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Hooveris-MacDonaldas Britų plieno įmonės 
grūmoja užsidaryti

Prezidento Stovykloj
Kalnuose, 100 mylių nuo Washingtono, su

sėdę apie liepsnojančią ugnį, dviejų 
didžiulių valstybių galvos diskusuoja 
nusiginklavimo ir pasaulio taikos klau
simus

LONDONAS, spalių ().—Pra
neša, kad jei prekybos reika
lai nepasitaisysią, didžiulės 
Siwansea plieno ir geležies įmo
nės busią šio menesio gale už
darytos. Tūkstančiai darbinin
kų bus išmesti iš darbo.

Lvove suimtas ukrai
nietis dėl pasikėsinime 
prieš Pilsudskį 1921 m.

“Sovietų Žemės” la
kūnai mažne žuvo 

Alaskoje
CRAIG, Alas)<a, spalių 0,— 

Skrendąs iš Maskvos į Ncw 
Yorką rusų aeroplanas “Sovie
tų Žemė” kelionėj iš 'Silkes į 
Seattle buvo priverstas nusilei
sti ties Waterfall, 12 mylių j 
žiemius nuo čia.

Skrisdami per smarkią per
kūnijų audrą ir kovodami su 
baisiu vėju, rusų lakūnai maž
ne žuvo, abiem aeroplano mo- 
teram sustojus.

Jų kelionė į Seattle dabar 
bus savaitę ar daugiau sutruk
dyta, kadangi reikės įdėti nau
ji motorai.

VARŠUVA, spalių (i. — Len
kų policija Lvove suėmė vieną 
ukrainietį, Jaroslavų Cinzą, kal
tinamų dėl kėsinimos nužudy
ti maršalų Pilsudskį. Pasikėsi
nimas įvykęs 1921 metais, po 
kurio Chiz sugebėjęs tuojau 
emigruoti į Jungtines Valsty
bes. Dabar jis grįžo į Lvovu, 
ir policija tuojau jį suėmė.

tęsė toliau savo pasikalbėjimus 
nusiginklavimo ir pasaulio tai
kos išlaikymo klausimais.

Vakariniame pasikalbėjime 
apie ugnį dalyvavo taipjau val
stybės sekretorius Henry L. 
Stimson ir . Britų užsienio de
partamento viceministeris Ro- 
bert Vansittart, premjero sek
retorius.

Abiejų valstybių galvų ir jų 
padėjėjų konferencijoms sto
vykloj apsaugoti priimta visų 
atsargumo priemonių. Per de
šimtį mylių nuo stovyklos pa
statyti juros kareiviai. Stovyk
la sujungtai su Baltaisiais Ru-'

WASHINGT()NAS, spalių 6. 
— Virginijos Blue Bidge kal
nuose, 
dviejų 
stybių 
tani jos 
Dcnald 
prezidentas Herberl Hoover — 
susėdę apie ugnį taraujasi svar
biausiu pasaulio klausimu: kaip 
išvaduoti savo ir viso pasaulio 
žmones nuo ginklavimosi karui 
naštos.

Pirmas lų prezidento Hoo- 
verio ir premjero MacDonaldo 
pasikalbėjimų įvyko vakar tri
jų su puse valandos kelionėj 
automobiliu iš Baltųjų Bumų į mais tik telefono linija, ir šykš- 
žuvaujamą prezidento stovyk- čios žinios apie tai, kas deda
lą Bapidan upėj, Virginijoj, si stovykloj Rapidan upėje, 
100 mylių nuo VVtashingtono. gaunamos tik iš prezidento sek- 
Kelionėj, abudu valstybių gal- rotoriaus, 
vos buvo vieninteliai automo- vielos galą 
bilio pasažieriai.

Stovykloj, į kurią jie atvy-i Manoma, 
ko 0:15 po p., abudu idealis- MacDonaldo 
lai — nors vienas jų atstovau- zultatai bus 
ja socializmui, antras — kapi- ti, kai juodu sugrįš iš stovyk- 
talizmui — papietavę, susėdę los, arba premjero vizito Wa- 
ties kaitriai plevojančia ughim, shingtone pabaigoj.

atkirti nuo pasaulio, 
didžiulių pasaulio val- 
galvos—(Didžiosios Bri- 
premjeras Ramsay Mac 
ir Jungtinių Valstybių

(Atlantic auu tacliic Photo J

Zion, III. — John A. Dowie namas, kurį dabar norima parduoti. Dowie įkūrė Zion miestą ir 
krikščionių katalikų bažnyčią. Tas namas, sakoma, kainavęs $100,000. Matomai, savo laiku 
Dowie varė gerą biznį iš naujos religijos. Jis mirė prieš keliolika metų.

muose.

serginčio telefono
Baltuosiuose Ku-

kad liooverio ir 
pasikalbėjimų ne
oficialiai paskelb-

Amerikos Darbo Fe
deracijos konvencija
Konvencijoje kalbės Kanados 

ir J. V. m misteria i; 
premjeras nedalyvaus

Britų

Išgelbėto juroj 17 vyrų 
ir 2 moteriškes

Banditai pavogė iš gii)- 
klinės kulkosvaidį

spalių 6.
revolveriais ginkluoti

Chuliganiškas komu- Slovaku vadas Tuką 
ništų “žygdarbis” nuteistas 15 metų

Francuzų
cialistų 
daugiau kaip 100

komunistai puolė se- į Jį kaltino kaip valstybės įšda- 
mitingą Paryžiuje; j viką dėl reikalavimo autano- 

sužalotų nujos Slovakijai'

Ko-; BRATISLAVA, čechosMva- 
munistų bandos vakar vakarą kija, spalių 6. — Vakar čia pa
puolė čia socialistų mitingą, sibaigė ilga, traukusis dešim- 
kuriame buvo diskusuojami pa- j tį savaičių, politinė prof. Al- 
saulio taikos klausimai. Kilo berto Tukos byla, pasibai- 
muštynės, į kurias teko įsiuvu- gė nuteisimu kaltinamojo pen- 
šyti policijai. Apie šimtag as- kielikai metų kalėjimo, atėmi- 
menų, daugiausiai socialistų, ir mu jam piliečio teisių trejiems 
ąpie dvidešimt policininkų bu- metams ir atėmimu visiems lai
vo sužaloti.

PARYŽIUS, spalių

ka-ms profesoriaus titulo.
Prof. Tuką, slovakų liaudies 

New Yorkui gresia vai- partijos vadas, buvo apkaltin- 
siu ir daržovių badas ,kai.p .valsl>’bcs. >s<iav|kas 

dėl vežėjų streiko dėl to, kad jis kovojo' už Slo-
I vakijos autonomiją.

Del šitokio teismo nuospren-l 
džio 
sias

kurie transportuoja New j ^1-

NEW YORKAS, spalių 6.— 
Mesusitaikę su samdytojais, va
kar sustreikavo krovinių vožė
jai,

slovakuose kilo didžiau- 
pasipiktinimas ir protes- 
l)u vieninteliai Cechoslo- 

Yorko šviežius vaisius ir dar- vakijos kabineto nariai slova- 
žoves' iš geležinkelių • stočių į I hai, kaip girdit, 
rinkas.

Streikininkai reikalauja 
tuonių valandų darbo ir pus- 
antra tiek mokesnio už virš
laikį. ' . •

Pasak darbininkų vadų, dėl 
streiko apie 2,000 vagonų fruk- 
tų, vertės apie 4 milionus do
lerių, pasilieka geležinkelių sto
tyse ir ims tuojau gesti.

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

Iš dalies debesiuota ir vė
siau; vidutiniai ir stipresni pie
tų vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buw> vi
dutiniškai 65° F.

Šiandie saulė teka 5:52, lei
džiasi 5:24. Mėnuo leidžiasi 
7:53 vakaro.

Kana- 
[šian- 

matinė

TORONTO, Ontario, 
da, spalių 6. — Bytoj 
die] čia prasidės 49-ta 
Amerikos . Darbo Federacijos 
konvencija.

Federacijos pirmininkas Wil- 
liam Green pranešė, kad kou- 
vencijon yra pakviesti kalbė
ti, ir kalbės, Kanados Nacio
nalinių geležinkelių galva Sir 
Henry Thornton, trečiadienį; 
Jungtinių Valstybių darbo sek
retorius (ministeris) J. J. Da- 
vis, penktadienį, ir Dominijos 
darbo ministeris Petar Heenan, 
šeštadienį.

Wm. Green taipjau kvietė 
atvykti į konvenciją Britų 
premjerą Ramsay MacDonaldą, 
tačiau pastarasis dėl laiko sto
kos atsisakė.

Byla dėl 22 asmenų žu
vimo kabareto gaisre

—I—,—
DETROIT, iViich., spalių 6.— 

Martin Cohn, savininkas kaba
reto, kurio gaisre prieš tris sa
vaites žuvo ckidešimt du as
mens,' atiduotmmaš 1 T teismo 
rankas, kaltinamas dėl žmog- 
žudybės iš neatsargumo.

Sako šerifo žmonės 
nušovę 5 tekstilės 
imonės streikierius

Marion’o darbininkų neramu
muose nė vienas streikinin
kų neturėjęs šaujamų ginklų

Vatikanas kalbasi su į
Maskva dėl kon 

kordato
LONDONAS, spalių (i.—Kar

tu su pranešimu apie Anglijos 
ir sovietų Rusijos sutarimą di- 
plom?tiniams santykiams at- 
steigti, pareina žinių iš Romos 
apie tai, kad Vatikanas atnau
jinęs pertraktacijas su sovie
tais dėl padarymo konkordato 
tarp katalikų bažnyčios ir bol
ševizmo. Pertraktacijos, pasak 

Ugniagesiai UŽ pade- fašistų laikraščio II Tevere, ei- 
gimus nubausti ka- [na Berlyne tarP i>a;P()s nunci

jaus Pacelli ir sovietų amba
sadoriaus Vokietijai Krestin- 
skio.

Pertrakcijos tarp Vatikano 
ir Maskvos buvo prasidėjusios 
praeitą pavasarį, bet tuomet 

T* jos nutruko.

" , rengiasi iš 
savo postų rezignuoti. Laikraš- 
tis Slovftik, įdėjęs aštrų Palei\ 
Hlinkos straipsnį, kuriame au
torius pareiškia, kad 500 tūk
stančių slovakų tvirtai remsiu 
Tuką, tapo konfiskuotas.

Įėjimu
MINEOLA, L. I., spalių 6. 

— Astuoni G te n Cove ugnia
gesiai, kurie prieš mėnesį lai
ko buvo areštuoti, kaltinami dėl 
padegimų, tapo nubausti 
riais 
2 iki

terminais kalėjimo, 
4 metų.

• • I l JO llUvl Ul\w,įvai- J
nuo ~

Mich. U. muziejaus šta
bo narys prigėrė

MARION, N. C., spalių 6. 
žmonių prisikimšusiame 
mo kambary vakar buvo tar
doma byla ryšy su įvykusio
mis čia praeitą trečiadienį riau
šėmis tarp streikuojančių tek
stilės darbininkų ir streiklau
žių, per kurias penki streiki
ninkai buvo nušauti ir kelio
lika kitu sužaloti. * s

Buvo išklausinėti šeši liudi
ninkai, iš kurių liudijimų pa
aiškėjo šie svarbiausi dalykai:

'Pirma, kad nė vienas strei
kininkų per tuos neramumus 
neturėjo nei pištalietų, nei šau
tuvų.

Antra, kad streiko pikietinin- 
kai buvo nusistatę stengtis ne
leisti streiklaužių -eiti į įmonę 
dirbti.

Trečia, kad penkiolika ar 
daugiau šerifo Oscaro Adkin- 
so žmonių, deputy šerifų, tik
sliai šaudė į streikininkų eiles.

