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Pildomoji Taryba Pasmer 
kia Klastingus Komunistų 

. '*• * , r ’At La 4 • ‘Z1 ’ - »

Žygius Prieš SLA
Centro valdybos suvažiavime priimta rezo

liucija dėl komunistų pasikėsinimo pa
sigrobti Susivienijimų

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje organas “Tėvyne” pa
skelbė šitokią rezoliuciją, pri
imtą pastarajame 
mosios Tarybos 
No\v Yorke spaliu 
dienomis:

suvažiavime

hm

No. 280

Belgijos ministerių ka
binetas atsistatydino Lašinių Skutimo Byla
BRR’SEI iŠ, Belgija, lapkr.į

23. — - Premjeras Jaspar įtei
kė karaliui Albertui savo ka-

ineto rezignaciją, kuri buvo H’ atskirai žmogų. Na, 
i iimla. Kabinetas tačiau pa

ts sudarv-

Pavyzdžiui, žmogžudystė. Im- -daktaro, gal 
ir ką: Bei kuomet 

buvo žmogus ir nėra žmogaus.! mos, tai ir 
 .....-—— 'būtent, kad

K r 1’neto rezignavimo 
nti$ 'buvo nesutikimai 
pmr.ndų nacionalistų ir 
ilų dėl to, kuri- kalba 

Imt vartojama Gonto 
s įloti’.

prie
taro 
libe-1
turi i

univer- per
‘ ties

6 žmonių pasigenda 
laivui sudužus ras

gal mėsininko, gal 
kito keno. Ir 1.1, 

aplinkybės jungia- 
padaroma išvadą, 
buvo žmogžudžių

ir peilis nužudė žmogų.
Kai Baulinaitis imas atski- 

aplinkybes. tai jam ir iš
einančios vienos fikcijos. Uk.
's-gos nusikaltimai fikcija, Drau- 

vakar juroj i gelio apkaltinimai fikcija, 
Valijoj,jC. v-ba — fikcija etc' Bet fik- 

Dvi-ici.jos nevaikščiojančius gatvė- 
negaunančios algų, nesku-

LONDONAS, lapkr.
stiprią audrą
Wooltack Point, 

sudužo garlaivis Molesey. 
dešimt aštuoili Įgulos žmonės, mis, 
jų tarpe kapitonas ir dvi mo- tančies lašinių... 
terys, buvo išgelbėti, bet šešių 
vyrų ir vienos moteriškės pa
sigendama. Manoma, kad jie' 
buvo vilnių nublokšti Į jurą’ 
ir žuvo.

Kinija atsišaukia į 
Tautų Sąjungą sulai
kyt Rusų puolimus

n., SLA. Centro Raštinėje. 
Ntvv Yorke, nuodugniai ap- 
švaisčius visa tai, kas aukš
čiau p įžymėta, nutarė:

1) Pasine.’, kti Amerikos Ko 
munistų Partijos lietuvių sek
cijos Centre Biuro tokį žygį, 
kuriuo s^kiama užkariauti S. 
L. A. organizaciją pait’jos nau
dai, tuo tikslu sėjant SLA. na
rių tarpe neapykantą, vaidus 
ir suirutes, kaip lygiai pas
merkti ir SLA. nario J. Siur
bęs konspiratyvius žygius prieš 
savo organizaciją tikslu ją pa
vesti Komunistų Partijos kon- 
tivdėn. Tokį pasikėsinimą ant 
Susivienijimo laisvės iš Komu- 

pusės skaitome 
kenksmingu ir

Rezoliucija dėl Komunistų
Partijos Pas'kėsinimo Už
kariaut Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje.
Kadangi Amerikos Komuni

stų Partijos lietuvių sekcijos 
Centro Biuras oficialiai pasi> 
kulbe lietuvių komunistų orga
nuose sic 
vienijimą 
tikslu jį 
reikalams 
m ui;

Kadangi minimo Centro Biu
ro sekretorius J. Siui ba išsiun- ‘ 
tinėjo slaptą aplinkraštį ragi- kuopų domę į 
mintį dali SLA. narių prie kon- partijos akciją, paraginant vi- 
spiratyvio suokalbio ir veiki- sus SLA. narius stovėti savo 
mo SLA. kuopose, Įįiid tuo bu-i organizacijos sargyboje ir da
ria pasiekus Komunistų Partl- boti, kad visokis pasikėsinimas 
jos paskelbto Susivientjtnio už- ant Susivienijimo laisves ir ne- 

prigulmybės nuo partijų dikta- 
Susivieni jimas yra turas butų efektingai atmuš

tas, kad Susivienijimui butą 
užtikrinki nevaržomas jo rei
kalų vedimas ir tikslų plėti
mas Amerikos visuomenėj, kad 
be jokios išlaukinės jėgos įsi
kišimo SLA. nariai pasiliktų 
ir ateity savo organizacijas 
vienatiniais šeimininkais.

/ į [Atlantic and Pacific PhotoJ

Ying Kao, buvusia kinų vice konsulas San Francisco, ir jo i 
žmona. Jis tapo atšauktas į Kiniją ir pasadintas į kalėjimą už 
šmugeliavimą opiumo i Ameriką.

Atsišaukimai pasiųsti 
visoms valstybėms, 
šiusioiAs Kellcggo 
paktą

NANKINAS, Kinai, 
26. — Tautinė Kinų

taipjau 
pasi ra
tai kos

Lietuvių Amerikoje 
naudoti tos partijes 

ir jos idėjų skleidi- L, ..........Susivienijimui 
_ _ pražūtingu.

2) Atkreipti SLA. narių ir 
šią Komunistų

Besiedovskis ketina 
paskelbt vardus so
vietų šnipų svetur

Vatikanas stengiasi 
užtrinti atentatą šv. 

Petro bazilikoj

kariavimo;
Kadangi 

sukurtas ne 
o iraternalizmo pamatais pa
remta Amerikos lietuvių tau
tine, apd raudos, pašalpos, lab
darybės ir kultūros nepartinė 
organizacija, lad

SLA. Pildomoji Taryba savo 
suvažiavime spalių 16 d., 1929

grumoji

26. - Kaip 
valdžios 

nuo- 
diplo- 

F ra nei joj,

Ištrukęs iš “čekos” nagų so
vietų diplomatas tuo nori at
sakyti į Maskvos 
mus jį sušaudyti
PARYŽIUS, lapkr.

atsakymą į sovietų
andai paskelbtą mirties 
sprendį buvusiam savo 
matui Japonijoj ir 1 
Besiedovskiui, už tai, 
atsisakė grįžti į Maskvą ir pa
bėgo iš sovietų ambasados Pa-

Besiedovskis dabar

Mergina, šovusi Arkivyskupą, 
nebus teisiama, bet bus ty
lomis išsiųsta atgal į Švediją

et • i • *vi • j v* Taip reikia suprasti Vokie- Sovietai neiSJeiClZiaf tijos ambasadoriaus- Maskvoje 
•v Ti •• a AAA gauta iš sovietu valdžios ko-is Rusijos 9,000 vo

kiečių kolonistų
Iš pamalk vės grąžina juos at

gal Į pirmykščias jų vietas 
mirti nuo šalčio ir bado

BERLYNAS, lapkr. 26.—Iš 
suplaukusių i Maskvos prie
miesčius trylikos tūkstančių vo
kiečių kolonistų, apie trims ar 
keturiems tūkstančiams bus so
vietų valdžios leista iškeliauti 
iš Rusijos, o likusieji kiti bus 
atiduoti Ge-Pe-U arba
malonei ir išdanginti atgal Į 
nebeesančius j u ukiuš.i

“čekos”

tijos ambasadoriaus 
gautą iš sovietų 
munikatą, kuris lapo 
į Berlyną.

Savo 
valdžia 
nesako, 
vokiečių kolonistų lapę pasių
sti algai į savo tikins, — kas 
yra aiški netiesa, o reiškia tik, 
kad jie yra siunčiami atgal gy
vulių vagonuose po policijos 
agentų priežiūra.

Koks likimas laukia tų tuk
siančių žmonių, sugrąžintų at
gal į vietas, kur jie yra nieko 
nebetekę? Veikiausia mirtis iš 

• bado ir šalčio.

sovietų 
žinoma, 

.Ii sako lik, kad 9,000

komunikate 
taip drąsiai

Tai iš tikro butų didelis 
bolševikų nuopelnas

Pranešimai iš Maskvos sako, 
kad sovietų vyriausybė pasky
rus tam 
pavesta 
senovės 
beta — 
liniškuoju, kurį 
modernios Europos 
jo Pasaulio tautos.

Savo pranešimą 
turinti pateikti iki 
gruodžio 15 dienos.

Esą projektuojamos ir kitoj 
rusų kalbos reformos.

Sovietai einą dar toliau. Jie 
planuoją ir kitas įvairias So
vietų Sąjungos tautas žy
dus, kalmukus, mongolus etc.

tikrą komisiją, kuriai 
dabartinį, nuo senų 
rusų vartojamą, alfa- 
kirilicą — pakeisti lo- 

vartoja visos 
ir Naujo-

komisija
siu metuc v

ryžiu j c 
pranešė spaudai, kad netrukus 
jis viešai paskelbsiąs vardus 
visų slaptų sovietų valdžios šni
pų Japonijoj, Lenkijoj, Austri
joj, Franci joj ir kitur.

Del sovietų grūmojimo bu
vusiam savo diplomatui, kad 
jis busiąs tuojau sušaudytas, 
kai tik sugrišiąs į Bosiją, Be- 
siedovskis sako> kad tai esąs 
visai tuščias grūmojimas. Mas
kvos .diktatoriai gerai žiną, kad 
j Bosiją jis niekados negrį- 
šiąs, kol ten viešpatausianti ko
munistų partija. Ir jis esąs ne
be pirmas, ir ne paskutinis, so
vietų diplomatas, atsisakęs grį
žti į Rusiją. Tą padaręs ir šein- 
manas,‘ir kiti, atsisakę klausy
ti idiotiškų Maskvos įsakymų.

Sako, sovietų agentai 
išsprogdinę baziliką

Sofijoje
Prieš tai, sako Besiedovskis,

ROMA, Italija, lapkr. 26. — 
Vatikanas daro visą, kad už- 
trintų įvyki šv. Petro bazili
koje praeitą sekmadienį, kur 
viena šviesiaplauke męrgina, 
Marga retu Dudum Bamstad 
vardu, švedė, tris kartus šo
vė iš revolverio Paralo arki
vyskupą Joną Smitą, neva dėl 
to, kad jis atsisakęs parūpin
ti jai darbo Vatikane.

Osservatore Romano, Vati
kano organas, to įvykio nė. žo

bazili- 
šimtas
Jaro-

plomatas Jaroslavskis, po to 
kai Bulgarijos sostinėje, Sofi
joje, buvo išsprogdinta 
ka, kur daugiau kaip 
žmonių buvo užmušta, 
slavskiui buvęs duotas
mas pristatyti dinamito, ku
riuo bazilika buvus išsprogdin
ta. Jis tą padaręs, visai neži
nodamas, kuriam tikslui dina- 

svarstomi klausimai rv- mitas bus suvartotas, .lis re- 
zignavęs is savo vietos tą pa
čią dieną, kai buvęs įvykin
tas bazilikos sprogdinimas, ir 
tuojau apleidęs sovietų amba
sadą.

versti, kad keistus, savo 
šriftus pakeistų visuotiniu lo- 
tiniškuoju šriftu.

“Vis tik: duokit ir duokit, 
o jums — išgrauš”

Podoliaus Mogilevo apskri
ty valstiečių mitinge, kuriamo 
buvo
šy su sovietų valdžios javų 
rinkimo kampanija, vienas 
komsomolas (jaunimiočių ko
munistas) pasakė valdžios ad
resu:

“Reikalauti tai jie moka: 
duokit.šian duoną; duokit šian 
paskolą; duokit šian mokes
nius... Vis tik duokit ir duo
kit, o ko kaimui reikia, tai ne
duodate nė menkiausio daik
telio.”

Del Dėkos Dienos šven
tės, lapkričio 28 dieną 
Naujienų raštinė bus 
uždaryta.

Baigdamas vėl primena Stan
kevičiaus pasakytus žodžius, 
kad butų didelė negarbė, jei 

:Mikšys turėtų -eiti kalėjimam
Beliackinas sako, kad apie 

Mikšio garbę čia nesą ko kal- 
„,.i. Teismui Berūpinti Mikšio

1 garbe. Tas pats ir visuomenei.
Stankevičius Mikšį prašęs iš-

• teisinti tik dėl garbės. Beliac- 
|kinas prašąs Fridzinskį ištei- 
isinti ne dėl garbės, o todėl, 
|kad jis nekaltas.

Kiti advokatai 
bėgių greitąjį! (aįp pa( pasakė po keletą žod-

Jaunas banditas vienas beti 
puolė traukinį; api

plėšė pasažieriuslapkr. į
valdžia! giueyennE, Wvq„ lapkr.I 

atsmaukė į lauty ISęjiingų ir^. _ Praeit |)ak|j api(. lris, 
j visas fcl oggo paktą pasini- j m |(uo čja vjej;as jauua I 
Misiąs valstybes, prasydama,, ball(|itas< paga(|inę3 gelcžinke- 

kad .jos darytų žingsnių sulai
kyti sovietų Rusijos puolimams 
Kinų žemės.

Atsišaukimuose sakoma, kad 
tuo tarpu, kai Kinai visą lai
ką lik gynėsi, nežiūrint nuo
latinių rusų atakų, Sovietų Są
junga be jokio karo paskelbi
mo įsiveržė į Kiniją, užėmė Ki
nų miestus ir šaltu krauju 
skerdė Kinų piliečius.

Kinui generolai tariasi 
baigti pilietinį karą
HANKOVAS, Kinai, lapkr. 

