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Praloto K. Olšausko Byla
Nabašninkės Ustjanauskienės, dėl kurios 

pasmaugimo kaltinamas pralotas, dūk 
tė, p. Krasauskiene, pasakoja apie OI 
šausko santykius su jos motina

PRALOTAS OLŠAUSKAS NU-[kaip daugelis sako, praloto 01- 
BAUSTAS 8 METAIS 

KALĖJIMO?
šausko byloj esanti svarbiau
sias liudininkas, bet tų įdomių 
faktų, kuriuos ji teismui pa

buvo sakė, girdėti negalėjome, laiVakar “Naujienoms 
telefonu pranešta, kad Chicagoj buvo kreiptas į Krasauskienę 
gauta kablegrama iš Kauno, ir teirautasi ką, būtent, ji žino 
pranešanti, jogei byloj dėl Sta- bendrai apie 
sės Ustjanauskienės pasmaugi 
mo pralotas Olšauskas tapęs nu 
teistas aštucneriems metams ka 
Įėjimo.

. K.cnmii ,ipie savo motinos san-
• tykins su pralotu Olšausku. P.
• Krasauskiene nors ir buvo nu-
• vargus, tačiau puošleli žinių pa

sisekė iš jos gauti.
Mctina dukteriai viską papasa

kodavus.
Kai ji, Elena, paaugusi, tai 

motina jai viską pasipasakoda
vus, Iš motinos lupų ji sužino
jus visą jos gyvenimo istoriją, 
jos draugystę ir meilę su pra
lotu Olšausku. Kad
pralotas Olšauskas mylėjosi su 
\ Ustjanauskiene,
dėl to duktė Elena nė kiek ne
abejoja. Elena atsimenanti ir 

: savo brolį Konstantą—Ričardą. 
I Jis ją mažą važinėdavęs veži
mėliu, o viena syk ištraukęs 
įkritusią ją į vandenį. Pasku
tinį sykį atsimenanti Kostą, kai 

Įkartu su motina palydėjusi jį
► stotin ir 

pralotas Olšauskas išsivežęs 
sūnų Ričardą Odeson.

Jai brolio buvę labai gaila, pra
dėjusi verkti ir, nuraminimu, 
motina nupirkusi jai didelį svie

dinį.
b Pralotas Olšauskas įkalbinė
davęs motiną, kad Ričardą vež- 

šiandie pralotas Olšauskas ir tų Amerikon. Išvežė. Bet nuo 
pažįstamais veidais teismo ku- išvežimo dienos, motinai ir din- 
luaruose nesklžiaugia ir, pama- gęs sūnūs. Motina verkdavus, 
tęs ką pažįstamą, susiraukęs su-; bučiuodavus pralotui Olšauskui, 
kasi kiton pusėn. rankas, kad tik jis šį-tą pasa-

Pro duris matyti kaip sek-Įkytų apie sūnų, ar parodytų at- 
relorius su antstoliu ruošia tei-; vaizdą, tačiau pralotas Olšail
sino stalą, posėdžiui. Neša ant jakas apie Ričardą nieko nepa- 
stalo bylas, gamaką, 
valizėlę, albumus etc.

Tuo pačiu metu ir 
Olšauskas vedamas iš 
laukiamojo kambario teismo sa-jkad kelis syk matęsis su Ri- 
lėn. Šį sykį jis net noriai žen- čardu. Ričardus esąs sveikas, 
gia savo vieton, skuba, žiurij linksmas, gerai mokusis, 
tiesiai į žemę po kojomis. Pralotas Olšauskas ir Ustjanau- 
9:20 v. teismas posėdį pradedi skienę norėjo išsivežti Ameri- 

ir tęsia liudininkų nuklau- 
sinėjimą.

Vakar vakare vėlai, jau teko 
sužinoti, kad ponia Krasauskie
nė, Ustjanauskienės duktė Elo
na teismui ištisas dvi valandas 
davusi parodymus, bet dar ne
baigusi ir šiandie rytą ji liud- ną vežtis, tai motinai buvę gąi- 
na vaikštinėja po teismo kori-, la dukterį palikti, todėl ir ne- 
dorius. Ponia Krasauskienė va-I važiavus, 
kar, sako, kalbėjus bendrai, o; 
šiandie iš ryto ją klausinėsią: 1 
teismas, prokuroras, advokatai, 
Iš visako buvo matyt, kad p. 
Krasauskienės parodymai ta 
kryptimi ir eina.

Kadangi ponia Krasauskiene,

KAUNAS, spalių 5. (“L.ž.”] j 
šįryt gerai įsižiūrėjęs į pra- i 

loto Olšausko veidą ir judesius, 
matyti didelio pavojaus, kad, 
nežiūrint jo atkaklaus užsispy- ■ 
rimo, šaltumo ir dirbtino ne
rūpestingumo, gali pralotas su
gniužti ir visas artistiškas ma
nieras, patosą ir išdidumą mes
ti. • šiandie pralotą Olšauską 
teisman atvežė išbalusį, jo vei
das apgaubtas nuovargiu ir P«-|j 
ilsimu. Ir akys jo pasidarė ma
žesnės, prisimerkusios. Tur bu t, 

kalėjime pralotas Olšauskas 
negali užmigti

ir pasilsėti. O be to, 62 melai P“!1“ ?”./* ,. , !geležinkelioamžiaus, tiek jausta gara, tiek * 
svajota ir vaikščiota, pagaliau 
— kaltinamųjų suolas, ir, ži-. 
noma, tas viskas negali palik- į 
ti be pėdsakų. Taigi iš praloto I 
Olšausko veido ir matyt palių- , 
kimas pasiduoti, kluptelti po Ii-;
kimo našta, įvertinti savo buk-

veliones i sakydavęs. Tik kai nuvažiavęs 
jis su kun. Tumu Amerikon 

pralotas I aukų rinkti, tai rašęs Ustja- 
kalinių nauskienei laiškus ir minėjęs,

kon.
Paskui pralotas Olšauskas 

pradėjęs įkalbinėti jos motiną, 
kad ir ji, motina, važiuotų A- 
merikon ar Šveicarijon. Jau bu
vusi bevažiuojanti, bet kad pra
lotas Olšauskas norėjęs ją vie-
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Francijos kabinetą Litvinovas pasilieka 
Deladier1' filktinu sovietl!

. PARYŽIUS, spalių 25. Res
publikos prezidento Dounierguc 
pakviestas, naują Francijos mi
nistrių kabinetą .apsiėmė ban
dyti sudaryt Edouardas Dela- 
dier, radikalų socialistų (libe
ralų) vadas.

Deladier įvairiuose kabine
tuose laikė užėmęs įvairius mi- 
nisterio postus, bet premjeru 
dar niekados nėra buvęs.

sienio komisaru

čičerinas 
sovietų 
tarėjas

“serga”, bet pabėgęs 
ambasados Paryžiuj 

pasakoja kitą istoriją

MASKVĄ, spalių 25. — Ofi
cialiai praneša, kad kadangi či
čerinas, sovietų užsienio reika
lų komisaras, vis dar sergąs 

, ir lebesigydąs Vokietijoje, už
sienio komisaro pareigas -eis ir 

vi novas.Komunistų kaliniai loliau Maksimas i.itvi
Vengrijoj paskelbė

bado streiką

Aeroplanas “Sovietų žeme”, kuriuo rusų lakūnai atskrido iš Maskvos į Chicagą spalių 24 
Iš Chicagos jie skris i New Yorką. Aeroplanu skrenda šie lakūnai: šeštakov, Sterlingov, • Bo- 
lotov ir Fufejev.

MacDonaldas, Britų 20 darbininkų žuvo Fall, buvęs prez-to
darbiečių premjeras, dina™asyffie°SUS Hardingo ministeris

iškeliauja namo rastas kaltas

Sovietų ambasados Paryžiu
je tarėjas Besiedovskis, kuris 
savo bėgšla iš ambasados priešlių 25. — Kaliniai komunistai 

laikomi uždaryti įvairiuose ka- dvejetą savaičių padarė pasau- 
lėjimuose Vengrijoj, paskelbė linę sensaciją, 
bade streiką. Vyriausybė įvai-Į pasikalbėjime su 
riomis priemonėmis bandė strei-[ stovais 
ką sulaužyti, bet nepavyko.

Be ko kita p. Krasauskienė 
1 užakcentavo ir tą faktą, kad 
Ričardas buvęs iš akių išplėš
tas pralotas Olšauskas. Ričar
das ir fotografijose esąs labai 
panašus į pralotą Olšauską.

Ligi 1917 m. Olšauskas mo- 
į tinai mokėdavęs po 60 rub. 
mėn. Po karo mokėdavęs po 
400 litų mėn. ir tik iš praloto 
pinigų juodvi su motina gyve
nusios. ir ne tik pinigų duo-

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

Veikiausia bus gražu, nors 
iš dalies debesiuota; nedidelė 
temperatūros atmaina; 
niai ir stipresni pietų 
ir vakarų vėjai.

Vakar temperatūra 
tarp 35° ir 58° F.

Šiandie saulė teka 6:14, lei
džiasi 4:54. Mėnuo teka 11:57 
vakaro.

pralotas Olšauskas pirkdavęs 
dovanas 

ir •dažnai duodavęs 
Ypačiai grįždamas iš 
visuomet parveždavęs

motinai, 
užsienio 
ką nau-

viduti- jo ir nepaprasto. Pralotas OL 
vakarų šauskas, kada norėdavęs, būda

vęs motinai labai palankus ir 
atsidavęs.

Birštone.
Pernai motina susitarus su 

pralotu Olšausku kartu vasa
roti Birštone. Motina išsivežus 
kartu su savim ir sūnų Anta-

įvairavo

Praneša, kad Inšano gele
žies rudos kasyklose, Mandžu- 
rijoje, įvykus dinamito sprogi
mui, dvidešimt darbininkų bu
vo užmušti ir trisdešimt 
j ingai sužaloti. Užmuštų 

i penkiolika kinų ir penki
Paskutinę ir atsisveikinamą I nai.

su Amerika kalbą Britu prem-i ---------------*-
j eras pasakė šiandie Qucbee*o 
Kanadiečių klube. Iki iškeliau
siant, jis su dukteria buvo gu
bernatoriaus svečiai.

QUEBEC, Kanada, spalių 25. 
— Ramsay MacDonald, Angli
jos darbiečių premjeras, ir jo 
duktė Izabelė šią naktį garlai
viu Duchcss of York iškeliau-

BANDITAI APIPLĖŠĖ SOUTH 
DAKOTOS BANKĄ

HiURON, S. D., spalių 25.— 
Praneša, kad dux ginkluoti ban
ditai vakar Bosholto miestely 
puolė Community banką ir pa
bėgo su $9,000.

bu

tai,

na, 14 metų berniuką. Vaikas 
nenorėdavęs nuo motinos lik
tis ir vaikščiodavęs su ja kar
tu. Tas pralotui Olšauskui la
bai netikdavę. Jis liepęs mo
tinai, kad vaiką išsiųstų Kau
nan. Motina, žinoma, turėjo su 
tuo sutikti ir vaikas tuojau 
vęs išsiųstas į Kauną.

Krasauskienė tvirtina ir 
kad
pralotas Olšauskas visą amžių 
buvęs Ustjanauskienės patarė

jas ir globėjas.
Motina pralotui taip buvus at
sidavus, kad viskame jo klau- 
sius, pildžius jo visus įnorius. 
O pralotas Olšauskas buvęs la
bai išstudijavęs būdą ir gerai 
žinodavęs, kada į ją reikia 
kreiptis geruoju, kada piktu
mu, bet visuomet laimėdavęs.

Ustjanauskienės derybos su 
pralotu Olšausku.

Bet vis dėlto pralotas Olšau
skas kai kada panorėdavęs tu
rėti visai laisvas rankas ir tais 
momentais jis kreipdavęsis į 
Ustjanauskienę ir siūlydavęs 
jai pinigų už tai, kad ji ant vi
sados nuo jo atstotų.

Motina irgi su tuo sutikus, 
tik reikalavus atatinkamos pi
nigų sumos, būtent, 30,000 lt. 
Tuo tarpu
pralotas Olšauskas už savo mei

lę siūlydavęs 20,000 lt.
Del to 10,000 litų visą laiką 

ir ginčydavęsis. Motina vieną
syk tuo reikalu kreipusis į ad
vokatą ir ketinus iškelti pralo
tu! Olšauskui bylą dėl alimen- 

tačiau advokatas paabejo- 
ar busią galima laimėti, 
jau seni laikai, senai vis- 
buta.

(Bus daugiau)

tų, 
jęs, 
nes 
kas

25WASHINGTONAS, spalių 
— Albertas B. Fall, buvęs 
daus reikalų sekretorius (mini
steris) prezidento Hardingo 
kabinete, prisiekusių posėdinin- 
kų šiandie buvo rastas kaltas 
dėl priėmimo iš aliejaus mag
nato Edwardo L. Doheny $100,- 
000 kyšio už išnuomojimo Do
heny kompanijai Eik Hills 
(Cal.)< valdžios aliejaus rezer
vacijoj.

, * Prisiekusieji posėdininkai, ku-
atsižada Maskvos riųlti,irpe buvo,aii,uoni.vyrai ' ir keturios moterys, pripazm- 

' darni buvusį !m,inisterį kaltą, Tos sroves visuotinis su važia- . , . _ , . . • ’ > . 411„T . t s kartu prašė, kad teismas butųvimas vV eunare taria dėtis i.... i , . ! gailestingas,su socialdemokratais
--------- -- I Fall yra 68 metų amžiaus 

žmogus, ligonis. į teismą jis 
buvo atgabenamas kėdėj ant 
ratukų. Jo byla, su pertrauko
mis, tęsėsi aštuonerius m-etus.