Vienas liudininkų, Tom Pat- 
ton, kuris pats buvo pašautas, 
liudijo girdėjęs šerifą Adkin- 
są garsiai komandoj ant savo 
žmones: “Clean up on them; 
clear them out!” Ir deputy še
rifai ėmę šaudyti. Vienas strei
kininkų, Viekers vardu, buvęs 
paties šerifo Adkinso šūvio pa
guldytas.

teis

spa-LA PALISEE, Fra nei j a 
lių 6. ,— Dviem karo aeropla
nam susidūrus ore, vakar čia 
užsimušė žymus francuzų avia
torius Tulasne ir trys kiti jau
ni karininkai.

ALPENA, Mieli., spalių 6.— 
Bežvejodamas Grand ežere va
kar čia prigėrė, jo valtelei ap
virtus, Dr. Jau Metzelaar, 37, 
Michigano universiteto muzie
jaus štabo narys.

NEW ORLEANS, La., spa
lių (i. — Orleaną parapijos ka
lėjime vakar buvo pakarti du 
negrai, Ed. McKay ir Wm. Vir- 
gets, nuteisti mirties bausmei 
už puolimą baltų moterų.

Francuzų aviatoriai 
esą Mandžurijoje

Sovietu valdžia įsakė paliauti 
prapuolusiu Coste ir Bellon- 
te ieškojimą

DETBOri;, Mieli
— Du 
banditai vakar, atvykę į Mi
chigano juros rezervo ginkli
nę, privertė sargą stovėti ra
miai, su iškeltom rankom, kol 
jie pasiėmė vieną kulkosvaidį, 
įsidėjo į automobilį ir nudū
mė.

Policija mano, kad banditai 
buvo arba “haidžekeriai”, arba 
“butlegerių” genges nariai, ir 
kad pasigrobtas kulkosvaidis 
bus vartojamas “butlegerių” 
tarpusavio kovai. Detektyvams 
duota įsakymas susekti bandi
tus.

SEATTLE, Wash., spalių 6. 
— Garo škuneris Whitney 01- 
son vakar išgelbėjo juroj sep- 
tynioliką jurininkų, francuzų 
škunerio Bretagne įgulos žmo
nių, ir dvi moteris, to škune
rio kapitono žmoną ir dukte
rį. Per stiprią audrą francuzų 
škunerin tiek vandens prigriu- 
vo, kad jis ėmė skęsti, ir jo 
žmonės buvo priversti apleisti 
jį valtimis.

Studentų skaičius Lie
tuvos Universitete 

inažta
KAUNAS. šiemet iki šiol 

paduota tik apie 90(1 prašymų 
įstoti į Lietuvos Universitetą. 
Pernai tuo pačiu laiku jų bu
vo apie 1,300.

MASKVA, spalių 6. — Mas
kvoj vakar gauta žinių, kad 
prapuolusieji francuzų lakūnai, 
Dieudonne Coste ir Maurice 
Bellontc, rugsėjo 29 dieną, 2 
vpil. po pietų, lies Abagaptu- 
jevsku perskrido per Sibiro 
sieną j Mandžuriją. Del tos 
priežasties sovietų vyriausybė

Lakūnai nusileidę arti Tsitsi- 
haro, Mandžurijoj

PARYlŽIUS, spalių 6.—Reu- 
terio pranešimas iš Osakos, Ja
ponijoj, sako, kad iš Darbino 
gauta žinia, jogei daugiau sa
vaitę laiko prapuolę francuzų 
lakūnai, Coste ir Bellontc, pra
eitą penktadienį 3 vai. po pie
tų nusileidę ties Kaučinza mie
steliu, netoli nuo Tsitsiharo, 
Mandžurijoj.

Bandė nušauti Ru 
manų vidaus reika- 

lų ministerį
BUCHARESTAS, Rumanija, 

spalių 6. Vakar buvo pada
rytas pasikėsinimas nužudyti 
vidaus reikalų ministerį Vaidą- 
Voevodą. Kai ministeris, išėjęs 
iš ministerijos, buvo besėdąs į 
savo automobilį, jaunas vyriu
kas, Goldenberg vardu, prisi
artinęs, šovė jį, bet nepataikė, 
šovikas, kuris tuojau buvo su
imtas, pasisakė, kad jis/norė
jęs tuo atkeršyti už Lupeny 
pralietą angliakasių kraują.

[Prieš dvejetų mėnesių Lu
peny įvyko streikuojančių ka
syklų darbininkų neramumų. 
Neramumams malšinti buvo pa
siųstas kareivių būrys, ir kau
tynėse 30 streikininkų buvo nu
šauti arba sužaloti.]

Baltas mirė elektros kėdėj
MILLEDGEVILLE, Ga., spa

lių 6. Elektros kėdėj čia ta
po nužudytas Alvin Merritt, 
baltas, už kiaurų užpuolimą vie
nos moteriškės.

Lietuvių
Valanda

iš Radio Stoties WLS
345 metrų— 870 kilocycles

vyto

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

(Central Standard Time)

Programas, pašvęstas Vilniaus 
paminėjimui.

Dainos, muzika ir prakalba.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

Rinkimai spalių (Oct.) 8 d.

iš-

Dalyvaus Lietuvių Radio Programe
NAUJIENOS, Chicago, III.
b K——  --------------- ---------.U.... ——— -

Moteris eidama pro šalį, pa
juto smarvę. Pažvelgusi per du
ris, ji pamatė musų lietuvius, 
išvirtusius kur katras.

Moteris davė žinoti policijai. 
Ši greitai pribuvo. Jai pavyko 
tgaivinti vyrus.

Vietinis,

Pirmadienis, spalių 7, 1929

Balsuotojai turės progos 
rinkti du kandidatus iš trijų 
spalių 8 d. užimti majoro vie
tai. Kandidatai yra trys: John! 
W. Smith, John Lodge ir; 
Charles Bovvles. Iš šių trijų 
bus galima už vienų balsuoti. 
Du kandidatai, gavę daugiau
sia balsų, bus nominuoti ir lap
kričio mėnesyj bus galutinai 

’ renkami. Vienas gavęs daugiau- •• 
šia balsų liks Detroito majoru.

John W. Smith jau yra bu
vęs majoru 1926 ir 1927 me
tais. Jis prieinamas žmogus ir 
su lietuviais -turi artimesnius 
ryšius, negu jo oponentai. Jis 
progresyviškas žmogus, turintis 
užtektinai drąsos nepasiduot. 
ki<tų valiai. Būdamas majoru jis 
rūpinosi tarnauti visuomenei.

John Lodge dabar yra majo
ru ir nori, kad jį išbalsuotų 
antrai tarnystei. Jis taipgi vi
siems gerai žinomas 72 metų 
senelis. Bet galima drąsiai sa
kyti, kad jis nepalaiko artimų 
ryšių su paprastais žmonėmis. 
Jis vadinamas “the down town i 
mayor”, nes ką. tik vidurmies- * 
čio savininkai norėjo gauti, tai landoje”, 
jis vis jų pusę rėme. Atvirai!ir 9 vai 
dabar už jį darbuojasi S. S. jWLS. 
Kresgis, milionierius ir savinin
kas dešimtukų krautuvių.

Charles Wowles rezignavo iš 
teisdario vietos, idant gauti ma-| 
joro vieta. Kaipo teisdarys bu-j 
vo neblogas, bet jis yra remia-1 
mas ku klūks klano. Beveik 
vien dėl to jis lietuviams turė
tų būti netinkamas.

Bus daug kitų kandidatų dėl 
“Councilman” vietų. Bet jų 
kandidatūros gal ne taip mums 
svarbios ir suvirš penkiasde
šimt kandidatų randasi, todėl 
neužsimoka pradėt apie juos 
aiškint. Jeigu butų galima vi
sus naujus išrinkti, negalėtų 
būti miestui nuostolių, nes pras
tesnius už tuos, kur dabar tu
rim, rodos, nebūtų galima ras
ti.

Be kandidatų bus da balsuo
jami du pataisymai miesto įs
tatų: Vienas dėl sukūrimo nau
jo teismo speciališkai automo
bilistų bylų nagrinėjimui, — 
tai “Traffic Court Amendment” 
Abejones nėra, kad šis pa'tai- 
symas laimes, nes tokios jstai- 

gos reikia.
Taipgi bus balsuojamas kitas 

pataisymas. Dabar turim devy
nis “koncelmanus”, bfet jeigu 
laimėtų pataisymas, tai pasidi
dintų jų skaičius iki 15. Dabar 
už “koncelmanus” balsuoja vi
sas miestas, o ne miesto dalys 
arba dislliktai. Šis pataisymas gventA” 
prisidėtų prie to, kad miestas |.jlu (|ainu. 
i...*.......................... : t i v

nėra

me savo draugus ir pažystamus 
-— spalio 9 d. būti Lietuvių Au
ditorijoj. —K. i

SPORTAS
Bokso rungtynės

Jaunoji Birutė daly 
vaus spalio 9 d. 

paminėjime
Musų priaugančios jaunuo

menes organizacija “Jaunoji Bi
rutė” dabar stropiai repetuoja 
ir ruošiasi prie spalio 9 d. — 
Vilniaus dienos — paminėjimo 
trečiadieny, spalio 9 d., Lietu
vių Auditorijoj.

Jei musų jaunoji karta atsi
mena padarytų lietuviams dide
lę skriaudų — išplėšimų Vil
niaus, tai tuo labiau mes visi 
turime tų skriaudų atsiminti 
ir dalyvauti šiame musų sosti
nės išplėšimo paminėjimo die
noje.

Šiame paminėjime bus ir dau
giau dainininkų, niekuriuos dar 
pirma kartų girdėsime. Bus ir 
žymus kalbėtojai. Tad rengki- 
mės visi o taipjau kvieski-

Rytoj, spalių 8 d., Chicagos 
Stadiume Įvyks nepaprastai įdo
mios sporto rungtynės. Bak- 
suosis Earl Mas Iro su Bud 
Tųylor. Juodu yra lengvojo svo
rio boksininkai ir pasižymi ne
paprastu smarkumu. iMastro 
yra tiesiog žaibas; jokia kitas 
boksininkas negali jam prilyg
ti savo greitumu. Na, o apie 
Taylorų galima tiek pasakyti, 
kad tai ringo baisūnas. Jis mu
ša savo priešų be pasigailėji
mų.

, ,,—. .......... ........ ............................ ..............

Pūslės Įdegimas
Jeigu veikiąs Pūslės Įdegimas ne

duoda jums miegoti, jeigu pagimdo 
deginimo ir kutenimo poiautj, Strėnų 
skaudėjimą, Kojų skaudėjimą, daro 
jus nuvargusį, Nusiminus}, be ūpo, 
kodėl nepabandytiCystex 48 valandų 
bandymo Nenusiminkite. Gaukite 
Cysteą šiandie bile kurioj aptiekoj. 
Išbandykite juos. Pamatykit patys 
ką jie padarys. Pinigai bus sugrą
žinti, jeigu jie nesuteiks greito pa
gerėjimo ir jus nebusite pilnai pa
tenkinti. Pabandykite Cystex šian
die. Tik 60c.

Populerus tarpe Chicagos lie
tuvių dainininkas, p. Jonas Ra
manauskas (John Roman), dai
guos per radio “Lietuvių Va

ryto vakare, tarp 8 
iš Chicagos Stoties

bai gražų tenoro balsų, ir 
abejonės, kad klausytojams bus 
didelio malonumo jį išgirsti.

Programe, be to, dalyvaus 
Birutės choras, Steponavičiaus- 
Byansko orkestrą ir laikys pra
kalbų “Naujienų” redaktorius 
P. Grigaitis.

