro. Nedėlioms 
nuo 10 vai. iki 4 po pietų. Vi
sus kviečiu atsilankyti.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.
Tel. Victory 6122.

(Apg.)

PRANEŠIMAI
VINCAS PUŠINSKAS Naujienų Spulkos nauja serija 

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

— Sekretorius T. Rypkevičia.

Bijūnėlio Choro, North Sidėj, pa
mokos įvyks HUmboldt Parke vidu
rio Parko svetainėj, penktadieny, 
spalio 25 d., 7:30 vai. vakare.

— Valdyba.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

A. .MASALSKIS
Mum 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._________

J. Lulevieh
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Modemiška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
Rez. 660(1 South ArtesLan Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th Si. Chlcago. Hl

_____
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE K AHN
4631 South Ashland Avenus 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedtl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8206

' GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriss ir 

Balsamiotojas
2314 W. 23rd PL 

Chicago, 1U.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 266, 1579 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

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

3265 So. Halsted St.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
• VALANDOS:

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

Telefonas Canal *464

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną

Ona Pocienė
po tėvais Klimavičiūtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalių 19 d., 8:30 vai. va
kare, 1929 m., sulaukus 33 metų amžiaus. A. a. Ona Po
cienė gimė Gland Lyon, Pa.

Paliko dideliame nubudime vyrą Antaną, motiną Elz
bietą, 3 brolius' — Jurgį Ed\vardą ir Lenordą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 3259 S. Halsted St.

Laidotuvės įvyks ketverge, spalių 24 d., 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos' pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Pocienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dčilyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavimą ii- atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Motina, Broliai ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika. Tel. 

Yards 1138.

Phone
Hemlock 9252

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

»yrewicze vo.
Graboriai ir 

Balzamuotojai 
1344 S. 50 Avė. 

CICERO, ILL.

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Hahted St. 
Tel. Victory 4088

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedelioniia nėra skiriu 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

ŽMOGAUS
W AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų 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 Kenvvood 1752

Canal 0084

Dr. K. NU KRAITIS
Optometristas

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 Soeth VVallae* Street

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas

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

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

Rezidencija: 
4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone I4afayette 0098
Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avense 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.

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 Chlcago 
' arti 31st Street

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

Advokatai

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

Tel. Ijafayette 4146
VALANDOS: 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12 
* s
Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

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

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

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0831-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

■ J ■ . ■ ■■■■■■ r-

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

jyairęfr ......
TIK SUGRĮŽUS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Scredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjs 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wėst Washinfton Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

M1
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.

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

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

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 -ar Randolph’ 6800

(Jonas Bagdžiunas Borden).
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6*1
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 26 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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midvray 2880

Dr. J. A. Roth
Gydytojas-Chirurg-as

Vyru ir moterų ligos
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 64S4 

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

Phone Franklin 246*

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarai* nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8897 
3B15 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

184 North I.aSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tol. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. <



NAUJIENOS, Chicago, III
n------

Educational

Universal Restaurant 
Gardus, sveiki lie
tuviški valgiai ir 
mandagus patarna
vimus.
A? A. NORKUS, sav.

750 West 
31st St.

žmonių, leidos paskui karstą. 
Skaičius autų galėjo būti apie 
60,

Atlydėjo velionį į Visų šven
tų parapijos bažnyčią, čia at
sibuvo gedulingos pamaldos už 
jo sielą. Po pamaldų visi kar
tu, ir kunigas, nulydėjo ve
lionį į švento Kazimiero kapi
nes. čia dar atlikta ceremoni
jos, kunigas pasakė pamokslą, 
po to kūnas nuleista į amžinai 
ramybei.

Leidžiant kūną į duobę, bu
vo daug verkiančių; nekuriuos 
reikėjo vesti nuo duobės. Tą 
reginį matant, labai liūdna da
ros. Nežinia, ar kada nors pra- 

laido-nyks verksmai žmonių, 
jaut mirusius.

