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• I
Kaltinamas dėl savo meilužės pasmaugi

mo pralotas atgabentas iš kalėjimo i 
Apygardos teismą, kuriame pilna vys
kupų, kanauninkų, pralotų ir vienuolių

KAUNAS, spalių 1. (“L Ž.”). 
Pralotas Olšauskis uždaromas 

laukiamam kalinių kambary, 
o tuo tarpu pilna teismo salės 
publikos nori kalinį pamatyti 
ir atsisukę į duris žiuri bene 
jis nepamatys. Bet kol kas šis 
publikos įdomavimasis nepa
tenkinimas ir pralotas sėdi sau 
vienas su sargyba laukiamaja
me kalinių kambary. O tuo 
tarpu

teismo salė pilna publikos 
ir tie jaučiasi labai laimingi, 
kuriems pavyko gauti bilietą, 
nors su bilietu pro minią pra
simušti į teismo rūmus ir į 
salę labai sunku.

prie civilio ieškovo gynėjo pri
siek. advokato p. M. Sleževi
čiaus ir kažką be galo karš
tai kalba.

Prie žurnalistų stalo tik bu
vo girdėti arkivyskupo žodžiai: 
“tragedija”... “romansą”... “tra
gedija”...

O tuo tarpu tėvas 
jėzuitas už grotų iš mažos lo

tyniškos knygelės meldžias, 
matyt, skaito maldas skiri gi
rnas prieš teismą. Kilų kunigų 
veidai rimti, kuone pikti. Ma
ža juokiasi ir kun. Tumas. Ir 
štai toj rimties valandoj 
Antstolis neša prie teismo sta-

I lo daiktinius kaltės įrodymus.
[Atlantic and Pacific Photo J

New York.-—Milton Alter, 17 metų amžiaus vaikinas, kuris 
už $1.00 atidavė prigavikui $500,000 vertės bonų ir kitokių 
vertybių. Alter buvo vienos brokerių firmos pasiuntinys.

Baltieji rusai šau
kiasi į pasaulį su
stabdyti skerdynes

Bolševikų priešininkų demon
stracija ties Vokiečių konsu
latu Harbine policijos išsklai
dyta

IIARBINAS, Mandžurija, spa
lių 15. — Keli šimtai vietos ru
sų, daugiausia baltų, nors, sa
ko, jų tarpe buvę ir raudonų, 
vakar padarė čia ties Vokiečių 
konsulatu demonstraciją, kuri 
vėliau buvo kinų policijos iš
sklaidytai.

Demonstracija buvo sureng
ta ryšy su pastaromis skerdy
nėmis, įvykusiomis Trijų Upių 
d’Gtrikte, kur sovietų kavale
rija (raiteliai) sunaikino kele
tą baltųjų rusų kaimų ir kul
kosvaidžiais iššaudė visus vy
rus. Tie užpuolimai buvo pa
daryti Kinų teritorijoje.

Publikoj
daug žmonių žaliais ant-

l)u didelius į popierių suvynio- 
I tus, ir antspauduotus pundus ir

spaudais, j juodą alaus butelį, 't uose pūli
nes teisrino durys žaliai dažy-lduose suvynioti
tos ir neišdžiūvusios, todėl vy- Praloto Olšauskio meilės la’š- 
rų kostiumai, o damų suknios I kai,
prisiglaudę į duris Įgyja ža- Ustjanovskienei rašyti, ir kita 
lias dėmes. teismo organų surinkta med-

žmonių pilna ne tik teismo žiaga.
salė, bet ir ankštai galiorka 
sausakimšai prisigrudus; visur

Bet suolas vis tuščias: prir
ieto Olšauskio nėra. Pagaliau

Vengrijoje norima Prancūzai nutarė da- 
atsteigti kareivių lyvauti juros kon- 

nlakimą ferencijoje

Sovietų aviatoriai 
atlėkė Į Seattle

SEATTLE, Wash„ spalių 15. 
— Rusų aviatoriai, kurie aero
planu “Sovietų Žemė” skrenda 
iš Maskvos į New Yorką, už
vakar kaip 5:27 po*pietų atlė
kė iš Waterfall, Alaskoje, į 
Seattle. Iš Waterfall jie buvo 
išskridę 7:20 ryto.