■ Kitoj poroj baksuosis Salva- 
torc Ruggircllo su Leo Ken- 
nedy. Abu kerta, kaip su slo
gomis. Sakoma, kad iš visų bok
sininkų Ruggirello turi smar
kiausių rankų. Be to, bus dar 
ir daugiau boksininkų. Vieta, 
kaip jau buvo minėta, Chican 
go Stadium, 1800 W. Madison 
Street. — N.

=

JOSEPH VILIMAS
7V a m u Statymo

* KONTRAKTORIUS
4556 So. Rockveli St.. Chicago. HL

C
Namų Apšildymo

IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Garsinkitės Naujienose

RAMOVA
THEATRE

35th and Ualsted Streets

Nedėlioj ir Panedėly, 
Spalio 6 ir 7

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Honky Tonk”
dalyvaujant

Sophie Tucker ir kitoms 
žvaigždėms

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

Skelbimai Naujienose 
•uodą naudą dėlto, 
tad pačios Naujienos 
v-ra naudingos.

butų padalintas i 14 dalių ir 
kožna dalis balsuotų už vienų 
“koncelmanų”. Pataisyme yra 
daug naudos. Gal ir lietuviams 
lengviau tada butų nors vieną 
“konselmana” išbalsuoti. Bet 
šis pataisymas, rodos, kad pra
laimės, nes visi laikraščiai prie
šingi. Buvo ir dabar mėginama 
rasti lietuvi palaikyti kandida
tui ą dėl konselmano, bet da ne
atsiranda nė vieno.

Gestina dėl pačių lietuvių nau
dos ir dėl miesto naudos, kad 
visi balsuotu. Neatsilikime ir 
bukime veikliais politikoj. Mes 
busim tiktai tiek naudingi sau, 
kiek mes galim parodyti akty- 
viškumo politikoj. Jeigu busim 
užmigėliais, tai su mumis kaip 
su užmigėliais ir elgsis. Vyrai 
ir moters, prie balsavimo!

Jos. P. Uvick.

Sustabdyk ko
sulius!

\<l<-ibkile kosuliam* 
ti | įimta ligi}.

<lykit jj su Severa s Coilgll
Balsam. Sustabdo kilio- 
minu. nuramina gurklę.
Pastovus vaistai nuo' 
kosulio per 50 me
lu. Saugus, įeik* 
mlitsri. Pasjiisuap- 
tirkininka. Dviejų 
dydžių. 25e ir 50c.

_StVERA’s
cough balsam

----- ------ !—r

Kensington

9 METŲ PAMINĖJIMO DIENOJE,

įseis

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

as Ramanauskas turi

Trys lietuviai šluboje virė 
namininkę. Virė ir ragavo šil
tos. O beragaudami pri troško.

Orkestras gros maršus ir 
polkas.

Does not affect 
the Heartv -

_____ _ _______________  _____

Tarp Chicagos
Lietuvių

Rytdienos Radio 
Programas “BAYER ASPIRIN”

YRA SAUGUSAntradienio programas 
per Radio

Antradienį, nuo 8 iki 9 va
landos, bus duotas ketvirtas iš 
eilės Lietuvių koncertas per ra
dio. Be to, šį vakarų per radio 
kalbės “Naujienų” redaktorius, 
P. Grigaitis, Vilniaus vadavi-j 
mo klausimu.

Birutės choras dainuos Lie
tuves Himną, “Mes be Vilniaus 
renui imsim” ir ištraukų iš ope
ros “Birute” — ši paskutinį 
numeri išpildys |>-lė Staniulio- ' 
te iv l>p. .Irtka-vioiiis iv Sven- ! 
ciškas.

P-n?s .fonas Ramanauskas —j 
gerai žinomas lietuviams teno
ras — dainuos: “O greičiau, 

, greičiau”, “Vai kad aš jojaii” 
ir “Nuliūdimo valanda”.

Soprano šiam koncertui kvie
sta p-lč Vera Stradomskiulė. Ji 
dainuos “Mano sieloj šiandie 

šio, ir keletą

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot *‘Bayer Kryžiaus* 
ant pakelio ar ant plvskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo 
šalčio, 
Neuritis, 
Dantų skausmo, 
Veundgijos,

Kiekvienas neišardytas ‘į^ayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

SPECIA1E NAUJIENŲ
Laida

Biznieriai norintieji pasigarsinti šioj 
laidoj, prašomi TUOJAUS telefonuoti 

Roosevelt 8500
O VISI KITI 

SKAITYKITE TOS DIENOS LAIDA
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MUSU MOTERIMS
*-------------------------------Veda Dora Vilkienė—--------- —------—'

JONUKO SRIUBA.

1 kvortą vandens
1/2 kvortos virtų tomatų
2 nedideliu svogūnu 
i/2 sv. kiaulienos
•/> šaukštuko pipirų 
•/> šaukštuko druskos 
Truputį česnako 
I uncijas makaronų 
y.\ sv. sūrio.
Virk pirmus septynios (skai

tant iš viršaus) dalykus kartu 
iki mėsa suminkštės. Paskui 
pridėk makaronus ir virk pakol 
makaronai suminkštės. Paduo
dant stalan Įdėk tarkuotą sūrį.

puoduko smulkiai sutrupintų 
krekėsų trupinių ir sumaišyk 
su i/> puoduko Varpyto svies
to. Dėk eilę oisterių, aipiberk 
druska ir pipirais ir apipilk 
duonos trupiniais sumaišytais 
su sviestu, paskui vėl eilę oi
sterių ir eilę trupinių. Užpilk 
perkošta sunka nuo oisterių ir 
pripilk vandens, kad gautumei 
1 puoduką. Užpilk ant oiste
rių. Kepk nekarštame pečiuje 
25-30 minučių. Paduok su švie
žių kopūstų salotom ir fran- 
cuziškai iškcptom bulvėm.

VIRGINIJOS DUONA
PEČIUJE KEP ii OisTERIAI

Nusunk ir išrink 2 puoduku 
oisterių. Ištepk sviestu stiklinį 
indą ir išbarstyk baltos duo
nos trupiniais. Sumaišyk % 
puoduko duonos trupinių ir •/>

3 šaukštai virtų, karštų ry
žių

1 puodukas kornų miltų
1 šaukštas taukų arba svie

sto
3 kiaušiniai

MADOS.

2531— Labai gražus žiurstas namie dėvėti. Gražus ir praktiškas. Ga
lima siūdinti iš pasilikusios nuo sukniu materijos. Turime mažos, vidu
tinės ir didelės mieros paternų.

Norint gauti vieną ar a&ugiau viri 
nurodytą pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą Ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1733 So. 
Ualstad St., Chicago. III.

• 9^^^^^^^*^********^^^**^*** **** ~ ~ -i*trtrw,Lriruvvv 
NAUJIENOS Pattern Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ------------ —
Mieros........... ................. per krutiną

(Adresas)

(Miestas ir valat.)
_____________ ___ _____________ J

NAUJIENOS, Chicago, IJ1.

2 šaukštukai baking paude- 
rio y

Pieno ir druskos.
Išplak ryžius, koYno miltus 

ir sviestą kartu. Išplak kiau
šinį skyrium. Pridėk, pripilk 
gana pieno idant tešla butų 
taip minkšta, kaip dėl blynų, 
paskiausia pridėk baking pau- 
derj. Išmaišyk, supilk į paplok- 
štą sviesiu arba taukais ištep
tą blėtį ir kepk pečiuje 15 mi
liutų.

PAPRASTI BAKING PAUDE
RIO BISKVITĖLIAI

2 puoduku miltų
4 šaukštukai baking paupe

rio
1 šaukštukas druskos
3 šaukštai taukų arba svie

sto
Y2 puoduko pieno
1/2 puoduko vandens.
Sumaišyk miltus, 3pauderj ir 

druską ir persijok keletą sy
kių. Su pirštais sutrink mišinį 
su sviestu arba, taukais. Pilk 
po truputį pieną ir vandenį su
maišius ir maišyk su sakute, 
pakol gerai susimaišys. Leng
vai ir atsargiai iškočiok padė
jus ant lentos su miltais ir iš
pjauk bandutes. Kepk nekar
štame pečiuje 12 arba 15 mi
nučių.

"Naujai* Smagumas Teatre".

AMERICAN
OPERA C0.

MAJESTIC THEATRE 
------- Dainuojamos AiiKliSkai -------

Jus galite nuprasti ir pasigėrėti kiekvienu 
ji, žodžiu.

PROGRAMAS
Šiandie — “Faust": Utarninko — "Būt- 

terfly”: seredoj — "Yolanda of Cyprus" 
t Pasaulinė Preniiera): ketverge — “Figa
ro"; pfitnyC'ioj — "Carmen": subatoj die
ni}, — "Martha" subatos vakare — "Yo
landa of Cyprus".

SPALIO 14 SAVAITE
PanedSly — "Yolanda of* Cyprus”: utar- 

nlnke — "Faust”: seredoj — Buterfly”; 
ketvergi- --- “Carmen”; pėtnydioj —- “Fi
garo” HUbatoj dieni, — "Yolanda of Cyp
rus”; subatos vakare — "Carmen”.

Bilietai: 50c, 75c, ¥1.60, ¥2, ¥2.60, ¥3.

Pus - Balsio 
Systema

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi į 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
JAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listsrins, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado, sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų omales — tas sun
kus uždo vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

MARMORO KĖ’KSAS

% puoduko sviesto
2 puoduku cukraus
4 kiaušiniai
1 puodukas pieno
3 puodukai miltų
4 šaukštukai baking pauderio 
Yi sv. tarkuoto šokoliado
1 šaukštukas cinamonų 
y2 šaukštuko maltų gvazdikų 
V2 šaukštuko vanilijos.
Ištrink sviestą, pridėk cukrų,

išmaišyk ir dėk po vieną kiau
šinį nuolat plakdama. Persijok 
miltus su baking pauderiu ir 
dėk po truputį pamainydama 
su pienu pakol visą pieną su
pilsi ir miltus sudėsi. Paskui 
dar plak pakol tešla bus labai 
švelni.

Nuimk vieną trečdalį tešlos 
ir padek į kitą bliudą; prie 
tos l/i tešlos pridėk tarkuotą 
šokoliadą ir kitus prieskonius 
ir gerai išmaišyk. Į gerai iš- 
sviestuotą, gilią blėtį dėk vieną 
eilę baltos ir eilę tamsios (su 
Šokoliadu ir prieskoniais) teš
los. Kepk nekarštame pečiuje 
45 minutes.

DANGIŠKAS TORTAS
"" •

% sv. sviesto
4 šaukštai cukraus
4 kiaušinio tryniai
4 puodukai (1 svaras) miltų 
Nutarkuok luobelę nuo 1 cit

rinos. 1
Ištrink sviestą su cukrum, 

dėk po vieną neplaktą trynį ir 
maišyk. Paskui pridėk miltus 
ir citrinos luobelę. Kepk tri
jose atskyrose blėtyse. Kaip iš
keps aptepk kiekvieną kėkso 
viršų su kiaušinio baltymais, 
kad pavilginus, apiberk su ci
namonais, cukrum ir sukapo
tais migdolais. Uždėk ant dvie
jų pusių aviečių konfitūrų 
(virtų su cukrum aviečių) ir 
paskui ant viršaus uždėk se
kamą mišinį.

Ištrink P2 kvortos tirštos rū
gščios Smetonos su trupučiu 
vanilijos, 2 šaukštais kornų 
krakmolo ir cukraus kiek tin
ka. Virk dvigubame puode pa
kol bus švelnus mišinys, pri
dek 2 išplaktus trinius ir iš
maišyk.

Loui., U. S. A.