26. — Į Hankovą suvažiavo iš 
Hupeh ir Honano frontų svar
biausieji tautinės valdžios ge
nerolai ir jų štabai konferen
cijai, kas rodo, kad kovos tarp 
tautinės valdžios kariuomenės 
ir kuominčunų maištininkų

'abiejose srityse pasiliovė.
Ib-anešimai sako, kad visoj 

Kinijoj dabar vedamos dery
bos tarp svarbiausių įvairių

džiu nepaminėjo. Pats arkivy- fajccįjų )<aro vadų tikslu baig- 
skupas Smit, kuris su ta mer- Į 
gina turėjo pažinčių būdamas ( 
apaštolišku vikaru Norvegijo- 
je, laikraštininkų klausinėja
mas, irgi nieko neatsako.

Atrodo, kad męrgina, ’kuri 
dabar yra uždaryta Vatikano 
kalėjime, norima laikyti kaip 
laikinai pamišusią, atiduoti ją 
švedų legacijai ir išsiųsti i jos 
gimtąjį kraštą. Tuo bildu bus 
išvengta bylos ir sensacingų 
aprašymų laikraščiuose, kas 
bažnyčiai galėti būt labai ne
malonu.

Nuo laiko, kaip papa susi
taikė su Italijos valdžia, p-lė 
Bamstad yra pirmutinis asmuo, 
patekęs į Vatikano kalėjimą.

pilietinį • karą ir visas jėgas 
sujungti sovietų rusų 'puoli-

rusus
su

j Kviečia sovietų 
pradėti derybas 

Kinais*
ŠANCHAJUS, Kinai,

26. — Praneša, kad Kinų tau
tinės valdžios užsienio reikalų 
ministeris Wang telegrafavęs 
Maskvai, kviesdamas pradėti 
derybas ginčui dėl Rytų Kinų 
geležinkelio išlyginti.

lapkr

lį, išlėkdino iš 1 
pasažierinį Union Pacific trau
kinį, ėjusį iš’CJiicagos į Port- 
landą, Ore., ir vienas pats pri
vertė pasažierius atiduoti jam 
savo pinigus ir brangmenas.

Nežiūrint, kad keletas vago
nų išlėkė iš bėgių, bet nė vie
nas jų neapvirto ir pasažierių 
beveik niekas nebuvo skaud
žiai užgautas.

Pasažieriai mano, kad jau
nas puolikas iš tikro i 
banditas iš profesijos, nes grū
modamas revolveriu ir versda
mas keleivius greičiau savo ki- 
šenius vartyti, plėšikas pasa
kė:’ “Aš turiu žmoną ir dvejo
tą vaikučių, o 
kompanija nenori duot man 
darbo.”

žiu 
savęs pasiginčijo ir prasidėjo 
pats

paskutinis teisiamųjų žodis.
Buvo manyta, kad Uk. s-gos 

lyderiai savo teise mokės pa
sinaudoti ir ta proga pasakys 
dideles apsiginamąsias kalbas. 
Nes juk jie kadaise labai mėg
davo kalbėti ir lai gražiai kai- "**

prokurorui atsikirsto, tarp

t tebuvo tvisiamųjų paskutiniuoju žod
žiu teismo salėj susidomėjimas. 
Nors popietiniuose teismo po
sėdžiuose kasdien publikos pil
na sale, tačiau šiandie pasku
tiniojo teisiamųjų žodžio pasi- 

i susirinko žmonių 
daugiau.

Spaudos stalas apgultas- 
linės ir užsieninės presos 

Trys vaikai žuvo ugny stovais. Bei štai
Mikšys taria paskutinį žodi.
Jis nedrąsiai, popieriniu vei- 

nuo savo suolo 
lupomis mė- 

keletą žodžių 
kalba jam už*- 
žodžių ir, ap-. 

sišluoslęs prakaitą vos ištaria: 
“Nekaltas, prašau išteisinti...” 
Paskui bejėgiškai, išskleidęs 
rankas, kaip sparnus, nusilei
džia į suolą.

(Rus daugiau)

geležinkelio !klallsti

at-

PHILLIPSBURG, N. J., lap
kričio 26. — Gaisre, kuris čia du 
piacitą naktį sunaikino gyven- ir 
tojo Lony Verėnuos namus, gina tarti bent 
žuvo trys vaikai, amžiaus 
13 iki 16 metų.

atsikelia 
drebančiomis

11 UO

26.
pri-

DETROIT, Mich., lapkr.
Frank Malick, 19 metų, 

sipažino, kad jis nušovęs savo 
tėvą, su kuriuo buvęs susiki-

teisintis. Bet
sikerta, trūksta

Kalėdoms

Chicagai ir apiehnkei tedera-

saulė teka 6:53, lei-Šiandie 
džiasi 4:22. Menuo teka 3:09 
ryto.

temperatūros buvo j 
370, maksimu m 480

Poincarė pasveiko
PARYŽIUS, lapkr. 26.—Bu

vęs premjeras Poificare, ku
riam praeitą mėnesį buvo pa
daryta operacija, šiandie pir- 

Dar $500,000 paskolos mą kartą apleido lovą.
kviečių augintojams

WASHINGTONAS, lapkr. 26. 
— Federalinė farmų komisija 
autorizavo duoti dar $500,000 
paskolos kviečių augintojams, 
būtent Oklahomos Enid Wheat į 
and Grain Growers i 
jai.

Potvyniai Portugalijoje
PORTUGALIJOS

dalyse kilę smarkus potvyniai 
padarė didelės žalos.
taipjau žuvo.

asociaci-1 lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 

(pietų vakarų vėjai.

Ketvirtadienį veikiausia bus 
normalia sezono lem-1

♦
mes esame duosesni negu bile kokiu kito
kiu laiku... Kiekvieno žmogaus noras yra 
palinksminti savo tėvelius, brolius, sesutes 
ir gimines... Amerikoje mes perkame jiems 
dovanas, — Lietuvon mes pasiųsdavom pi
nigų...

Neužmirškime juos ir šiemet... Palinks
minkime juos, nes mus kiti linksmins... 
Naujienos jums gali būti tarpininku... Pi
nigus galite siųsti per Naujienas...

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

šiaurinėse

žmonių g).ažUi su 
Iperatura.

Palestina,; Vakar 
Vienas japnas i minin/um

JERUZOLIMAS, 
lapkr. 
arabas bandė nušauti genera
linį Palestinos valdžios proku
rorą Bentvvichą. Pašovė jį į ko
ją. Puolikas suimtas.

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

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

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

NeatidėlioK Daugiau Vienos Dienos!

Northwest Side Brighton Park

HOME BANK AND TEIST CO MIDLAND NATIONAL BANK

Marąuette Park

METROPOLITAN STATE BANK

Resources $3,800,000

CHRISTMAS CLUBS

CICERO TRUST & SAVINGS BANK

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

UžtiKrinRit Laimingas

Prisidėdami PrieKaledinioTaupymoKliuboDabar!

Archer Avė. at Sacramento
V. R. Vanicek—Cashier 

Resources $2,150,000

$1 Club pays $50.75 
$2 Club pays $101.50

Join Now!

1200 N. Ashland Avė.
A. J. Glenicki—Vice-President 

Resources $11,000,000

William Brietzke—Prėsident

$5 Club pays $253.75 
$10 Club pays $507.50

Join Now!

Šiemet Chicagos bankai išmokės $27,000,000 laimin
giems Kalėdinio Kliubo taupytojoms! Ar jus gausite 
savo dalj? Ištikrųjų, tai yra lengviausias būdas užtik
rinti sau užtektinai pinigų kai vėl ateis Kalėdos. Dabar 
yra geriausias laikas pradėti ir artiiniausis jums ban-

David Shanahan—Chairman 
William N.( Jarnagan—President

2201 W. 22nd Street
John Brenza—President 

Resources $3,500,000

Šie bankai parodo savo draugišku- 

mą lietuviams ir tą jie čia jums pa
reiškia. Jums bus smagu vesti su 
jais visus biznio reikalus. Tai yra 
saugus bankai jūsų taupinimams. 
Apsilankykit artimiausiame jums 
banke šiandie.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1110 West 35th Street
John W. Rakovvski—Vice-President

Resources $3,000,000

1929 S. Halsted Street
E. C. Martinsen, Assistant Cashier 

Resources $1,000,000 \

MARCĮUETTE PARK STATE BANK 
6314-20 S. Western Avė.

kas, iš šiame puslapyje įvardytų bankų, yra geriausia 
vieta jums nueiti dar šiandie. Ar jus prisidėsite prie 
50 centų j savaitę Kliubo, ar prie $10.00 Kliubo, jus 
lauks lygiai širdingas priėmimas ir malonus patan 
navimas.
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PERKA SAU

.kūdikiai svarbu 
btinos pienu ners 
'mėnesius (mažių 
’nesius). 
mas krv

rutyse ilgiau laikosi pienas.žindymo pu
mai tintis.
maitinti tik 
pirmutinius 
mažiausia 3

Daugeliui motinų 
e atsiranda ne 

gimdžius, bet tik po ke- 
). Taigi reikia kantry- 
ereikia nustoti vilties,

tą reikia gerai išplauti rankas i 
ir nuprausti spenelį virintu van
deniu. Speneliams susproginė
jus reikia duoti žįsti uždedant 
ant krūčių perkamas gumines 
kepuraites, bet geriau kreiptis 

speneliai

Paprasti Darbininkai, Dirbtuvėse 
I Dirbantieji ir Šeimininkės Suranda 

Geriausį Budą Palengvinimui 
Geliamų Muskulų!

i gydytoją. Plokšti 
kliudo žindymui ir 
guminių kepuraičių.

Reikia tik kelių centų ir 3 minučių laiko išsitrynimui, 
kad užbaigti skausmus pailsusių muskulų ir sustingusių 
sąnarių. Tas yra patikrinta Olympiškų čampionų treni- 

ruotojų ir garsių pasaulinių atletų.

Draudžia- 
cukrumlau) dėti kūdikį prie krūties

leisti jam žįsti, o kol pieno, arba seilinti, kad kūdikis' žįs- 
pža, galima kūdikiui davinėti j tų. Galima paskatinti žindy- 
patiniais šaukšteliais pasai-'mui nuspaudžiant vieną—kitą 
ptą sacharinu lengvą arbatė- i lašą pieno, žindyti galima atsi- 

Jei atrodo ,kad pieno truks- gulus lovoj ant šono arba sč- 
L labai patartina nustatyti dint kedėje ir pastačius kojas 
pno kiekis per visą parą, sve- ant mažos kėdutės.
knt kūdiki (sli rūbeliais) kiek- Paprastai kiekvieną penėji- 
eną kartą prieš penint ir po mą kūdikis turi išžįsti vieną, ku- 
nejimo (svorio skirtumas pa-irią kruti; kiekvienu panėjimu 
dys išgerto pieno kiekį gra-Į krūtis keičiama. Tačiau retkar- 

lis).

RADtenkinti su jokiais kitais vaistais 
palaikymui jų muskulų ir sąnarių 
lanksčiais ir tvirtais.

Jei norite, galite mokėti šimtą 
dolerių už gydymą nuo reumatiz
mo, neuraičio, neuralgijos, tačiau 
niekas nesuteiks tokio naudingo 
ir umaus palengvinimo, kaip 35c. 
bonka Pain-Epcpellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kuris parsiduoda 
kiekvienoje pasitikėtinoje vais
tinėje.

Nepalieka plėtmų ant drabu
žiu, nedegina ir nesudaro pusliu- 
kių ant odos — neturi to nemalo
naus kvapsnio, kaip kiti išdirbi
niai — bet Pain-Expelleris kuo- 
tikriausiai prašalins iš jūsų siste
mos kiekvieną skausmą ir gėlimą. 
Jus jausitės stebėtinai energingu, 
taip atnaujintu ir sustiprintu.

Apgr.—No. 89

Viskas ko jums reikia nuo tų 
virpančiai skaudamų muskulų ir 
geliančių sąnarių po sunkaus die
nos darbui, tai Pain-Expellerio su 
Inkaro vaisbaženkliu, kuris yra 
neperviršijamu linimentu, naudo
jamu nuo 1867 metų beveik visose 
pasaulio valstybėse. Jį rasite tūk
stančių farmerių namuose, Alas- 
kos kasyklų kempėse, Afrikos eks
pedicijose, dirbtuvėse, ofisuose ir 
miestelėnų namuose — jis visur 
atlaiko savo pozicijų!

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu įsisunkia į odos sky
lutes, palengvina kraujo sukepi- 
rną ir skubiai prašalina visus gė
limus ir skaudėjimus.

Garsus kumštininkai, basket- 
bolo lošikai, Olympiškų ristikų 
čamoionu treniruotojai nėra t>a-

Iš Didžiausios ir Atsakančiausios Lietuvių Krautuvės 
Chicagoje

j čiais tenka leisti maitinti abiem 
krutini. Tuomet vieną visiškai 
išžindus duodama kiek iš kitos,

Šveikas kūdikis pirmoj 
išgeria per parą 300 
pieno, antroj savaitėj 
g., ketvirtoj—apie 600'o kitu maitinimu krūtys keičia-

L mot 
ie 50C

L, pabaigoj 8-os savaitės apie mos ir 1.1.

Nes jie žino ir pilnai tiki, kad ši didžiausia Lietuvių įstaiga Amerikoje visuomet 
gali teikti visiems savo rėmėjams vien tik pilnai atsakančias prekes už vienų ir tei
singą kainą su mandagiu ir veikliu patarnavimu per patyrusius žmones šiame užsi
ėmime. Todėl kiekvienas Lietuvis, kuris TIK ŽINO šias krautuves perka sau Radios 
ir kitokius Namams reikmenis Peoples Krautuvėse.