(hven J. Roberts, specialis 
valdžios advokatas aliejaus 
skandalo byloms, pasakė, kad 
dabar bus paimtas nagan pats 
Doheny už buvusio kabineto 
nario papirkimą.

pavo- 
buvo 
japo-

Dešinieji Vokietijos 
■ komunistai galutinai 1 »V .1 1

tir.K.L i A:.>, spalių ZO.—Aa- 
cionalinis visos Vokietijos de
šiniųjų komunistų suvažiavi
mas pasisakė už susiartinimą 
su socialdemokratų partija ir 
už bendrą su ja darbą visur, 
kur to reikalauja bendri da'f-1 
bininkų judėjimo interesai.

Suvažiavime, kuris dabar lai-: 
kernas Weimare, dalyvauja 
daugiau kaip penkių tūkstan
čių nario mokesnius mokančių, 
bet iš oficialinės vokiečių ko
munistų partijos pasitraukusių, 
komunistų atstovų. Suvažiavi
mą sveikino fraternaliai tos pa
čios komunistų sroves užsienių 
organizacijų delegatai, jų tar
pe čechoslovakijos, Austrijos, 
Jungtinių Valstybių, Francijos, 
Norvegijos ir kitų Europos ir 
Azijos kraštų.

Suvažiavimą atidarė Vokieti
jos dešiniųjų komunistų vadas 
Brand’aris, buvęs Vokietijos 
komunistų partijos pirminin
kas. Savo kalboj jis be kita 
pasakė, kad dabartinė komuni
stinė opozicija kilus svarbiau
sia dėl to, kad ketvirtasis rau
donojo [komunistų] internacio
nalo kongresas priėmęs žalin
gą ir nevidoningą darbininkų 
judėjimu poziciją, nutardamas! 
griauti be jokios atžvalgos vi
sas esamas darbininkų unijas 
ir kurti atskirai vietų ir nacio
nalines komunistines darbinin
kų organizacijas.

Brandleris toliau nurodė į di
delį komunistinių organizacijų 
smukimą. Jis pareiškė, kad ko
munistų partijos įtaka darbi
ninkų sąjungoms [unijoms] 
Vokietijoje šiandie taip žemai 
nukritus, kad su ja maža kas 
besiskaitąs. Disciplina komuni
stų partijoje šiandie esanti 
prantama tik kaip aklas ii* 
bylis klausymas įsakjTnų 
Maskvos.

Kauno “Žydų Balso” re
daktorius nubaustas 

kalėjimu
KAUNAS, spalių 25.—Kau

no žydų laikraščio Idišė šlime 
redaktorius tapo nubaustas vie
nu mėnesiu kalėjimo dėl to, 
kad savo laikrašty’ skleidęs ne
teisingas žinias apie kariuome
nės dalykus.

10 arabų nuteisti visą 
amžių kalėti už žydų 

mušimą
JERUZOLIMAS, Palestina, 

spalių 25. — Haifoj teismas 
nubaudė kalėjimu iki gyvos 
galvos dešimtį arabų, kaltina- 

|mų dėl dalyvavimo pastaruose 
neramumuose Safede, kur daug 
žydų buvo užmušta.

Mergina nušovė negrą 
besigindama nuo jo

su-
ne-

iš

SELMA, Ala., spalių 25. — 
Miss Esther Barnes, 22 metų 
amžiaus vietos farmerio duk
tė, telefonu pranešė policijai, | 
kad ji nušovus negrą Ed Mc 
Kee, 27 metų.

Koronerio teismui mergina 
pasipasakojo, kad, jai vienai 
esant namie, McKee bandęs ją 
pulti, ir ji, besigindama, jį šo
vus.

Mergina tapo išteisinta.

šiomis dienomis 
spaudos al- 

Paryžiuje papasakojo, 
kad čičerino “liga” esanti vi
sai kitokio pobūdžio, nekaip

Penki kaliniai Kalifor- Skelbiama. Pasak Besiedoyskio 
nijoj pasmerkti pakarti C1<:‘erinas «sQs senia; pasveikęs, 

_______  jis tik atsisakąs grjzti j Mask- 
SACRAMENTO, Gal., spalių i ko1 užsienio reikalų ko- 

25. -— Teisino čia lapo pasmerk-! ^išariate dirbsiąs Litvinovas. 
ti mirties bausmei penki nusi- i Eesiedovskis papasakojo įdo- 

kurie vadovavo Fol- m*U dalykų apie rietenas tarpkalteliai, 
som valstijos kalėjimo kalinių 
riaušėms per Dėkojamą dieną 
1927 metais. Visi jie bus 
karti sausio mėnesį.

abiejų sovietų diplomatų, čiče
rinas pagaliau “susitaikęs” su 
Stalinu taip, kad jis, čičerinas, 
pasiliksiąs užsieny kaip popie- 

irinis užsienio reikalų komisa
ras, o Litvinovas sėdėsiąs Mas
kvoj ir šeimininkausiąs kaip 
fak tinas komisariato galva. Be- 

BOWLING GREEN, Ky., spa- siedovskis taipjau sako, kad 
lių 25. — Vieškely netoli nuo nustumtas į užpakalį čičerinas 
čia rado nušautą vielos gyven- iš apmaudo ėmęs stipriai ger- 
toją George Spurlocką, 45, o Ii ir kone visados esąs girias, 
kiek toliau nuo jo gulinčią pa-,Dabartinis pranešimas iš Mask- 
vojingai pašautą, bet dar gy- į vos rodo, kad sovietų valdžia 
vą, Miss Adą Price, 25 metų “leido” čičerinui ir toliau pa- 
amžiaus. silikti užsieny.

RADO NUŠAUTĄ VYRĄ 
PAŠAUTĄ MOTERIŠKĘ

pa-

IR

Naujienų” ir
Maįestic Radio

Lietuvių
Valanda

iš Radio WLS Stoties
345 metrų—870 kilocycles

Antradieny
Spalio 29,1929

nuo 8:00 iki 9 valandai vak
(Central Standard Time)

PROGRAMAS

Muzika ir Dainos
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Mike got

The English Column

Marųuette Murmurs
Everyone was there

President Bashful

SPAUDAM
NĖRA ŪŽIMO

GRAŽUS KABINETAS
NEGENDA

Kaldras ir Blanke

New Vice-President

Radiator Apšildymu

Icleal Redflash Boileris

24 mėnesiai išmokėjimui

Attention

new

Red Letter Day

Tamstų Naujas Radio Daug Geriau

MALT TONIG'O me

arba
INTS

Extra Pale Alaus

CHICAGOJEDIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVES

nrmr

GENERAL RADIO STORE
3856 Archer Avenue

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

and 
nėr.

4262 Archer Avė 
Telefonas 

Lafayette 4787

brisk 
man-

NĖRA PAŠALINIŲ 
GARSŲ

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

apnikeliuoti.
$12.50

A “fine” 
Cliairman

What is Alice afraid of mo 
tions for? SEZ G A B.

Lengvus 
Krautuves atviros Ketvergo, Subatos ir Utarninko

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

CHIGAGO, ILL.

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

Ihdiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

VAIZDINGAS TONAS

PHILCO 
ATWATER KENT 
FA D A
R. C. A. RADIOLA 
BRUNSWICK 
HOWARD 
STEINITE

2536-40 W. 63 St 
Marquette Park

Tel. Hcmlock 8400

Where 
mustache?

Is Flo sucli a man hater or 
no t?

Where doęs Tony got liis

Our 
neit, 
such

Mes esame autorizuoti 
dileriai

MALT TONIG - EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

LIETUVIŲ RADIO EXPERTŲ 
INŽINIERIŲ KRAUTUVĖ

Prašykite savo

Del žindamų moti 
nu. Nei vienas ne

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

4177-83 Archer Avė 
Brighton Park 

Tel. Lafayette 3171

Musų virš trijų dešimtų metų patyrimas muzikos bizny apsaugo jus, 
Pilniausias patenkinimas garantuotas.

TRYS MODELIAI PASIRINKIMUI
Modelis 91 pilnai su 
tūbais .....................
Modelis 92 pilnai su 
tūbais .
Modelis

Membership Increasing 
[•r. Saratovich, Financial

SOUTH I ARGESTSTOb^

Minkštomis anglimis arba 
tižiais šildytuvai 13 colių 
navietė, vidutinės mieros, 
liai padaryti 
$17.50 
dabar

i Pavasario Šiluma 
Kiekviename Kam
baryje tiktai su

27 colių pločio Velvet stepsų 
uždangalai už
jardų ............................... □OV

The 
tertainment Committe’3 stood 
up to say a few words regard- 
ing the forthcoming event of 
the season, our Halloween Bali, 
incidentally, mentioning a fine 
to be paid by tliose who come 
to the “bąli” without costume. 
(iSh-3 made rather a fine point 
of it, in fact!) Imagine her 
embarrassment yvlien someone 
vehemently vvhispered that she 
would “fine” herself outside 
the door. She hastily withdnew 
the suggestion.

Gaukite tikrąją pinigų vertę kada jus 
perkate sau liaują Radiobūt Business was 

finished in a great

Nužemintos Kainos Ant Kaurų 
ir Felt Base Grindų uždangalų

Pasirinkimas iš daug skir
tingų piešinių ir spalvų, Kelt 
Base Kaurai CC 
kaina, 9x12 ......
9x12 Velvet ffOO 7K
Kaitrai po ...... f 3
Felt Base grindų uždangalai 
už ketvirtainj jardų

išmokit Skrybėlės Dirbti
Skrybėlių

Bronislavos Poškai tės
MUZIKOS STUDIJA

Mokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
phone. Klerneta, Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos, Gitaros, 
Balalaikos, ir visų 
kitų styginių in
strumentų, lavina
ma dai n a v i m o 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius 
Del platesnių in
formacijų kreipki-

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.

GAB SEZ:
Did you ever see Schnukas 

without his gum?
Who said our meetings 

aren’t successes? Hooray!!
Evcn Sorrel Top \vas there.
Biggest meeting of the year.
Did ChuCk get his feet f rože 

or what?

1333 W. 18th Street
Tel. Ganai 2556 

Atdara kiekvieną vakarą, išėmus seerdą ir petnyčią

ELEKTRIKIN1S RADIO 

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

Matykite šj naują ir 
labai dailų Radio 

Setą!
Jo vertes negalite palyginti 
niekui' kitur; Viskas gatavai 
jrengta dėl vartojimo, A. C. 
elektros jėgos. Naujos mados 
Atvvater Kent setas, dailiau
sias riešuto medžio kabinetas, 
mągnetic kajbetuvas, duoda 
puikiausių balsą, viskas kaip 
parodyta verta CQQ fifi 
$150.00, už .....
Ant lengvų išmokėjimų, be 

palūkų ir be carrying chargej
MATYKIT ŠIANDIENĄ |

■ mVIftORATlHO 
E.ooo roa convaibsc*nT* 
V RirnCSHlNG
■ OOOO FOR THE HOrtM 
K 1OVTM •»»«**«« co- 
fi»wkic«k, taLv.“.raiOT»

Secretary, was seen seated at 
a Ii t tie square table in the corn- 
cr of the room talking earn- 
cstly to a half dozen prospect- 
ive members, who were asking 
ųuestions and listening just as 
earnestly.

Election

After much hearty discus- 
sion and brilliant debating it 
was decided to create a new 
position in the Club; that of 
Treasiirer and Assistant to the 
Financial Secretary. Nomin<i- 
tions were in order for the 
new position. M r. Anthony 
Schnukas, and Mr. John Macas 
were honored. M r. Schnukas 
emerged vietor from that poli- 
tical shuffle.

$159.
... ...........   $189.
tūbais, Fonografo kombinacija
mi lengvus išmokėjimai

TAUPYKITE SA
VO PINIGUS 

Pirkdami Kailinius 
Kautus Dabar

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

Our meeting lašt Thursday 
Oct. 17, was one of the best 
attended of the year.

Svarbus Pranešimas
Chicagos Moterims
Nepaprasta Proga Chicagos ii' 

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

AJAX HEAT1NG CO
5200 So. Ashland Avė.

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

Štai patėmykit keletą pavyzdžių atsimindami, kad tūkstančius dau 
išmokėjimai suteikiami vi 
vakarais’. Nedėliomis pa-

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

klesos nauja medžiaga.

President, Alice 
was ra t her fhistered at

Kiekvienas atlankęs šj išpardavimą turės progą savo gyvenime įsigyti puikiausias 
namų reikmenis ir s’učedyti daug pinigų. -Nelaukite toliausi Bet Lūkite šiose krau- 
tuvčse šiandie!
giaus panašių vertybių rasite, kuomet ateisite 
siems
gal sutartį,

Saturday night, as everyone 
kncvvs by now, is the night 
cf the Banquct, given in honor 
of t\vo good bąli teams, of 
which Marųuette and Univers- 
al are proud. There will be a 
liot time in Milda Hali Saturday 
night. Oh, we won’t be home 
until niorning - tootlc dc 
toodle te dum. BiUee.

Pirkite dabar, sučėdysite 
daug pinigų ir prisireng
site dėl Šalto oro. 

$10.00 vertės pilnos mie
ros, Sateen kaldros išpil
dytos su tikru OO 
gerų vilnų ...... m)w«OO
$3.50 vertės pilnos mieros 
vatinės kaldros su drutu 
ir dailiu C 4 Q7 
viršų ............. ■ -v f

$7.50 vertės 70x80 dubel- 
tavi blanketai maišytų vil
nų su vata C D Afl 
kaina tik • sjObHO

Po $75.00, $90.00, $100.00
ir alukščiaii

groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

Mr. John Macas, not to be 
ohtdone, contrived to be elect- 
ed the new Vice-President, 
beating Mr. Chas. Rusgis by 
1 vole and Miss Billee Ben- 
nett by 2 votes. lt was a olose 
and exciting race. Vice-Pres- 
itknt, Mr. John Macas, arose, 
overwhelmed by the thund/ous 
ajiplause and cries for speech, 
and motiop-ad for quiet. With 
that inimitable gait of his he 
sailed around the table and 
sat down at the rigįit side of 
the President. More applause 
and cries fer speech. Būt Jolm- 
ny, blushing to his ears, would 
not comply.