(Sakoma, kad velionis 
moju laiku sugyvenęs 
giškai su visais.

Pažįstamas.

pasta- 
drau-

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalčip jumis ižgydytl, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas IScgzamlnavi- 
mns atidengs jūsų tikrą liga ir jei ad apsi | 
tinsiu jus gydyti, sveikata jums eugryfl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kurte neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.
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CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznio PutnrnavimaH
Automobile^ For Rent

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

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosime, 

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

CUMMINGS AND CO.
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

kaipo

B./PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187 
Patentai, copyrights, išradimai 

visokios rųšies.

Financial
Finansai-Paskolos

Onos Pocienės, Dainos Vaidihutes 
Atminimui f

arv joBururso -- —» <■ ■ i ■>

CLASSIFIED APS

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė
Tel. Lafayette 2082

Personai
Asm e nų lesk o

PAIEŠKAI! merginos ar moteries 
apsivedimui nuo 25 iki 35 metų am
žiaus, esu našlys, turiu 3 vaikus, ma
žiausia 2 metų, Frank Svolkin, 153 
So. 13 Avė., Mayvvood, III.

PAIEŠKAU 3 draugų Vladislovo 
Čižauska.s, iš Lietuvos, Ruguviškių 
kaimo. Pirmiau gyveno Chicagoj ant 

į Town of Lake. Kazimieras Mažanis, 
I Nausiedos kaimo. Pirmiau gyveno 
Chicagoj. Antanas Rimkus, Poloniš-_ zimaiian imiinun, x vivinn-Skolmam Jums Pinigus kio kaimo. Gyveno Kanadoj, Kolum-

$100 IKI $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičius 

Real Estate kontraktus.
/

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marahfield Avė.

Financial
Finanaai-PaNkolos

ii!

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
21/* nuošimčio ir lengvais t išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
į viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT
CORPORATION i

biją. Jie patys atsišaukit ar kas ki
tas nrane.škit. Turiu labai svarbių 
reikalų. Ignas Kupšis, 10538 Perry 
Avė., Chicago, 111.

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris į bu- 
černę ir grosernę; vieta gera ir biz
nis daroma geras. Gera proga ge
ram žmogui. Kad ir nemokantį iš
mokinsiu. Tclefonuokite Roosevelt 
1738.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

Energiški
1 rasti progą 
pažengiami

! nepaprastus .—~..... .......
i Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga v^nj teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stoclt 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpų lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

badu juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

Vertelgų

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

Chevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

REIKALINGAS patyręs 'bučeris, 
kuris moka kalbėti lietuviškai ir len
kiškai, 7218 So. Ashland Avė. Tel. 
Hemlock 9628.

.ir paskutini kartą su-1 jų, kur ji su savo vyru, p. An- 
skambėjo vasaros dainos aidas ‘ 1 :
atėjo ruduo, liūdna tyla 
sų mylimos dainos skleidėjos 
Opos, nebėra musų tarpe, pa-jku Petrausku, koncertavo, 
siliko vien tik atsiminimai jošl 
malonaus, švelnaus asmens ir i 
atbalsiai jos gyvenimo darbo, 
— paminklo, kuri ji pasistatė Į j.1 
savo* atminimui stovėti per 
tų melus....

tanu Pocium, kuris yra < 
mu- žinomas muzikas, J^tipjau 

kompozitoriu-dainininku p. Mi-

• viso — kultūros skleidėjos; Al- 
gerai mos ratelis savo idėjos drau- 
i su ges.

Lietuvių dainos muzikos pa
saulis giliai atjaučia nuostoli, 
kuris jai padarytas...

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BARGENAS KENOSHOJE
Parsiduoda icecream parloris ir 

lunch kaunteris puikioj vietoj prie 
pat lietuviškos bažnyčios, salės ir 
mokyklos Skersai gatvę yra trįs ki
tos salės kur lankosi ir balius ren
gia lietuviai, lenkai ir rusai.