KOPŪSTŲ PRIESKONIS

1 nedidelis kopūstas, smul
kiai sukapotas

6 žalios tomatės
6 svogūnai
6 saldus, raudoni pipirai
6 saldus žali pipirai 

šaukštuko druskos
1 puodukas rusvaus cukraus
1/4 šaukštuko juodų pipirų
V.\ šaukštuko cayenpe pipirų
I/2 šaukštuko muštardų sėklų
V2 šaukštuko selerė sėklų 
J/o kvortos acto.
Nuplauk, nuvalyk daržoves ir 

supiaustyk į nedidelius šmotu
kus. Apipilk druskuotu van
deniu, vartojant puoduko 
druskos arr; kiekvienų 2 kvor
tų vandens, tegul taip stovi 6 
arba 8 valandas. Nusunk drus- 
kuotą vandenį ir perplauk šal
tu, švariu vandeniu.

Užvirk actą ir pridėčkus kar
tu. Užpilk virtą actą ant dar
žovių, išmaišyk ir sudek į stik
lus. Gerai tampriai užsuk vir
belius. Padėk dėl žiemos.

NEVIRTOS TOMAT5.S

V2 pėko prinokusių tomatų
1 puodukas sukapotų selerų
1 puodukas sukapotų svogū

nų
2 sukapoti, raudoni pipirai
Y2 puoduko cukraus
V2 puoduko druskos
1 šaukštukas sumaltų “mace”
1 šaukštukas sumaltų gvazdi

kų
1 šaukštukas juodųjų pipirų
2 uncijos selerų sėklų 
y2 puskvorčių acto.
Sukapok smulkiai tomates ir 

Nusunk visą sunką (sunką ga
li suvartoti kaip virsi sriubą). 
Sudek į maišiukų ir išspausk 
sunką, jeigu bus reikalas. Pri
dėk prie tomatų visus likusius 
dalykus, sumaišyk ir sudėk i 
sterelizuctus stiklus, gerai ir 
tampriai užsukus viršelius. Jei
gu laikysite šaltoj vietoj, tai 
mišinys bus skanus ir geras 
per visą žiemą.

Nevirtos daržovės yra daug 
vertesnės ir skanesnės, negu 
virtos.

1$ Pasekmių Spręskit Apie
DAŽYLUS

Kitą kartą kai jus norėsite dažyti, pabandy
kite Diamond Dyes. Pamatykite kaip lengva 
juos vartoti. Tada palyginkite pasekmes. Ju
dų pardavėjas sugrąžins jums pinigus, jei 
jus nesutiksite, kad tai yra geresni, dažylai. 
Nebus tos perdažymo išvaizdos su Diamond 
Dyes; nebus bruožų ar dėmių. Tik šviežios, 
malonios, skaisčios, naujos spalvos. Ir dabo
kite kaip jos išlaikys skaistumą dėvint ar 
skalbiant. Jie yra geresni dažylai, kadangi 
jie turi savy užtektinai tikro anilino—nuo tri
jų iki penkių kartų daugiau, negu kiti dažylai. 
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali “vi
siems tikslams” dažylai dėl bile kokio audeklo. 
Jie nudažys ar paskaistins spalvas, šilko, vil
nono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio 
kito audeklo. Mėlinais pakelis yra special da

žylai vien dėl šilko ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam 
profesionaliniam darbui. Kada perkate — atsiminkite tai. Mėli- 
nas pakelis nudažo tik šilką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys 
kiekvieną audeklą, taipjau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi 
abiejus pakelius.

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios

VISOSE APTIĖKOSE.

Garsinkites Naujienose

GEE WHI7., Bu T 1 uj/nS 
' mad ajight i

HADDA PlAV 6AMES 
M VOlTH THE TVJlMS - I 
/ / BETYA ČOULDA HEA2D 
/ \ ML msaost
/ / \OVER TO HbUR. HOUSE

UBBY :

p a-pasinaudoti Bayer Aspirin 
lengvinimui.

Bayer Aspirin visada yra ir 
jis visada pagelbsti. Apsipa- 
žink su jo vartojimų skaitlin- 
gumu, ir išveng daug bereika
lingų skausmų.

Dabartiniom dienom daug žmo,- 
nių ima Bayer Aspirin nuo dau
gelio mažų skausmų, ir taip tan
kiai kaip jaučia bile skausmą.

Kodėl ne?, Tai užtikrintas 
antidotas nuo daug skausmų. 
Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tabletai vi
sai nekenksmingi. Tame jus 
turite daktarų užtikrinimą; jos 
nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu “per
sirgti”. Nelauk kad galvos 
skausmas “pereitų”. Ar kad 
neuralgia, neuritis ar net reu
matizmas yra tai kas tokio ku
riuos turi perkęsti. Tik dak
taras gali kovoti su tokiais 
skausmais, būt jus galit visada

N ere ik alingas 
Skausmas! $0

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra t radę žymfi Bayer Fabriko Monoaeetieacidestor of Salicylicacid

YEAH, THAT VJAS 
CALtED a HlDDEN 
AJUM8ER" - VUHO 
U)0M THAT GAME.

S___AMYUJAV?

T VA AT GAME VJE 
PLAYED AT Ak)GELICA'S party 
VJHERE VJE VJR0TE A 
OM A PiECE. OP PAPER. AU 
DIDA^T IT TO AMYBODY 
Ak)' THE OME VJHO MJROTE 
“THE BIGGEST NUMBER IaJOM? 
— IT VJAS FUNMY $\JT 
VJHOEVER 4 HE IR kJUMBER 

. LAŠT AWAYS VCOk) r~~įr------------------ -
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Excent Sunday by 
the Lithuanian News Puh. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Ko o s erei t 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratea:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

3c
18c
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aekmadienius. Leidžia '‘Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted SL, Chi
cago. 111. Telefonu Rooievelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams __ ______
Pusei metų ---- ------------
Trims mėnesiams______
Dvieip mėnesiam
Vienam mėnesiui

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija __ _______
Savaitei -----  - __
Mėnesiui . .. T -

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metama , , $7.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams - n 1.75
Dviems mėnesiams  1.25 
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams___________ rt - $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

“LIETUVIŲ VALANDAI ANT RADIO

Ryto vakare bus iš eilės ketvirtas lietuvių progra
mas iš didelės radio stoties Chicagoje — WLS, ir antru 
kartu tas programas tęsis ištisą valandą, nuo 8 iki 9 vai.

Nors tai dar ne per didžiausias patyrimas šitoje 
naujoje Amerikos lietuviams srityje, bet jau paaiškėjo, 
kad tos “Lietuvių Valandos” ant radio duoda labai 
džiuginančių rezultatų.

Iš šimtų laiškų, kuriuos gauna “Naujienos“ ir radio 
stotis, matyt, kad musų programai yra klausomi milži
niškam Amerikos plote, nes laiškai ateiha ne tik iš Chi- 
cagos ir apielinkių, o taip pat ir iš tolimų vietų: iš Wis- 
consino valstijos, iš Indianos, Michigano, Ohio, Pennsyl- 
vanijos, Virginijos, Georgia, Louisiana, Oklahoma, Mi- 
ssouri, Iowa, Connecticut, Massachusetts, ir t. t.

Amerikos lietuvių istorijoje dar nebuvo tokio atsi
tikimo, kad reguleriai lietuvių dainų ir muzikos kon
certai, duodami vienoje vietoje, galėtų būt tą pačią va
landą girdimi tokios daugybės žmonių.

Suprantamas daiktas, kad daugelis klausytojų tai 
— lietuviai, patyrę apie tuos radio programus iš “Nau
jienų“. Bet tolyn vis didėja ir skaičius svetimtaučių, 
kurie klausosi “Lietuvių Valandos” ant radio. Tai liu
dija laiškai, kurie ateina j stotį WLS. Lietuvių liaudies 
melodijos žavi žmones, iki šiol nieko negirdėjusius apie 
musų tautą ir neturėjusius apie ją jokios nuovokos. 
Taip, vienas rašytojas, išklausęs programo, atsiuntė pa
dėką už puikias “ispaniškas“ dainas. Kitas rašytojas iš
reiškė norą, kad toki programai butų rengiami ir 
hollandiečiams.

Kas tečiaus yra maloniausia tuose klausytojų atsi
liepimuose apie lietuvių radio koncertus tai — kad la
bai didelė dalis laiškų yra rašoma čia gimusių ir augu
sių lietuvių jaunuolių. Iš miestų ir miestelių, kur gyve
na lietuviai, siučia ta musų jaunoji karta laiškelius, 
džiaugdamasi, kad ji gauna progos pasigėrėti savo tė
vų dainomis, ir prašo, kad tie programai butų duodami 
kaip galint ilgiau. Jau vien dėl to, kad yra pasiekiama 
tūkstančiai šitų musų jaunuolių, “Lietuvių Valandos“ 
ant radio turi nepaprastai didelės svarbos visiems Ame
rikos lietuviams.

Bet reikėtų, kad jos butų dar labiaus išpopuleri- 
zuotos. Todėl prašome visų musų skaitytojų pasakyti 
apie tai savo draugams ir pažįstamiems, kad nepasilik
tų nė vieno lietuvių namo, nė vienos lietuvių šeimynos 
Amerikoje, kuriai nerūpėtų antradienio vakare, tarp 8 
ir 9 vai. pasiklausyti per radio lietuvių muzikos ir dai
nų. / '

nalistais prieš respubliką. Pats Stresemannas iki to lai
ko buvo monarchijos pritarėjas ir taikos su francuzais 
priešas. Bet Ruhro okupacija, pastačiusi ant pražūties 
kranto Vokietiją, atidarė jam akis. Jisai pamatė, kad 
be susitaikymo su francuzais Vokietija atsigauti nega
li, 0 susitaikyt su buvusiais Vokietijos priešais tegali tik 
respublikinė, demokratiška, bet ne kaizeriška Vokietija.

Nabašninkas užsienių ministeris savo įtaka. daug 
prisidėjo prie to, kad ir visa jo partija pakrypo į res
publikos ir taikos pusę, ir tuomet Vokietijos reichstage 
(parlamente) susidarė aiški dauguma prieš monarchis- 
tus ir komunistiškus avantiūristus, ši dauguma — iš 
socialdemokratų, demokratų, katalikų ir liaudies parti
jos — paėmė į savo rankas valstybės vairą ir žinksnis 
po žinksnio išvedė Vokietiją iš tos pelkės, į kurią ją bu
vo įstūmęs didysis karas.

Istoriškas Stresemanno nuopelnas yra tas, kad ji
sai įtikino žymią dalį Vokietijos buržuazijos, jogei 
grįžimas į kaizerišką praeitį yra nebegalimas. Šis įsiti
kinimas Vokietijoje šiandie jau yra taip stiprus, kad, 
ir Stresemannui mirus, ji savo politikos nekeis.

Voldemaro pasitraukimo prie
žastis. Iš tų jo 
nuomanu tiktai 
Voldemaras buvo 
j amas ministerio

STRESEMANNO MIRTIS

Vokietija šiomis dienomis neteko vieno savo stam
biausiųjų politikų ir diplomatų Dr. Gustavo Strese
manno asmenyje. Jisai mirė be laiko, kadangi pareiga 
jam buvo svarbesnis dalykas, nęgu poilsis, ir jisai po 
sunkios ligos pavasarį, nedavęs savo sveikatai pasitai
syt, grįžo prie darbo užsienių reikalų ministerijoje.

Už tą jo didelį atsidavimą darbui ir sava pareigoms, 
visa Vokietija jį aukštai gerbia. Su didele pagarba te- 
člaus kalba apie jį ir užsienis.