Kainos Labai Nužemintos Ant
Kimbail Grojiklių pianų

Dabar tie, kurie dar neturi pijano savo susilaukė didžiausią 
progą įsigyti. Virš 50 įvairių pijanų turime išparduoti pusdy
kiai. — Nelaukite toliaus, bet bukite musų Krautuvėse šiandie ir 
pasiskirkite
KIMBALL GROJIKLIAI PIJANAI atrodo ir gra- C19C (Ifl 
jina kaip nauji. Kaina tik ................................ ■ ww«UU

ii- aukščiau
KITOKIU IŠDIRBYSČIŲ PIJANAI

Kaina Nužeminta ant Ameri
kos geriausios rųšies Radios 

R. C. A. RADIOLŲ 
ši nepalyginamai daili, tvirtą 
balsą galinti gauti nuo broad- 
casting stočių su lengviausiu 
budu, naujo ir pagerinto pa
darymo dėl operavimo elek
trinės jėgos, kurios kaina su 
lubomis buvo $250.00, dabai' 
parsiduoda nužeminta kai- 

"■u i - $148.00

dirbėjų labai reikalauja
Dezaininimas ir siu- 

■jy. 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.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
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Žiemos Sezonas

auzos

Sustok!

TUOJAU, SAVO NAUDAIPADARYK
Modelis 101, kaina su tūbomisPataisymo Dalys

$245:22
5 krautuvės Chicagoj

NORTHWESTERN
Teikiame lengvins išmokėjimusSTOVE REPASRCO

Budėk
Telephone Boulevard 4705

9300 Commercial Avė

Majestic Modelis 91, kaina su tūbomis 
Majestic Modelis 91, kaina su tūbomis

Street
Avė.
Street

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co.

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

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

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

Pasilinksminimo 
Šilta Vieta

giesmę, ku-
talpiname.

ir ištieskite
raudoniems

štai

Jus Dar Turite Laiko Įsivest Šilumą 
i Savo Namus Veikdami Tuojau

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

Kurie dirbat vajuos, 
arba renkat pajus 
galit auzas aplankyt.

Oi, padaužos, oi, padaužos 
ir tt.

Jeigu demonstruoti 
bijote ginkluoti 
Įsigykite plakatu.

Oi, padaužos, oi, 
ir tt.•

Kad nebūtų šalta, 
kada st rytuos’ balta - 
reik padaužą paklausyt.

Oi, padaužos, oi, padaužo 
ir tt.

Jeigu gaspadinė 
pastatys stiklinę—
Velnio šery gal nupirks’.

Oi, padaužos, oi, padaužos
ir tt.

Mes dar Turime Didelį Staką Boilerių ir Radiatorių, ku 
riuos Galime Greitai Jums Dastatyti.

Tai draugus juodukus 
kvieskim Į vajukųs— 
Tai bus trukšmo Į valias.

Oi, padaužęs, oi, padaužos 
ir tt.

Musų South Chicago Skyrius randasi prie 
Telefonas i visus departamentus 

Saginaw 4847

Liberija (Afrika), spalių 19, 
1929.—šiomis dienomis čia at
vyko keletas Bridgeporto lietu
vių komisarų. Jų atvykimo ti
kslas, kaip jie pareiškė musų 
korespondentui, yra organizuo
ti negrus ir dideliais būriais 
importuoti ir kolonizuoti Brid- 
gepoutą. Darbas jau pradėtas 
ir gerai vyksta. Pirmas trans
portas išplauks taip greit, kaip 
pririnks tam tikrą skaitlinę.

Draugams ruskiams plytų 
reikia išdžiovytų— 
SLA. turim užgriebi.

Oi, padaužos, oi, padaužos 
ir tt.

Visi pataikauja, 
ir šunvuodegiauja, 
jus padaužos niekuomet.

Oi. padaužos, oi, padaužos 
ir tt.

Pruseika dejuoja, 
kad vajai svyruoja 
jau nėra rėmėju.

Oi, padaužos, oi, 
ir tt.

Jau pyksta Maskvutė, 
užtruks’ mums karvutė— 
jeigu trukšmo nekelsim.

Oi, padaužos, oi, padaužos 
ir tt.

Jei koksai biaurybė 
turi nuosavybę— 
lai užstato buržujams.

Oi, padaužos, oi, padaužos 
ir tt.

Visi eina gulti, 
kad nereiktų pulti, 
arba gręžti iš vidaus.

Oi, padaužos, oi, padaužos 
ir tt.

Atvyko Bridgeporto 
komisarai

Padaužų dvasiško tėvo pata
rimus. Gerai jus, tavorščiai, sa
kote, kad padaužos jums gali 
gerų patarimų duoti. Jus, ta
vorščiai, . atsimenate padaužų 
politines pilės, rezoliucijas ir į- 
vairius kitus jums pagamintus 
produktus. Turiu vilties, kad 
jus tinkamai pasinaudojote.

Vėliau tiktai reiks brangiau mokėti, bet galite to 
išvengti, leisdami mums Įtaisyti jums’ šildymo pien
ius tuojau. Mes galim padaryti jums geresni darbą 
ir duoti geresni patarnavimą.

Paskambinkit mums, ar ateikit i musų ofisą ir 
musų inžinierius atsisėdęs su jumis, išrodys, kaip ga
lite turėti patogius namus šaltam ore, visai neapsun
kinant jūsų dienos reikalų. Mes duosime jums iš- 
simokėjimui 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 ir paskolins 
jums visus reikalingus instrumentus darbui pasida
ryti, be jokio atlyginimo.

Džėloj mus d raugučiai 
Hžiusta kai spit-gručiai ___
kad kokios dar gal susprogt

Oi, padaužos, oi, padaužos 
ir tt.

Musu kaimynai iš raudondva- 
rio visi vienu balsu prašo Pa
daužų pagalbos. Jie tam tiks
lui paskutiniu laiku išsiuntinėjo 
savo parapijonams 
rios kopiją čionais 
Perskaitykite visi 
savo baltas rankas 
ir juodiems tavorščiams 
toji giesmė:

MALDELĖ PRIE PADAUŽŲ

(Gaida tokia kaip “C 
o Zuzanna”)

O kas spyčius drožiat 
mitinguos, kaip ožiai ___

jums progų dar y r gerų.
Oi, padaužos, oi, padaužos 
ir tt.

Kas mus ježednevnos 
neperka nė vienos — 
gal traktoriams paaukaus.

Oi, padaužos, oi, padaužos

Tavorščiai skubėkit, 
greit per auzas bėkit — 
paieškoti almužnų.

Oi, padaužos, oi, padaužos 
ir tt.

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.

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

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

bloko ilgas geltonas namas, mūrinis, su dideliu užrašu ant namų:

Darbo yr visokio, 
ir šiokio ir tokio 
tad sukruskite visi.

Oi, padaužos, oi, padaužos 
ir tt.

Visiems žiemą šalta, ' 
visiems’ žiemą šalta, 
mums gi gėda taip sakyt, 

Oi, padaužos, oi padaužo 
garsus vyrai be baimės: 
Oi, padaužos, oi, padaužos 
kas jus klauso, tie laime

šiuo tarpu patarčiau šiuos* 
dalykus į Paprašykite tavorš- 
čiaus Kvedaro, kad jisai chorą 
išmokintų šitą giesmą sudai
nuoti. Paskui dainuokite visur 
— ant steičidlis ir už steičiaus, 
namie ir ant atryto. Ubagauti 
jus, tavorščiai, pusėtinai mo
kate, bet mano patarimas šit 
koks: pasiųskite bunčių drau
gių moterų, jos mat. turi il
gesnius liežuvius. Kuškių lakū
nai taip ilgai orlaiviu j Ame
riką lėkė, kad jus, tavorščiai, 
misteiką darote pirkdami jiems 
traktorių: traktorių jie į Mas
kvą nė per 10 metų neparva-

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

Muzika, šokiai ir Užkandžiai.
2 mylios i pietus nuo 

LEMONT, ILL. 
prie kelio 4-A

Vincas Jonikas, 
Savininkas

COMPANY
2117-29 South State Street

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

Mes Kalbame Lietuviškai

katu, pūsle
t., 

silpnumo atgaivina stiprumą ir jėgą silpnų organų.
Vaistas 914, pagerintas 606 už $5

DR. B. M. ROSS ąarsus Europos vaistas, bendrai su Dr. Ross 
Specialistas specialiu gydymu, išgydo sifilj, skaudulius ir krau

jo pakrikimus. Jo kainos yra žemos ir lengvi iš
mokėjimai padaro šiuos pastebėtinus gydymus prieinamus kiekvie
nam.

Dr. Ross sėkminga 30 metų praktika ir jo tūkstančiai išgydytų 
pacientų, yra užtikrinimas ligoniui, kad jis bus gydomas sėkmingai.

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

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street

kampas Monroe Street, Grilly Building. Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto, kambarys 506 dėl vyru, kambarys 508 de) moterų.

25 METAI ŠIAME NAME.
Valandos: Kasdie 10 iki 5. Nedėliotais 10 iki 1. Panedeliais, Seredo? 

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

Žinos. Dėkui už jūsų prašymą, i 
O dabai- visi sukalbėkite po tris 
Hveikamarijas į šventą Leniną. VYRAI!

Pasitarkite SU Dr. Ross, dykai, apie hile liga ar 
silpnumą.

Geriausi Amerikos ir Europos metodai yra var
tojami gydymui chroniškų, nervų, kraujo, odos, in- 

‘ >s, šlapumo ir privatinių ligų. Jo specia
lią gydymas dėl vyrų, kurie kenčia nuo lytinio

Kas mokat rašyti, 
ar aukų prašyti— 
eikšiakite mums talkcn.

Oi, padaužos, oi, pauaiižos 
ir tt.

Kad nebūtų šalta 
kada strytuos baltu — 
reik padaužų pasiklaust.

Oi, padaužos, oi, padaužos 
ir tt.

—
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Šeštadienis, spalių 26, 1929

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 8509
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
18.00 per year in Canada
S7.00 per year outside of Chicago
18.00 per year in Chicago

3c per copy

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

S8.00
4.00 
2.00 
1.50
.75

3c 
18c 
76c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
lekmadienius. Leidžia ‘‘Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, Iii. Telefonas Roosevelt 3500.

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams _ _________
Pusei metų----  ------
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiam  
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus?
Viena kopija - ----- ...
Savaitei ------ . - ,
Mėnesiui - r

Suvienytoje Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams . ------ r, - 17.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams ..................1.75
Dviems mėnesiams  1.25 
Vienam mėnesiui_____ — , .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoMi 
[Atpiginu]

Metams ___________ , , ■ 18 00
Pusei matų 4.00
Trims mėnesiams —- - 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

ir derlu kartu su atsakymu.

tiesų, sakydama, kad tas asmuo 
buvęs pašalintas • iš partijos 
prieš ketvertų mėnesių, — arba 
jo pašalinimo priežastis yra vi
sai ne ta, kurių skelbia Centro 
Biuras.

Dalykas atrodo taip: komu
nistai savo partijoje laikė atei
to valdžios policininkų (nors 
valdžios jie sakosi neapkenčiu, 
kaip velnias.kryžiaus!) ir dagi 
“šmugelininkų” tol, kol jisai 
jiems patarnaudavo. O kai ji
sai su jais' susipyko, tai jie jį 
“numaskavo” ir apšaukė “pro
letariato išdaviku”.

Tai ve koki “darbininkų 
draugai” slepiasi po komunistų 
vėliava.

dapešte ir priėmė aštrių rezo
liucijų, kurioje reikalaujama 
grafo Bethleno valdžios atsi
statydinimo, kadangi ta val
džia savo netikusia politika at
vedusi kraštų prie bankroto 
kranto. Rezoliucijoje reikalau
ja, kad butų atsteigtos piliečių 
teisės ir sušaukta seimas', iš
rinktas visuotinu, lygiu ir slap
tu balsavimu.

ŽIAURUS BUDAS PROTESTUOTI VENGRIJOS SOCIALISTAI 
PRIEŠ DIKTATŪRĄ

Italijos karalaitis Humbertas susižiedavo su Belgi
jos karaliaus duktere Maria Jose. Per sužiedotuvių ce
remoniją, kuri buvo atlikta Briuselyje, tapo paleista 
suvis j Humbertą. Piktadarys, kuris kėsinosi Italijos 
sosto įpėdinį nužudyti, tapo suimtas ir pasisakė, kad 
jisai esąs italas vardu Fernando di Rosa. Jisai yra jau
nas, 21 metų vaikinas.

Nėra abejonės, jogei jisai bandė nušauti Humbertą 
dėl to, kad jisai neapkenčia Mussolinio ir jo teroristinės 
valdžios, kuri šeimininkauja Italijoje su karaliaus, 
Humberto tėvo, pritarimu.

Bet galima tikrai pasakyti, kad di Rosos žygis ne 
pakenkė Italijos fašizmui, o greičiaus jam dar patarna
vo. Vargiai kas pripažins išmintingu dalyku žudyti 
sūnų už jo tėvo nuodėmes, ir karalaičiui Humbertui 
šiandie reiškia užuojautą tūkstančiai žmonių taip Ita
lijoje, kaip ir Belgijoje, kurie pirma apie jį visai gal ir 
negalvojo.

Revolveris iš viso yra prastas politikos argumen
tas. Teroro aktais prieš atskirus žmones dar iki šiol nė 
viena valdžia nebuvo pataisyta.

Vengrijos socialdemokratų 
partija laikė konferencijų Bu-

Pastebėtina, kad tokia pat 
kova tarpe socialistų ir dikta
toriškų valdžių šiandie eina ke
liose šalyse, būtent: Ispanijoje, 
Lenkijoje ir Vengrijoje. Per 
eilę metų tose šalysę visuome
nės judėjimas buvo prislėgtas', 
bet žmonių masės dabar jau ima 
krutėti ir joms vadovauja so
cialistų partijos. <Ši kova gal ne
greit pasibaigs, bet galima ne
abejoti, kad diktatorių pralai
mėjimas yra neišvengiamas.