Peoples Furriiture Co. Krautuvės būdamos pilnai autorizuotos pardavinėti Majestic 
Radios, visuomet užlaiko 
Musų kaina ant Majestic

didį skaičių šių radio dėl greito pristatymo į jūsų namus. 
Radio yra labai žema ir prieinama visiems.

tikras rūkymas!

nėra palyginamų
gerumu!
Camel skonis yra

Camels padat*yta žinantiems, 
kurie ieško malonumų geruose ci- 
garetuose, ir šie rūkytojai gali 
būt užtikrinti, kad tikra Camel 
ypatybė bus visumet laikoma.

Geriausius sumaišy
«

Modelis 101

Pasirinkimas iš 3-jų 
Skirtingų Madų

Camels išrasti ir padaryti, kad butų malonuiho rūkyti
i

mus kuriuos ekspertai moka padaryt, tai yra šio tikrai stebėtino cigarete

paslaptis! Moderniškiausi ir labiausi tobuli metodai vartoti šj cigaretą pada

ryt! Visų naminių tabakų patenkinti skonį išranka, rečiausi Turkijos taba

kai priduoti kvapui! Camels daugiau patinka patyrusiem rūkytojam dėl to

kad įvertina raminantį gerumą gerai sumaišytuose parinktuose tabakuose

kuomet supranta skirtumą, visi
bėga pirk' Camels

moiny, Wintton-Salem, N. C.

Majestic Modelis 91
Pilnai įrengtas 

be tūbų

$116.00

Kombinacija Naujas Majes- 
tic Radio ir Gramafonas su 
tūbais

$245.00

Majestic Modelis 92

Pilnai .įrengtas 
be tūbų

$146.00
o sekančius pinigus galite išmokėti į vienus iki dviejų me$5.00 tik reikia įmokėti,

tų laiko, be palukų ir carrying charge. Veltui įrengimas jūsų namuose, ilga garantija.
Ateikite šiandieną į Peoples Krautuves, pamatykite, išgirskite, ir su 

j imu užsisakykite sau Majestic Radio. *

Krautuves atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir 
Vakarais

Demonstracija jūsų namuose yra suteikiama 
musų mandagius pardavėjus.

Šaukite HEMLOCK 8400

SOUTH

BETTER
£sn^==^FbrThe komes

2536-40 WEST 63rd .STREET
ARTI SOUTH MAPLEWOOD AVENUE

IMPERFECT IN ORIGINAL

pilnu pasitike-

šeštadienio

veltui per

sunkio.ro
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3c per copy

Entered as Second Class Matter 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............    $8.00
Pusei metų ......_...................... 4.00
Trims mėnesiams .......... . 2.00
Dviem mėnesiam ........   1.50
Vienam mėnesiui _...............- .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _____________ 3c
Savaitei ..__ _______________  18c
Mėnesiui__________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...................  87.00
Pusei metų ...____________ - 3.50
'Trims mėnesiams ............. «... 1.75
Dviems mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ____   88.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams .... .........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

“VĖTYKLĖ”*

Lietuvių Katalikų Bažnyčia 
Amerikoje ėmė leisti savo or
ganų “Vėtyklę”. Tai kolkas tik 
keturių puslapių, žurnalo for
mato lapelis. Be ko kita jame 
ketinama skelbti “kuodaugiau- 
siiai žinių iš dabartinio gyveni
mo visų tų kunigų, kurie žmo
nijos labui suvis nesidarbuoja, 
bet kaip tik atbulai elgiasi”.

“LAISVAS ŽODIS“

DIKTATORIAUS LAIMĖJIMAS

Radikaliu nusistatymo lietu
viai Rygoje leidžia mėnesini 
laikraštį “Laisvas žodis”. Gavo
me dešimta jo numerį. Gana aš
triai kritikuojama tautininkai, 
fašistai ir klerikalai.

SLA. Reikalai
Skaldymas balsų 
SLA. rikimuose—■ 
bolševikų laimė

jimas!

Rusijos diktatorius Stalinas vėl. laimėjo 'pergalę. 
Stambiausieji jo oponentai Rusijos komunistų partijoje, 
Bucharinas, Rykovas ir Tomskis, prisipažino prie savo 
“klaidų” ir pasižadėjo remti Stalino politikų.

Tuo budu dešinioji opozicija bolševikų partijoje ta
po sutriuškinta. Ji ne tik yra nugalėta, bet ir užmušta 
morališkai. Kas nesupranta, kad Bucharino, Rykovo ir 
Tomskio nusilenkimas Stalinui tapo padiktuotas ne ko
kiais nors idėjiniais motyvais, bet tik kailio sumetimais? 
Jie pabūgo susilaukti Trockio likimo ir, gelbėdami savo 
kaili, pakeitė savo “principus”.

Tai tau “pasaulio revoliucijos vadai”!
Per dešimtį su viršum metų Bucharinas buvo vy

riausias mokytojas viso pasaulio komunistams. O da
bar, kaip vaikėzas, kuris bijo gauti į kailį, jisai atsiža
da viso to, ką skelbė prieš Stalinė politikų, ir prašo jo 
atleidimo! Tokiu pat budu nusižemino ir liaudies komi
sarų tarybos pirmininkas (premjeras) Rykovas ir vy
riausias Rusijos prof-sojuzų vadas Tomskis.

Šitie be nugarkaulio vyrai dar neseniai buvo per
šami į vadus viso pasaulio proletariatui — ar tai ne 
juokinga?

Bet tame fakte, kad Stalinas laimi pergalę po per
galės ant savo oponentų bolševikų partijoje, nieko nuo
stabaus nėra. Tai yra natūralūs ir neišvengiamas daly
kas. “Naujienos” jau seniai nurodė tų, kad diktatūra, 
nežiūrint kokia ji butų, juoda ar raudona, neišvengia
mai veda prie to, kad įsigali vienas asmuo. Klasės dik
tatūros negali būti; todėl “proletariato diktatūra” yra 
absurdas. Diktatūra, kaipo tam tikra valdžios santvar
ka (o ne kaipo tam tikras laikinas stovis, kaip, pav. ka
ro stovis) gali būti tiktai labai mažos grupės arba vieno 
asmens valdžia.

Kur diktatoriškų galių turi savo rankose žmonių 
grupė, tenai anksčiau ar vėliau vienas asmuo nustelbia 
kitus tos grupės narius, ir grupės diktatūra pavirsta, 
asmens diktatūra.

Diktatūra turi turėt diktatorių. Italijoje toks dik
tatorius yra Mussolini, Ispanijoje — Primo de Rivera, 
Turkijoje — Kernai 'Paša, Rusijoje — Stalinas.

D* dėl to, kad Stalinas yra diktatorius, tai visi kiti 
bolševikai gali būti tiktai diktatoriaus tarnai. Trockis 
nenorėjo tarnauti Stalinui, tai jisai tapo ištremtas. O 
kiti bolševizmo, šulai, kurių “garsiais” vardais iki šiol 
taip didžavosi Maskvos davatkos, yra nužeminti ir pa- 
klupdyti.

Apsidirbęs su visais, kurie drįso priešintis Stalinui, 
pastarasis dabar galės be jokių trukdymų vykinti savo 
sumanymus: penkerių metų “industrializacijos” planų, 
sodžiaus “kolektivizacijų”, turtingųjų ūkininkų naiki
nimų, ir t. t. Pažiūrėsime, kas iš to išeis.

PERDAUG “AUKLIŲ”

ŽEMANTAUSKO “LITERA
TŪRA“

Vienas skaitytojas mums pri
siuntė gautų iš vvaterburiškio p. 
J. žemantausko lapelį, kuriame 
prirašyta visokių nesąmonių 
apie SLA. iždininkų K. Gugi ir 
prieš tuos laikraščius ir. žmo
nes, kurie remia jo kandidatū
rų dabartiniuose SLA. yiršinin- 
kų rinkimuose.

įdomi vieta tame lapelyje yra 
ši:

“Mirusiam buvusiam iždi
ninkui A. A. Tarnui Paukš
čiui, S. L. A. Pildomoji Ta
ryba priešais S. L. A. narių 
norų ir valių paskyrė į Iždi
ninko vietų socialistų Kazį 
Gugį.”
Bet kame gi tie “S. L. A. na

rių noras ir valia” pasireiškė 
prieš p. Gugio paskyrimų iždi
ninku? Kiek yra žinoma, tai 
prieš jo paskyrimų protestavo 
tik bolševikai ir jų sim pratikai, 
kurie reikalavo, kad iždininko 
vieta butų pavesta p. Gerdaus- 
kui.

Taigi f ak tinai p. žemantaus- 
kas pučia į bolševikų^dudų.

KĄ SAKO BOLŠEVIKAI

Sakoma, kad “tarp dviejų auklių vaikas be galvos”. 
Illinois valstijos angliakasių likimu nori rūpintis ne dvi 
“auklės”, bet dar daugiau.

Eina kova dėl -kontrolės Illinois valstijos angliaka
sių unijoje tarpe tos valstijos unijos viršininkų vienoje 
pusėje ir United Mine Workers prezidento Lewiso. Tuo' 
pačiu laiku angliakasius siūlosi “gelbėti” komunistai su 
savo “Nacionale” unija. Dabar ateina dar nauji “gelbė
tojai”: Industrial Workers of the World, arba I. W. W. 
Jie ketina netrukus šaukti Illinois angliakasių konven
cijų Collinsville mieste.

Tiek “gelbėtojų” matant, džiaugiasi tur-but tiktai 
anglių kasyklų kompanijos.

Apžvalga
RINKIMAI ŽEMOJOJE 

AUSTRIJOJE

[ kasioje Austrijos dalyje social- 
i demokratai pravedė 4111 atsto
vų, vietoje turėtų 3630, padidin
dami tuo budu savo atstovų 
skaičių 481. Jie laimėjo taip 
pat ir 15 naujų burmistrų vie-

Slaptas bolševikų komitetas 
paskelbė “Laisvėje” atsišauki
mų į S. L. A. narius, raginda
mas juos balsuoti SLA. virši
ninkų rinkimuose už tam tikrų 
surašą, kurį, žinoma, pagamino 
komunistų partijos Centras. Pa
stebėtina, kad po šituo atsišau
kimu pasirašo ne jau ne “pro- 
gresyvis” komitetas, bet “Darb. 
SLA. Narių Komitetas.”

Komiteto atsišaukime tarp ko 
kita paliečiama tas’ pats klausi
mas, kuriuo išsireiškė savo la
pelyje ir p. žemantausko kom
panija. Tenai sakoma:

“O kada numirė iždininkas 
T. Paukštis, vietoj pakviesti 
sekantį kandidatų J. Gerdaus- 
kų, Pild. Taryba paskyrė K. 
Gugį, kuris net visai nebuvo 
kandidatu.”
Bolševikai gerai žino, jogei 

SLA. konstitucijoje visai nėra 
tokio dalyko, kaip “sekančio 
kandidato kvietimas”, numirusz 
iždininkui,—nes savo laiku apie 
tai buvo plačiai rašyta daugelyj 
laikraščių. Pild. Taryba sulig 
konstitucija, užpildo pasidariu
sias vakansijas ne “kvietimu”, 
bet skyrimu arba rinkimu. Ger- 
dauskas gi nebuvo paskirtas dėl 
to, kad Pild. Taryba, ištyrus jo 
kompetentingumų (kaip reika
lauja konstitucija), rado jį tai 
vietai netinkamu.

Bet jeigu komunistai laiko p. 
Gerdauskų kompetentingu, tai 
klausimas, kodėl jie daugiaus 
ne bestato jo kandidatūros j iž
dininkus? Naujame bolševikų 
surašė Gerdausko vardo visai 
nėra. Ar tai nėra aiškus pri
sipažinimas, kad ir bolševikai 
galų gale suprato, jogei p. 
Gerdauskas tikrai nėra tinka
mas iždininko urėdui?

-----------  I NAUJAS “MARGUTIS”
žemojoje Austrijoje, kur iki | -----------

šiol dar tebėra stiprus kle- Tik-ką išėjo iš spaudos nau- 
vikalinis elementas, lapkričio 10 jds numeris “Margučio”, kurį 
d. įvyko savivaldybių rinkimai, i leidžia ir redaguoja p. A. Va- 
Jie parodė, kad ir šitoje atsili- nagas-Vanagaitis.

Perpildyta naktis

Prie vienos bažnyčios’ durų 
kartų buvo iškabintas tokis pa
skelbimas:

“šeštadienio vakare bus kon
certas, po kurio bus skani ir 
linksma vakarienė. Sekmadienio 
ryte kamendorius pasakys pa
mokslų apie “Neramių naktį”.

Prasidėjus SLA. Pildomosios 
Tarybos nominacijoms, pas vi
sus SLA. narius-veikėjus (ir 
pas eilinius narius), rimtai mąs
tančius ir svarstančius SLA. 
reikalus, pasireiškia vienoda 
mintis, kad šiandie SLA. reika
lams tvarkyti reikalinga į Pil
domųjų Taryba statyt atsakan
čius žmones—prityrusius tvar
kyme organizacijos reikalų; o- 
antra, neskaidyti balsų, ypač 
šiuose rinkimuose, kada komu-| 
nistų partijos suokalbis prieš 
SLA. susektas ir iškeltas aikš
tėn, kuris parodo komunistų 
partijos siekimų Susivienijime 
“laimėti”!

Kaip žinome, SLA. Pildomoj 
Taryboj svarbi (bene svarbiau
sia) vieta yra iždininko. Ir anot 
“Tėvynės”, šiandie jau neužten
ka vien “gero ir teisingo žmo
gaus” Susivienijimo reikalų ve
dimui ir tvarkymui, o ypač iž
dininku būti, šiandie organiza
cijai su virš miliono - dolerių 
turto reikalinga žmogaus, gerai 
nusimanančio apie finansų tvar
kymų.'’