ADF vadas Green iš
pėrė vyriausią Ame
rikos Legiono vadą

< j • '

Toronto konvencijoje (pasakė 
karininkui, kad Federacija 
stoja už taiką, o ne rengi
mąsi karui

Mme. Curie, radiumo 
atradėja, atvyko 

serganti
NEW YORKAS, spalių 15.— 

Garlaiviu Ile de France atvy
ko į Ne(\v Yorką garsi Pary
žiaus mokslininkė ir radiumo 
atradėja Mme. M ari e Curie. Ji 
atvyko serganti. Spalių 29 ir 
30 ji bus prezidento Hoov-erio 
ir jo žmonos viešnia baltajame 
name, kur jai bus padovanota 
$50,000 verlsė radiumo.

tik galvos, galvoj.. ?
Kol kas publikoj daug bylos 

(Vilyvių, būtent,
130 liudininkų, 

kurie išaukti arba prokuratū
ros, arba išstatyti praloto Ol
šauskio. Teismo antstolis iš są
rašo šaukia liudininkus pavar
dėmis ir tikrina ar visi atvy
kę.

Už grotų, netoli teismo star 
lo, du didelius stalus užėmę 
žurnalistai ir pasaulinių tele
grafo agentūrų atstovai. .Jų lar-

’ antstolis paskelbia, kad teis
mas pradės posėdį tiktai 12 v., 

ir.es, vakar vakare —
staiga mirė apygardos teismo 

narys
Mikas Tomaševičius ir teismo 

! nariai bei tarnautojai dalyvau
ja laidotuvėse. *

Publika nepatenkinta skir
stosi, o žurnalistai bėga į savo 
idi-kraščių redakcijlas, o tehs 
grafo agentūrų atstovai skuba 
į paštą prie -telegrafo.

pe sėdi atstovai: “Tass’o”, 
“Reuterio”! “Volfo”; “Times” 
ir kt.; užsienio ir vietinių laik
raščių atstovai ir koresponden
tai. žodžiu

Olšauskio byla išeina tcli už 
Lietuvos ribų, 

nes ja rado reikalo susidomėti 
ne tik vakarų Europos, bet ir 
Amerikos telegrafų agentūrom 
ir spauda:

Visuomenė taip pat rodo di
delio susidomėjimo, ypačiai 
dvasiškiai.
Pusė teismo salės kanauninkų, 
pralotų, teologijos profesorių, 
jėzuitų, seserų kazimieriečių 

ir daug šiaip rimtais veidais 
kunigų.
Pirmas suole sėdi arkivysku

pas Karevičius,
o aplink jį kiti aukštų rangų 
kunigai, ant kurių krūtinių ži
ba auksiniai kryžiai, raudonais 
ir baltais grandinėliais paka
binti.

Pataikęs momentą arkivy
skupas Karevičius prisiartina

Rusai paskandino 3 
kinų laivus su 500 

kareivių
HAR.B1NAS, Mandžurija, spa

lių 15. — Tiek kinų tiek rusų 
pranešimai sako, kad Sungari 
upėj ties kinų Lahasusu mie
stu praeitą šeštadienį įvyko 
stiprus mušis, per kurį rusai 
paskandino tris kinų armotų 
valtis, kartu su 500 kareivių.

Sovietų nuostoliai buvo taip 
pat trys paskandintos armotų 
valtys su žmonėmis.

Kinai buvo nuveikti ir so
vietų kareiviai užėmė Lahasusu 
miestą.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, spa
lių 15. — Karo. lįiinjyteri j a pa
teikė naikią baudžiamąjį ka
riuomenės įstatymą, kuriuo at-1 
steigiama nusikaltusių kareivių! 
plakimo bausmė.

Ligšiol kareivis, nusikaltęs 
tris kartus, galėjo būt pasmerk
tas mirties bausmei; naujuoju 
įstatymu tais atvejais numato
ma plakimas. Nesubord i nacija 
ir apsileidimas sargybos parei
gose ligšiol buvo 'baudžiami ka
lėjimu; naujuoju įstatymu už 
tokius nusikaltimus kareivis 
gali būt baudžiamas mirtim.

šis įstatymas dar turės būt 
parlamento patvirtintas, arba 
atmestas.

Nusižudė mokyklų su-į 
perintendentas

CUMlBERLAND, Wis., spalių 
15. — Praeitą naktį savo na
muose čia nusišovė Robert Mo- 
ser, 37 metų amžiaus, moky
klų superintendentas. Manoma, 
kad tai padarė dėl pairusios 
savo sveikatos.