Thomas Aiva Edisonas
Jaunas telegrafistas

PAMĖGDŽIOJIMAS — DIDŽIAUSIAS 
KOMPLIMENTAS

Nuo to laiko, kai “Naujienos”, susitarusios su Ma- 
jestic Radio atstovais ir su p. Jos. F. Budriku, ėmė re- 
guleriai rengti lietuvių programus per radio, tai atsi
rado ir daugiau norinčių tokiu pat budu veikti. Tai ro
do, kad sumanymas turėti “Lietuvių Valandą” ant ra
dio yra tikrai geras dalykas.

Mums malonu, nes, kaip patarlė sako, “pamėgdžio- 
jisas yra didžiausias komplimentas”.

Vienų gražių pavasario dienų 
1869 m. į New Yorkų atvyko 
jaunas vyrukas. Jo drabužiai 
buvo nudriskę ir jį kankino al
kis. Jis vaikštinėjo gatvėmis, 
nežinodamas kur pasidėti. Jis 
norėjo gauti telegrafisto darbų, 
bet dėl ankstyvo ryto centrali- 
nis telegrafo ofisas buvo dar už
darytas. Praeidamas pro vienus 
namus jis pastebėjo, kad tai 
buvo arbatos sandėlis. Prie sta
liuko sėdėjo žmogus ir gėrė iš 
įvairių puodukų arbatų. Tai bu
vo jo darbas. 'Mat, jis buvo 
arbatos kokybės tyrinėtojas.

Arbata
Jaunas vyrukas be niekur nie

ko įėjo į vidų ir išgėrė porų 
puodukų arbatos. Po to jis nu
ėjo į telegrafo ofisų ir išpildė 
aplikacijų. Tuo jaunu vyrukų.

Dr. Laws paprašė Edisono, 
kad jis ant rytojaus užeitų į 
jo ofisų. Po trumpo pasikalbė
jimo ofise Dr. Laws pareiškė, 
jog jis esųs nutaręs pasiūlyti 
Edisonui darbų, — tapti visos 
įstaigos prižiūrėtoju. Algos jis 
gausius $300 per mėnesį. Tai 
buvo toks siurprizas, kokio nu
skuręs ir neturįs ko pavalgyti 
Edisonas niekuomet nesitikėjo. 
Vėliau jis pats prisipažino, kad 
tie žodžiai jam tiesiog kvapų už
ėmę. Visa tai atrodė lyg koks 
sapnas.

DEMOKRATIJOS PROGA FRANCIJOJE

Francijos prezidentas pakvietė radikalų vadą Ed. 
Deladier sudaryti naują ministerių kabinetą, ir jisai 
yra pasiryžęs kviesti valdžion socialistus. Radikalų par
tija savo nepaprastoje konvencijoje nutarė, kad valdžią 
turi paimti į savo rankas kairiųjų partijų blokas. Tokia 
valdžia turėtų daugumos žmonių pasitikėjimą ir galė
tų, sutartinai veikdama su kitų šalių demokratijomis, 
atlikti didelį darbą pasaulio taikos labui. '

Bet kažin, ar Francijos socialistai sutiks priimti 
radikalų kvietimą? Jungtinėje Socialistų Partijoje vy
rauja nusistatymas, kad valdžioje socialistai galės da
lyvauti tiktai tuomet, kai jie kontroliuos valdžią, nes 
tiktai tokiame atsitikime jie galės imti atsakomybę už 
jos darbus. Šitokio nusistatymo dėka, prieš penketą 
metų, kai radikalas Herriot atsistojo valdžios prieša
kyje, socialistai atsisakė imti ministerių vietas, ir todėl 
radikalų valdžia, neilgai pasilaikiusi, sugriuvo ir atža
gareivis Poincarė vėl atgavo galią.

Įdomu, ar taip pat bus ir šį kartą?

Apžvalga
V. SIRVYDAS PASITRAUKIA

Iš “VIENYBĖS”

prane-
Vytau-

nes

jisai ir policijoje tar- 
šmugeliškus biznius 
“Laisve“ dabar ve kųBrooklyno “Vienybė’ 

ša, kad jos redaktorius 
tas Sirvydas pasitraukia, 
gavo valdiškų vietų, kaipo emi
grantų inspektorius. Lapkričio 
5 d. jisai išvažiuosiąs savo tar
nybon Į Montreal, Kanadų.

Tai ir vėl vienu lietuvių 
daktorium mažiau.

re-

PUIKUS “PASIAIŠKINIMAS”

Neseniai lietuvių komunistų 
Centro Biuras paskelbė “Lais
vėje”, kad vienas veikliausiųjų 
ir stambiausiųjų komunistų šu
lų, bostonietis M. Plepys, taĮio 
išmestas iš partijos už “neveik
lumų”. Prie tos progos Biuras 
pranešė, kad Plepys varęsanest

“šmugeliškus biznius” ir tarna
vęs valdžiai, kaipo valstijos 
konstabel’iu (policininku).

Mes išreiškėme nusistebėji
mų, kodėl komunistų komisarai 
iki šiol laike savo partijoje Ple
pį,, jeigu 
navo, ir 
varė. Tai 
sako:

“Plepys buvo pašalintas iš 
Partijos dar birželio mėnesį.” 
Čia yra kame nors' “šuo pa

kastas”. Dabar jau baigiasi spa
lių mėnuo, o Plepys, girdi, esųs 
išmestas dar birželio mėnesyje, 
ir komunistai apie tai iki šiol 
nieko neskelbė!

Per keturis mėnesius jie tylė
jo, žinodami, kad tas jų “vei
kėjas” yra “šmugelninkas” ir 
valdžios konstabelis’! Jie leido 
jam dengtis “komunisto” vardu, 
neperspėdami apie tai, kas ji
sai per vienas, nei savo partijų 
jiarių, nei visuomenes.

Čia yra viena iš dviejų: arba 
“Laisvė” sąmoningai rašo ne-

praėjus jie nuvy-banknotais. Su tokiu pluoštu riam laikui 
bankontų jis nežinojo nei kur ko į nedidelį kaimą vardu Cald- 
pasideti. Kišenėse jie netilpo. well.
Tad likti.Jus banknotus suėmęs; neblogai, 
į glėbį, Edisonas nubėgo į savo 
kambarį. Ten jis visų naktį! žiu. 
nemiegojo. Ant rytojaus jis! 
včl nuėjo pas Lefferts klaustis 
patarimo. Pastarasis nusivedė 
jį į banką, ir Edisonas pirmų 
kartą savo gyvenime atidarė 
bankinę sąskaitą. Nuo to laiko, 
žinoma, jis daugiau nebeturėjo 
rūpintis dėl rytojaus dienos.

' “Labai gerai,” tarė jis, “na 
o kaip jums atrodytų $40,000?” 
Edisonas sako, jog išgirdęs tų 
skaičių jis beveik neapalpęs. 
Sukaupęs savo jėgas, jis šiaip 
taip įstengęs sumurmėti, jog 
pasiūlymas jam atrodųs gana 
geras ir priimtinas. Lefferts 
paprašė užeiti po trijų dienų 
kontraktų pasirašyti, žadėda
mas tuoj po to sumokėti pini
gus.

Atsiuntė čekį mainyti

Trims dienoms praslinkus, 
Edisonas' nuėjo pas generolų 
Lefferts, pasirašė kontraktų ir 
gavo $40,000 čekį. Su tuo če
kiu jis tuoj nuėjo į bankų, kac( 
gauti pinigų. Kasierius kų tai 
sumurmėjo ir sugražino čekį. 
-Edisonui tuoj dingtelėjo į gal
vų mintis, kad jis tapo apgau
tas. Nuo baimės ir įtūžimo jo 
kaktoj net šaltas prakaitas pa
sirodė. Jis tuoj nubėgo pas 
gen. Lefferts ir pareikalavo pa
siaiškinimo.- Pastarasis supra
to kame dalykas ir nuramino 
Edisonų. Mat, dalykas buvo 
tas, kad nuo pat jaunų dienų 
Edisonas buvo apykurtis. Banke 
jam sugrąžino čekį, nes niekas 
jo ten nepažino. O antra, jis 
nebuvo čekį indorsavęs.

šposas
Gen. Lefferts kartu su Edi

sonu pasiuntė savo žmogų, ku
ris indentifikuotų čekio savi
ninkų. Bet tuo pačiu laiku jis 
sumanė iškirsti ir šposų. Kitajn 
pasiuntiniui jis įsake kaįp gali
ma greičiau nuvykti į bankų ir 
paprašyti kasieriaus, kad tasai 
$40,000 atskaitytų smulkiais 
pinigais. Kai Edisonas pasie
kė bankų, pinigai jam jau buvo 
priruošti. Jis visų sumų gavo 
penkių ir dešimties dolerių

Edisono kilmė

I£iek yra žinoma, Edisonai į 
Jungtines Valstijas atvyko iš 
Olandijos. Apie 1730 m. jie su
stojo Elizabeth porte, N. J. Ku-

Gyventi ten jiems sekėsi

Edisonai pasižymėjo ilgu am- 
Thomas Edisonas susilau

kė 104 metų. Jis buvo didelis 
Amerikos revoliucionierių sali
ninkas. Tuo tarpu jo sūnūs, 
John, palaikė lojalistų pusę. Re
voliucijai pasibaigus, jis su 
daugeliu kitų lojalistų išvyko į 
Kanadų. Kad patraukti lojalis- 
tus, britų valdžia 
jiems nemažai žemes. 
Edisonui teko 600 akerių : 
sklypas. Kurį laikų ten 
venęs, jis persikraustė į 
nų, netoli nuo Erie ežero.

(Bus daugiau)

paskyrė 
John 

žemės 
pagy- 
Vien-

MES MOKAME CASH

S65.00
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate
KAUFMAN STATE BANK

124 N. La Šalie St., Chicago, 111.

MILDA
Nedėlioj, spalio 27

Kalbanti komedija 

Fairvjay or Fone

THEATRE
3140 S. Halsted St.

dalyvaujant
Bobert Armstrong

Carol Lombard

Kalbančios žinios.
Šiandie “Hold Your Man

“Big News”

Išradimai
Ta netikėta laime Edisonas 

nepasitenkino. Jis tuoj įsisteigė 
savo laboratorijų, kur kiekvienų 
atliekama valandų praleido. Da
žnai jis ten praleisdavo ištisas 
naktis, nepaisydamas apie mie
gų. Jam vis rūpėjo pagerinti 
Dr. Laws išrastų mašinų. Ke- 

jiskuris ieškojo telegrafisto darbo, ^ems mėnesiams praėjus, _ 
buvo ne kas kitas, ■ kaip tik Jau turėjo išradęs kelis prietai-
Thomas Aiva Edisonas, busi
mas elektros burtininkas.

Arbata, kaip žinote, negali al
kano žmogaus prisotinti. Tad 
Edisonui teko rimtai pagalvoti 
apie maistų. Laimei, New Yor- 
ke jis turėjo pažįstamų telegra
fistų, kurį jis tuoj pasirūpino 
susirasti. Iš telegrafisto jis pa
siskolino viena dolerį ir nuvyko 
Į restoranų pasivalgyti.

Nakvynė
Pasirodė, kad nėra progos 

tuojau darbas gauti, ir Ediso
nui teko susidurti su kita pro
blema, būtent: kur nakvoti. Jis 
girdėjo apie nepaprastų mašinų, 
kurių buvo išradęs kažkokis Dr. 
Laws. Ta mašina raportavo iš 
New Yorko biržos aukso kainos 
įvairavimų. Tuo pačiu laiku ji 
automatiškai tuos raportus sių
sdavo įvairiems brokeriams. 
Edisonas nuvyko į kompanijų 
ir paprašė, kad jam butų lei
sta pora naktų nakvoti tos ma
šinos kambaryj. Leidimų jis 
gavo.

Indikatoriaus sugedimas
Tame kambaryj jis praleido 

tris naktis. Kartų dienų, netu
rėdamas kur pasidėti, jis sėdėjo 
kompanijos ofise. Staiga pasi
girdo keistas garsas, ir kompli
kuotas indikatoriaus mechaniz
mas sūstojo.

Kilo didžiausias sąjūdis. At
rodė, kad nei vienas nežinojo 
kas reikia daryti. Net pats Dr, 
Laws neteko galvos. 0 tuo tar
pu iš brokerių ofisų susirinko 
apie trys šimtai pasiuntinių. Tų 
syk iš būrio sumišusių žmonių 
išėjo Edisonas ir ramiu balsu 
pareiškė, kad jis galįs indikato
rių sutaisyti.

“Sutaisyk! Sutaisyk, kaip ga
lima greičiau!” suriko Dr. Lavvs.

Didžiausias siurprizas
*

Edisonas be jokio vargo su
rado nulūžusį spyruoklį, ir ke
lioms minutėms prabėgusx indi
katorius tapo pataisytas. Pasi
rodė, kad Edisonas naktimis ne 
tik miegojo, bet ir studijavo ne
žinomos jam mašinos mechaniz
mų.

sus, kurie žymiai galėjo patobu
linti indikatorių. Apie tuos iš
radimus sužinojo kompanijos 
prezidentas, generolas Lefferts. 
Jis pasišaukė Edisonų ir tarė 
jam: “Jaunas žmogau, aš no
riu nupirkti jūsų išradimų. 
Kiek, jūsų manymu, jus už tuos 
išradimus turėtumėte gauti?”

$40,000

“Aš buvau nusitaręs”, sako 
Edisonas, “kad, turint galvoj 
įdėtų darbų ir praleistų laikų, aš 
už savo išradimus turėčiau gau
ti $5,000, bet reikalui esant su
tikčiau juos atiduoti ir už $3000. 
Tačiau kritišku <momentu man 
pritruko drąsos paprašyti tokių 
didelę pinigų sumų, ir todėl aš 
pareiškiau: “Generole, aš norė
čiau, kad jus padarytute pasiū
lymų’.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalėdinio Kliubo Čekiai
Greit Bus Prirengti
Jau tik dar trys savaites pasiliko užsimo
kėti šių metų kliubo sąskaitą.
Būtinai ateikite ir užsimokėkite iki dienos, 
taip kad jus neprarastumėt nuošimčių ant 
jūsų pinigų.