Stresemannas buvo naujos,' respublikinės vokiečių 
politikos atstovas. Iš žymesniųjų jo darbų yra minėtini 
šie: padarymas Londono sutarties, kurios rezultate 
Francija ištraukė savo kariuomenę iš Ruhro srities; 
Locarno sutartis, kuria Vokietija atsižadėjo prarastų
jų Elzaso ir Lotaringijos provincijų ir tuo prirengė ke
lią susitaikymui su Francija; Haagos sutartis dėl 
Youngo plano priėmimo ir Pareinės evakuavimo.

Iki Stresemannui užimsiant užsienių reikalų minis
terio vietą, Vokietija svyravo tarpe noro taikytis su 
savo buvusiais priešais ir noro jiems atkeršyti. Galin
giausioji vokiečų partija, socialdemokratai, iš pat pra
džių stojo už taikos politiką. Ją štame klausime rėmė 
demokratai ir katalikų Centras (už tai atžagaręiviai 
nužudė demokratą Ratenau ir katalikų vadą Erzber- 
gerį!). Bet šių partijų jėgų nevisuomet pakakdavo at
sverti “revanšo“ (keršto politikos) šalininkus, — juo 
labiau, kad į atžagareivių pusę šiame klausime persi
metė ir dalis Vokietijos darbininkų, vadovaujama ko
munistų.

Stresemannas buvo kapitalistiškos “Liaudies parti
jos” vadas, ir ši partija iki 1923 m. ėjo kartu su nacio-

LENKŲ SOCIALISTAI PRIEŠ 
“PULKININKŲ VALDŽIĄ“

ir kokią politiką ji veda, tai (— 
ne žmonių reikalas, žmonės tai, 
anot to Lenkijos ponų žodžio, 
— “bydlo”.

OFICIOZO “PAAIŠKINIMAI”

“N.”

Kauniškė “Elta” paduoda to
kių žinių iš Varšuvos apie po
litinį/krizį Lenkijoje:

“Lenkų spauda gyvai svar
sto susidarusią politinę padė
tį Lenkijoj.

“ ‘Robotnik’ (Lenkijos so
cialistų organas.
Red.) griežtaikartoja savo 
partijos nutarimą, kad socia
listai siekią likviduoti dabar
tinę sistemą, bet likviduoti 
taikingai, parlamentarinės 
kovos ginklu. negrąsinant 
niekam ‘kaulų laužymu ir su
kilimais’. Pulkininkams ‘Ro
botnik’ siuloMškelti baltą vė
liavą (t. y. pasiduoti. — “N.“ 
Red.).” 1
Jei opozicijos spauda Lenki

joje gali šitaip rašyti, tai aiš
ku, kad Lenkijoje visgi dar nė
ra tikros diktatūros režimo. Te
gu pabandytų kuris laikraštis 
Rusijoje, Italijoje arba Lietu
voje įdėti savo špaltose reika
lavimą, kad valdžia pasitrauktų 
arba “iškeltų baltą vėliavą” — 
matytumėte, kas tokiam laik
raščiui atsitiktų!

Todėl galima tikėtis, kad Pil
sudskio sauvaliavimui bus pa
daryta galas taikingu budu. Kai 
jisai pamatys, kad visuomenė 
nesiduoda pažebojama, tai turės 
nusileisti.

VOLDEMARO DIKTATŪRA
SMUNKANTI

Rugsėjo 19 d., kaip žinoma, 
rezignavo Voldemaras su visu 
savo kabinetu. Sekančią dieną 
oficialė žinių agentūra paskelbė 
tiktai šitokį pranešimą:

“Elta oficialiai praneša: 
kad duotų Respublikos Pre
zidentui pilną galimumą per
tvarkyti Ministerių Kabine
tą, visi ministeriai pristatė 
Prezidento nuožiūrai savo 
portfelius.

“Respublikos 
atsistatydinimą 
bus sudarytas 
netas, visiems 
pavesta toliau 
reigas.” 
Kitas, dar trumpesnis prane

šimas, paskelbtas tą pačią die
ną, sako:

Kaunas, IX, 19. Iš tikrų 
šaltinių Elta sužinojo, kad 
naujas Ministerių Kabinetas 
sudaryti manoma pavest Juo
zui Tubeliui, ligšioliniam (tai 
dar žodis! — “N.” Red.) fi
nansų ministeriui.”
Tas “ligšiolinis” finansų mi

nisteris paskui, iš tiesų, ir bu
vo paskirtas, Voldemaro vieton, 
ministerių pirmininku. Bet ko
dėl Voldemaras turėjo pasiša- 
inti, valdiškoji žinių agentūra 

nepaaiškina nė vienu žodžiu, ta
rytum toks dalykas ; visai nėr 
privalo rūpėti visuomenei.

Dabartiniai Lietuvos valdo
vai, tautininkai, laikosi to nu
sistatymo, kad žmonės turi tik
tai klausyti valdžios ir mokėti 
jai mokesnius; o iš ko ta val
džia susideda, kodėl ji keičiasi

Prezidentas 
priėmė. Kol 
naujas Kabi- 
ministeriams 
eiti savo pa-

Ant rytojaus po paskelbimo 
žinios apie Voldemaro kabineto 
atsistatydinimą “L. Aidas” įdė
jo ilgą straipsnį, pašvęstą šitai 
atmainai valdžioje. Tenai be ko 
kita skaitome:

“Bet mes žinom, jog užsie
niams ir musų visuomenei 
rupi užvis labiausia sužinoti 
šito nelaukto pasitraukimo 
priežastis. Del šito klausimo 
eina įvairiausi spėliojimai, 
fantastiškiausi gandai.

“Mes negalim visiškai pa
tenkinti musų skaitytojų 
smalsumo dėl to, kad žmonių 
veiksmų visas priežastis iš
aiškinti pozitingai yra labai 
sunku (bet kodėl nepamėgin
ti? “N.” Red.). Tos priežas
tys dažnai slepiasi žmonių 
psichologijos neprieinamose 
gelmėse.. Mes pasistengsim 
paaiškinti padėtį, iliuminuo
jant klaidingas, gandų bei 
žmonių fantazijos sukurtas 
priežastis.”
Kiek čia tuščio ir naivaus 

“filosofavimo”, vietoje to, kad 
pasakius aiškiai ir stačiai, kas 
gi tikrumoje atsitiko, kad tas 
tautininkų “genijus” staiga bu
vo priverstas trauktis ir paves
ti valdžią kitiems!

Tęsdamas savo misterišką pa
sakojimą, ofičįozas toliaus “aiš
kina” :

“Daugiausia gandų remia
si spėliojimu, esą tarp val
džios ir valstybės galvų (t. 
y. tarp Voldemaro ir 'Smeto
nos. — “N.” Red.) kilęs nuo-, 
monių skirtukas dėl princi
pinių politikos dalykų. Mes 
galim visiškai tikrai užgin
čyti, jog nieko panašaus nė
ra.

“Valstybes galva’ ir minis- 
■teris pirmininkas nuo seniau
sių laikų visada visiškai su
tikdavo dėl savo politinių pa
žiūrų bei įsitikinimų ir mes 
tikrai žinom, jog tas sutiki
mas ir šiandien nerado jokių 
išimčių.

“Gali būti pažiūrų skirtu
mas į budus ir metodus, bet 
tas visur .ir su visais pasitai
ko.

“Taip pat netiesa, esą vy
riausybės atsistatydinimas 
įvykęs dėl tam tikro suskili
mo vyriausybę apsupančiose 
politinėse sferose. Čia mes ir
gi galim užtikrinti, kad jo
kio skilimo minėtose sferose 
nebuvo ir nėra. Niekas neski
lo ir niekas netruko. Viskas 
yra, kaip buvę.

“Irgi neturi jokio pamato 
vyriausybės atsistatydinimo 
rišimas tai su universiteto 
reformos klausimu, tai su 
santykiais su šv. Sostu. 
Mums teko sužinoti, jog Val
stybės Galva labai norėtų ir 
toliau matyti vprof. Voldema
rą prie užsienių politikos vai
ro. Sitai geriausia rodo, kad 
visi panašus spėliojimai ne
turi jokio pamato.”
Tai ir visa, ką'valdžios laik

raštis rado reikalinga paaiškin
ti apie kabineto rezignavimo ir

“aiškinimų” 
viena, kad 
nepageidau- 
pirmininko

vietoje, bet jam buvo siūloma 
pasilikti užsienių reikalų minis- 
teriu, — ko jisai, matyt, neno
rėjo priimti ir todėl turėjo vi
siškai pasišalinti iš valdžios.

Oficiozas nori įtikinti visuo
menę, kad iš premjero vietos 
Voldemaras tapo išmestas ne 
dėl politikos klausimų, o tik 
dėl priežasčių, kurios slepiasi 
“žmonių psychologijos nepriei
namose gelmėse”. Jeigu taip, 
tai tuomet, iš tiesų, gali būt 
teisingas tas užsienių korespon
dentų spėliojimas, jogei Lietu
vos diktatoriuką nuvertė ambi- 
tingoji ministerio Tūbelio žmo
na. Tubelienė, kaip žinoma, yra 
Smetonienės sesuo; o jiedvi yra 
dvarininko 
terš. Abi labai “unaravos” mo
ters, kuomet jų dviejų vyrai — 
Smetona ir Tūbelis — yra pu
sėtini lepšes.

Pabaigoje “L. Aidas” pareiš
kia: _

“Vairininkai bei vadai gali 
ir pakeisti kits kitą, bet ke
lias nesikeis.” 
Labai gailai

daugelis. Tačiau nuostabu, 
kad šį senelį pamatęs pirmą 
kartą nepamanys jį esant taip 
turtingą metais -atrodo 50 — 
60 metų amžiaus. Šis senelis 
dar apdirba vidutinį ūkį. Jisai 
viena ranka lengvai užsimeta 
ant pečių centnerį javų. Tai 
bent senelis. Retas musų dienų 
vyras su juos susidės. Klausą 
tačiau turi blogą— vos begali 
susikalbėti—skundžiasi, kad jį 
esą 
nuo

dė jam užvesti Amerikoje bylą 
ir išieškoti visus buvusio caro 
turtus Rusijos valstybei.

TIK-KĄ
Atėjo Kultūra No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina 45c

Chodakausko duk- 
“unaravos

ĮVAIRENYBĖS
Musų dienų retenybė
Rumšiškės miestely (N. Lie

tuvoje) gyvena senukas Anta
nas Dvareckas 105 metų am
žiaus. Tokį amžių išgyveno

kas tai smarkiai sumušė, 
to ir klausa sugedusi.

Caro turtai
moAmerikon atvyko viena 

teriškė, sakydama, kad ji esan
ti Rusijos caro Nikalojaus duk
tė Anastazija ir kad jai pri
klausą visi likę nužudyto caro 
turtai. Ji jau pasisamdė ad
vokatus ir tie pradėjo tų turtų 
ieškoti. Jie paskelbė visų šalių 
spaudoje reikalavimą, kad ban
kai ir kitos įstaigos bei as
mens, kurie laiko savo globoje 
ko\į nors buvusio caro turtą, 
tuojau atsilieptų ir pasakytų, 
kiek to turto pas juos yra.
Kalbamoji moteris sako, kad
caras yra palikęs nemažiau 100 
milijonų dolerių. Tie turtai 
esą išmėtyti po visas šalis, bet 
daugiausia jų esą Amerikos ir 
Anglijos bankuose. Caro gimi
nės ketina tai moteriškei prie
šintis ir įrodinėja, kad ji pa
prasta apgavikė, nes bolševikai 
yra nužudę visą caro šeimyną 
ir jokių caro dukterų pasauly 
dabar nesą. Tuo pačiu laiku 
sovietų Rusijos valdžia pasi
samdė ir gi advokatą ir pave-

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Spalio 6 ir 7

lius rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“Speedway”
dalyvaujant

William Haines, Anita Page,
Ernest Torrence, Kari Dane

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

Amerikos operos se 
zonas prasideda 

šiandie

amerikiečiams. Dalykas

American Opera Society šian
die pradeda sezoną Chicagoje.