Papos valstybė — nykš
tukas: tik 525 piliečiai

ORAS..
Ghicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Grūmoja nugalabinti 
rusų didkunigaikštj
BOSTON, Mass., spalių 15. 

— Ritz Carltono viešbuty ties 
kambariais, kuriuose apsistojo 
rusų didkunigaikštis Aleksand
ras Michailovičas, tapo pasta
tyta policijos sargyba daboti, 
kad kas jo nenugalabintų.

Didkunigaikštis, kuris keta 
Bostone sakyti prelekciją, ga
vęs, sako, grūmojimą telefonu, 
kad jis busiąs nužudytas.

ROMA, spalių 15. — Vati
kano valstybė yra mažiausia 
pasauly. Ji turi tik 523 pilie
čius. Nežiūrint savo mažumo, 
ji turi aštriausius tarifo įsta
tymus. Tam įstatymui nusikal- 
tusieji baudžiami pinigais iki 
$800 ir kalėjimu iki trejų me
tų.

PARYTUS, spalių 15. — 
Franci jos miuist-erių kabinetas 
šiandie formaliai nutarė; pri
imti Didžiosios Britanijos pa
kvietimą dalyvauti penkių val
stybių juros nusiginklavimo 
konferencijoje, šaukiamoje Lon
done ateinančio' sausio mėne
si-

Filipinai prašys A- 
merikos kongresą 
nepriklausomybės
MANILA, Filipinai, spalių 

15. — Ateinančio lapkričio mė
nesio pradžioj į Jungtines Val
stybes išvyks speciali Filipinų 
seimo delegacija įteikti kon
gresui prašymą, kad Filipi
nams butų suteikta nepriklau
somybė.

Tautų banko belgų de
legatas mirė •

BADEN-iBADEN, Vokietija, 
spalių 15. — Savo viešbuty čia 
šiandie apopleksija mirė I^eon 
Dclacroix, belgų delegatais 
Tarptautinio Banko organizuo
jamoje konferencijoje.

Tai jau galas: streik
laužiai sustreikavo!

Studentų delegacija pas Vokie
čių konsulą

Nors demonstracija buvo po
licijos išsklaidyta, nedidelei 
baltųjų rusų studentų delega
cijai pavyko matytis su Vokie
čių konsulu Stobbe. Delegacija 
prašė, kad konsulas susižinotų 
su Berlynu, idant bolševikų ka
valerijos bandų žygiai Trijų 
Upių distrikte butų sustabdy
ti.

Baltųjų rusų mitingas ir 
rezoliucijos

Skaitmingame mitinge, ku
ris įvyko prieš demonstraciją, 
baltieji rusai priėmė rezoliuci
jų, raginančių pasaulį daryti 
žingsnių prieš sovietų valdžią. 
Buvo renkami pinigai telegrar 
moms prezidentui Hooveriui, 
premjerui MaoDonaldui, taip
jau Franci jos, Vokietijos ir 
Italijos valdžioms ir Tautų Są
jungai.
Komunistus šnipinėjusio cari- 

ninko nušovimas
Andai čia- buvo nušautas vie

tos baltųjų rusų šnipas Gues- 
tonovas, buvęs earininkų ka
riuomenės oficieras, dabar tar
navęs Kinų policijos departa
mente ir pasižymėjęs komuni
stų šnipavimu. Jį nušovė du 
jauni rusai, tariamai komuni
stai. Baltieji rusai palaidojo jį 
su didelėmis iškilmėmis.

Puolimai nesiliauja
Chicagos Tribūne korespon

dentas praneša iš Hailairo, kad 
sovietų raitelių bandos sunai
kino dar vieną miestelį, Lab- 
doriną, apie 80 mylių į žie
mius nuo Hailaro. Rusai puo
lė taipjau dvi kitas Kinų vie
tas šiapus Arguno upės, prie
šais rusų Argusko miestą an
trapus upės, ir daug kinų ir 
baltų rusų nukovė.

Prohibicijos agenas už 
žmogžudybę gavo me

tus kalėjimo
OPELIKA, Ala., spalių 15.