Puikus fixtures, renda pigi, gera 
proga dėl nusimanančio šiame biz- 
nyj. Savininkas turi greit apleisti 
dėl nesveikatos.

Atsilankykite arba rašykite 
TAMOŠIUS SMAGULLS, 

5024 — 7th Avė., 
Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI grosernė ir moky
klos reikmenis. Priežastj pardavi
mo patirsite ant vietos, 1623 West 
51 st St.

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

PARDAVIMUI dunokepykla (be- 
kernė).

5201 S. Richmond St.

PARDAVIMUI groserne, tarp dvie
jų mokyklų. Priežastį patirsite ant 
vietos. 919 W. 33rd St.

SPECIAL,. Turiu reikalo išvažiuo
ti. Pigiai parduosiu arba išrenduo- 
siu barbernę. 1726 So. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Perdavimui

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

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

Del 
ūkis 

$15,000

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

80 AKRŲ žemės Madison, Florida, 
parsiduoda labai pigiai. Turi $1,500, 
gali pirkti, kitų palauksiu. žemė 
derlinga, ypatingai tinkama pieni
ninkystei. .1. P. Uvick, 2333 Barlum 
Tower, Detroit, Michigan.

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

Exchange-—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

kampinis muro bungalow, 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<K1 000 REIKAŲINGAS porteris į valgy- 
savo j klą, senyvas žmogus; darbas nuola-PARDUOSIU

grojiklj pianą UŽ $85, Įskaitant Į tinis ir geras. 3457 So. Halsted St. 
suolelį ir roles. Cash ar išmo
kėjimais.

1411 Milwaukee Avė.
Kreipkitės į Radio sankrovą

—-.—o-----

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; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnui 
visose mokslo šakose ansišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

REIKALINGAS antrarankis duon
kepis.

3339 Auburn Avenue

Real Estate For Sale
Namai-žeinei Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

Dar norėdama atsiekti augė
lesnio laipsnio savo profesijoj, 
ji važiavo Italijon lavintis, vė- 
liaus įstodama Lietuvos Vai- rištus 
stybės Operon, kur išbuvo ko- draugais, 
lis metus, bet pasiilgus savo visus pamokslus atminime,i lis metus,

Ona Pocienė buvo viena 
mųjų Amerikoje gimusių 
tuvaičių, kuri maloniai skleidė 
kultūros, muzikos •pasaulio, 
spindulius lietuvių tarpe, 
trėdama įgimtą meilę

pir- šeimos ir draugų Amerikoj, ji (įej 
lie- grįžo atgal Chicagon, kur da

vė savo koncertus ir dalyvavo 
kilų dainos ir muzikos paren- 

Tu- gimuose, ėjo pareigas mokyto- 
gražes- jos Beethoven’o Konservatori-

niems ir stelą keliantiems da- joj su dideliu pasisekimu ir dar 
lykams gyvenime, ir norą šią 
dovaną tobulinti, idant galėtų Ičioj.
suteikti ir kiliems, mažiau šiuo, Visoj Onos plačioj darbuo- 
atveju laimingiems, progos pa- tėj “jos siela buvo kaip ir gar- 
klaidžioti, pažinti ir pasidžiaug- sas gražios muzikos koncerte, 
ti tais dangiškos meliodijos ra
sos lašeliais,' ji nuo pat ma
žens lavinosi muzikos ir balso 
ir per visą savo taip neilgą 
gyvenimą buvo viena geriau
siai žinomų ir daugiausiai my
limų dainininkių Amerikoj.

Ji buvo žinoma ne tiktai Chi-
cagoje ir apielinkėse, bet dau- gios žmonos; draugai 
gely Amerikos lietuvių koloni- patingos

vargonininkavo vietos bažny-

kuris visuomet maloniai har
monizavosi su visais kitais gar
sais. Jos širdis buvo kaip ir 
linksmumo fontanas, žadinąs 

viską josios aplinkumoj gaivin
tis šypsena.”