Majestic teatre, adresu 22 
West Monroe street, statoma 
Gounodo “Plaustas” — anglų 
kalba.

O įtrečiadienį, spalių mėn. 9 
dieną, bus vaidinamas sezonui 
parinktasis kūrinys — Yolanda 
u f Cypius.

Šis kūrinys yra ypatingai 
įdomus chicagiečiams ir, abel- 
nai,
toks, kad jį parašė amerikietis 
Cale Young Rice (iš I/niisville, 
Ky.). O muziką veikalui para
šė ne tik amerikietis, bet ir 
chicagietis — Clarence Loomis.

Opera “Yolanda of Cyprus”, 
kaip ir visos kitos American 
Opera Society statomos operos, 
bus dainuojama anglų kalba. 
Mat, ši kompanija turi tikslą 
duoti Amerikos publikai operas 
anglų kalba, idant klausytojai 
galėtų suprasti dainuojamus 
kurinius.

Operos “Yolanda of Cyprus”' 
siužetas yra toks:

Vieta ir veikmė klojasi ant 
salos Cyprus, 16-me šimtmety
je. Veikalo sąstatas yra Renier 
Lusignan, ainys Cypro kuni
gaikščių (rolę vaidina John 
Moncrief); Berengerė — jo pa
ti (vaidina Edith Piper); 
Amaury — jo sūnūs ir koman- 
duotojas kariuomenės (vaidina 
Charles Kullman); Yolandia ,— 
Berengerės augintinė ir Amau
ry sužiedotinė (vaidina Natalie 
Hali) ; Camariu — Pathoso ba
ronas, svečias Lusignano pilyje 
(vaidina Clifford Nevvdall); 
Vittia Pteani — Venecijos po
nia, taipjau viešnia pilyje (vai
dina Harriet Kelis); Moro — 
kunigas (vaidina Daniels); 
Smarda — Vittios vergė (Ke
leli Golden); tarnai, kunigai, 
dvaro prižiūrėtojai, etc.

Turinys, esmėje, toks: Vene
cijos gyventojai kaujasi su sar- 
cenais. Berengerė, Lusignano 
pati, mylisi ir intriguoja su ba
ronu Camarinu. Kad išgelbėti 
Berengerę, Yolanda puola į ba
rono Camarino glėbį, kai Be
rengerę ir Camariną užtinka 
Lusignanas. Bet Amaury, Yo- 
landos sužiedotinis sužino apie 
tai ačiū pranešimui Vittios, ku- 

slaptai įsimylėjusi į

dėlei ir prisipažįsta intrigoms, 
kurias darė su Camarinu. Lu
signanas, įsiutęs, stumia Ca- 
matiną į pilies stulpą, šis išver- 
verČiama iš vietos, krinta ir už
muša' Camariną„ Po to Yolanda 
išteka už Amaury, kurį ji. mylė
jo.

Sakoma, kad muzika esanti 
ypatingai įdomi. Pirmoji scena 
veikiama prietamsoje Lusigna
no pilies salėje; antroji parodo 
tropiškus šalies vaizdus, kur 
matosi sodnai ir kalnai už pi
lies; paskutinioji scena koply
čioje.

Scenirijas veikalui specialiai 
pritaikė ir piešė Robert Ed- 
mond Jonės, pagarsėjęs artis
tas, scenerijų piešėjas.

Faktinai, kuone kiekvienas 
svarbiųjų rolij pildyto jas ' ir 
pildytoja turi, progos pasirodyti 
keliomis arijomis.

Veikalo pastatymą prižiūri 
Vladimir Rosing, pasižymėjęs 
kaip scenos efektų žinovas. Ko
stiumai arba drabužiai vaizdin
gi, iš Venecijos gyvenimo 16 
šimtmetyje; taipjau margaspal
viai yra drabužiai saracėnų, 
tarnų ir pilies prižiūrėtojų.

American Opera Society 
nusitarusi duoti kiekvieną
zoną nors vieną operą parašy
tą amerikiečio ar amerikietės. 
Ir šį sezoną ji pasirinko veika
lą “Yolanda of Cyprus”.

Antradienį, spalių mėn. 8 d., 
bus vaidinama veikalas “Ma- 
dame Butterfly”.

yra
se-
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STUCHLIK’O
ST. VITUS DANCE GYDUOLES
Tai yra geriausios importuotos 

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

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK 

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai

5

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 11- 
?ų. Jei kiti negalėjo jumis ligydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iėegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aA apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzaminavlmo—kas jums yra.ralutlno iSegzaminavimo—kaa jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto kL 1 po pietų.
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Musu patarnavimas 
laidotuvSse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

susidaro taip, kad

r i yra
Amaury. Dūliai įvairių pinklių 
dalykai
Amaury nusitaria apsivesti Vi-
ttią,. o Yolandai tenka ištekėti 
už Camarino. Yolanda ir ište
ka. Bet tuo laiku gaunama ži
nia, kad Berengerė mirusi. Sku
binamas! pas mirusią. Pasiro
do tečiaus, kad ji atgija valan

Pastaba': Maso ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

750 West 
31st St

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

S't.

po J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas 

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III, 
Tel. Victory 1115

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS /KIU_ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

S. D. LACHAVICZ

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

I * — - - --- *

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St Chicago. IU 
------- O-------

---- o----  /
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 266, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų ■- - o- .......

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 Iki 12 dieną. 2 iki 8 po piet.
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 Iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

' 1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS!

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

Telefonas Canal 6464

AGNĖS YOGMAN

Pinigų Siuntimo Skyrius at
darai kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 4 dienų, 4 vai. po piet, 
1929 m., sulaukusi 17 metų am
žiaus, gimus Spring Valley, III. 
Paliko dideliame nuliudime mo
tinų Agotų, tėvų Juozapų, se
seris Oną, Juozapinų ir brolį 
Juozapų, taipgi švogerį Kazi
mierą Plungį ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi na
muose 708 W. 35th St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
spalio 8 dienų, 7 vali ryte iš 
namų j Šv. Dovido parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Onos kapines i Spring 
Valley, IU.

Visi A. A. Agnės Yogman 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Mažeika.

PETRONĖLĖ POCIENĖ 
po tėvais Shagzdaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 4 dienų, 4:15 valandų 
ryte, 1929 m., sulaukus 39 me
tų amžiaus, gimus Raseinių ap., 
Batakių parapijos ir miestelio 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rų Antaną, 2 dukteris — Mar
celę ir Oną, 3 sūnūs — Edvar
dų, Antanų ir Kazimierų, mo
tiną Agniešką, 2 seseris — 
Oną Kiras, Barborą Harvey, 
brolį Juozapų ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 8913 S. 
Houston Aye., So. Chicago, III.

Laidotuves įvyks utarninke, 
spalio 8 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Juozapo parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionies 
sielų, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Pocie
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai, 
Motina, Seserys, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Phone
Hemlock 9252

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

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2814 W. 23rd PI. 
Chicago, IU.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South We«tern Avenue

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų Ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

Canal 0084

Dr. K. NURKAITIS 
Optometristas

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 So. Halsted S't.

!---- -
Lietuviai Gydytojai

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

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

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

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

1646 W. 46tb St.

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 8724

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Telefonas 
Boulevard 6203

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

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Kctvergų 
ir Subatos vakarais.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Domicėlė Neffienė

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

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89 

4424 So. Rockwell St. 
Virginia 1290

* Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

----------- .—f_-----------------------------  

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589 

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

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 

' 52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį: 
127 N. Dearborn St. 

Rooms 928 ir 935
Tel, Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

ANDRIEJUS KUROENAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 3 dieną, 7:30 valandą ry
te, 1929 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Švenčionių ap., 
Adutiškio parapijoje ir mieste. 
Amerikoj išgyveno 16 metų 
Paliko dideliame nuliudime Lie
tuvoj du brolių — Franciškų 
ir Edvardą ir seserį Juzefų, gi
mines ir draugus. Narys Unity 
Pašelpinio Kliubo draugijos. 
Laidotuvėmis rūpinasi Martinas 
Juknevičia. Kūnas pašarvotas 
randasi 1605 S. Hermitage Avė.

laidotuvės įvyks seredoj, 
spalio 9 dienų, 8 vai. iš ryto iš 
Eudeikio koplyčios i Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Andriejaus Kurče- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Dudeikib, tek Yards 1741

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
grie grabų išdir- 

ystės.
OFISAS: ' 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted SU 
Tol. Victory 4088

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1562 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Bark 8395
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

po tėvais Kavaliauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalių 6 d., 2:30 vai. po 
pietų, 1929 m., sulaukus 43 metų amžiaus. Gimus Berna- 
tonio kaime, Panevėžio apskr. Paliko dideliame nubudime 
mylimą vyrą Vladislovą, sūnų Vladislovą, 16 m., dukterį 
Genovaitę, 14 m., seserį Karoliną, du broliu — Aleksą ir 
Jurgį ir gimines Amerikoj; Lietuvoj paliko seną motinėlę, 
brolį Petrą, seserį Veroniką ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2435 S. Leavitt St.
Laidotuvės įvyks ketverge, spalių 10 d., 9 vai. ryte 

iš namų į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioj atsi
bus gedulingos pamaldos už velionies sieky, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Domicėlės Neffienės giminės, draugai ir pa- 
žjstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

A ‘ '

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs, Duktė, Sesuo, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus. Tel. Canal 
3161.-

■< j. .

Akių Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 Soath Wallac« Street

Įvairus^ Gydytojai,
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akiniu dėl visokiu akiu

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Dr. S. Zmuidzinas 
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 5:80 iki 7 vai. vak. 
1410 W. Monroe Street 

Phone Monroe 6880

Ekspertas tyrimo okiu ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:80 va

karo. Nedėliomis nėra skirtu 
valandų. Ruoni 8. 
Phoue Caaal 0528

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 8116 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolpti 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams S't., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 'rvto. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2466

Leonas S. Mikęlonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8667 
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 26 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2886

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:80 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900, S. Union A**, 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

< 'I 1 r|. ĮU- A am - Ir- r i (

Ir padėkoju visiems tiems 
dainininkams, kurie dainavo 
trečiame programe. Sakau vi
siems: ačių!

J. Jusčus, 
Chicago, III.

Telegrama p-mai Pieržyn- 
skienei

P-nios A. Pieržynskienės var
du WLS. stotis'aplaikė sekan
čią telegramą: .

pra

sto-

i

. '.ij
Radio Station WLS.,
Hotel Sherman, Chicago, III.

Congratulations.
\verc wonderful. We yvere ;
pleased to hear you. Wish you 
succcss in tbe future.

Lillian and Anna Peter.”

Gerbiamos “Naujienos”: — 
Malonėsite leisti ir man 

tarti porą žodžių kai dėt 
tuvių Programo iš Hadio 
ties WLS.

Pirmą vakarą neteko girdė- 
Jli, bet antrą klausiaus su aty- 
da. Man pasirodė, kad musų 

songs tauta tolokai pasilikusi nuo ki- 
all tų tautų dainomis, tiksliau pa- 

1 sakius, dainininkais.
Bet sulaukiau pereito antra

dienio Lietuviu Valanda ir vėl 
pasukau WLS. ir laukiu, ką iš
girsiu. Bet šį kartą neapsivy- 
liau. Pasirodė visai kas kita.

---n—-— 
lietuviškai, taigi rašau anglų 
kalba.

Aš pažįstu Tamstą ir manau, 
kad 4'amsta pažįsti mane, lai 
jau ketveri metai, kaip esu šio
je farmoje. Ir jeigu Tamsta 
norėtumei praleisti atostogas 
šioje apielinkėje, tai kviečiu 
aplankyti musų farma.