— Prohibicijos agentas Grady į 
Cobb, kuris ieškodamas jo na-! 
muose svaigiųjų gėrimų nušo
vė pilietį Albertą Edmundsą, 
lapo vakar federalinio teismo 
nubaustas vienais metais ka-1 
Įėjimo.

49 studentės sužalotos 
balkonui nugriuvus

MOUNTAIN, Mis;., 
spalių 15. Vakar čia per 
pirmamečių studentų įšventi
mą atsiliko nelaimė. ‘ BĮ ne 
Mountain kolegijos studenčių 
dormitorijos balkone buvo sii- 
sispietęs studenčių būrys. Bal
konas neišlaikė sunkenybės ir 
nugriuvo 20 pėdų žemyri. Ke
turiasdešimt devynios studen
tes buvo sužalotos, keliolika jų į 
labai skaudžiai. Kai kurių bu-: 
vo sulaužytos rankos ir kojos.

Du užsimušė aeroplanui 
nukrjtus žemėn

QUINCY, III., spalių 15. — 
Vėlai vakar vakarą nukritus 
netoli nuo čia aeroplanui Už
simušė pilotas Wm. O’Neill ir į 
jo pasažierius St. Onge, chica- 
gietis.

EL PASO, Tex., spalių 15. 
—■ Juaireze įvyko streikuojian- 
čių kepyklų darbininkų riau
šės. Imtynėse su policija trys 
asmens buvo pašauti.

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvi ir vi
dutiniai, daugiausia pietų va
karų ir vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 50° ir 76° F.

šiandie saulė teka 6:03, lei
džiasi 5:09. Mėnuo leidžiasi 
3:49 ryto.

LONDONAS, spalių 15. — 
Britų legacija Varšuvoj ir Len
kų legacija Londone pakelia
mos į ambasadas.

Traukinio katastrofoj 
pečkurys užmuštas

_______n
CINCINNATI, Ohio, spalių 

15. — Pasažieriniam Big Four 
traukiniui ištrukus netoli nuo 
čia iš bėgių ir lokomotyvai su
sikūlus, buvo užmuštas pečku
rys L. Thompson. Pasažierių 
niekas nenukentėjo.

NEW YOBKAS, spalių 15.— 
Garlaiviu Ile de France par
vyko Charles G. Daiwes, Ame
rikos ambasadorius Anglijai.

PUEBLO, Colo., spalių 15. 
-r- Netoli nuo čia traukiniui 
užgavus automobilį buvo trys 
asmens užmušti, kiti du suža
loti.

NEW YOBKAS, spalių 15.— 
Aliejaus kompanijoms čia gy
vas galas. Organizuotiems alie
jaus išvežiotojams sustreika
vus, jos sugebėjo galų gale gau
ti keletą dešimčių streiklaužių 
laliejui išvežioti, bet ve, porą 
dienų pavežioję, ir tie streik
laužiai paskelbė streiką. Jie 
reikalauja nuo $15 iki $20 al
gos dienai. 

--------- -—i-----------

Baltiieji rusai apkraus- 
tę sovietų konsulatų
MASKVA, spalių 15.—Mask

voj gautas iš Tientsino, Kinuo
se, pranešimas sako, kad pen
ki rusų baltagvardiečiai api
plėšę ten sovietų rusų konsu
latą, išnešdami rašomų maši
nėlių ir rūbų. Du vagys buvę 
suimti.

Baisus rusų vargas
Į Hailarą ir kitus kinų mie

stus atvyksta tūkstančiai bai
siai suvargusių baltųjų rusų iš 
Bar gos di strik t o. šimtai mote
rų ir vaikų priversti nakvoti 
gatvėse ant sniego.

Kas yra kilovato valanda?
Dažnai girdime minint ‘kilo

vato valandą’, bet ne dažnas 
žino, ką ji reiškia. Kilovato va
landa reiškia elektros vienetą, 
kuris * per valandą atlieka tiek 
fizinio darbo, kiek keturiolika 
vyrų.

Moteriškės nusižudymas
KAN.SAS CITY, Mo., spalių 

15. — šokus pro langą iš den- 
tisto kabineto 13tame trobesio 
aukšte, užsimušė Mrs. H. Reed, 
5C m. amžiaus.

TORONTO, Ontario, Kanada, 
spalių 15. (iF.J — Amerikos 
Di’.rbo Federacijos konvencijo
je vakar buvo duota progos 
kalbėti maj. C. L. Bodenhame- 
rui, nacionaliniam Amerikos 
Legiono vadui.