CENTRAL“ ' ' BANK
1110 West 35th Street,

• TRUSTINfi KOMPANIJA
VALSTUINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

i
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Tarp Ghicagos1
Lietuvių )

NAUJIENOS, Chicago, III.

1 sportininką i dėvės spalvotas ke
puraites, sulig savo vardo. Šie 

j visi laktai liudija, kad šis po- 
j kilis bus labai linksmas ir įdo

mus. — Aš ten busiu.

Cicero

S. L. A. 6-to Apskričio 
besbolininkų pokilis 

įvyksta šį vakarą
Cicero

išį vakarą, 8 vai. vak. visi 
Mildos svetainę, kur susirinks 
musų gražiausia jaunimas; 
sportininkai, besbolininkai, me
nininkai ir visi kiti “ikai”. Kiek 
man teko sužinot, tai progra
mų dalyvauja: p-lė V. Stradom- 
skaitū, tenorai J. Kaulas, J. 
Seresevičius ir basas F. Jaka- 
v i eitis.

Nepaprasta programo dalis į da jau pilnai bus galima naudo- 
buvo paskelbta vietoj. Musų1 ti sceną.—K. P. Deveikis.

\

BU

stengi5- 
kainus.

SPECI-

Mes užlaiko'/ne dideli pasirinkimą plumbingo fixturiu ir reikmenų uz dideli 
sutaupimą. Musų obalsis yra: KAINA, KOKYBĖ IR PATARNAVIMAS.” 
Duokite mums progos tai jums įrodyti. Leiskite mums apskaitųuoti ir su
taupinti jums pinigus ant Apšildymo Planto ir visų plumbingo ir apšildy
mo reikmenų. Ar jus patys jsidėsite apšildymo plantą, 'mes dėl jus įdėsi
me, jus visuomet gausite tas pačias patenkinančias pasekmes. Kiekvienas 
plantas, kurį mes parūpiname, yra garantuotas, kad apšildys jūsų kamba
rius iki 70 laipsnių šalčiausiaine žiemos ore, be pilno kurenimosi.

MUSU
ALIŠKUMŲ

Mes garantuojame jums 70° sveikos šilumos 
dėl jusy komfortu ir saugumo

Draugystės Lietuvos Kareivių 
vakaras jau čia pat. Jeigu tik 
oras bus palankus, tai vakaras 
bus sėkmingas. Visi bus pa
tenkinti.

Štai kodėl draugijos nariai 
biznieriai teikia didelės para
mos. Vieni garsinasi progra- 
me, kiti duoda reikmenes ba
liui, kad užtikrinti draugijai 
gražaus pelno iš parengimo.

Dešimtis draugų gauna po 
aukso žiedą iš draugijos už tai, 

aes 1 a"j kad per dešimtį metų neėmė 
oncel‘ pašalpos' iš draugijos. O gavęs 

dovaną, kiekvienas jaučiasi ge
rai.

Toliaus senesnieji lietuviai 
bus pilnai patenkinti per porą 
valandų ramiai sėdėdami ir tė-

1 mydami lošimą veikalo “Netikė
tas sugrįžimas”— vaizdelio iš 
vedusių gyvenimo. To vakaro 
vaidilos, su p. Dunduliene prie
šakyje, deda pastangas pasiro
dyti kuo geriausiai. Ir aš esu 
tikras, kad jie neapvils publi
kos.

Vaidinimui pasibaigus, bus 
šaunus šokis. Čia tai jaunųjų 
pasirodymas: kuris gali šauniau 
suktis. O suktis visi gali, jei- 

jgu yra gera muzika. Ir šiam 
vakarui muzika kaip tik bus 
viena geriausių. Ją parūpins 

iD. L. K. Vytauto benas.
Tai matote, kad viskas yra 

tvarkoje.
Dabar žodis pačiai publikai. 

Susimildami, bukite laiku, nes 
i lygiai 7:30 valandą prasidės 
! vaidinimas. O kai anksčiau pra
sidės, tai anksčiau pasibaigs. Po 
to bu$ šokiai. Gi prie jaunuolių 
ir seniams bus progos pasilinks
minti. Tai bukime visi laiku.

—Draugijos koresp.

veikalo
Kaip

žinotina lošėjams 
“Netikėtas surgįžimas”. 
yra sutarta, tai praktikos turi 
įvykti sekmadienį. Bet turiu 
pranešti, kad nebus galima nau
doti scenos (steičiaus), nes ita
lai turės praktiką, ir jų 1____
tas įvyksta vakare. Todėl, jei
gu sutarsite kur kitur turėti 
praktiką, tai jau tamstų pačių 
reikalas. O kitą sekmadienį ta

Per daugelį metų musų pirkliavimo su Lietuviais, mes visuomet 
mes duoti musų geriausį patarnavimą už teisingas ir prieinamas 
Pasekmė yra tokia, kad mes turime tūkstančius patenkintų Lietuvių kostu- 
merių, kurie visuomet ateina pas mus, kai jiems ko nors prireikia Apšil
dymo, Plumbingo, ar Elektros srity. Patenkintas kostumeris yra geriausia 
rekomendacija, ir tai yra musų rekomendacija jums. Mes trokštame patar
nauti ir jums ir pridėti jūsų vardą prie musų jau skaitlingo būrio gerų 
draugų. Duokite mums progos ir mes parodysime savo draugiškumą 
teikdami jums geriausį patarnavimų.

Didelis Išpardavimas 
Frontiniy Sety 

Kainos nuo $59 ir aukščiau 
Lietuviai Setų Išdirbėjai

Mes padarėm 10 dienų didelį bargeną: per pusę pi
giau nupirksit pas mus, negu kitur. Mes dirbtuvės 
kainomis parduodam, nes mes patys juos išdirbam, 
tai mažai išlaidų turim, galim pigiai parduoti.

Dabar mes turim savo dirbtuvėj parodą 
Kaip tvirtai musų setai yra padaryti, pamatysit 
patys koks skirtumas yra. Katrie mylit pamatyti, 
kaip setus išdirbam, taį visus lietuvius kviečiam at
silankyti ir pažiūrėt musą setų dirbtuvės ir krau-, 
tuvės. Atsilankykit visi.

Archer Furniture Co.
4140 Archer Avė.

Tarp Francisco ir Richmond St.
Telefonas Lafayette 9733

Joe Kazikaitis, Savininkas

SPORTAS
Atsidaro Health Atleti

kos kliubas

rytoj Health Atletikos kliu- 
b3 (814 W. 33rd St.) bus la
bai įdomus programas. Mat, 
atsidarys treniravimosi sezonas, 
kuris tęsis per visą žiemą. Ati
daryme žada dalyvauti daug 
ristikų ir kitokių atletų. Tre
niravimosi prasidės apie 3 va
landą po pietų. — N.

LIETUVIŠKAI
Radio Programas

Per Radio Stotį
WHFC

■ 228:9 metru arba
1319 kilocycles

Nedelioj po pietų nuo 4:30 iki 5 v
———— II  

U

Programą duoda

Jos. F. Budrik, Ine.
Radio Krautuvė

3417-21 So. Halsted St.
kuri parduoda visus gerus “Standard” Radios: Majestic, 
Zenith, RCA. Radiolas, Sparton, Atwater-Kent, Howard, 

Victor, etc.
Tel. Boulevard 4705

VIENAS Iš

Mes atliekanie visokius pa
taisymo darbus. Leiskite 
mums pataisyti jūsų boilerį 
ar furnasą. Mes užlaikome 
pilnų pasirinkimų grotų, da
lių ir reikmenų. Mes sam
dome tik geriausius paty
rusius darbininkus ir kiek
vienų darbų garantuojame. 
Jus vis dar turite progos įsi
vesti garo ar karšto vandens 
apšildymo plantą. Jūsų pe
čiaus ar furnaso nereiks iš
imti iki nebus užbaigtas 
darbas prie naujo planto, 
taip kad jums nepriseis būti 
be šilumos. Pašaukite musų 
artimiausią sankrovą ir vie
nas iš musų inžinierių ateis 
ir duos jums apskaičiavimą 
ir patars jums be jokių pa
reigi) iš jūsų pusės.

Sol

Ii *
J a lt \t?v ’

£rr ■y \
—...

Ellis &, Sons, inę
West Side Sankrova

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

Atdara Utarn., Ketvergo, Subatos vakarais

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

Tel. Victory 2454-55-56
Atdara kas vakarą iki 8.

North Side Sankrova
3945-47 Lincoln Avenue

Arti Irving Park Blvd. Lakeview 8200
Atdara Utarn., Ketvergi), Subatos vakarais

Aplankykite musų gražius šioruimius visose musų sankrovose.

Asmeninio Patarnavimo Sankrova

Geresni

OVERKAUTAIV

Už Mažiau Pinigu!

Jus privalote pirkti geriausį galimą 
overkautą—už žemiausiai galimą kainą. 
ČIA jus rasite tūkstančius naujų over- 
kautų visų naujausių audeklų, spalvų, 
paternų visokio didumo ir modelių. Jįe 
yra patys geriausi visoje šalyje—pada
ryti išdirbę jų, kurių vardai yra paskilbę 

. delei jų puikių drabužių. Jus čia galite 
tikrai sutaupinti nuo $5 iki $15 ant jūsų 
naujo overkauto. MES TAI GARAN
TUOJAME! Ateikite ir patys pamaty
kite kaip žemos čia yra kainos. Kuppen- 
heimer Overkautai yra specialė ypatybė.

VAIKŲ DRABUŽIAI
Siutai ir Overkautai Geriausios Kokybės

Del vaikų kiekvieno didumo ir amžiaus 
mes pasiūlome augščiausios kokybės siu
tus ir overkautus už pinigų sutaupimo 
kainas. Kiekvienas naujas stilius ir mo
delis, kokį vaikas mėgsta, yra čia. Atsi- 
veskit savo vaiką.

SPECIALeS vertės po

$40, $45 $55
SIUTŲ IR OVERKAUTŲ

VYRŲ REIKMENYS
Marškiniai—Skrybėlės—Kaklairaikščiai

Musų vyrų reikmenų departamentas 
yra pripildytas iki lubų gražiomis naujo
mis prekėmis. Jus busite patenkinti pa
sirinkimu ir daugiau, negu patenkinti 
žemomis kainomis.

PATENKINIMAS GARANTUOTAS

TURNER BROS
COR. HALSTED at ROOSEVELT

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais, Nedaliomis iki 1 v. p. p

KI

t?
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NIGHTMARB
and SLEEPLESSNESS

Paskirk 3 dienas išbandymui DYKAI
Ar jūsų miegas neramus ir su
trukdomas sapnais arba jūsų 
sugedę viduriai naktimis nelei
džia jums atilsėti? Mes kvie
čiame jus musų lėšomis įsitik- 
rinti, kaip Trinero Kartusis Vy
nas pergali nevirškinimą ir su
kietėjimą, grąžina sveiką, ra
mų miegą ir poilsį.

Atsimink, kad kroniškas sukie
tėjimas mažina gajumą ir at
sparumą slogoms ir kitoms ne
galėms ir ligoms. Pasinaudok

DABAR IŠSIŲSK NEMOKAMO SEMPELIO KUPONĄ!
1333 So. Ashland Avė., Chicago, 111, 

pašto išlaidas, 3 dienų bandymo butelį

šiuo pasiųlymu pirm negu per- 
vėlu. Leisk mums jums pasių
sti su musų pašto išlaidomis 
trijų dienų bandymo butelį tos 
gyduolės iš Kalifornijos vyno 
klaskaros ir kitų medikalių žo
lių ir šaknų, link ’/j vai. prieš 
valgį, kaip nurodyta, ir tėmyk, 
kaip jis padidina vidurių sulčių 
tekėjimą ir kaip krakmoliniai 
maistai lengvai virš kiną m i. 
Bandymo buteliai tik per paš
tą. Rašyk šiandie. Didelis bu
telis $1.25 visose aptiekose.

jos. Triner Co., Dept. 24,
Atsiųskit dykai, apmokėję 
Trinerio Kartaus Vyno.
Vardas
Gatvė . Miestas .... ....... Valstija

ŠEIMYNIŠKA VAKARIENĖ IR ŠOKIS
----- Rengia------

Draugystė Atgimties Lietuvių Tautos 
Moterų ir Vyrų

Subatoj, Spalio-October 26 d., 1929 m.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Tautiškos Parapijos Svetainėj,
3501 So. Union Avė.

Kviečia visus KOMITETAS.

BALIUS
—Renga—

Draugystė Susivienijimo Broliu Lietuvių

Sekmadienyje, Spalio-Oct. 27 d., 1929
DIEVO APVE1ZDOS PARAP. SVETAINĖJ

Pradžia G vai. vakare Įžanga 50c. ypatai
Kas ateis į šį vakarą, tai galės įstoti į viršminėtą Draugystę 

už dyką.
Nuoširdžiai kviečia visus vietos lietuvius atsilankyti

RENGĖJAI.

Iškilmingas

Rožinis. Beiliu.s
Sekmadieny, Spalio-October 27 d.

G. M. CHERNAUSKO SVET., 1900 So. Union Avė.

Pradžia 5-tą vai. vakare.
Muzika susidės iš gerųjų Lietuvos Muzikantų. Rengia Liet. Pilie
čių Brolybės Kliubas. Atsilankiusieji bus priimami į Kliubo narius 
be įstojimo mokesties. Kurie atsilankys, visi bus užganėdinti.

Kviečia KOMITETAS.

15tas Metinis Šokis
Rengiamas Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpos 

Kliubo, Cicero, III.

Subatos vakare, Spalių-October 26 d.
Liuosybės Svetainėj
49 Ct. ir 14 St., Cicero, III.