Manau, kad reikia baigti lai
šką. Turiu vilties, kad išgirsiu 
daugiau Tamstų programų.

Su pagarba.,
Frank Gricius, 

Carney, Mieli.

NAUJIENOS, Chicago, III,
.. ..... ....................................... f*

pirmadienis, spalių 7, 1SĮ29

T?

f

timtaučių. Ir todėl užsitarnau
ja lietuvių paramos.

P. A. Deltuva, 
Rockford, III.

Autas sužeidė V.
Mišeiką

va
liame.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
r>

Business Service Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

For Rent

Porčiai. 
Garažai. .

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas.

Saulės seklyčios.
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais 
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

ar

3 9M. SKURINIS HeklyMos setas $7.50, 
Kasiniai pečiai $5, Dreseriai $5, Lovos $2, 
Daybeda $5. Kaurai $10, Aiabaksiai $5, Vir
tuvės kabinetai, virtuvės setai, Valdomojo 
kamb. setai.

GAUOER,
511 E. Olst St., prie St. Lawrence, 
Atdara utiirn., kėtv, sub. vakarais.

BRIGHTON PARK ant rendos 
flatas kur per 5 metus gyveno ir 
turėjo ofisą dentistas, priešais lietu
vių bažnyčią, karštu vandeniu apšil
domas, 4358 So. Fairfield Avė. Tel. 
Lafayette 0331.

Miscellaneous
įvairus

už lietuviškus pro-
radio turime jau i
bet mums pirmą girdau Stogio vargonus, ku- 
išgirsli lietuvišką riuos jau seniai buvau girdė

jęs.
'relinu perstatė ponią Pier- 

žynskieuę. Ji tai. tikrai buvo šio 
vakaro žvaigžde. Bodosi, per 
naktį nenuboslų klausytis to-

Gerbiami Tamstos:----
Labai ačiū 

gramus. Mes 
keletą metų, 
kartą teko
programą per radio, ir labai 
nudžiugome.

Prašau Tamstas kitą antra
dienio vakarą pagarsinti, ar 
musų laišką gavote.

Programas labai aiškiai gir-lkio malonaus balso. Net ma- 
dėjosi. ' no kaimynas vokietis sako: ji

Su pagarba, tai tikrai turi būti operos dai
li. E. Preikohaitis, nininkė.

Bienfait, Sask. (Canada).Į Taipjau
Birutės ir 
bai puikiai
gramas pilnai pagirtinas.
lomi butų daugiau tokių 
ceriu klausytis.

Lietuvių muzika, t. .y. 
ja-nsko ir Steponavičiaus 
kestras, irgi labai puikiai skam
ba, kad malonu klausytis.

Lauksime ateinančio antra
dienio Lietuvių Valandos su ne
kantrumu.

P. M. Mikolaitis,
Chicago, IIF.

“Naujienoms”: —
Spalių mėnesio 1 dieną gir

dėjome programą per radio. 
Smagu klausytis. Viskas gerai, i 
ir ant toliau klausysime.

Tik mes kitaip dainuojame 
“Ant kalno karklai siūbavo”— 
kad patraukiame, lai net že
mė dreba. Musų plaučiai stip
resni už chicagiečių plaučius. 
Jeigu mes dainuotumėm par 
radio, lai stogas išlėktų i dau
sas.

Kurie neturite radio priim
tuvo, tai eikit-e pas turinčius.
Pradžia programo lygiai 8 va- “Naujienoms”: 
landą pagal Thorpo laiką.

F. Mikolainis, 
Thorp, Wis

vyrų kvartetas ir 
Vandos duotas la- 

pro- 
Ma- 

kon-

skambėjo, sis

Bi- 
or-

“Naujienoms”: —
Lietuvių Programas iš sto

ties WLS. 1 dieną spalių mėn., 
nuo 8 iki 9 valandos, buvo la
bai gražiai išpildytas. Ir tik
rai buvo lietuviškos dainos, mii- Victrola kartu, 
zika ir prakalbos.

žodi “Naujienų” lei- 
Budrikui ir visiems 
radio programų da-

Gerbiamieji Koncertų Rengėjai 
per radio: —

Pavelykite man ir vėl ištar
ti padėkos 
dėjams, p. 
lietuviams 
lyviams.

Jau iš eilės praleidome tris 
vakarus, klausydamiesi lietu
viškų dainų ir muzikos per ra
dio.

Mes, ūkininkai, kurie buvo
me susirinkę 1 dieną spalių 
mėnesio pasiklausyti 
programo per radio, 
kad programas buvo 
sėkmingas. Dainos ir 
vinančios muzikos
taip ir priminė praeiti, jauny
stes dienas, kada ir mes pa
tys dainuodavom.

Visi išreiškė minti, kad pro
gramas išėjo gerai. T'os dainos 
buvo jausmingos ir juokingos. 
.Jos visiems

lietuviško 
manome, 
labai pa- 
sielą gai- 
inelodi jos

šeštadienio’ vakarą, apie 
valandą, V. (dėdė) Mišeika 
žiavo iš ‘‘Naujienų

Uialsted gatvėje, prie Archer
avenue, jam reikėjo mainytį 
gatvekarj. Jisai išlipo iš. gatve- 
kario ir rengėsi eiti per gatvę 
pro užpakalį gatvekario.

Kai jau eis per rytų pusės 
bėgius, jis pamatė, kad iš pie
tų į šiaurę ateina kitas gatve- 
karis. P-nas MiŽeikn traukėsi 
atgal.

O tuo tarpu pradėjo važiuo
ti automobiliai vakarine gat
vės puse, ir Mišeiką užgavo 
automobilis, kuriuo važiavo 
pora jaunų lietuvių vaikinų.

Mišeika suklupo. Skausmo 
nejautė iš karto. Mėgino atsi
kelti ir atsikėlė, bet pasirodė, 
kad vieną koją nebetarnauja.

Tie patys vaikinai, kurių au
tomobilis užgavo Mišeiką, įso
dino jį ir atvežė pas 
Gugi.

Pašaukta daktaras
Daktaras nugabeno 
ligoninėn — Chicago
815 Kast 49th Street, 
tas X-spindulių paveikslas pa
rodė, kad plonasis kojos kau
las perlaužtas.

P-nas Mišeika dabar guli li
goninėje, ir tur būt 
pagulėti lovoje kokią 
nosių.

Numeris kambario,
randasi Mišeika, yra
lankyti Mišeiką ligoninėje ga
lima nuo 2 iki 4 valandos po 
pietų. V. P.

------ ------------------------------------ -
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzie 8463.

Želvi s Builęling Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 

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

Tel. Prosnect 9858

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus matus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kita vietų ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
advokatą

Naikelis. 
sužeistą j Į 
Hospital,

Nuim-

patiko.
Ii klysta 

“Naujienų” 
buk rugsėjo 
tos dainos buvusios lik pieme
nims, kurie kiaules gano 
tuvoje, o ne suaugusiems 
nėms.

p. K. V., kuris 
No. 231-me sako, 
21 diena dainuo-

Lic- 
žmo-

teks jam 
porą mė-

kuriame
303. Al-

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

2 FLATA1 ant rendos, 5 ir 6 
kambarių, pečiais šildomi; gražus, 
šviesus kambariai. 2112-14 N. Cali- 
fornia Avė. Armitage 3055.

Furnished Rooms
RENDON kambarys, didelis vie

nam arba dviem vaikinams su valgiu 
arbashe. 3634 So. Union Avė.

KAMBARYS rendon ant antrų lu
bų clcl vyrų su ar be valgio. Geri 
įtaisymai, maudynė. 4359 S. Maple- 
wood Avė. Tel. Vlrginia 0817.

IEŠKAU kambario Marųuette 
Parko apelinkėj inteligentiškoj šei
mynoj, Box 1130, Naujienos, 1739 

! So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

GARSIOS Pietinės Illinois Mine 
run $6.50 už toną, pristatom. 
bai mažai dulkių. Lump, egg. 
$7.50, pristatom.

GOVALIS. Canal 2311

REIKALINGAS kambarys dėl vie- 
' no vaikino su valgiu, geistina, kad 
butų Marųuette Parke ar Brighton 
apielinkėje. Naujienos 13ox 1131.

La- 
nut Business Chances

Pardavimui Bizniai

Automobiles
PARDAVIMUI grosernė — geroje 

apielinkėje — labai pigiai .
5101 So. Paulina St.

’28 Bniek 5 pas. sedan ....... !........    $800 I
’2U Pai/re Sedan 6 ratai . ......    $275 I
‘20 Ehhcx Sedan __________ _ ________  $500

„ „ . . . WZ7 Nash Coach Rpecial ................ $250'Buvęs vedėjas Bndgeport Painting ’2i> Ford coupe . $100
’29 Ford Roadater ............ $100

| ’28 Auburn Roaduter .........    $550
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

j 7136 S. Halsted St., Trlangle 9330

J. S. RAMANCIONIS Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

J.

& Hardware Co., 
HARD5VARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decoraton

S. RAMANCIONIS, savininkai. 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victorv 7261

PARDAVIMUI gera farma ant 
mažų išmokėjimų, arba mainysiu 
ant namo ar lotų. Ne perkupčiai. 
šaukite Radcliffe 1304.Heip VVanted—Malė

______ Dar b įninku R e i k i a 

salesmAnų 
PILNĄ AR DALĮ LAIKO 
Augštos klesos firma gali pa-i rStemetu pajamos

i .. v. , L , .. . ", ’ | barių namas, barnė, įrankiai, arkliai,kalbančių kitomis kalbomis, ku- I vištos. Pastebėtinas barmenas už 
rie dabar dirba ir norėtų padi- i $18,000.

i Y
dinti savo uždarbį dirbdami va-, Tel. Harrison 7450 
karais, subatomis ir nedėliomis. . . ■ ■ i ■■ j- ..

Didelis atlyginimas tiems, ku
rie bus tinkami. Turi turėti pa
liudijimus. Atsišaukite bile die-į kampinis muro bungalow, mainysiu 
ną ar ketverge iki 8:30 v. v., 
ar subatoj po piet. Klauskite 
Mr. Kurfess.

OLIVER SALINGER
& COMPANY 

Room 660, Ist National Bank Real Estate For Sale 
Bldg., 31 S. Clark St. I Namai-žemė Pardavimui

—-—O-

------o-------
20 AKRŲ, 4 mylios j rytus nuo 

Benton Harbor Visa vaismedžiais 
apauginta. Nauji vaismedžiai. Pe- 

buvo $3,000, 
Naujas 6 kam-

--------n--------
MEDINIAI ir mūriniai garažai, 

pabudavoti pilnai, $295 ir augš., _ _ ..........
iškaitant cepientines grindis. Namų, keletą N W Side vvru .greitai bus $5,000 pakėlimas ii- pamatai $555 ir augš. 1 U, | -------- ‘
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui. 
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St. 
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Tas žmogus kalba apie gir
tuoklius. \ Aš norėčiau p, K. V. 
paklausti, ar lik jis pats ne
buvo prisigėręs, jei nesuprato, 
kokios dainos/ dainuota rugsė
jo 24 dieną.-Jeigu jam nepa
tiko anos dainos, tai aš jam 
turiu pasakyti, kad jis nesu
prato dainų melodijos ir ne
įvertina tautos vardo. Čitai p. 
K. V. norėjo, kad butų užtrau
kę karu n ką arba “bože, caria 
chrani”? Tuomet gal V. P. bu
tų pasakęs, kad šios dainos tai 
dainuojamos suaugusiems žmo
nėms, o ne piemenims?