Ilgoj savo kalboj Bodenhar 
meras bandė parodyti reikalų 
bendrumą tarp Amerikos Le
giono ir Amerikos Darbo Fe
deracijos. Jis gyrė Britų prem
jero MacDonaldo misiją į Jung
tines Valstybes taikos reika
lais, bet kartu agitavo, kad 
Amerikos Darbo Federacija in- 
dorsuotų rezoliuciją, kurią pa
starasis nacionalinis Amerikos 
Legiono suvažiavimas priėmė 
ir kuria legionas pasisako už 
visuotinę konskripciją [priver
stiną kariuomenės tarnybą [ ir 
už Jungtinių Valstybių karo 
laivyno didinimą.

Į legiono vado kalbą atsakė 
federacijos pirmininkas Wil- 
liam Green. Padėkojęs už pa
ramą, kuria. Amerikos Legio
nas yra kada suteikęs organi
zuotiems darbininkams, Green 
betgi pareiškė, kad “m^s ne 
visur galime sutikti su Ame
rikos Legiono nusistatymais. 
Yra kai kurių dalykų, kurių 
nenorėtume, kad majoras Bo- 
('enhameras klaidingai supras
tų. Mums, būtent, atrodo, kad 
yra labai nenuosaku kalbėti už 
taiką ir kartu rengtis karui. 
Negalima todėl laukti, kad 
remtume visuotinės verstinos 
kariuomenės tarnybos sumany
mą.”

Šitą federacijos vado pareiš
kimą konvencija priėmė t r ūks
mingais ap’odismentais.

Vakarykščioj sesijoj konven
cija pasisakė už federalihių 
įstatymų priėmimą anglies pra
monei reguliuoti ir už valstijų 
įstatymus, kuriais kalinių dar
bas butų apribotas tik daik
tais, suvartojamais vien valsti
jų ir vietų valdžių įstaigoms.

Ištrėmė vyskupą

KARAKASAS, Venezucla, spa
lių 15. — Vyriausybes įsaky
mu iš Venezuelos tapo ištrem
tas Valencijos vyskupas Men
tes de Oca, kaltinamas dėl prie- 
šinimos civilinių vedybų įsta
tymui.

Indijonų Vasara
P#s mus Amerikoje, o Lietuvoje dabar 

yra vėlyvas ruduo. Dermė šiemet buvo ne
pergeriausia, todėl ne kiekvieno gaspado- 
riaus aruodas pripildytas. Neužmirškite 
savuosius. Pasidalinkite ką turite.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausį 
laiką.

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.
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Ir orą sutvarkysime
(tąsa)

Jis keletą metų atsidėjęs tyri
nėjo oro apsireiškimus, ir to 
tyrinėjimo išvada buvo ta, kad 
jis sukurė naują “elektrinę oro 
teorijų’’, kuri įgalina mus pasa
kyti, kuriuo budu susidaro tie 
ar kiti oro reiškiniai.

Mes jau minėjome, kad be 
žemės nevienodo įšilimo ties 
pusiauju ir ašigaliais, nemaža 
įtakos oro pakitimams turi įvai
rus kosminiai reiškiniai ir kad 
dažnai nesuprantamų staigių 
atmosferos reiškinių priežasties 
reikia ieškoti ir kosmo — tos 
visatos paslaptyse. Ištyrus ši
tas kosmines priežastis, galėsi
me jau atspėti orą ne tik dviem 
trims dienoms, bet ir ilgesniam 
laikui. Minėtas prof. Grosse 
mano, kad “dar ilgai užtruks 
iki tuos kosminius poveikius 
mūsiškei atmosferai ir žemei 
bus galima patikimai sunaudoti 
ilgalaikiam oro atspėjimui. Tik 
vėlesnioji Davis’o “elektrinė 
oro teorija” įgalina mus tokius 
spėjimus pradėti daryti. Toji 
teorija mėgina aiškinti žemės 
paviršiaus ir debesų elektrinius 
santykius. Jau seniai žinome, 
kad žemė yra prikrauta neigia
mosios elektros, o debesų apa
tiniuose sluoksniuose randama,1 
arba, geriau sakant, įtakos ke
liu susidaro teigiamosios elekt
ros įlydžiai (yra, mat, dviejų 
rūšių elektra: teigiamoji ir nei
giamoji. Jos, abi susilieję, vie
na kitą naikina, vadinas, suleis
tas teigiamai įelektrintas rutu
lys su tokiu pat neigiamai įelek
trintu rutuliu, vienas kitą iš- 
elektrina ir juose elektros j ly
džio nelieka, jei tik juose vie
nodai buvo prikrauta elektros. 
Be to, fizika mus moko, kad 
nejelektrintas kūnas, padėtas 
netoli kito įelektrinto kimo, įta
kos keliu nuo to antrojo įsielek- 
trina, tik priešinga elektros ru
simi. Taip pat yra ir su debesų 
apatinių sluoksnių įsielektrini- 
mu). Sausas oro masės sluoks-