Puiki muzika ir geras patarnavimas 
Pradžia 7:30 vai. vakare 

Įžanga 75c. su padėjimu drapanų

JONIŠKIEČIU L. K. KLIUBO
Rožinis Balius

— įvyks —

Sekmadieny, Spalio-October 27, 1929
Lietuvių Auditorium, mažojoj svet.,
ant 1-mo aukščio, 3133 So. Halsted St.
Programą išpildys: p-lės J. Gricaitė, B. Briedžiutė, B. Andre- 

junaitė, A. Ančiutė, p-nia Dočkienė ir R. šniukas. šokiams grieš 
linksmas jaunuolių orkestras. Skrajojama krasa ir dovanos. Visi 
kviečiami atsilankyti j minėtą balių. Atsilankiusieji bus pilnai pa
tenkinti. Durys atsidarys 5:30, balius7 prasidės 6-tą valandą vak. 
Įžanga 50c. ypatai. Kviečia KOMITETAS.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

V anagaitis-Margu 
tis Chicagoje

Radio
Reikia pripažinti, kad 

šiuo laiku pasiekė aukšto 
bulumo. šių metu vėliausi 
gerinimai radio srity teikia 
ro malonumo klausytojui.

Pereitą antradieni man 
si laikė užeiti Į 
radio krautuvę
sled St., kaip tik tuo laiku, 
kada iš stoties WLS. buvo duo
damas l>3tiivių programas.

Budriko krautuvė pilna jvai- vo paskelbęs kontestą populia
riausių išdirbysčių nulių, įvai- rūmo Chicagos policininkų tar
nausiu medelių ir visokių kai
nų, nuo šimts dolerinių iki tūk
stantinių. Smagu 
tani lokį gražų 
rinkimą. c

radio 
to
pą- 
tik-

pa-
F. Budriko

Po golfo turnamento ir “var 
keišeno” Tabor Farmoj p. Va
nagaitis sugryžo į Oiicagą. 
Skubiai redaguoja “Margutį”, 
kurį pavėlavo išleisti, bet, sako, 
buviąs įdomus nors suvėluotas.

Dzimdzi 
fotogra-

Rep. (

Tas No. pašvęstas 
Drimdzi. Tilps gražių 
lijų ir muzikos.

Padėka
Pirm kurio laiko dienraštis 

Chicago Evening American bu

ir malonu ma- 
ir įvairų pasi-

Grįžtant prie pereito antra
dienio programo, galima drą
siai pasakyti, kad jis buvo ypa
tingai geras ir puikiai išpildy
tas. Latvių artisto p. Brunval- 
do gražus ir galingas baritono 
'alsas padarė gilaus įspūdžio. 
Steponavičiaus ir Byansko or
kestras šį syk man labiausiai

pe. Dienraštis skyrė dešimtį au
tomobilių kaip dovaną tiems de
šimčiai policijos departamento 
narių, už kuriuos kon teste bus 
paduota daugiausia balsų. Kon- 
test'3 dalyvavo ir p. Joseph 
Mitchell, tarnaująs detektyvų 
biure. Dabar, kontestui pasibai
gus, jis dėkoja už paramą, ku
rią suteikė jam lietuviai, štai 
jo laiškas:

Daugeliui savo draugų, —
Aš, Juozas Mitchell, noriu 

padėkoti visiems savo drau
gams, kurie parėmė mane ma-

Rengėjai lietuvių valandos i no vajuje ryšyje su Chicago 
per radio, būtent Majestic kom- Evening American policininkų 
manijos atstovas p. J. Budrikas populiarumo konteslu.
ir diebraštis Naujienos, užsi- Per šį dienraštį mano drau- 
tarnauja didžiausios lietuvių gai prašė Chicagos lietuvius pa
baramos už tokį gražų suma- remti
nymą, kaip lietuvių radio va- kimo pasirodė geresnės, negu 
landa.

Per šį dienraštį mano drau-

mane. Pasėkos atsišau-

Vienas iš rėmėjų.
tikėtasi. Balsų prašiau ir bal
sus gavau. Daug jų — ir tik-

’xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M ' t
Ml 5Neaprubežiuotas

Pelnas
ATVAŽIUOKITE—PAMATYKITE

Kazwell Spring Forest Subdiviziją

Dideli lotai parsiduoda pigia kaina, palyginus su kitais 
Chicagos miesto pakraščiais. Laikas bus’ naudingai suvar
totas nuvažiavus į Spring Forest Subdiviziją. dėl persi-

Nusipirkęs lotą, sutaupysi pinigų. Musų lotų kainos yra 
žemesnes negu kitur, čia yra visi miesto parankamai: 
gasas, elektra, gatvekariai, geležinkelis’ ir cementiniai 
vieškeliai.

Išpardavimas subatoj ir nedėlioj, 
Spalio-October 26 ir 27, 1929

SMANDAUSKIO REZIDENCIJA
Jau šimtai lietuvių šeimynų nusipirko čia lotus, šiame 
paveikslėly parodomas nupirktas namas. Randasi ir dau
giau panašių namų, kuriuose šeimynos dabar linksmai 
gyvena, z
Del persitikrinimo kviečiame atlankyti musų koloniją, ku
rioje pamatysite daug kasamų skiepų statymui naujų re
zidencijų. Tai yra faktai ir jie yra aiškesni, negu žodžiai.

P. Kazwell & Co
(S. P. Kazlauskas ir Kazvvell tai ta pati ypiata)

2839 W. 63rd St., Chicago
Telephone Republic 8899

SUBDIVIZIJOS OFISAS: '

Archer Avenue ir Spring Street
SPRING FOREST, ILL.

rai pasakius, gavau 2,775,000 
balsų.

Nors aš nesu laimėtojas pri
zo, vienok turėjau garbės sek
ti visai arti tuos, kurie laimė
jo. Turėjau taipjau didelio ma
lonumo ir pasitenkinimo iš to, 
kad mane parėmė taip daug 
draugų. Taip, gauti tiek daug 
balsų yra pakankamas įrody
mas, kad aš turiu daugelį ge
rų draugų. Ir pasinaudoju šia 
proga išreikšti širdingiausią pa
dėką visięms.

Jūsų dėkingas draugas.

Phone Virginia 20 54

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo x

* KONTRAKTORIUS $
so. Roekwell Si. Chicaro, III

Negirdėtas Spektaklis, Koncertas, 
ir Balius

Rengia Rusų Draugija “Znanije”

Nedėlioj, Spalio-Oct. 27,1929
WALSH HALL. kampas Milwaukee ir Noble St.

Pirmą sykį Chicagoje Teatro “Petraška” artistai pastatys

“Jaunikis ir Papūga”
Komišką operetę su dainomis ir šokiais (Daugiausia juoko!) 

Rusiški ir amerikoniški šokiai iki vėlaus laiko. Geras orkestras
Salė atsidarys 4 v. dieną. Operėtė prasidės lygiai 5 vai. 

Tikietai: iš kalno 50c, prie kasos 65c. Tikietai parsiduoda draugijoj 
“Znanije”, 1902 W. Divisięn St.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Buk Prisirengęs
Vj Ar bus Majestic jūsų na-
/ muose šiose Kalėdose ?

Štai yra kliubo pienas, 
4//S kurio pagelba jus turėsi
mi© te Radio ir juo , grosite 
1Kalėdų rytą.

r

PHONE
Normai 9431

MODEL 91 MODEL 92

$137=
LESS TUBES

CHICAGO’S 
LOWEST 
TERMS

LESS TUBES

Klauskite Art apie šį 
naują pieną. Del tuo- 
jautinio pristatymo bi
te kurio Majestic mo
delio jus įmokate tik 
$10.

Model 92 
Shown Above

Liberal 5 
allowance on 

your dd 
musical 

instrument

M

2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ATDARA KIEKVIENĄ VAKARĄ IKI 10 VAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

EUDEIKIO IŠTAIGA
Geriausiai ir Mandagiausiai Patarnauja Laidotuvėse

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

Jųs 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- 
džiausj pasirinkimą grabų ir patyrusius graborius.

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

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

GRAB0R1AI
Didžiojo Ofiso Telefonai: Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Telephone Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero, III.

Telephone Cicero 3794
3201 AUBURN AVĖ. Tel. Boulevard 3201
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moteriške. Bet tai yra tik si
jojimas visų galimų gauti pėd
sakų, o ne tai, kad butų prieš 
policininką įrodymų.

licijos viršininko Levy gegu
žės 25 dieną š. m.

Gaisras mokykloj

Graboriai Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Nusižudė pralošęs
Nusižudė Fred Stėvvart, 

Evanstono realestatininkas, pra
kišęs biržos spekuliacijoj liku
čius savo turto ketvirtadienį, 
spalių 24 d.

Doody nuteistas mirti
■ ■■ ...... —

Prisaiki n tųjų teismas išnešė 
nuosprendį, sulig kuriuo Willic 
Doody turės mirti elektros kė
dėje už nušovimą Berwyn po-

Kilo gaisras St. John para
pijines mokyklos beismante, 
5129 So. Throop st. Nuostolių 
$2,000.

Bridgeportas

PRANEŠIMAI
Įrašiniai iš Lietuvos

Areštavo 5,333 auto
mobilistus

Per keturias dienas — nuo 
21 iki 24 spalių — areštuota 
5,333 automobilistai už tai, kad 
jie nepildė trafiką patvarkymų.

Moteris užmušta, areš
tuotas policininkas

Rasta lavonas p-nios Eve 
VVaddington, 35 metų. Moteris 
buvusi turtinga ar bent lauku
si paveldėti didelius turtus. Ry
šy su tuo areštuota policinin
kas John Merr, kuris tarny
bos pareigas ėjo apielinkėj ir 
kuris, sakoma, draugavęs su

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

— Sekretorius T. Rypkevičia.

Joniškiečių L. K. Kliubo rožinis 
balius įvyks sekmadieny, 27 d. spa
lio, Liet. Auditorijoj, mažojoj svetai
nėj, 3133 So. Halsted St. Visi kvie
čiami atsilankit Į balių; šokiams 
grieš linksmas jaunuolių orkestras, 
bus gražus programas, skrajojanti 
krasa ir dovanos. Atsilankiusieji 
bus pasitenkinę Joniškiečių parengi
mu. Įžanga tik 50c ypatai.

—Komitetas.

Si mano Daukanto Draugijos meti
nis maskaradinis balius bus sekma
dieny, spalio 27 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Pradžia 6:30 vai. vakare.

Visi nariai būtinai privalote daly
vauti; už nebuvimą bausmė pagal 
Draugijos įstatus. —P. K. nut. rast.

Šiuomi pranešu gerbiamai 
Chicagos lietuvių visuomenei, 
kad gavau žinią, jog lašiniai ir 
kitokie mėsos produktai atėjo 
iš Lietuvos. Todėl tamstos esate 
kviečiami, kurie mylite, atvyk
ti ir pasipirkti gardžios mėsos, 
ką tik atvežtos iš Lietuvos.

Taip pat galėsite gauti iš 
Lietuvos įvairios rųšies labai 
skanių Birutes saldainių, gin- 
įąro karolių, brasletų, špilkų ir 
kitokių dalykėlių. Užlaikau taip
gi saldžio medaus ir gardžių 
grybų. Krautuvė kasdien atda
ra iki 9 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 vai. iki 4 po pietų. Vi
sus kviečiu atsilankyti.

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangs todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Aubum Avė
CHICAGO. ILL.

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

Pastaba: Maso ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

J. Lulevich 
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas 

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui. 
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III. 
Tel. Victory 1115 

O-----

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161
——O>—

Rez. 6600 South Art estą n Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Įvairų s Gydytoj aj
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4681 South Ashland Avenui 

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

Rez. Tėlephone Plaza 820fl

KRA1PĖD0S 
RESTAURACIJA

Gardus lietuviški ir kitokį valgiai, 
taipgi mandagus patarnavimas.

Užeikite

A. GUDELIS,

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

750 West 
31st St.

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

Chicago, III.
Tel. Victory 6122 

(Apg.)

S. D. LACHAVICZ

804 W. 31st St. Didis Liudijimas
Apie

Dievo Karaliją

Tire 
zing.

Baterių aptarnavimas 
Phone Boulevard 2854

Joseph Witolds 
and Battery seryice. Vulcani- 
Naujos batarės garantuotos ant 

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

Lietuvis savininkas.
3647

DEŠIMTIES METU ATM - 
NIMAS

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aidu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
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

|« i ■ ... i —

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPEOIALISTAS

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Saite 296, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvrick 0624

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

valandai po pietų — -.o--..... -

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
VALANDOS:

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 19 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 2880
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki* 9

Nedėlioj pagal sutarti -o-------

Nuo 2
Nedėlioj

iki 4:80 ir nuo 7 iki 10 
nuo 2:80 iki 4:80 po piel

Telefonai Canal 1464

Lietuvis Graborius ir 
Balsamųotojas

2314 W. 23rd PL 
Chicago, IU.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516 
—O—

Dr. Šimaitis,
Naprapatas 

išgelbėjo nuo 
sunkios operaci
jos mano • seserį 
Marytę, kuri sir
go pen e s a i d e. 
Jau 3 metai pra
ėjo nuo išsigydy- 
mo, ji yra sveika 
ir po šiai dienai. 
Dėlto, kad mano 
seserį išgydė ir 
aš kreipiaus pas 
Dr. Šimaitį, nes 
aš nuo pat kudi-

___ kystės sirgau šir
dies liga, gydžiaus pas daug dakta
rų, buvau ir ant ūkės išvažiavusi, 
bet pasigydyti negalėjau. Viską iš
mėginusi, susitarėme su sesute Ma
ryte, vieną dieną ir nuvažiavom pas 
Dr. Šimaitį. Jis išklausinėjo mane, 
išekzaminavo Naprapatijos mokslo 
budu ir gydė; paėmiau 23 Naprapa- 
tiškus gydymus ir pagyjau. Dabar 
aš ir mano sesutė esame sveikos, vi
siems patariame tokiomis ligomis 
sergantiems eiti ir gydytis pas Dr. 
P. P. Šimaitį, po numeriu 2346 W. 
69th St., Chicago, III., prie Western 
Avė.

Liudijame savo parašais Maryte ir 
Verutė Duršaitės, 2038 W. 22nd PI., 
Chicago, UI.