Taigi, atsižvelgiant į SLA. 
iždininko vietos svarbų, šiandie 
visi rimti SLA. veikėjai perma- 
tydami dalykų sako, kad dabar
tinis SLA. iždininkas advokatas 
K. Gugis yra iždininko vietai 
labai tinkamas, nes gerai apsi
pažinęs su finansų tvarkymo 
reikalais; ir todėl jį remiu, ir 
visus’ SLA. narius raginu no
minuoti ir išrinkti SLA. iždi- 
nnku.

Tačiau nežiūrint to ir visų 
aplinkybių, atsiranda ir tokių 
SLA. narių (ne bolševikų), ku
rie varo agitacijų prieš dabar
tinį iždininkų adv. Gugį ir per
ša kitų, “savo žmogų”, siuntinė
dami lapelius. Ir Tokiu budu 
SLA. nariuose varo skaldymo 
balsų rinkimuose. Gi* komunis
tai šitų matydami, trina delnus 
ir džiaugiasi, kad jų priešų bal
sams sųsiskaldžiu, jų kandida
tui lieka atviras kėlias prie 
SLA. iždo!

Štai pasirodė lapelis, užvardy- 
tas “SLA. Gerovės Lyga”, kuris 
siuntinėjama SLA. nariams su 
raginimu balsuoti už Tareilų, 
“daug Susivienijimui pasidar
bavusį”. Nepažįstu p. Tareiloš 
asmeniškai, ir nieko asmeniško 
prieš jį neturiu; bet kadangi p. 
Tareila sutinka kandiduoti į 
SLA. iždininkus, kad pakenkus 
dabartiniam iždininkui adv. Gtk 
gini—atskčlus nuo jo dalį balsų, 
kad davus progų laimėti komu
nistams, tai aišku kiekvienam, 
kad jis neatsižvelgia į SLA. ge
rovės reikalus.

Lapelio “SLA. Gerovės Lyga” 
autoriai neturėdami šiandie jo-' 
kių rimtų Užmetimų padaryti 
dabartiniam SLA. iždininkui 
adv. Gugiui, važiuoja “keliolikų 
metų atgal”, jų ieškoti... Ir “su
randa”, kad tuomet Socialistai 
varinėję savo ambicijas ir norė
ję Susivienijimų sugriauti.

Užmetimas dabartiniams so
cialistams, kad anais laikais jie 
varinėjo “ambicijas” ir' griovė” 
SLA. yra neprotingas. Visiems 
žinoma, kad keliolikų metų at
gal dabartiniai komunistai buvo 
socialistais, — priklausė Socia
listų Sąjungoj. Soc. Sąjungoj 
būdami, jie tada, kaip kad ir 
šiandie, varė savo skymus prieš 
SLA. kaipo ekstrimistai socia
listų vardu (tūlas žagaras SLA. 
“siuntė” net ant Marso — jis 
šiandie komunistas), tad ar da
bartinius socialistus už tai ga
lima kaltint?

Aš nepriklausau prie socialis
tų partijos, bet kada aš* matau 
šiandie socialistus dirbant iš- 
vieno Susivienijime gerą darbų, 
ir kovojant prieš komunistų už
mačias išnaudoti SLA. savo par
tijos tikslams (pavyzdžiui,

“Naujienos” ne kartų yraatmu- 
šusios komunistų šmeižimus 
ant SLA. Pildomosios Tarybos), 
tai aš jų darbą labai įvertinu. 
Ir manau, kad kiekvienas rimtai 
svarstantis SLA.narys tą pada
rys.

Pereitose SLA. Pild. Tarybos 
nominacijose, tas pats B. Simo- 
kaitis, kuris šiandie yra tos 
“lygos” pirmininku, sykiu su 
kitais bendrai “Naujienose” 
agitavo ir rėmė adv. K. Gugio 
kandidatūrų į SLA. iždininkus’, 
šiandie jis jau vadovauja prieš 
adv.Gugį! Kų šitas mėtymasis 
reiškia ?

Taigi, gerbiami SLA nariai! 
Jeigu jums rupi SLA. gerovė 
ir nenorįfe šiuose rinkimuose 
skaldyti balsų, kad komunistai 
laimėtų—balsuokite už adv. K. 
Gugį, dabartinį SLA. iždininką, 
atsižvelgiant ir į tai, kad mirus 
iždininkui Paukščiui, Pildomoji 
Taryba rado adv. Gugį tinka
mu, ir1 paskyrė iždininko vietai. 
O visokius ligonius, kurie serga 
skaldymo balsų liga—pasmer
kime.—P. A. Deltuva.

Susivienijimas ir 
bolševikų agi

tatoriai

“Vilnies” komisarų troika 
nesnaudžia: Andrulis, Gasiunas 
ir Valionis varo šlykščiausią 
agitacijų prieš dabartinius Su
sivienijimo viršininkus. Savo 
laikraštpalaikyj jie rašo viso
kius niekus. Bet tuo komunis
tai dar nepasitenkina. Jų agi
tatoriai Bimba ir Bacevičius va
žinėjasi po Michigan, Wisconsin 
ir Illinois valstijas. Kažkoks 
Senas Vincas maršrutų daro 
Indiana valstijoj. Razmorai 
(yyras su žmona) tapo pasiųsti 
į vakarines valstijas — Iowa, 
Nebraska, Colorado, Washing- 
ton ir California. Nors tie 
žmonės yra gana menki kalbė
tojai, vienok jie moka slaptai 
veikti ir organizuoti į jačeikas 
Susivienijimo narius.

Visas tų bolševikų maršrutų 
tikslas yra aiškus. Truks lai
kys, Maskvos gizeliai yra pasi
ryžę užvaldyti Susivienijimą. 
Milionas dolerių jiems neduoda 
ramybės, štai kodėl tokie Raz
mom i vakarinėse valstijose 
rengiasi išbūti net iki pat Su
sivienijimo seimo. Nenoroms 
kyla klausimas, kas padengia 
jųjų kelionės ir pragyvenimo 
išlaidas? Dvasia šventa juk ir 
bolševikai negali gyventi.

Prisimena tad tie trys tūks
tančiai dolerių, kuriuos bolše
vikai surinko Lietuvos baduo- 
liams šelpti. Ar tik tais pini
gais jie dabar nešelpia “badau
jančius” bolševikų agitatorius?

Iš bolševikų visko galima 
laukti, šį pavasarį prie Chica- 
gos tautiškų kapinių jie buvo 
pradėję aukas badųoliams rink
ti. Į klausimą, per kurį fondą 
jie tas aukas siųs, bolševikai 
net pasišokėję atsakė, kad per 
Susivienijimo Centrų. Jie net 
tvirtino, kad turį iš Centro įga- 
liavimų. Tačiau kada buvo pa
reikalauta tą įgaliavimų paro
dyti, -tai jie dūmė į miškus.

Iš tokių gaivalų, kurie tiesiog 
pe akis prigaudinėja publikų, 
nieko gera negalima tikėtis. To
dėl visiems susivienijimo na
riams dabar laikas yra apsižiū
rėti. Nominacijos jau prasidė
jo. Į Pildomąją Tarybą nomi
nuokite šiuos narius: preziden
tu St. Gegužį, vicc-prez. A. Mi
kalauskų, sekr. P. Jurgeliutę, 
iždininku K. Gugį, daktaru E. 
Klimų ir iždo globėjais A. Ra- 
ginskų bei Geo. Stungį.

Tuos žmonės pastatydami 
prie Susivienijimo vadovybės, 
mes klaidos tikrai nepadarysi
me. • — B. S.

ATĖJO “Kultūros” No. 11. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

KLAUSYKITĖS
Lietuvių

PROGRAMB’

Herald and Examiner

Radio Stotį
293-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

Kiekvieną Seredą
Lygiai 9 valandą vakare, ir

kuris tęsias kas vienų seredos vakarų 
tame pačiame laike per keliolika 

savaičių.

PROGRAMĄ VYKDO 
Dvi Didžiausios Lietuvių Radio ir

Rakandų Krautuvės Amerikoje j

Peoples Furniture Co, Į
2536-40 West 63rd Street
4177-83 Archer Avenue į

Chicago, III.

Visus šiuos koncertus išpildys parink- 
čiausi Lietuvių Chorai, Kvartetai, So
listai, Benai, Orkestros ir tt.

Pasiklausykite ir praneškite savo 
draugams apie tai.

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ ~

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

IA aplankysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

patyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems - pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčių, kaip tai:

RADIOLAS Atwatek Kent

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė.
Ttlaphona Lafayetta 8171

2536-40 West 63rd Street
Telcphon* Hemlock 8400

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
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DIEKAVONĖS DIENA
Kiekviena Su v. Valstijų vals

tija bei teritorija lapkričio mė
nesio paskutinj ' ketvirtadienį 
skaito legališka švente. Tai 
Amerikos Dėkavonės Diena, ir 
ypatingai Naujos Anglijos vals
tijose ji yra didžiausia šventė.

Dėkavonės Diena—senoviškas 
apvaikščiojimas. Duoti dėkų die
vams už visas gautas dovanas 
yra senoviškas pripratimas, 
įvairių šalių žmonės nuo anks
čiausių laikų tinkamai apvaikš- 
čioja piučio užbaigimą.

Plutarch’as aprašo pasaką 
apie tūlą Rymo imperatorių, 
kuris šugryždamas iš nepasek- 
mingos kovos, paslėpė tikrus 
faktus ir išdavė Dėkavonės Die
nos proklamaciją, kurią žmonės 
užlaikė. Vėliaus žmonės suži
nojo apie nepasekmingą kovą, 
bet imperatorius paaiškino, kad 
nenorėjo nuo žmonių atimti pa
silinksminimo dieną. K

Tarpe žydų, aekavonės įvedi
mas yra tautiškas'. Jie apvai- 
kščiojimą vadina “Feast of the 
Tabernacles”. Jie taipgi ap- 
vaikščioja pirmųjų vaisių šven
tę. (irekai irgi nuo senoviškų 
dienų apvaikšČioja dėkavonę.

Europoje Dėkavonės Diena 
buvo užlaikyta prieš atvykimą 
Pilgrimų- tėvų Amerikon. Ang
lijoj, ypatingai Karalienės Elz
bietos dienose, žmonės dėkavojo 
Dievui už visus gerumus. Ta ka
ralienė draudė paprastą darbų 
dėkavonės dienose. Ir berods 
Amerikoje pirmieji naujos An
glijos gyventojai sekė šitą ka
ralienės įsakymą. 1559 m. Dė
kavonės Diena pavadinta “Ro- 
gation Day”, ir žmonėms įsaky
ta “dėkavoti Dievui už žemės 
vaisius”. Pirm negu pilgrimų 
kolonistai atvyko Amerikon, 
randame dėkavonę Anglijos baž
nyčios maldaknygėse.

Istorikai nesutinka, kad pir
ma Dėkavonės Diena įvyko 
Plymouth 1621 m. Randame re
korduose, kad pirmiausias ap- 
vaikščiojimas* įvyko Maine vals
tijoj rugp. 9 d. 1607 m.H kuo
met kolonistai atvyko į Moneg- 
han. Anglijos kunigas, vardu 
Seymour, laikė pamaldas ir pa
mokslą besakydamas tarė “ačiū 
Dievui už saugų atvykimą ir 
linksmą susiėjimą naujoje šaly
je”.

Plymouthe apvaikščiojimas 
gal buvo pirma dėkavonė už 
pasekmingą pintį. Tada baltieji 
gyventojai su indijonais susi
rinko ir per tris dienas’ šventė. 
Bet vistiek indijonai dėkavojo | 
pirm baltųjų gyventojų atvyki-1 
mo.

Antra Dėkavonės Diena įvy
ko liepos mėn. 1623 m., kuo
met laivas su visokiais reikalin
gais daiktais atvyko Amerikon. 
Oficiališka padėkavonės diena 
paskirta, rekordai parodo, 1688' 
m. ir kita Dėkavonės Diena bir-į 
želio 27 d. 1689 m.

Pirmas Masschusetts koloni
jos apvaikščiojimas įvyko Bos
tone liepos' 8 d. 1630 m. Vasa
rio mėn. 1631 m. žmonės dėko
jo už pasekmingą atvykimą po
nios Winthrop su vaikais. Vėl 
žmonės dėkavojo, kuomet indi- 
jonų vadas karalius Eilipas bu
vo apgalėtas.

Bet sulig holandų rekordų 
Europoje, randame, kad 1644

m. newyorkiečiai apvaikšČioja 
kruviną šventę. Nevvyorkiečiai 
nukeliavo į Greenwich, Conn., 
ir ten nušovė 500 indijonų. Po 
tos kovos, jie sugryžo New Yor- 
kan, ir atsisėdę prie puikių pie
tų garbino Dievą.

Pirma Dėkavonės Diena Con- 
neetieut valstijoj įvyko 1639 m.

Laike Nepriklausomybės Ka
ro, Kontinentinis Kongresas pa
skyrė Dėkavonės Dieną kasmet, 
apart 1777 m. Kongresas prašė 
gubernatorių užlaikyti šventę. 
Jurgis VVashingtonas išleido! 
prezidentinę dėkavonės prokla
maciją tinkamai apvaikščioti 
lapkričio 26 d. 1795 m. Prezi
dentas Madisonas' įsakė kitą 
1812 m. su karo pabaiga. Kelių 
pietinių valstijų žmonės neno
rėjo užlaikyti Dėkavonės Dieną, 
nes priminė pilgrimų šventę. 
Bet 1858 gubernatoriai 25 vals
tijų ir 2 teritorijų išleido padė- 
kavonės proklamaciją. 1864 m. 
Prezidentas Lincoln paskyrė 
ketvirtą ketvirtadienį laipkričio 
mėnesyje, kaip Dėkavonės Die
ną ir nuo to laiko kas met lap
kričio mėn. paskutinis ketvirta
dienis' yra Suv. Valstijų prezi
dento paskirtas kaipo tautiška 
Dėkavonės Diena. (FLIS).