Motina liūdi, netekus myli
mos dukters; vyras — bran- 

sim- 
draugės; lietuviai iš

Kensington
Augusto Kanapicko laidotuvės.

Garai visiems žinomas Au
gustas Kanapickas mirė spa
lių 15 d., sulaukęs 44 metų 
amžiaus. Paliko nubudime mo
terį, sūnų, dukterį, brolį ir gi
mines. Velionis per keletą me
tų nesi jautė sveikas, nedirbo. 
Astuonias savaites Jį labai liga 
suėmė, negalėjo nė iš lovos iš
lipti.

Jau tada visi pasakojo, kad 
Augusto dienos suskaitytos. 
Šnekta žmonių išsipildė. Augus
tas mirė.

Paskutiniuoju laiku, kai liga 
paguldė Kanapicką į lovą, tai 
jo pažįstami ir draugai buvo 
sumanę surengti jam parę. 
Pradžia buvo padaryta, surink
ta pinigų, bet ligonis, nesulau
kęs parės, mirė. 1*0 jo mirties 
giminės sumanė už tuos pini
gus užpirkti mišias.

Velionio kūnas buvo pašai- Automobiliai, su keliais šimtais

• Kiekvienas musų turime sa
vo ypatingus atsiminimus, su- 

; su musų nebesančiais
- daina pragyvena

, to-

“Sodne žydinčių gėlelių 
Dvelkia saldus 
Ir šešėliai nuo 
Išsisklaistę taip

Gražiai gieda

kvepalai, 
medelių 
gražiai.

ir
PARDUOSIU savo grojiklj pianą, 

suolelį ir 50 rolių už $75 Tai ba
lansas morgičiaus. ,

8213 Cottage Grove Avė.

REIKALINGAS patyręs kraučius 
arba kraučka — prie vyriško dar
bo taisymo. 2339 W. 67th St. (Tarp 
Claremont ir Western Avė.

Miscellaneous
įvairus

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikią

REIKIA moteries indų plovėjos, 
patyrusios.

4169 So. Halsted St.

Eik
Vos

lakštingėlės, 
Gieda vis kaskart labiau. 
Kodėl savo bernužėlio 

t šią naktį nematau?
švieson, iš nuo medelių, 
šešėlius tematau.

0 nuo žydinčių gėlelių 
Dvelkia saldus kvepalai. 
Kodėl mano bernužėlio 
Aš šią naktį nematau?” —

viena Onos mylimiausių dainų, 
kuri tarp kitų brangių atsimi
nimų, visuomet bus tiktai Onos 
paveikslas mano mintyse...

Nora.

votas jo namuose. Gražiai bu
vo parėdytas. Sakoma, vien 
grabas kainavo apie penketą 
šimtų dolerių. Daug jo pažį
stamų ir giminių aplankydavo.

šeštadienį, iš ryto anksti, su
važiavo daug mašinų, pažįsta
mų ir draugų palydėti velionį 
į kapus. Atvažiavo kunigas, 
buvo ir muzika. Kunigas atli
ko priderančias ceremonijas, 
muzikantai sugrojo želauną 
maršą. Procesija susieiliavo.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimaa

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
įskaitant cementines grindis. Namų 
Sukėlimas ir pamatai $555 ir augš.

[ereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

REIKIA 20 moterų dirbti nakti- 
' mis, po 5 vai., $15 į savaitę. Garan
tuota vieta. Atsišaukite tųojaus. 
GRANAM EMPLOYMENT AGENCY 

833 Milwaukee Avenue

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

REIKALINGOS mergaitės pakuoti 
kendžių dėžutes. Kreipkitės

634 S. Dearborn St., 2nd fl.

REIKALINGA naktinė veiterka, 
suprantanti darbą; turi būti jauna.