Iš Radio “NV-O-R-D^* Stoties

PETRO MAČIUKEVIČIAUS

.k...: J .
sūnelio Petrelio, ku- 
netikėta ir nelaukta 

tapo nušautas spa-

Mieliausio 
ris mirė
mirtimi - 
lio 26 d., 1 vai. po pietų, 1919
m. Buvo vienatinis ir mieliau
sias tėvų sūnelis ir sesers bro
lelis. kuris galbūt daug ką ge
ro butų nuveikęs tėveliams ir 
sesutei ir visai žmonijai. Nors 
praslinko jau dešimt metų kai 
musų sūnelis ir brolelis ilsis 
šaltoj žemelėj, bet musų širdis 
niekuomet 
Kaip butų 
sų Petrelis 
tarpe. Bet

negali jo užmiršti, 
linksma, kad mu- 
šiandie butų musų 
jau nėra vilties ir 

jau mintys kaupiasi, kad ir
mes nukeliausime pas numylėtą 
sūnelį Petrelį, kuris ir mus pri
ims pas save į šaltą žemelę.

Dr. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615

Tel. Harrison 1950

TARPTAUTINIS BIBLIJOS
tirinetoju susivienijimas

Su nuliudimu

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai i' v
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
' CHIclcO. IįL.,.j

------------------ i •>

IGN. J. ZOLP

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashlaad Avenie 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Drexel 9191 ,

DR. A. A. ROTH
Rujbar Gydytojas ir Chirurgas

Specialistai moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS

1646 W. 46tb St.

CHICAGOJ

1327 So. 49 CL

Telefonas 
Cicero 8724

Telefonas 
Boulevard 5208

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

Tel. Lafayette 4146 A
VALANDOS:

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

Canal 0084

Dr. K. NUKKAITIS
Optometristas 

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

DR. M. T. STRIKO! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany A venas 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbonv St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

Lietuviai Gydytojai

DR; A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 Š. 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: t

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

11

M. D.
209 

St. 
vak.

A. MONTV1D, 
1579 Milvvaukee Avenue, Room 

Kampas North Avė. irRobey
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8

Tel. Brunsvrick 4983
Namų telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

J. p' WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St. 

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Kodėl tas neramus, nervuotas, 
“pavargęs” jautimasis? Jus ser
gate ir jus tai žinote, bet tik ne
norite prisipažinti. Kiekviena 
liga^ turi priežastį. Atraskite 
priežastį ir atsikratykite jos ir ta
da liga visai išnyks. Tai tokis 
yra mano būdas, kurį aš išmokau 
1906 m. Berlino universitete ir 
kurio nuo to laiko aš laikaus su 
nepaprastomis pasekmėmis.

VALANDOS:

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

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

PROGRAMAS

Nedėlioj, spalio 27 d.
Nuo 2 iki 4 vai. po pietų 

(Standard time)
Bus orkestrą, choras, kvartetai, solo 
ir kalbės F. Zavist temoje: “Dievo 
Karalija”. Bus taipgi pasikalbėji
mas Naujadienio su šviesanešiu.

FRANCIŠKUS ALEKNA

.Juozas, Marijona ir Sesuo 
Mačiukevičiai.

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

LISTERINE 
. THROAT 
b TABLETE 4

Vtfub«rt Pharmacal Co., Sjint Louh, U. S. A.

Garsinkiies Naujienose

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 24 dieną, 3 valandą po 
piet, 1929 m., sulaukęs 60 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Rokiškio apskr., Onuškio par., 
Dldsodės kaime. Išgyveno Ame
rikoj 20 metų. Paliko didelia
me nubudime moterį Karoliną, 
sūnų Joną, dvi dukteris — Zin- 
ci ir Emiliją, marčią Eleonorą, 
brolio sūnų Nikodemą Alekną, 
o Lietuvoj dų brolius — Anta
ną ir Benediktą. Kūnas pašar
votas randasi 3240 W. Ever- 
green Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
spalio 28 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Mykolo parapiios 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv.. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Franciškaus Alek
nos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys 
Marri ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachavich, Phone 
Ruosevelt 2515

Phone 
Hemlock 9252

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

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotoj as
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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

TeL Kenvrood 9107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Brunsvvick 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. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyje 

Room 1592 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

ĮvairusGyd^ojaj
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

a

_____ Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akiniu dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį.
Koplyčia

Chas 
Syrewiczę Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

M.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

JOHN B. BORDEN
(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

25Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarą 

Rez. 8201 Sonth Wallaee Streat

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

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviam^ žinomas per
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 19—12 pietų 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph

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
Graboriai

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Piatt BIdg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

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

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų ĮRoom 8. 
Phone Canal 0523

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

6800

Phone Franklin 2466

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 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. dieną Telephone Central 6926 

Phone Midwny 2880

Dr. J. A. Roth
Gydyto jas-Chirurgas

Vyrų ir moterų ligos
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 6481

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

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 19C0 S. Union Avė, 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

906
920
925
926
938
943
947

Cznglis Adolf
I n va usk i A n ton i 
Jurovichas Frunas 
Kausseklis Frau B 
Macenskoes Jonas

' ~ —     " v- ”
960 Vembre Marcei
961 Vitkauskui L
965 Zamaravicius B

NAUJIENOS, Chicago, III šeštadienis, spalių 26, 1929

Nelaimė laidojant 
Oną Pocienę 959

Pukelieni Mrs M 
Šlapelis Siman 
Stankus J
Urbi tas Kazimeras

A. COMIACOFF
Balėtinė mokykla šo
kiu ir muzikos visų 
dailės formų. Klasinių 
“Toe,” Charakteringų 
Akrobatinių, Rusiškų 
Ispaniškų, Orientalių 
Moderninio Baleto šo
kių klasės dėl suaugu
siu ir vaikų, profesio 
natų ir pradinių. Trys 
lekcijos duodamos pra-

'Trys moterys ir vienas vy
ras tapo sunkiai sužeisti 
ketvirtadienj palydžiant. Onos 
Pocienės kūną į kapines.

Ties \Vestern avenue ir 60ta 
gatve trokas Įvažiavo Į auto
mobilį, kuris važiavo laidotu
vių procesijoj. ___

Sunkiai sužeistos vra: Mrs. įdžioje dykai.
1 17 m m-v 1218 S. Wabash Av. tel. Webster 3773Domicela Klimas, 17 m., gyv.

1435 So. Honore st., p-nia Kru-1 
konis, 44 m., gyv. 1157 South 
Albany si., p-nia Terese Tva
ri jonas, 2157 West 47th st.

Sužeistas taipgi Edward 
ler, gyv. 5203 So. Fairfield 
dii kęs kaip helperis prie 
ko, įvažiavusio Į laidotuvių 
ccsijų. l’rank Sclnili, (roko j 
draiveris, areštuotas. Jis gj^e-

Mil- 
ave., 
tro-

eistos moterys nugai
f;v. Kryžiaus ligoninę.

Laiškai Pašte

kur

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio,
padėta iškaba “Advertised Win- i 
dow” lobėj nuo Adams gat-1 
ves, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

9113 Brezovski Vinco

Bridgeport

Simano Daukanto Draugija, 
viena iš didžiausių draugijų 
Bridgeporte, rengia didelį Mas
karadinį Balių, kuris atsibus 
Spalio-Oct. 27, 1929, Chicago 
Lithuanian Auditorium. Daug 
dovanų bus duodama kas gra
žiausiai bus apsirėdęs. Girdėtis, 
kad daug rengiasi dalyvauti 
minėtam baliuje. Taippat pagei
daujam, kad kitų kolonijų, be 
skirtumo, visi Lietuviai atsilan
kytų. O prie geros muzikos 
linksmai laiką praleisim. Bukit 
visi!

Kviečia KOMITETAS.

Ji

SpeciaJiRfa« gydyme chroniftkų ir nauj.ii li
rų. Jei kiti negalėjo Jumle iigydyti, atsilan
kykit pas mane. Mano pilnas Ifiegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir Jei ad apsi- 
imsiu Jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iftegzaminavimo—kas jums yra.

RAMOVA
THEATRE

35 th and Halsted Streets

Nedėlioj ir panedėly, 
spalio 27 ir 28

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“The Hottentot
dalyvaujant

Patsy Ruth Miller
Edvvard E. Horton

M

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
“Shipmates”

Kalbančios žinios
Šiandie “Whispering Winds

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

Mes įvesime Į jūsų namų 
apšildymų 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.

k

ŽVAIROS AKYS ATITIESIAMOS
I 3 Minutes

<»
j

Be skausmo, 
Be ligoninės, .
Be nepatogumo

Tūkstančiai sėkmingai išgydytų jaunų vaikų ir suaugusių. Gražios 
pasekmės, žemos kainos. Musų patyrę specialistai taipjau išima 
rauplių žymes, randus ir odos ligas musų naujais metodais. Nežiū
rint kaip atkakli ir ilga jūsų liga yra, mes prižadame greitų pa- 
gelbų. Egzaminavimas dykai. Valandos 9 ryto iki 6:30 vak. Nedėlio- 
mis 10 iki 12.

CLASSIF1ED ADVERTISEMENTS
________________________________- - - - - . - - - -

Financial
Finanaai-Paekolofl

Automobiles For Rent

ralutino lAegzaminavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba 
W. Jack»on Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

Uoj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.
------>-0---------

20 St.

PO

fCLASSiFIED flįsTi
Lm ui . . ■<i»'n '»IW< aa>MME^

Educational
Mokyklos

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;

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PRIVERSTAS esu parduoti vienų 
iš dviejų karų — Lincoln arba Cad- 
dillac, abudu sedanai, 1925 m., gera
me stovyj, 9927 Michigan Avė. Tel. 
Pullman 4091.

O-------

PARDAVIMUI Reo trokas, lYt to
no sunkumo. Parduosiu pigiai, mažai 
vartotas, gerame stovyje. J. Gudas, 
1947 E. 75th St. 

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

PASIRENDUO.TA 4 kambariai, pe
čiais šildomi, naujai dekoruoti, elek
tra ir gasas, $15 j mėnesį, 6318 So. 
Aberdeen St.

IŠS1RENDAVOJA 2 storai. Gera 
vieta bile bizniui, renda pigi. 3937-39 
So. Keedzie Avė. šauk telefonų. La
fayette 2077.

Farms For Sale

REIKALINGA farma mainyt ant 
namo geroj apielinkėj. Kreipkitės 
ypatiškai arba laišku rašykit.

J. NAMON & CO., 
Mortgage Bankers, 

.2418 W. Marųuette Rd., 
arti Western Avė.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

BARGENAS De Soto 
kJVUUI unvui IUJUU

važinėtas, Imos klasos karas. Turiu 
parduoti iš priežasties išvažiavimo i 
kith miestų, šaukite po 6-tos vai. 
vakare. Tel. Hemlock 0010. Bartkus 
6609 So. Campbell Avė.

BARGENAS De Soto 1929 metų 
modelis, Sedanas, tiktai 10,000 mylių

RENDON 4 kambarių fialas, 2-os 
lubos, garažas, pigi renda. Gali ren- 
duoti vyrai arba moterys. 916 West 
31 st Place.

RENDA1 G kambarių flatas, naujai 
dekoruotas, elektra, maudynės, arti 
katalikų bažnyčios ir mokyklos dėl 
atsakančių žmonių renda tik $28.

4433 So. Union Avė.

73 akrų farma Stevens Point, Wis., 
ant upės kranto; cementinis kelias 
eina per vidur} farmos. Trobos vi
sos geros ir kiti įtaisymai. Savinin
kas mainys ant namo, priims lotus 
už pirmų jmokėjimų. Perkant reikia 
įmokėti $1000. 3852 S. Halsted St.

STUDEBAKER vėliausio modelio 
“President” 4 durų sedanas esu pri
verstas paaukoti. Aš vartojau karų 
tik devynius mėnesius ir yra gerame 
stovyje, tikrai kaip naujas. Origina- 

1 lis gražus užbaigimas, švarus išmu- 
! Šimas, sėdynių uždangos, 4 ratų brė- i 
kiai. Karas yra kaip dienų išėjęs iš, 
dirbtuvės. . . ‘

PARDUOSIU savo grojiklj pianą,! $475, nes man reikia pinigų. Karas1 
------ -- - — Tai ba- kainavo man $1950 trumpų laikų at

gal. Atsišaukite bile laiku nedėlioj.
2231 No. Kedzie Avė., Ist flat.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

suoleli ir 50 rolių už $75 
lansas morgičiaus.

8218 iCottage Grove Avė.
----- o-------

TURIU parduoti savo $850.00 gro
jiku pianų, suolelį, roles ir kabinę-! 
tą už $115.00, eash arba išmokėji-1 
mais. Jacob Hopsky, 6136 
Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

Furnished Kinims

MODERNIŠKAS kambarys ant ren- 
dos dėl vaikino, be valgio. Atsišau- 
kit subatoj po pietų arba nedėlioj 
bile valandų. 1637 S. Homan Avenue, 

Tel. Lafayette 3175

2L ^lr...Uzj PAS1RENDUOJA furnišiuotas kam
barys, šviesus, karštu vandeniu šildo
mas, telefonas. 4313 S. Maplevvood 
Avė. Tel. Lafayette 8756.

PARDAVIMUI 22 aki-ų vaisių far- 
Tna, visi vaisius nešantys. Naujas 
10 kambarių garu apšildomas namas 
ir miesto elektros šviesa. Dvi my
lios į rytus nuo Benton Harbor prie 
US.—21—31 cementinio kelio. Vi
sas farmos įrengimas, taipgi vištos, 
karvės, arkliai. Delei nesveikatos 
turiu išvažiuoti į Europą. Del pla
tesnių žinių rašykite, ar matykite 
savininką.

STEVE SURIN, 
R 2, Box 81,

Benton Harbor, Mich.

PAIEŠKAU merginos ar moteries . 
South' apvedimui nuo 25 iki 35 metų am- 

1 žiaus, esu našlys, turiu 3 vaikus, ma- ! v* • i iri _ i r-i ii • _ r-

PARDAVIMUI pianai mažai var 
toti, pigiai.