Prasti Viduriai Priežas
tis Prastos Odos

Jus negalite tikėtis turėti gerą, 
aiškią, gražią odą, jei jūsų viduriai 
yra silpni ir pakrikę.

Nesuvirškintas maistas siunčia 
nuodus po visą jūsų kūną, ant jūsų 
veido pasirodo spuogai, oda pasida
ro neaiški, murzina, netenka spal
vos. Jūsų liežuvis pasidaro padeng
tas, kvapas nemalonus. Bet šia ne
smagumai greitai išnyks ir oda pasi
darys skaisti, jer jus šiandie pradė
site vartoti paprastą žolių mišinį, 
aptiekininkams žinomą kaipo Tanlac.

Tanlac nieko daugiau neturi kaip 
žoles, žieves ir šaknis, kurios veikia 
valnčiai ir gydančiai ant silpnų pa
krikusių vidurių. Tik šaukštukas 
prieš kiekvieną valgį paakstina na
tūrali virškinimą, taip kad jus galite 
viską ką norite be baimės nesmagu
mo. Ir kada jūsų viduriai bus 
tvarkoje pastebėkite kaip didesnis' 
bus jūsų apetitas — pastebėkite kaip 
oda greitai neteks negražiųjų spuo
gų. Kainuoja Tanlac mažiau kaip 
2c doza. Gaukite bonktj nuo savo ap- 
tiekininko šiandie. Pinigai bus su
grąžinti, jei jums nepagelbės.
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MILDA
THEATRE

3140 S. Haisted St.

Tiktai rytoj — Padė- 
kavonės dieną

Specialiai dieną • ir vakarą 
Visas kalbantis paveikslas

“The Love Doctor”
Juokingiausias, smagiausias 

veikalas
dalyvaujant 

Richard Dix
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
“Fire Proof”

Kalbančios žinios. 
Šiandie

“Her Private Affair”
—'

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

KALĖDOS
yra gražiausia šventė krikščioniškame pasaulyje. Tai yra 
diena meilės ir geriausių linkėjimų “geros valios žmonėms 
visame pasaulyje”, kada visi, kas tik išsigali, teikia dovanas 
savo draugams ir giminėms. Ar jus galite įsivaizduoti gra
žesnę ir meilesnę dovaną savo giminėms jūsų senojoj* tėvynėj, 
kaip jūsų apsilankymas pas juos per Kalėdų šventes?

Prisidėkite prie vienos iš musų asmeniškai vadovaujamų 
KALĖDINIŲ EKSKURSIJŲ.

LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO:
BERLIN.......................7 D. GRUODŽIO
STUTTGART ----- 11 D. GRUODŽIO
Jeigu jus patys negalite važiuoti, tai leiskite jiems čia ap
silankyti, pasiųsdami “round trip” laivakortę, arba pasiųs
dami jiems Lloyd “money orderį” dėl Kalėdų.

Del platesnių žinių pasitarkite su jūsų vietos agentu ar

S NORTH GERMAN LLOYD
130 "VV. Randolph St., III.

KALAKUTAS

Budriko Radio Krautuvėje, 3417-21 So. Haisted St., dabar yra didelis išpardavimas Radios 
ir Pianų. Kainos yra sumažintos ir kiekvienas apturės kalakutų dykai. Parduodama ant 

lengvų išmokėjimų įmokant 10 dolerių.

Atvvater Kent modelis 40 septynių tūbų su dynamic speakeriu Gražus 
kabinetas kaip ant pavgikslo. Kaina su viskuo už $70.00.

Victor No. 8-35 Orthoponic Victrola, nauja su elektros motoru, šiame 
išpardavime už $68.00. Išvaizda kaip ant paveikslo

Gražus naujas grojiklis pianas vertės $450.00. Musų didelis carioad 
factory pirkimas daleidžia parduoti už $98.00. Nepraleiskit progos.

Radiola 33 įbudavota i specialiai 
speakeriu, kaina su tūbomis,

gražy kabinėta s»u dynamic 
su viskuo $98.00

Budriko Krautuvėje yra didžiausis pasirinkimas Radio, Zenith, Victor, Sparton, Bosch. Columbia, 
Atwater Kent, Earl, Majestie, Bran dės, Brunswick, RCA Radiolas.

Atvvater Kent Mbdel 55 Screen Grid gražus kabinetas
$109.00

$54.00
$97.00
$85.00
$92.00

$169.00

Budriko kaina ...........................................................
RCA 33 be tūbų kaina.............................................
Brandos 8 tūbų kaina .................... -........ ...............
Bosch 8 lubų kaina...... '...................... ...... v...... .
Earl 8 lubų kaina...............,.....................................
Atvvater Kent1 Radio ir Phonographas krūvoje už

Victor-Rudiola VE9—40 superheterodine 10 tūbų, groja rekordus 
ir Radio, labai gražus kabinetas

Budriko kaina ........................ .................................
Majestie naujas modelis 91 ........ ............. .............
Victor K32 10 tūbų ....:.................. ............... ....... .
Richejieu 9 tūbų Radio ir Victrola krūvoje, kitur

kaina $275.00, pas Budriką už ......................

$195.00
$116.00
$155.00

JOS. F. BUDRI L be
3417-21 So. Haisted St Telephone Bouiievard 4705
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Ekspliodavo bomba

Nužiūrima, kad Chicagos

MR. LUBINAS

III

Teatruose
patartina

Pokerio banditai

4

molais <te- 
Aldermanai

miniose. I 
stumdv- 

■s iaiky- 
iau mi-

tuntas vagilis. tai padėkite jį 
apkaltinti.

ali- 
bu-

namu
noje.
ragaukite
ninkvtčs

Mes 
NIC 
metų garantija.

Pus - Balsio

jei- 
jas, 
su-

ak dien-j 
vakar 

valstybės

BRIDGEVVORK , 
Sanitary

Bridže work be

Kooperuokite su policijos de
partamentu turėdami omenėje 
aukščiau duotus patarimus. Jei
gu jūsų nurodymu taptų arės-1

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj •

Išpildomo visokius receptus ir 
iš visu šalių.

Parduodame įvairias gydu 
specialiai nuo šalčio i 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone CanaI 0084

Boehmo krautuvę, 
bu- 
Bet

John Baudcrcr, 
v v. 1635 Civtoprn

Sprogo bomba prie drabu-į 
žiu valvmo . dirbtuvės, 594*. 

i'A'est Division st. Nuostolių pa 
darytą apie l$l,000.

John Janis, 7454 ISo. Parnell 
avė., užsimanė turkės Padėka
vonės dienai. Jisai iš soutsaidės 
atvažiavo į nortsaidę ir įsi- 
piršo W.
1801 North Halsted, kurioj 
vo keletas desėtkų turkių, 
krautuvėj buvo ir sargas, 
pašovė Janj, suėmė jį ir 
davė policijai. Labai gali
Ii, kad turke valgyti suimta
jam teks šaltojoj, 
ninėje.

Chicag-o — dovanų ga 
mybos centras

Nusižudęs senatvės

Teisėjas D.ivid, pr 
ra.ščio “Evening Bos 
pareiškęs teisme, jog 
gynėjų kaltinimai ir 
kų liudymai esantys tiek ne-;

lik laiku — kada banditai, pri- 
; sižvėjoję apie $1,000, rengėsi 
vykti savo keliais. Policija su
gavo tris banditus. Vienas su
imtųjų yra \Valter Baclowski,

si ne-1
kad i _ Taso ve. Jautėsi senstąs

; vaigo dienų, kuriom
is’.os ateilv.

«newyor- 
KO IKI KAU- 

£. JU NO IR ATGAL
Trečia Klesa

Plūs $5 U. S. Revanue 
taksai

I būtina
Šis patarimas ypač liečia nio-Į;|(; 

a Mandoli-Į 9‘ri-- Didesnės oinigų sumos 
yra tiesioginis pakvietimas va- 
•? vstėms.

Pcnktaditni Illinois
i įlinkai laikys konferenciją. Ši 
konferencija pagamins raportą 
prezidentui Hooveriui apie ga- 

i mylos ir puklybos padėlį llli-

22 m.
1 venue.

melu.* į

, nu- j . . 1
pijo. j rolitiiiius džiabus, bet, girdi,'

i ū.i-i^rilarbių yra ir be jų liek ir

isto reikalams 1930
Germanai, finansų 
nariai, numato, kftd miesto hiu 
dželui grūmoja tais 
ficitas $9,000,000.
nežino, kaip sumažinti išlaidas.
Norėtu sumažinti ugnegesiu 

'skaičių, bet , bijo, kad apdrau- 
11 o retu

IMPERFECT IN ORIGINAL

Rusiškos ir Turkiškos Vanos I 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

6 NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis, lapkr. 27, 1929

CHICAGOS 
ŽINIOS

ranvKo4

jusi! saugumui

sek. šios savaitės 
-ėj r. čikagiečius:

binte

42.10 Archer Avė

nios.

ūlio- j 
mrie 
imu. I

ridikiulius
ii važiuo-

arba kaip einate 
kitę susigrūdimų, 
Visuomet stcngkitė

?bicmis rankomis

Užtikrinu, kad dabar; 
Smuiką ar 
ru> grajinsi j 8 lekci
jas per 1‘us-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

UI' 
neštis.

\Vabansia Dai $9,000,000 deficito

Pramonininkų raportas 
Hooveriui

įžvelgdami Į lai, kokios 
nužiūrimos pajamos nuo

metais, al
komis) jos

ar. nuo ugnie 
sumažinti sv 
mento išlaidą 
platinimosi; norėtų pagalios sn-i 

! mažinti skaičių tų, kurie turi' 
' politinius

leitenantas p^^tuoti 
roii bus veikiau
sia išteisintas

U ,l‘»ge i jis, 
įtųr būt priverstas busiąs at
mesti nuosprendį, jeigu džiurė 

•rastų policininkus esant kalius.

Aštuoni sužeisti auto 
nelaimėje

vo automobilių, kuriuo važia
vo 8 ypates, smagiai pasilink- 
sminusj/is. Nelaimė atsiliko 
prie 71 gatvės ir Stony Island 
avė. Visi astuoni aulo pasažie 
riai sunkiai sužeisti

užga- Garsinkites NaujienoseE teik t r iki n is t ra u k i n y s

Sulaužė troką, užmušė1 
draiverj

lai 1930 H0WARD Consolette

Puikiausias Radio

Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

išmokėjimo
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Trokas, kurį operavo George 
; Meckleberry, 31 m., iš Zion 
City, 111., pateko tarp dviejų 

Itavorinių vagonų, kurie riedė
jo. 'Trokas sulaužytas, draive- 

užmušta. Nelaime atsitiko

Atsiminkit tai. Ruda jus i
muzikali pasilinksminimą — ir jus 
pilnai tik tada, kada perdavimas yra 
iš brodkestinimo stoties.

I

'lik tokį perdavimą HOWARD iums 
solette medelis, kurio paveikslą matote, yra pigiausias iš visų 
Hovvard, tečiaus jin užveria savy visas tas pačias nepalygina
mas tono kokybes. Kaina, be tūbų. $175. Leiskite mums de
monstruoti HOVVARI) justi namuose.

perkate sau Radio — jus perkate 
gulite pasitenkinti imi 
lygiai tokis, kokis išeina

visuomet ir teikia. Con-

J. Kaslavicius

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

Kelioni greita ir pigia kaina 
Del perinito ir kitu informa
cijų kreipkitės prie vieti

niu agentu arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

i
siuvo neatsargios. Ypačiai da-i ledų 
bokilės kalbingų, lipšnių 1 
levų, kurios pasirodo trokštan
čios susipažinti su jumis.

Kiekvienas vyras arba mo
teris privalo visuomet budėti, 
kai jis arba ji važiuoja vie- 

' šosiomis susisiekimo įmonė
mis. Visuomet turėkite gerą 
aprašymą jūsų brangmenų, 
galėtumėt apipasakoti jas, 
gu jos pražūtų, ir pažinti 
jeigu policijai pavyktų jas

deliai ■ J'
ypatosjmybos prpduktai, pavydale

i dovanų, šiemet pasieks
mo-i apie 66,000,000 amerikiečių.

K a-
Illinois valstija ir vie

šieji darbai

$175
LestTub«i

Unijų vadai tarsis dėl 
gaivinimo pramonės
Šiandie įvyksta Illinois val- 

Istijos darbininkų unijų virši
ninkų konferencija. Jos užduo
tis bus pasitarti, kaip organi
zuoti darbininkai gali prisidė
ti prie pastangų palaikyti ša
lies gamybą veiklią.

Nepavyko nusukti tur- 
kei galvą

/;
Illinois valstijos gubernato

rius Louis Emnlerson pasiun
tė prezidentui Hooveriui tele
gramą, kurioj gubernatorius 
nurodo, kad valstija yra pasi
ryžusi imtis viešųjų darbų, 
idant palaikyti pramonės ir 
biznio gaivumą. Pasak guber
natoriaus, taksos iš gazolino, 
duosiančios 39 milionus dole
rių; pinigai busią išleisti ke
liams taisyti. Viso Illinois val
stija galėsianti išleisti viešiems 
darbams apie 60,0(10,000 dole
rių.

LICENCED BY R. C. A. and JSOCIATED CO’S.

Lietuvis atstovas Howard Radio Co 
p. Lubinas, mielai demonstruos šiuos 

setus. Ateikite šiandie.