3457 So. Halsted Street

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintinj

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Paintera & Decoratora

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

Tai. Victorv 72C!

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

^*^»*»^^^X*^^X*^X'W«^^*'^*^^*^X*x2!*<*^*^***^^*W^**^*-^*****%^*^

3 SM. SKURIN1S Beklyktos setas $7.50. 
Kasiniai pečiai $5. Dreseriat $5, Lovos $2, 
Daybeds $5. Kaurai $10. Aisbakulai $5, Vlr- 
tuvtfs kabinetai. virtuvŠa setai. Valgomojo 
kamb. setai.

GAUGER, •
541 E. Olst St., prie St. Lawrence, 
Atdara utarn., ketv. sub. vakarais.

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

REIKIA 25 moterų ir jaunų mer
gaičių lengvam dirbtuvės darbui, nuo 
8 iki 5 ar naktimis 5:30 iki 12. Taip
gi moterų, dėl hotelio ar prie namų 
darbo, pirmų ir antrų virėjų.

A. RUTKOWSKI EMPLOYMENT 
OFFICE

1062 W. Chicago Avė.

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

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

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981

Situation VVanted 
Darbo Ieško

2 AUGŠTŲ medinis namas, cotta- 
pre užpakaly, $4,900. ISmokžjlmais, 
5-4 kambarių, 6318 So. Aberdeen St. 
Englewood 0601.

KONTRAKTORIUS
Statau namus mažus Ir didelius. 

Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kita vieta b* duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant narna

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

-------o----- r
BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 

2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Mocjuette, Jacouard, 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 Staik upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

PAIEŠKAU darbo prie namų ar 
šeimynos, esu suaugus mergina ir 
turiu patyrimą. Atsišaukite, U. ši- 
linaitė. 6117 S. Talman Avė. Tel. 
Republic 7812.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai, pe

čiais šildomi, naujai dekoruoti, elek
tra ir gasas, $15 j mėnesį, 6318 So. 
Aberdeen St.

PIKNIKŲ daržas arti Cedar Lake 
ir Crown Point, prie valstijos kelio 
No. 41. 28 akrai gerai apaugę me
džiais. 7 kambarių moderninis na
mas. Gėrimų standa, gražus valgo
masis kambarys, šokių salė ir tt. 
Taipgi įvažiavimas j base bąli lauką. 
Savininks mainys ant pelningos nuo
savybės.

Rašykite ar atsilankykite
W. G. JARCHOW,

. 6314 Dotchester Avė.
Tel. Dorchester 6304

Automobiles
'28 Buick 5 pas. sodan .......    :
'20 Paige Sodan 6 ratai .............  !
'29 Essex Sedan  '... ....................... I
1927 Našlį Coach special ...................... :
'29 Ford coupe ..............  - I
’29 Ford Rbadster .............—...........  i
'28 Auburn Roadster .........   I

MoDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7130 S. Halsted St„

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

Triangle 9330

PASIRENDUOJĄ* 4rių ruimų fla- 
tas, frontinis, Šviesus, maudynė ir 
kiti patogumai. Kaina rendos $20 
j mėnesį, 1J^5 W. 31st St.

RENrfbN 4 kambarių flatas, 2ros 
lubos^/garadžius ir beismontas, pigi 
rend|&. . Gali renduoti vyrai arba mo- 
ter/s, 946 W. 31st Place.

6 KAMBARIŲ naujai remodeliuo- 
ta cottage. Maudynė, elektra, base- 
mentas, ir furnaso šiluma. Canal- 
port ir Halsted apielinkėj. Parduo
siu už $500 jmokėjima, arba mai
nysiu ant farmos, delecatessen biz
nio ar lotų. Kreipkitės 5302 So. 
Lincoln St., ar 2747 W. 51 St. Tel. 
Grovehill 0830, arba Republic 3972.

i