Atleiskite man, kad užtariu 
programo rengėjus. Gal mano
te, kad aš priklausau prie jų? 
Ne, aš gyvenu ant
mylių tolumoje nuo Chicagos. 
Bet kuomet p. K. V. taip ne
tikusiai bando kritikuoti, tai aš 
norėčiau jam patarti išeiti pa
čiam ir užtraukti, o mes pa
klausysime, kam jis dainuos — 
ar “suaugusiems, ar pieme
nims”.

Prie to, turiu pasakyti, kad 
ir svetimtaučiai giria melodi
jų vertę ir prašė mane praneš-, 
ti kada los liaudies dainos bus 
vėl.

P-lė 'Salaveičikiutė, p-nia Bic- 
žienė ir p-nia Pieržynskienė, 
malonėkite pačiulbėtį dar mums 
daugiau. Lauksime ketvirto va
karo;

Financial
Finansai-Paskolos

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

į bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirma įmokėjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Noriu pranešti “Naujie- 
noms”, kad praejusis radio 
programas mums labai patiko, 
ir tariame visai “Naujienų” ad
ministracijai ačiū už surengi
mą gražaus programo; taipjau 
J. F. Budrikui ir Majestic Corp. 
*Aš turiu pirkęs iš Budriko 

Majestic Modeli 181. Yra ir 
Ir tariu Bud

rikui ačiū už patarnavimą tei- 
ko- singai; jis man neskaitė net 

pro-1 nuošimčių. Tikiuos,'kad ir ki- 
’ti, kurie perka iš Budriko krau
tuvės, esti užganėdinti.

Radio Majestic 181 yra la
bai geras, 
Aš patarčiau 
viams eiti pas 
ti saviškius, 
patarnavimą.

Steponas Mileika, 
Chicago, III.

mu-

kie artistai iš Kauno tam 
gramui pakviesti.

Labaf gražiai pasirodė 
sų lietuviai amerikiečiai,
man vienam buvo linksma iš
girsti, ir musų kaimynai, 12 
klausytojų, n lipiojo rankomis 
ir pakėlė balsą “Hurrah, Lith- 
uania O. K.!”,

Tikimės sulaukti ketvirto 
programo iš stoties WLS., spa
lių 8 dieną, 8 valandą vakare.

Dėkoju “Naujienoms”, Jos. 
F. Budrikui ir Harry Alter 
kompanijai už tokius malonius 
pregramus, kurių mes lietuviai 
turime dabar progą išgirsti gim
tąją kalba.

duoda aiškų balsą, 
ir kitiems lietu- 
saviškius ir rem
tai gausit tikrą

ūkio, 25

PRANEŠIMAI
Kurie padavčt aplikacijas dėl 

tojimo į Chicagds Lietuvių Draugi
ją Savitarpinės Pašelpos būtinai at
silankykite pas Dr. Mondvidą ne 
vėliau spalio 7 d., nes tai bus pa
skutinis susirinkimas, kuriame bus 
priimami nariai į draugiją su nu
mažintu įstojimu. —X. Saikus, raŠt.

i?-

Vilniaus Vadavimo Komiteto val
dybos susirinkimas bus pirmadienį, 
spalio 7 d., Sandaros ofise. Yra 
labai svarbių reikalų — prašomi vi
si būti. —Sekr.

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 

Art’- Marshfield Avė.

ir

Gerb. Jos. F. Budrikui: —
Labai ačiū už gražų progra

mą praėjusio antradienio vaka
rą. Tai. buvo pirmą kartą, kad 
man pasitaikė išgirsti leituvių 
programą. Aš negaliu rašyti

LIETUVIŲ VALANDA
iš Radio Stoties WLS

345 metrų — 870 kilocycles

Ryto
Spaliu 8 d

nuo 8 iki 9 vai. vakaro

Puikus programas: muzika, dainos 
ir prakalba

r ■ .
'A ' •

Amerikos Piliečių Janitorių Kliu- 
bo susirinkimas bus ateinantį pa- 
nedėlį, spalio 9 d., 8 vai. vakare, 
po nr. 6201 S. Kimbark avė. Kvie
čiame visus janitorius, kurie esate 
kliubo nariai nepasivėluoti ir atsi
vesti naujų narių, norinčių prisi
rašyti kliuban. —Kliubo Valdyba.

A 176 kp. mėnesinis susirinki- 
įyyks spalio 7 d. d, pirmadie- 
7:22 po numeriu

SLA 176 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks spalio / 
nio, 7:30 vai. vak.
2959 W. 40th St. ir Šacramento avė. 
Nariai malonėkite visi dalyvauti. 
Jau dabar nebešilta — reikalinga 
šiam sezone irgi kas veikti. Užtai 
turime daug svarbių reikalų apta
rimui. Užsimokėkite savo užvilktas 
mokestis, kad neetaptumete su
spenduotais. Taipgi atsiveskite ir 
savo pažįstamus prirašymui prie 
SLA 176 kp. Sekr. A. Trejonis.

Thad Shurn, 
Hinsdals, m.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas atsi
bus utarninkej spalio 8 d., Masonic 
Temple svetainei, 1547 N. Leavitt 
St., 7:30 vai. vakare. v Visi nariai 
malonėkite susirinkti laiku.

X. Saikus raštininkas, 
1521 N. Irving Avė.

ku- 
(su

Gerbiamieji!
Lietuviškų programų, 

riuos rengia ‘‘Naujienos’ 
Majestic atstovais) iš WLS.
stoties ir siunčia Į orą — nuo 
pat pradžios klausau, ir mis- 
linu sau: ot, kaip gerai, šian
die žmogus savo namuose sė
dėdamas prie pečiaus, už : 
ręs pypkę be jokio vargo — 
kuris tik turi radio priimtuvą 
— gali klausytis gražių, lie
tuviškų dainų ir muzikos.

Mano pageidavimas tokis: 
kuodaugiausiai “tikrai lietuviš
kų dainų, ir muzikos”. O ypač 
muzikos. Na, kad taip sau ir 
tikrai lietuviškų smuikininkų 
(iš Lietuvos) kokią porą su
radus...

“Naujienos” ir p. Budrikas 
rengdami lietuviškus progra- 
mus, ne tik kad lietuviams duo
da progą 
kų dainų 
m i pači u 
vių vardą

Įclassified APS
x Educational

Mokyklos 
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbai kol 

mokinsitės' ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

pasiklausyti lietuviš- 
ir muzikos, bet tuo- 
plačiai garsina lietu
si! “Lithuanian hour” 
valanda) tarpe sve-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

ir

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

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

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

Paul M. Smith & Co.
----  REAL ESTATE.

’ I LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, . mainom na- 

SU j mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 

i- mortgage, lengvomis išlygomis. Tei- 
; singas ir greitas patarnavimas.ir sumanus vyrai i

4425 So. Fairfield Avė,
naujus 6 ciiindeliu

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2Y2 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St.

“Upstairs” /
Telephone Armitage 1199

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PUIKUS Upright pianai pradi
niams $45. Grojikliai pianai $85. 
Dykai pristatome. Atsišaukite, 6136 
So. Halsted St.

PARDUOSIU savo augštos rųšies 
$850 grojiklį pianą, kabinetą, suolelį 
ir roles, viską už $75, kad užmokėti 
palaikimo sandely kaštus. Galėsiu 
duoti išmokėjimais, jei bus 
rimą.

1418 N. Wood St. 
1-mas augštas

Radios

no-

NAUJAS 1930 be ūžimo Majestic 
Radio už $159, pilnai įrengtas. Me
tai išsimokėjiinui. $5 įmokėti. Taip
gi kitų išdirbysčių.

Midwest Piano Stores, Ine. 
6136 South Halsted St. 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus _ .
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose . rzKA1NLI0,JA <innn . 
Worth. Stickney, taipjau tarp Stock Nauja anglišką bungalow, $1000 cash. 
Yards ir Michigan Avė. Turi kai- 15834 Marsįifield Blvd., Harvey, III. 
bėti lietuviškai, lenkiškai. Čechiškai' , Degtu plytų konstrukcijos; 6 di- 
ir angliškai. 1 deh gražus kambariai; aliejum šil-

Priimti anlikantai bus trumpa lai- domi; elektriška refrigeracija, tikra 
ka lavinami dykai konstrukcijos ugniaviete, cedar klozetai; saules se- 
karu ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Tel. I^afayette 0455

PARDUOSIU UŽ PIGIAU, NEGU

būdų juos parda- klyčia, ultra moderniškas kiekvienu 
žvilgsniu; didelis lotas, mūrinis ga- 
ražas, 30 min. i vidurmiesti; I. C. R. 
R., fėras 13c. Šis namas bus par
duotas už mažiau negu kainavo, jei 
Sreit imsite. Išmokėjimai kaip ren-

a. Tel. savininko Central 1520.

diena nuo 10 
pietų.

VertelgųChevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS vyras dirbti vaisių 

sankrovoj už išvežiotoją. Turi kalbėti 
angliškai. Pageidaujama vedusio 
žmogaus, kuris norėtų apsigyventi 
Wheaton, III. Patyrimas nereikalin
gas. Atsišaukite tuojaus.

Wl\eaton Fruit & Vėgetable Co.
119 E. Front St., Wheaton, III. - - . ■ , .

20 mylių į vakarus nuo Chicagos, P° kambarius

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

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

ant Roosevelt kelio

REIKALINGAS kriaučius prie se
no darbo, mokantis moterų darbą, 
2058 W. 22nd Place, kamnas Hoyne 
Avė.

Help Wanted—Female
1 Darbininkių Reikia

REIKALINGA 20 moterų dirbti 
naktimis naujuose budinguose. 5 
valandos darbo, $15 į savaitę.

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

833 Milwiiukee Avė.

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Su $2,000 cash jus galite paimti 
puikiausią Chicagoje modernišką 3 

1 apartmentų namą 
| su 3 karų mūriniu garažiu. Elek
trinė refrigeracija, Universal gasi- 
niai pečiai, tile maudynės, Red Flash 
boileris. Arti geros tnansportacijos, 
arti lietuvių mokyklų ir bažnyčios. 
Parduosiu už kiek kainuoja, šaukite 

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981

Partners Wanted ,
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS nevedęs žmogus 
kaipo partneris gerai apsimokančiam 
bizny. Reikia $500. Gera proga tei
singam žmogui pasidaryti pinigų. 
Matykit mane bile laiku. 3518 
Belmont Avė., štore.

For Rent
PASIRENDUOJA ofisas su rū

mais, L 
sto arba daktaro, 
tikryta.
So, Michigan Avė, 3 fl.

6547 SO. MAPLEWOOD — $12,000
2 flatu mūrinis; 5 ir 6 kamb 

garu šildomas; 2 karų garažas; 
pėdų lotas; arti Šv. Kazimiero vie
nuolyno ir mokyklos; $1,500 įmokėti; 
lengvus išmokėjimai.

Šaukite
M R. SPAIN — Republic 3200

mūrinis; 5 ir 6 kambarių;
“ ; 30

PROGA PASIDARYTI PINIGŲ

2% akrų prie South Kedzie Avė., 
1 blokas iki R. I. stoties. Kaina 
$5,000; $1,000 įmokėti, kitus leng
vais išmokėjimais.
dalinimui. Jus galite parduoti lotus 
po 
sau

Pribrendus iš-

105

$500 kiekvieną ir pasilaikyti 
kampą.

T. M. RYAN, 
N. Clark St. Tel. Central 2384

BARGENAS. Medinis namas — 4 . 
viskas mo- 
125 pėdas.

biznio. Tel.

geriausia dėl lietuviško denti- fintai po 4 kambarius;
____ Geras biznis už- derniška, lotas 28 per 

Kreipkitės ypatiškai, 10801 Galiu mainyti ant bile 
Roosevelt 4395.

IMPERFECT IN ORIGINAL