ROSE FURNITURE CO
6151 South Halsted Street Chicago, III

Amatorių atletikos 
asociacija

Pataria prisiimti algų 
kapojimą

Ama torių atletikos asociaci
ja Cook paviete duoda įvairių 
patarimų ir padeda organizuo
ti atletines grupes.’ Reikalui 
esant galima kreiptis į asocia
cijos sekretorių šiuo 
E. S. Gollubier.^ 3500 
Boulevard, Chicago, 

Crawford .3090.

den tįstai.

Suteiksime 
skausmo 
dantį ar j 
SIJA CCt A

jūsų bur-
Valgykite, 

ir sko- 
maistu

musų be 
traukiant

135 S. State St.
ADAMS. 3 M.. priešui) 

m. ('hieairos didžiausi <

Be skausmo
Twilixht Sleep ąj' 

smairenų užmarinitną 
I tnisant. ***

Vienos dienos patarnavimas 
tikrai (rallme duoti jums OERES-

S PANTIS už ŽEMESNĘ KAINĄ. 10

Ateikite Aiandie. (laukite musų patari- 
iną ir kainas prieš taisant jūsų dantis. 
.MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA 2E.MO3 

u t H .&>.&BS
Importuoto naturalio ’ 
raus, •:•'> >. pripildo ju- Jįn
sų eidų. jus įrodysite 
Jauir jaunesnis.
Kreditus—6 inčn. iSsiniukėįįimui 

"Nėra palūkanų—nėra carrymg cliances.” 
ATDARA: kasdle iki !) vai.

Nedaliomis 9 iki 1” d. '

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

adresu:

•Norlhsidicčiams 
pamatyti kalbantį paveikslą, 
kuris bus rodomas Congress 
teatre, prie Mihvaukee avenue 
ir Bockwell Street. Paveikslo 
vardas “The CockEyed World”. 
Sakoma, kad lai esąs vienas 
žymiausių paskutinių laikų pa
veikslų. Kalbamas paveikslas 
bus rodomas visą savaitę — 
oradedant 7 diena gruodžio.

na
muose 825 Eashvood avė. Vie- 

lošėjų išėjo pasivaikščio- 
Netrukus kas ten suskam- 

Nanąų savinin- 
grįžta išėjęs 

Atidarė duris, 
keturi vyrai su revolve-

nas 
Ii. 
bino varpelį, 
kas pamanė, kad 
pokeriuotojas. 
() ei a 
riai s.
nuo stalo pinigus. Iškraustė 
kazyriiinkų kišenes. Tuo gi 
tarpu buvęs lauke pokeriuoto
jas, pastebėjo automobilį ir įėju
sius vidun vyrus. Jis patelefo-

Išmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 

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

vaitę.
Musų lavinimas pri
rengia jus vietai j 
trumpą laiką, die
nomis ar vakarais. 

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

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

Čikagos biudžetui 1930 m. 
nužiūrima kelių milionų dole
rių deficitas. Miesto tėtušiai 
sakosi nežinantys kokiu budu 
jį padengti, j tą klausimą at
sako Civic Federation of Chi
cago. Ji pataria valdininkams 
sutikti jų algų nukapojimui.

Padėkavonės Dienai

Keptas Kalakutas
Namie darytos dešros, keptos antys ir vištos ir kiti visi 

gardžiai pagaminti valgiai.
Kviečiame visus draugus, kostumerius atsilankyti į musų 

restaurantų, ir gardžiai pavalgyti.

Eagles Restaurant
W. C. LUKAUS, Sav.

ir P-nia Ona Lukaus, gamintoja tų gardžių valgių.
1745 So. Halsted St.

DIDELIS BALIUS
Sus. Lietuvių Draugijų ir Kliubų ant 

Bridgeporto 
Ketverge, Lapkričio (Nov.) 28 d., 1929

Chicagos Lietuvių Auditorijoj,
3133 So. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vakare. įžanga 50 certtų.
Kviečia KOMITETAS.

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. L o ui s Avė. 

CHICAGO. ILL.

Brandos Radio
r> i c
Į B < z Console receiveris riešu

to kabinete. Sep4yni heater rūšies tūbai ir 
rectifier tūbai. Four tuned circuits. 91/2 
colių dynamic kalbėtuvas, operuojantis iš 
dviejų 345 power tūbų. Selector tuninimas. 
Kaina

$97.50
be tūbų

Pašaukite mus šiandie
ir pasakykit: “mes norime, kad jus demonstruotumet 

mums naująjį Brandes Radio!”

$5 ĮMOKĖTI
Lengvus 

išmokėjimai. 
Jūsų senasis setas 
priimamas mainui

MES atliksime viską kitą. Mes pri
statysime setą j jūsų namus ir leisime 
jums pilniausia jį išbandyti kai dėl to
no, pagavimo ir gražumo kabineto!

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
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Įvairus GydytojaiLietuviai GydytojaiIššoko iš 15 aukšto
GYDO

Kraujo, odos, chroniškai

darbinin-

Dr. J. W. Beaudette

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valando.’i:

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

Netoli 46th Si. Chicago. BĮ
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

3265 SO. KALSTEI) STREET 
Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 

2-ras Ofisas: 4191 Archer Avenue.
Tel. Lafayette 5820 #

Pastaba: llaao ofieaa dabar randasi 
naufnl vietoj

Socialistų partijos j 
ofisas perkeltas

vien policijos tarnyba. Jie sam
do “pinkortomis” darbavietėms 
saugoti ir skebams ginti. Kaip 
ir praeityje, šiuose susikirti
muose kraujas liejasi pirmiau
sia vadinamam/‘juodajam kely
je” (black road) — prie Mc- 
Cormiko dirbtuvių, 
tonai daužo galvas
kams nuožmiau, ne kad -polici
ninkai.

NAUJIENOS' Chicago, UI.

Allicd E. Carrier, 60 metų, 
iššoko iš 15-to aukšto Maudei 
Bros, krautuvės trobesio ir už
simušė vietoj.

Graboriai

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

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

slaptas ligas vyry ir motery se
nas Žaizdas, ligas rectal

čia 
par-

kiek-

Cook pavieto socialistų par
tijos ofisas lapo perkeltas į 
naują bnveipę, adresu 2653 
VVašhington boulevard. 
taipjau randasi socialistų 
tijos nacionalis ofisas.

Ofisas yra atidarytas
vieną dieną. Ofiso perdėtinis 
yra drg. V. Halushka. Čia ga
lima gauti laikraščius “Mil- 
\vaukee Leadsr”, “The New 

Leader” ir visas socialistų par
tijos išleistas knygas ir bro
šiūras. »

1866 metais, vasario mėnesį, 
McCormicko dirbtuvės paskel
bia, kad ateityje dirbsiančios 
“open shop” pamatais. Darbi
ninkai išeina streikai!. Pinker
tonai ir policija vėl skubi į 
McCormicko dirbtuves. Darbi
ninkai švilpia matydami, kaip 
skebai eina į dirbtuves. Pinker
tonai ir policininkai daužo gal
vas? piketuotojams, šešios strei
kininkus suvarsto kulkos gegu
žės 3 dieną 1886 metų.

Visais reikalais kreipkitės 
naujuoju adresu.

M. V. Halushka.

Tai įvadas į vadinamą Ilay 
Markei tragediją.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai

Čikagietis,

Pinkertonai
Rockwell St.. Chicago, 111.

Kai kas iš Čikagos praeities 
ir dabarties JOSEPH VILIMAS

> N atn . u S t a t y m o . 
° KONTRAKTOR1ŲS4

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausai! 
prie grabų išdb 
bystės.

666 W. 18th Street 
Tol. Canal 6174 
SKYRIUS :

4238 S. Halsted Si 
Ti‘l Victory 40118

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tek Yards 1741 ir 1?42 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 
------- o-------

3201 3201

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161
------o-------

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Vaikėzas būdamas mokykloj 
skaičiau pasakas apie Pinkerto- 
nus. Tai buvo caro Rusijoj. 
Amerikoj ir šiandie išleidžiama 
kas mėnuo po keletą desėtkų 
pasakaičių apie detektyvų dar-| 
bus, kuriuose pinasi Pinkertonų 
vardas. Dar yra nemažai se
nesnių Čikagos darbininkų, ku
riems teko susidurti su Pinker
tono agentijos detektyvais ko
vose už geresnes darbo sąly
gas.

Dr. C. C. SINGLE ¥

Pirmasis Pinkertonas

Allan Pinkerton, įsteigėjas 
Pinkertono detektyvų agentijos, 
atvyko Čikagon 1842 metais.

Škotijoj būdamas, dar jaunas 
vyras, Allan Pinkerton reiškė 
liberalių palinkimų. Jisai sim- 

i • A — J—. L f ~ f — 1
kovai už lygybės teises ir pnk- 
klausė čartistu judėjimui.

1850 metais Aliau Pinkerton 
buvo paskirtas Cook pavieto de
puty sherifu — šerifo padėjė
ju, pirmu Čikagos detektyvu.

Tais pačiais metais jisai su
organizavo privačią detektyvų 
agontiją ir pavadino Pinkertono 
Detektyvų Agentija. Samdė jo 
vyrus labiausia gelžkeliai, kad 
apsaugoti turtą nuo vagysčių.

Tais laikais Allan Pinkerton, 
nors ir detektyvų galva, dar 
nebuvo išsižadėjęs simpatijų 
trokštantiems laisvės. Yra ži
noma, kad jo vyrai padėjo šim
tams vergų, arba nusidėjtįsiems 
vergijai, pasiekti čikagų, o iš 
čia — jL^niadt}. Savo sunui, 
William rinkertonui, senis -ne 
kartą yra sakęs, kad garsusis 
Amerikos kovotojas prieš ver
giją, John Brown, esąs didesnis, 
negu Napoleonas; esąs lygus 
Jurgiui Washintonui.

1860 metais Allan Pinkerton 
suorganizavo būrį vyrų daboti 
biznio įstaigoms. Biznis sekėsi 
gerai. Ir neužilgo Pinkertonas 
turėjo agentijos skyrius keliuo
se kituose miestuose.

1861 metais Pinkertonui bu
vo pavesta suoranizuoti United 
States Secret Service departa
mentą. Jis suorganizavo ir j 
pats ėjo viršininko pareigas 
nuo 1861 iki 1862 metų.

Allan Pinkertono mirė 1876 
metais. Bizni paveldėjo suims 
VVilliam. Jo vadovaujamos 
“pinkertonų” gaujos, ilgai ne-' 
trukus, pasižymi Čikagos darbi-' 
ninku kovose su kapitalu ar
šiau, nei policija.

Pinkertonai — streikų lau
žytojai.

1864-6 metais Ameriką ( o 
kartu ir Čikagą) vėl užgauna 
nedarbas. Samdytojai pradeda 
kapoti darbininkų algas. The 
Federation of Trade Union — 
tuolaikinis Amerikos darbinin
kų susivienijimas — atsako j 
samdytojų puolimą reikalavimui 
pakelti algas.

Susikirtimai darbo su kapita-j 
lu paliečia ir Čikagą. Ir jau 
dabar samdytojai nepasitiki1

Akiu Gydytojai

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia-* 
me reikalo visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu uilai- 
kvmui akyvi*.

5$

j 25 Metu Patylimo
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

SMAGIŲ NERVIŠKO NUOVAR
GIO SIMPTOMŲ. Kodėl neati
dengti jūsų nesmagumus specialis
tui, kuriam jus galite pasitikėti, ir 
leisti jam surasti priežastį ir jų 
pašalinti. Per 20 metų aš varto
jau savo patyrimų, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams, 
Greitas pasveikimas yra pasek 
mes. Meldžiame ateiti ir pasi 
kalbėti su manim apie jūsų ligų.

VALANDOS^ -4 4

nuo 10 ryto iki 1 po piet h1 
nuo 3 iki 4:30 po piet.

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

PASAKYT TAI SU GĖLĖMIS

URBA FLOWER
SHOPPE

GĖLĖS DEL TU, KURIUOS 
MYLIME

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

r v
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrinto okiu ir pritaikym< 
» akinių

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

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 r^to iki 8:30 va 

karo. Nedaliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

iskyi'č su šiuo pasauliu 
lapkričio 25 diena, 8 valandų 
po pietų, 1929 m., sulaukęs 41 
metų amžiaus gimęs .luodvarių 
mieste, Kauno rčd. Amerikoj 
išgyveno 19 metų. Paliko dide
liame nuliudime 2 pusbrolius— 
Antanų ir Vladislovų, švogeri 
Petrų Nacas, o Lietuvoj moti
na Marijonų, seserį Kazimierų 
ir 4 brolius -r Mikola, Vladis
lovų, Stanislovų. Kūnas pašar
votas randasi 8743 Houston 
Avė.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
lapkričio “29 dienų. 7:30 vai. 
ryte iš namų i šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčių, So. Chicago, 
kurioje atsibus gedulingos pa- 
inaldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jono Davidaičio 
gimines, draugai ir pažj.stami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam ' paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame, 
Pusbroliai, švogeris ir Gimines 

Laidotuvėmis rūpinasi p-ia 
Marijona Patlaba. tol. South 
Chicago 14-1L Velionio pusbro
liai prašomi tuojaus prie jos 
atsišaukti.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

3324 S. Auburn Avė
Vienas blokas j vakarus nuo 

Halsted
Tol. Boulevard 2035

ELZBIETA ARTI T ENK 
no tėvais česnaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 26 diena, 2:20 valan
dų po piet, 1929 m., sulaukus 
55 metų amžiaus, gimus Su
valkų rėd., Liudvinavo parap., 
Dviratinės kaime. Amerikoj iš
gyveno 25 metus. Paliko dide
liame nuliudime vyra Franciš-

Kotrynų ir 
— Juozana

S

kų, dvi seseris — 
Ona, du švogerius 
Buchinau 4;a ir Kazimierų Die
glį, pusbroli Aleksandrą Leo- 
na. antiką Matilda Tuchocki, 3 
anukus — Kazimierų, Edvardų 
ir Martinų ir gintinos. Kūnas 
pašarvotas randasi 19240 So. 
Commercial Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
lapkričio 29 dienų, 8 vai. ryte 
iš namu Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčių, So. Chicago, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Elzbietos Artcie- 
nes giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį “patarnavi
mu ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Vyras, Seserys, švogeriai, 
Pusbroliai, Anūkai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Ev.deikis, tel. Yards 1741

K ’h
U! IF’ p

JUOZAPAS TAMKEVICH
Persiskyrė su šiuo pasauliu ■ 

lapkričio 21 dienų, 9:50 valan- M 
da ryte, j 929 m., sulaukęs 36 B 

.metu amžiaus, gimęs Panevėžio ■ 
apskrity, Troškūnų parapijoj, ■ 
Pelišohų kaiinh. Amerikoj iš- H 
gyveno 17 metų. Paliko (Ii- F 
deliame nuliudime moterį Ro- P' 
zali.io, po tėvais Kareckfritę, $ 
podukra Oi ir gimine.;, o Lie- 
tuvoj motina Om.i, seserį Feli
cija, du broliu - - Stanislova ir 
Edvardų. Kūnas pašarvotas 
randasi 1330 So. 48 Court, Ci
cero, 111.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
lapkričio 27 dienų, 7:30 vai. ry
to iš namų j Šv. Antano para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Tamkevi- 
chiaus gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimo.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Podukra ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

boriu.-; Eudeikis, tol. Y ards. 1711

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas 

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika- 

Moderniška 
čia veltui.