2616 W. 69th St. 2-ros lubos

PASIRENDUO.J A kambarys dėl 
vyrų arba merginų—ąu valgiu arba 
be valgio. 827 W. 33rd PI. (Užpaka- 

j liniame name 2-ros lubos).

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

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

i cottages, lotą, arba kas turit namą
RENDAVOJAME šviesu didelį rui-■ kituose miestuose, priimsiu kaipo 

mą dėl vieno ar dvieju vaikinų. Be pirmų {mokėjimų, atsišaukit pas
’ • r' 1 ! F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

žiausis 2 metų, krank Syolkin, 153 vaigį0 3343 So. Union Avė., 2 lubos;
So. 13 Avė., Maywood, 11).’

DORA pasiturinti moteris paieško 
draugo dėl gyvenimo, aš esu bizny
je vienai per sunku. Gali atsišauk 

PARDUOSIU savo $1,000 vaikinas arba našlys.
grojikli pianą už $85, Įskaitant' 1726 So> Ha,sted st- 

augštesni mokslų į vienus metus. Ame-1 suoleli ir roles. Cash ar išmo-
: rikos Lietuvių Mokykloje jau tuks- LsUninioz 
i tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
i įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
' įsigyti abelną mokslų. Savo būvi žy- 
; miai pagerinsite, kai busit abelnai 
I visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL. ----o

P A SI RENDU OJ A 3 f urniš i u o t i 
ruimai, 2 bedruimiai ir kitehen dėl 
moterų arba vyrų. 3613 So. Union 
Avė. (klauskite i.š fronto).

ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijas, darbas ko' 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš 
moksite. Mokykla dienomis ir vaka 
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos., 
FEDERAL AUTO ENG1NEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.I •

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Harthvare Co., 
RARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS. aavininktis
3147 So. Halsted ,9t.

Tel. Victorv 72f:

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taikau seniui. Permufinu { 
kitą vietą ir duodu patarimus dy 
<ai. Prirengia morgičius ant namų.

A. KAIR1S 
3230 So. Union Avė.

Phonfi Victurv 2740

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

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
Pabudavosime ir finansuosime, 

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

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

American Institute
720 State Lake Bldfl. .190 North State 8t.
Telefon STATE 5156 Chlcago, III.

Liberty Tailors
T. BRAZIS, Savininkas

Geriausia vieta kur galima pigiai nupirkti dra
panos, siutai, overkotai ir pavasariniai apsiaustai. 
Turim padarytų gatavai. <

Siuvam naujus pagal užsakymų. Taisom senus; 
valom ir prosinam.

Darbų atliekame geriausiai.
1403 So. 49th Ct.„ Cicero III.

Tel. Cicero 336 .. ..... . . .

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

1418 No. Wood st. ~—-—;--------- ;—r;-----------
Kreipkitės i Radio Sankrovų Susilauk pasisekimo SU 
______ _____________ Chevrolet

Miscellaneous
įvairus ir sumanus vyrai 

padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

sto-

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neriam vilnonius syeterius — 
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 fjo pietų.

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

Tel. Victory 3486

Energiški 
rasti proga

1 pažengimui 
i nepaprastus
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive 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 
karų ir geriausiu būdų juos parda
vinėti. HM

Kreipkitės kas dienų nuo 10 
ryto iki 4 vai.' po pietų.»

Hali

iš

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

3 9M. SKURINIS seklyčios setas $7.50. 
Kasiniai peniai $5, Dreseriai $5, Lovos $2. 
Daybeds $5, Kaurai $10, Aisbaksiai $5, Vir 
tuvčs kabinetai, virtuves setai, Valgomojo | 
kainb. setai.

GAUGER.
541 E. Olst St.. prie St. Lawrence. 
Atdara utarn.. katv. sub. vakarais.•z- • |

-----------------------------------------------------------------;

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Reikalaujam 22 vyrų
Mums reikia tuojau 22 vyrų 

2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, dėl naujo ir neaprubeziuoto pel- 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki, no> Gabus ir sumanus vyras 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai,! VJ. ... ,
su springsais ir matrasu, $39.75. 7; gali uždirbti $1000 ir daugiau 
šm. valgomoio kamb. setai $43. Kau-; j savaitę, 
rai visokio (lydžio. Dinette setai ažuo- ’ ,VY‘
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

PARDAVIMUI 5 ruimų rakandai 
2 pečiai gesu ir anglimis šildomi. 
Taipgi turiu parduoti kanarkas. 3703 
So. Halsted St. 2-ros lubos

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai visi kartu arba skyrium. Galima 
ir kambarius renduoti. Taipgi par
duodame 5 pasažierių Jevvett Sedan. 
Viskas gerame stovyje, nebrangiai. 
Greitam pardavimui. 2322 W. 72nd 
St., Tel. Republic 3464.

PARDAVIMUI žieminis pečius dėl 
minkštų ar kietų anglių. Parduosiu 
pigiai. John King, 7013 So. Maple
vvood Avė.

Automobiles

STASYS CIBULSKIS
ir

F. SABATAVIČIUS
Painters & Decorators
5234 So. Seeley Avė.

Tel. Prospect 3049
Tel. Hemlock 0653

Darbą garantuojame

Financial
Plnanaai-PruikoloR

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

* Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiua 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marahfield Ava.

ir

PASKOLINSIM nuo $60 iki $300 už 
2% nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD ...... . 
2231 West Division St.

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

$800
$275
$500
$260
$400
$400
$550

'28 Buick 5 pas. sedan ......... .................
'20 Paige Sedan 0 ratai —.................. ..
■29 Essex Sedan ......... ..............................
1927 Nash Coach speeial ............... ......
'29 Ford coupe ................... ........ .........
’29 Ford Roadster „i.... ............................
’28 Auburn Roadster ......................_...

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 S. Halsted St.. Triantrle 9330

PROGA.—Buick Master Six Seda
nas vėliausio modelio parduosiu la
bai pigiai, nes man reikia pinigų. Aš 
vartojau karų tik keletą tūkstančių 
mylių ir yra praktiškai naujas. Turi 
Senki s gerus balloon tairus, 4 ratų 

rėkius ir visą galimą įrengimą. Ka
rų reikia pamatyti, kad įvertinti. Pri
imsiu $300. Atsišaukite nedėlioj. 
2116 North Spaulding Avė., 1 apt.

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

NAUJI automobiliai pardavimui už 
dideli nupiginimų. Vėliausi modeliai.

2456 So. Michigan Avė
Phone Victory 5151

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žeinė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

merginai, arba vaikinui. 3301 Wallace kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
St., Tel. Boulevard 7963. , 2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd
-------------------------------------------------- mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
1425 So. Fairfielcb Avė.

Tel. Lafayette 0455

RUIMAS dėl vaikino — telefonas, 
maudyne, galima valgyt pasitaisyt. 
827 W. 34th PI. (1-mos užpakaly)

< RENDON didelis, šviesus kamba
rys, apšildomas, vedusiai porai arba

IŠSIRENDUOJA kambarys dėl vie-i 
no vaikino, prie dvejų šeimynų, su, 
valgiu arba be valgio. 4506 South j 
Talman Avė. 2-ros lubos.

i 2 AUGŠTŲ medinis namas, cotta- 
i ge užpakaly, $4,900. Išmokėjimais, 

5-4 kambarių, 6318 So. Aberdeen St.
I Engle\vood 0601.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba mainysiu savo| 
Rooming House 23 kambarių su na
mu, ant didesnio pridėsiu pinigų, jei
gu bus tinkama vieta: 3307 I^eMoyne

Į St., Tel. Albany 0594.

PARklDUODA Storas sale teatro 
— Malt and Hops, cigarų, cigaretų, 
kendžių, aiskriino ir papkornų.

6842 S. Racine Avė.

EXTRA. Pardavimui Lunchrui- 
mis, biznis išdirbtas, priešais dirb
tuves, parduosiu pigiai iš priežas
ties ligos, 1314 S. Cicero Avė. Ci
cero.

-----,o-----
6 KAMBARIŲ naujai remodeliuo- 

ta cottage. Maudynė, elektra, base- 
mentas, ir furnaso šiluma. Canal- 
port ir Halsted apielinkėj. Parduo
siu už $500 {mokėjimą, 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.

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

MAINOM, PERKAM 
IR PARDUODAM

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
morgičius ir farmas visuose miestuo- • 

! se ir valstijose. Taipgi skolinam pi-
, , . nigus ant 1-mu, 2-ru ir 3-čių mor-

PARDAVIMUl kendžių ir school Kičiu už 6 nuošimtį. Apdraudžiam 
reikmenų storas, pigiai. Renda $35 j nejudinamą turtą, automobilius ir ki- 
mėnesiui, 4 miniai gyvenimui. Pa- tus dalykus. Kiekvienam užtikrinam 
tyrsite vietoj. 3537 So. VVallace St. tik teisingą ir greitų patarnavimų, 

------------------------------------------------ i (|eį niuSų biznis pasididino. Su 
PARDAVIMUI bučemė ir grosemė; viršniinėtais reikalais kreipkitės y-

Atsišaukite tuojau į musų 
ofisų. Mes jums nurodysime 
planus, kaip jus galite uždirbti 
daug pinigų dirbdami pas mus 
visų arba dalį laiko.

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

labai pigiai. 5752 S. Racine Avė.

GROSERNĖ ir saldainių krautuvė, 
priešais mokyklų, senai biznis išdirb
tas. Parduosiu arba mainysiu ant 
lotų. 1505 So. 49th Ct., Cicero, III.

PASISKUBINK jei nori pelnyti 
gražų gyvenimų. Parsiduoda pigiai 
barbernė. 1726 So. Halsted St. ♦

patiškai arba laiškų rašykit.
J. NAMON and CO. 

Mortgage Bankers and Real 
Estate Inv.

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

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

REIKALINGAS darbininkas čeve- 
rykųs taisyti, kad ir mažai mokantis 
— pamokinsiu. 207 W. 47th St.

REIKALINGAS viršininkas. Krik
ščionis, su kapitalu, asmeningumu ir 
išvaizda gali gauti dalį pelningo biz
nio, 
gas. 
rius, pripratęs 
kalu ir tvark; 
1739 “ “ ‘

kuris parodė nepaprastas pro- 
Turi būti gerai patyręs biznie- 

s prie vedimo ofiso rei- 
;ymo pinigų. Naujienos, 

So. Halsted St. Box 1138.

Help Wanled—beinaie
Darbininkių Reikia

OPERATORKŲ ir siuvėjų ranko
mis, patyrusių ant dresių. Lipson 
Bros., 325 W. Adams St.

REIKIA patyrusių moterų Kortuo
ti vartotų popierų. Gera alga. Sanga- 
mon Paper Grading Co., 1449 South 
Sangamon St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

visą ar dali laiko 
rinkti drabužių, apatinių skal
binių ir namų reikmenų kostu- 
mierius dėl šios didelės', užtiki- 
mos išmokėjimų Įstaigos. Ne
šioti sempelius ar be sempelių.

Puiki proga dideliems uždar
biams.

FELDMAN’S
544 Roosevelt Road

Iš priežasties ligos parduodu Ko
teli prie Union Depot. Pelno atneša 
$400 i menesi. Gera proga tam, kas 
nori pasipelnyti be sunkaus darbo. 
Kaina $3,500, duosiu ant išmokesčio. 
Telefonuokit nedėlioj nuo 9 iki 12 
ryto, Dearborn 9629, reikalaukit M r. 
Young.

Karins For Sale
Ūkiai Pardavimui

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

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

šaukite
MR. QUIN, 

Tel. Randolph 5981 
dėl smulkesnių žinių.

160 AKRŲ Kane paviete, gera dėl 
pieno ūkio. Riebi žemė. Kaina $21,- .... , x . t, ,
000. $5,000 įmokėti, likusius per 10 1teng-i°Wi ?nt Semento xl}Iaku’ 
metų.

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

MODERNIŠKAS 5 kambarių me-

87Hxl25 pėdų lotas, furnaso Šiluma, 
ųžuolu trimuotas, $6,250.

9805 Lowe Avė. Tel. Beverly 8760

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas po 5 kambarius, 2 karų garažas, 

280 AKRŲ, medžiais apaugę. Del gazas elektra, maudynė. $5500 cash 
—2 ežerai. Visas ūkis jr $1500 pirmojo morgičio.

" * “ $15,000 - '
investmento. 2 ežerai. ’ 
aptvertas. Kaina $35,000. $xv,vw 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašy
kite dėl platesnių žinių. Agentai ne
silankys pas jus. NAUJIENOS, Bos 
1137, 1739 So. Halsted St.

8239 So. Lincoln St.

BEVEIK NAUJAS 
prie 5600 S. Fairfield 
karų mūrinis garažas;

4 flatų
Avė.; 3

BARGENAS. 40 akrų ūkė 
turi būti greitai parduota i.š mos loyos. kar-tu vandeniu ši). 
priežasties senatvės. 2 mailes domas Vertag ę2B>000 00- Sa. 
iki miesto, prie cementmio ke- vininkas turi parduoti už $19>. 
10; 8 akrai sodno, 3 akrai miš-! 80<) Lengvios salygos. Atsi. 

ko. 6 kambarių stuba, didelį šaukite subatoj ar'nedaioj p0 
barnė ir kiti budmkai geri. 2 
karvės, 2 kiaulės, 1 arklys, 50 
vištų, mašinos, padargai, 8 ak
rai rugių taipgi kartu. Viskas 
kaip stovi už $3,000. Mrs. D. 
Šarūnas, R. 2, Pentvvater, Mich.

PARDAVIMUI 6 ruimų bungalow, 
karštu vandeniu apšildoma. Parduo
siu pigiai arba mainysiu j automo
bilių. 8041 So. Wood St., Telephone 
Vincennes 4944.

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

PARDAVIMUI biznio prapertė, 
krautuvė ir 3 kambariai ir 6 kamb. 
flatas antrame aukštyje.

4075 Archer Avė.