Halsted St. 
Chicago, III,

Tel. Victory 1116
O-------

S. D. LACHAVICZ

n:

irLietuvis Ci3lx)riu» 
Baisa msotojaM

'I 2314 W. 23rd PI. 
ChIcar», IU.»

^‘Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikalo meldžiu at
smaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

—H(J---------- 1 /

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Grabbrius ir
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP• • •
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th Si.

' Telefonas 
Boulevard 6208

1327 So. 41 CL

Telefonai 
Cicero 8724 vii

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
' OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

Lietuviai Gydytojai

DR. A. 1 KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Calurnet 3294 
Nuo 9 iki 12 va), dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTV1D, M. D
1579 Milwaukee A vena e, Room

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

Te), Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

209 
st. 
vak.

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

Tel. Kennood 51D7
VALANDOS:

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

apart Jvtmtadienio ir ketvirtadienio ------------------ 1------------------------------------
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽISGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

(Corn. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640, S. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South I^alsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir

Chirurgas <
1900 South Halsted Street

Rezidencijos tel. Midway 5512 
Ralph C. CupIer,M.D. 

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v. ,

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Saite 266, 1579 Milwankee Avė.
Tel. Brunavrick 0624

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

valandai po pietų

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2859 S. Ix?avitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedilioj pagal sutarti -------- —o------ —■

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Arenas 
A nt Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westent A venas

Tel. Lafayette 4.140
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 Sosth Albaey Avenie 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12

Phohe Boulevard 1401 

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

• LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniai* pagal susitarimų

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS — 

perai lietuviams žinoma* per 25 
metus kaipo patyrę* gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikas 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 lt—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar RandolpB 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 29 mulai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 Iubo» 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS -DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaiku 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. dieni

Phone Midway 2880

VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė,
VAJMJIDOSj

iki 4:8g ir nuo 7 iki Ii 
nuo 2:81 iki 4:80 va »M

Nuo 2
Nedilioj

Telefonas Canal 6464

Ofiso TeL Victory 6898
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojaus ir Chirurgas 

Specialistas moteriikų, vyriMns. 
vaikų ir visų chroniiki ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StH Chicsge 
arti 31st Street

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

Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N, Dearborn 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 
vakarų, išskyrus betveria. 

"NedėJiomia nuo 9 iki 12 ryto.

ADVOKATAS
S. La Šalie StM Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0832

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

n

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
52 E. 107(h St. 

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal nutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonai Canal 2562

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki C

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1562 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashinyton Street 

Cor. Washington and Clark S t*, 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Fark 8395

■t

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams StM Room 2111

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Kuom 781
Tel. Central 6390. VaL 9—4.
Rezidencija 6158 S. Talman AV.

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2468

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

10 So. La Salio Street 
Vakarais nuo C iki » vaL 

I*hone Boulevard 4C97 
8315 Su. Halsted Street

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 7.0 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

* Patarnavimas dienų 
ir naktį.
Koplyčia

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4681 South Ashland Avenoa

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 diena. 2 iki « vo piet
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 13 

Rez. Telephone l'laza ftiiOg

9

Joseph V.Mockus, Jr. 
Advokatas

756 W. 35th St. kampas Halsted St.
Tel. Yards 6423

Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
Residencija 4201 u;. Mapl»‘wood Ave« 

Tel. Lafayette 168b

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas 
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1936 S. Union Avi* 

Tel. Roosevelt 8710
/ Vai. nuo 6 iki 9 vaL vak.

Chas
Syrewiczė Co

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50
CICERO, ILL.’

Rea. 660(1 South Arteaian Avenne 
Phone Prosnect 6659 
Ofiso Tel. Canal 4257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 Su. Halsu J Suoet 
cHICAGO. ILL.
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Pirma numeri išpildys Biru
lė. Ji skambins Arenskio, Hnr- 
rišo ir Debussv kurinius.

kui penktą numerį. Siame nu
meryje ji skambins Bclhoveno 
ir Sainl Sacnso kurinius. Ji 
taipgi išpiklys 9 ir paskutinį 
— 11 programų numerį.

Petras įSarpalius yra
čikagiečiams žinomas. Jo dūk-j 
lė Birutė gal kiek mažiau žino-j j)UVejne 
nia lietuviams, nes dar jauna j ar| p. 
mergina. Bet kas pažįsta 
Birutę ir nusimano apie
ziką, tai tikisi iš jos, kaip pia
nistės, daug, ’l^ul įdomu bus 
pamatyti, kokį progresą muzi
koje d«ro ši daug žadanti lie
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o:imtą p.
iigai sir-

li keletą
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si kas galite. > Report.
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įduodamą,

vienas, la;p ir ki
ni žinoirvui sporto 
Kad toms rungty- 
dano- sva.l'.o.r r>ri-

Educational
Mokyklos

BRIDGEPORT
i KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — s
i rus ir pIc/iGS, taipgi ir vilnones pan- 1 
1 čia kas. Parduodam pigioms kainoms. 
'Neriam sulig užsakymų naujus
I terius ir taisome, senu.-. Vilnonio* 
gijos dėl nerimų ir vilnonės materi-!

; jos dėl kelnių vyrams i 
Kviečiame atsilankyti ir 
musų pnkių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarai.-,. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selernonavičius
604 W. 33rd St. prie Normai Avė. 

Tel. Victory 3486

REIKALINGAS mokinys spaustu
vė)!. Nejautestuą kaip 17-18 metų, 
lankęs 2 metus Hlgh School ir mo
kąs iioluviti kalbų. Atsišaukite tuo- 
jaus i

NAUJIENAS, 
1739 So. Halsted St. 

Klauskite M. Jurgelioniones
REIKIA

vaikams, rikončjusiu 
jsitikrmti (Įįdelčs

> ąugštos rųšies suame- 
ir apsišvietusių žmonių, 

i energijos, pardavinėti aero
planų staką. Turi būti svetur gi
męs. Tai yra gyvenimo proga.

Kreipkitės tuojaus

160 N. La Šalie St., Ropm GIR

MASKŲ VAKARAS. Rengia 
Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
švieta nedčlioj, gruodžio 1 d., 
1929, Chicagos Lietuvių Audi-

Vakarienė Lietuvių Teritrališko.* torijoj, 3133 S. Halsted St. Do
vanų bus viso išdalyta už $309. 
Pirmą dovaną gluis grupė, $15, 
antra grupė $10, Pradžia 6:30 
vakare. įžanga ypaiai 50c.

Kviejia Komitetas.

Draugystės šv. Martino

Lapkričio 10 dieną Lietuvių 
Auditorijoj, pirmo aukšto sve
tainėse, atsibuvo vakarienė ar
ba varduves draugijos šv. Mar
tino, su gražiu programų, kurį 
išpildė p-ia Biežienė, K. Sabo
nis, Vyrų Grožybės Choras, iš 
West Sidės, ir mergaičių kvar
tetas — iš West Sidės. Visi 
dainoriai buvo iššaukti dainuoti 
net po kelis kartus.

Marąuette Park. — Liet. Amerikos 
Pil. Kliubas turės mėnesini susirin
kimą, lapkričio 27 d., 8 vai. vak., 
parapijos svet. Malonėkite būtinai 
atsilankyti ant šio svarbaus susirin
kimo, nes yra labai daug reikalų dėl 
apsvarstymo.x ’— Valdyba.

Repeticija
rytei’’ Įvyksta ponų Skirkų na
muose, 1343 So. 19 Avė., 7:30 
vai. vakare ateinantį penkta
dienį. Prašome visus dalyvius 
veikale dalyvauti.

Mirtis vė! pakirto,vieną 
eini žinomą vielos pilietį, 
zapą Tamkcvičių. 
madienj Juozas 
užmerkė akis ant 
likdamas 
plačią giminę.

Velionis buvo ramaus budo, 
draugiškas žmogus. Tad visų 
pridėrystč atiduoti jam pasku-

Taip jau, 
pasiliks — 

nyksta, žūva;
mes. Atsipirkimo

pilietį, JlIO- 
Pereila sek- 
Tanik(‘vičius 
visados, pa- 

uuliudusią moterį ir

i Taipjau buvo kalbėtojų, ku
rie papasakojo apie draugijos 
praeitį ir dabartį ir ragino, kad 
tėvai savo sūnūs prirašytų prie 
šv. Martino draūgystės. Kalbė

jo' šie* nariai: Mart. Kadziaus- 
kas, P. Baltutis ir svetys, I)r. 
Biežis.

Lietuv Moterų Verpimo ir Audi
mo Pasaulinės Parodos dr-jos mėne
sinis susirinkimas jvyks petnyšioj, 
lapkričio 29 d., 8 vai. vak., Gage 
Park svet., įsrie 55 ir Western Avė. 
Nares 
rinkti.

ir rėmėjos malonėkite susi- 
r 1 — Valdyba.

Daktiirų dr-jos mėnesinis su-

Ponas Vincas Gildžius, kuris 
lapo sužeistas aulomo- 
jmi sveiksta.

nesenai 
biliaus.

-nai Kaminskai užsisakė

kavonės dienai.
ijs >je :!<

P-nas Jurgis Jankauskas aną
dien taisė savo ratą — kalė ir 
“pentavo”, kad dailiau atro
dytų, kada suks jį kalakutų, 
ančių laimėjimui; o poni Jan
kauskienė jam padėjo...

*

O pp. Stasys Steponaitis su 
Juozu Danyla mano važiuoti 
patys ant farmų ir iš ten par
sigabenti švėžienos — mažiu
kų paršiukų ir “čikinų”.

I*rieskonis.

Bridgeportas 
18-ta Gatvė

Iškraustė kišenius lietuviui; 
apsisaugokit kišenvagių

Lietuvis Petras Grakauskas, 
gyv. ’73(> West 17 Street, va
žiavo Halsted gatvės karu va
kar apie 3 vai. po pietų. Jis 
turėjo rankose paketų. Prie 
Archer avė. jis įlipo kitan gat- 
Vėkarin. Kartu įlipo dar kele
tas žmonių.

O prie pat jo pasirodė vy
ras, kuris pradėjo, kaip sako
ma, maišytis |>o kojų. Jis sa
vo transferį numetė, ėmė lai
ko kol pasiėmė jį. Po to, ne
va norėdamas praleisti į vidų 
p. Grakauską, vis sukėsi j tą 
pusę, kuria Grakauskas mėgi
no prasilenkti su juo.

Vos valandėlę laiko vėliau 
p. Grakauskas susigriebė, bene 
vagiliai graibėsi' apie kišenius. 
Ištikro: pasirodė, kad $45 jo 
jau buvo dingę. O ir vagiliai 
spėjo iššokti iš galvekario.

Važiuojantiems gatvekariais 
patartina būti labai atsargiaus, 
nes dabar, prieš šventes, kuo
met publika daugiau įvairių 
Reikmenų perka ir vežiojasi 

pirkimams daugiau pinigų, tai 
kišenvagiai tiesiog šienauja 
gatvekariuose ii- elevatoriuose.

Report.

tini patarnavimą, 
mat buvo, yra ir 
vienas po kilo 
išnyksime, ir 
nėra.

P-nios Dundulienės vakaras 
“Naktis Baltijos pakrantėse’’ 
suvaidinta labai gerai. Tik gai
la, kad publikos buvo ne dau- 
giausia. Kaip Cicero kolonijai, 
tai gėda, ir kurie nebuvo tai 
tikrai daug nustojo, lokį vei
kalą ir vaidinimą retai kur ga
lima matyti.

Gražų, 
lietuviškoj 
tyli, nėra 
rankumų, varg

iai kad 
ncaljau-

ir yra 
ištautė-

Galima

gerą veikalą musų 
scenoje sunku sta- 
įrenginių, nėra pa- 
ak toriai turi

Ii, o ka$ aršiausia — 
lietuviška visuomenė 
čia, neparemia.

O kiek daug buvo 
kalbama apie lietuvių 
jimą. Žiūrint rimtai į 
kitaip ir būti negali,
numatyti, kad ateis toki lai
kai, jog Amerikos lietuvių ne
bus girdėti — pasiliks vien 
pėdsakai senų darbuotojų me
nininkų, jų tarpe ir ponios Dun
dulienės.

Na, užteks: lik aš nesu jo- 
kis “filosofas“, dar kas ims 
kritikuoti, poškėti dėl šių ma
no žodžių, nes jau daug kartų 
yra sakyta ir dar tebesakoma, 
kaip galima lietuvius remti, 
kad jie niekam verti. Tokios 
kalbos yra labai klaidingos. 
Lietuvių tarpe gabių jėgų bu
vo ii- yra. Tik visa bėda, kad 
mes pratę svetimus dievus gar
binti. N.” Rašėjas.

Budriko radio va 
landa

Dideliu Įdomumu teko klau
sytis pt'reitą sekmadienį J. F. 
Budriko krautuves radio pro
gramų. Tai, kaip pranešė an- 
aunceris p. Valančius, šis pro
gramas iš stoties \VI1FC, ku
ris tęsdavosi nuo 1:30 iki 5 
vai. po pietų, buvo paskutinis, 
nes nuo ateinančio sekmadie
nio, būtent gruodžio 1 dienos, 
jau lietuvių radio valanda bus 
iš didžiosios Chicagos radio 
stoties WCFL, tuoj po pietų— 
nuo 1 iki 2 vai. — visą valftn-

Už ta nauja p. Budriko su
manymą reikia atiduoti jam

Užbaigiant programą buvo 
suteiktos garbės dovanos tiems 
nariams, kurie neėmė pašalpos 
iš draugystės per 20 metų. Do
vanas gavo šie nariai: S. Sto- 
nevičia, Iz. Pupauskas ir P. 
Klučinskas.

Liet.
sirinkimas bus Universal State Bank 
Club, 814 W. 33 St., Chicago, penk
tadieny, lapkričio 29 d., 8:30 v. vak.

1. šiame susirinkime skaitys re
feratą DR. ST. BIEŽIS: “Ankstyvo 
Diagnoze Svarba Aštrojo Osteomye- 
lito Atsitikimuose” ir jei laikas pa,- 
velys, tai bus suteiktas ir antras re
feratas. DR. 1G. MAKARAS skai
tys temoje “Carcinonia on the 
Pancreas”. f

Dr. A. L. Graičunas, sekr.

1 REIKALINGAS dženitoriaus pa
galbininkas, turi atsišaukti tiktai 
uni jistas. 1240 So. St. Louis A ve.

• ----- 1 ’i i ir«»!.«.:• i iuud.iui.il Tel. Ro(k\Vtll 8109.; instrukcijos, darbas kol--------------------------------------- -—------
ir dar geresnis kaip iš-Į GARSUS Pietines — Illinois* mine 

už toną, pristatom. La- 
mažai dulkių. Lunip egg, nut 

$8.00. Pristatom. Govalis, Blvd. 1036 MODERNIŠKAS kambarys ant ren- 
dos, su visais patogumais, dėl vieno 
ar dviejų vaikinų, 4239 S. Sacra- 
nicnto Avė. Tel. Lafayette 1617.

ST ' "A*','*"'*1, ..."***—T**""***'1*'
reikia vyru išsimokinimui’I Misccliancous for Šalę

n rOM()lHLTIJ AMA 1 O Dairus Pardavimai
Praktiškos instrukcijos, darbas kol-------------

mokių sitės . _______
moksite. Mokykla dienomis ir vaka- j nin $6.50 
rais. AtsilankykiL arba reikalaukit, h;n —- 
aplikaci joj;.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 VVashington Blvd. Furniture & Fixtures

Rakandai-JI aisai

IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradinj mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose nusišvietė.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO, ILL.

BARGENAi casii PIRKĖJAMS ,
2 ir 3 šrn. seklyčių setai, MohairJ barys North Sidčj, nelabai toli 

aritmetikos, Moquette, Jacquard. etc. $35 iki 3952 N. Damen Avė., prie 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb.<setai,1 nos, kuri sutiktų gaminti valgį 
su sprintrsais ir matrasu, $39.75. 7 i lig nurodytos dietos. Turinčius to- 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau- kį kambarį prašau šiandie atsišaukti į 
rai visokio dydžio. Dinette setai ažuo-: 
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

——O-------

REIKALINGAS tuojaus yra kam- 
nuo 

šeimy
nų-

Box 1151

ir

PARDAVIMU) bučernčs ice boxis, 
meat rock, 21 bariukai, labai gražus, 
parduosiu pigiai. 4451 S. Halsted St.

PRANEŠIMAS
Business Service

Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardwarę Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

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

liausiais pagerinimais. Pas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

*---------------------------------------------
PARSIDUODA PELNINGAS 

BIZNIS
Garage 65 karų, $400 pelno j mė

nesi ir Roominghouse, 25 kambarių, 
pelno $225.00 i mėnesi. Vienam per
sunkti du bizniu vesti, duodu pasi- 

įskilti. $1,000.00 įmokėję, likusius 
I galėsite atmokėti iš pelno, arba pri
imsiu teisingą vyrą arba moterį į 
partnerius. Chicagiečiai atsilankyki
te ypatiškai i Garage, nuo 2 po pie
tų iki 9

liškai.

3813

J.
BALZEKAS MOTOR 

SALES

vai. vakare, iš toliau gali- 
laišką lietuviškai arba ang-

JOHN AMBROZA,
Grand Avė., Chicago.

Nors ir nebuvo vakaras pla
čiai išgarsintas, bet ačiū pačių 
narių pasidarbavimui susirinko 
didelis būrys svečių, taip kad 
abi pirmo aukšto svetainės bu
vo pilnos ir prie stalų nesutil
po visi vienu kartu.

žodžiu, vakarienė buvo la
bai pasekminga. Draugijai gra
žaus pelno liko.

Nauji nariai buvo priimami 
be įstojimo mokesties. Naujų 
narių prisirašė 15.

Laikytame susirinkime lap
kričio 17 dieną iš komisijos ra
portų paaiškėjo, kad draugijos 
nariai biznieriai daug prisidėjo 
aukodami vakarienei valgomų 
daiktų ir pinigų. Aukavo šie 
asmenys: Steponas Lekavičius 
(turi graboriaus įstaigą, 2314 
West 23 place), Kazys Karinau- 
skas (užlaiko grosernę adresu 
2901 West 38 place), Kazys Ta
mošaitis (užlaiko minkštų gg- 
rimų krautuvę adresu 1900 W. 
63 st.), F. Vaičkus (užlaiko 
mėsinyČią adresu 634 West 35 
st.), Stan. šiuris (užlaiko bu- 
černę adresu 915 W. 32 st.), Jo
nas Budrikas (užlaiko drabužių 
krautuvę adresu 3256 So. Mor
gan st.), San./Mažeika (užlaiko 
graboriaus įstaigą adresu 3319 
Auburn avė.), Ant. Paulauskas 
(3231 Auburn Avė.), P. Baltu
tis (užlaiko laivakorčių agentū
rą 3327 S. Halsted st.). Visiems 
aukavusiems draugija taria šir
dingą ačiū.

Taip pat draugija taria šir
dingą ačiū visiems daininin
kams', kurie pagražino musų 
koncertą — p, Saboniui, p-iai 
Biežienei, Vyrų Grožybės Cho
rui, mergaičių kvartetui, ypač 
p-lei A. Varoničitei ir daktarui 
Biežiui už gražią prakalbą.

Pagalios tariu ačiū varde 
draugijos “Naujienų
jai už talpinimą pranešimų apie 
vakarą ir veliju joms gauti 
daug skaitytojų sekantiems me
tams.

Dar turiu priminti nariams 
ir kviečiu juos visus darbuotis 
draugijos labui ateityje, o vi
suomet bus geros pasekmės ir 
draugyste augs taip turtu, kaip 
nariais. —P. K., rast.

redakci-

ZiĮjhi

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau naiflus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Uniėn Avė.

Phone Victory 2740

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
C0NSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir Bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

4030 Archer Avė 
Tel. Lafayette 2082 

—o-----

PARDAVIMUI grosernė Ir smulk
menų krautuvė, biznis išdirbtas. Pri
verstas greitai parduoti. 2862 West 
38 Street.

PARDAVIMUI grosernė, delikate- 
seno ir mokyklų reikmenys, gera 
vieta. Didelis bąrgenas visiems. 
4555 So. Union Avė. Tel. Yards 6487.

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

'28 Bnick 5 pas. Becian 
’20 Paig’n Sedan 6 ratai 
’2I) E»»ex Sedan ___ ________________
1027 Nanh Coach epeclal ___________
'29 Ford coupe ----- ------------------------
’2I) Ford Roadster _________ ________
’28 Auburn Roadster ...... ............ .. .........

McDEKMOTT MOTOR SALES Ct>
7130 S. Halsted St.. Tn angle 0830

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų krautuvė, tarp dviejų mokyk
lų, parduosime greitai už pirmą, 
teisingą. pasiūlymą iš priežasties 
mirties šeimynoje. 919 W. 33rd St.

PRIVERSTAS paaukaut Hupmobil 
4 door Sedan, nauji “Ali State” tires. 
Paaukausiu už $75, 6750 South
Campbell Avė.

PARSIDUODA H OTELI S. 
išdirbtas biznis per daug metų, la
bai gera vieta, arti prie l.ong Lake. 
Del platesnių žinių rašykįt. Par
duosiu arba mainysiu :int nedidelio 
namo.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų U- 
Jei kiti nėra 18 j o jumis idrydytl, atšilau 

kyklt pas mane. Mano pilnas i&erzamtnavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apei- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino idogzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

po

20 St.

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

, 4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Personai
Asmenų Ieško

GERAM ŽMOGUI perleisiu savo 
janitoriaus darbą. Atsišaukit 2859 
W. 64th St. pirmos lubos.

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

Ofiso 
pietų, 

lioj

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Specialiai Padėkavo 
nes Dienoj

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

“Say it with Songs”
dalyvaujant

Al Jolson ir Davey Lee

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios 

šiandie paskutinį kartą 
“The River” •

Universal Restaurant
. . Gardus,'

flOHNI sveiki lietu- viski v a 1- 
F5I iriai man ‘lagus p a- 

tarnavimas.
Norkus, 

sav.
750 West 31st

JOHN VARONIUS 
Campbell Sport 

Dundee Motei, Wisconsin

PARDAVIMUI wholcsale tabako, 
cigaretę ir saldainių rautas, su tro- 
ku. Atsišaukite i “Naujienas”, Box 
J147, 1739 So. Halsted St.

STASYS CIBULSKIS
F. SABATAVICIUS 

Painters & Decorators 
5234 So. Seeley Avė.

Tel. Prospect 3049 
Tel. Hemlock 0653

Darbą garantuojame

PAIEŠKA U apsįvedimui vaikino 
arba našlio, esu turtinga našle, pa
tyrus biznyje. Geistina kad butų 
rimtas, viduramžio žmogus. Rašyki
te Box 1152, 1739 S. Halsted St.

-__o------

PARDAVIMUI grosernė geroj biz
nio vietoj, biznis išdirbtas, parduo
siu pigiai. Pardavimo priežastis iš
važiuoju i kitą miestą. 3417 South 
Union Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

IEŠKAU Klemenso Waidmano, gy
veno prie 23 PI. ir Leavitt St. ir 
švogerio Jono Petruškevičiaus. Pra
šau juos ar žinančius atsiliepti. Ona 
Sereika, 910 N 2nd Avė., Maywood, 
III., tel Maywood 56.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir

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

S. OSGOOD 
2281 West Division St, 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tai* LafaVette 6738-6716

Partners Wanted
Pusininku Reikia

Exchange—-Mainai
IŠSIMAINO bizniavus namas su 

bekamės bizniu — parduosiu vieną 
bizni ar su namu. Mainysiu j bun- 
galow, lotus, nedidelę farmą arba 
gerą automobilių priimsiu kaipo pir
mą imokėįimą.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archei1 Avė. 

Tel. Lafayette 5107

REIKALINGAS partneris i gro
sernę ir bučemę. Vieta gera, biz
nis eina perai. Gera proga, ge
ram žmogui. Kad ir nemokantį, 
išmokysiu. Kreipkitės: Tel. Roosevelt 
4738.

IŠMAINYSIU murini narna, 2 Sto
rų ir 3 flatų, -Mainysiu i didesni 
ar mažesni narna tik South Side. 
Naujienos, Box 1150.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Help Wantęd—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Maliir sumanu* vyrai _ 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
nauju* 6 cilindelhj

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastu* 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobčsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuą 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 aplikantal bus trumpą lai
kė lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juo* parda
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

KURIE NORITE BARGENO 
ir kurie norėtumėt išmainyt narna, 
lotus, farma ar koki bizni ar auto
mobili, mes iŠmainysiin. 
kitę savo adresa.

Tik paduo

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted St..

Tel. Victory 4898

dieną nuo 10 
pietų.

li

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts. ---- o----

2 BIZNIO lotai ant Archer j^ve. 
50x175, apielinkė apgyventa ir tin
kama dėl biznio.

Didelis rezidencijos lotas 201x272 
randasi geroj ir labai gražioj vietoj. 
Mainysiu abu arba skyrium 
automobiliaus. 
matyti ritmetyj 
pietų nuo 4 iki 

2839

Savininką 
nuo 10 iki 
7
W. 63 St.

ant gero 
galima 

12, o po

REIKALINGAS tuojaus geras bu- 
čeris, lengvas darbas, gera mokestis, 
arba tik subatomis dirbti. 5248 So. 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI mažiukas medinis 
namas, 2 po 5 kambarius, elektra, 
maudynės. Sena viena motelis par
duoda pigiai, $2500, be agentu. 332 
W. 58 St. TeL Wontworth 2835.

iuud.iui.il