mums ne tik 
siunčia, bet 

elektros dale- 
šie iššaukia

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kensington
Mitingas

aukštesniuose oro 
būtent, bokštų

besu yra izoliatorius ---- skyre-

jas toms debesy ir žemės elekt
roms. Jei nebūtų to skyrūjo, tai 
debesų elektra susijungtų su 
žemės elektra ir išnyktų, mat, 
priešingų rųšių elektros turi 
ypatumų viena pritraukti kitą. 
Kai debesų elektros įtempimas 
pasidaro labai didelis, tada ji 
kibirkšties pavidalu pramuša 
oro sluoksnį — izoliatorių ir 
susijungia išnykdama su žemės 
elektra; žmonės sako tada: 
“žaibus mėto”. Todėl audros iš
šaukia tarp debesų ir 
įtempimų išsilyginimą. 
duliavimas neigiamosios 
elektros į teigiamuosius 
sluoksnius iššaukia lietų. Mat, 
toms elektroms veikiant joni
zuojama viršutiniai oro sluoks
niai, kuriuos apima debesys. 
Toks debesų oro jonizavimas 
padeda vandens garams susi
burti į lašelius ir tuo budu pra
deda lyti. Tokiu budu, lietaus 
susidarymas išsiaiškino.

žinomas Freiburgo mokslinin
kas Gockel’is papildė ir kartu 
patvirtino minėtą Davis’o teo
riją, į nešdamas į ją aiškinimų, 
kaip susidaro gražus oras, ar
ba giedra. Jo patyrimai rodo, 
kad tolimesnis sustiprinimas 
teigiama elektra teigiamų debe
sų sluoksnių iššaukia žemyn 
puolančią oro srovę, o to išda- 
vo visada susilaukiama gražaus 
oro.

šiemet pragarsėjęs vokiečių 
meteorologas ir didelis atmos
feros tyrinėtojas Johannsen’as, 
derindamas savo patyrimus su 
Davis’o ir Gockel’io aiškinimais, 
toms teorijoms davė tikresnį 
ir aiškesnį vaizdą, štai kaip jis 
aiškina: “Kiekvieno medžiagos 

- atomo išvidinis
į lydis yra, kaip žinome, elekt
riškai teigiamas ir veikia jun
giamai be statomai. Tuo tarpu 
išorinis jo į lydis yra elektriš
kai neigiamas ir veikia ardomai 
bei skaldomai. Prie pirmutinio 
teigiamo oro prikrovimo jo pa
vienės dalelės susijungia ir ta
da matoma šie pasirodymai:

žemės 
Išspin- 
žemės 

debesų

branduolio

tvankus oras, migla, rūkas. To
kios oro rųšys smarkiai suge
ria saulės spindulius, nuo ko 
seka greitas sušilimas. Esant 
orui neigiamai prikrautam, sau
lės spinduliai nekliudomai per 
jį pereina, oro įšilimas tada nie
žas ir naktį išsispinduliavima^ 
šilimos didelis. Tada sulaukia
me šviesaus ir giedraus, bet šal
to oro. Jei norime šilto oro su
laukti, tai turime, pasiųsti į 
debesis teigiamos elektros pri
krautų dujų, — kas lengva pa
daryti su lengvosiomis dujomis, 
— tada jos veikia sušildymo 
prasme. Septynius kartus tas 
gražaus oro bandymas gana ge
rai pasisekė ir davė laukiami? 
išdavų.

Taigi, kaip matome, gražus, 
šiltas ar šaltas oras priklauso 
nuo to, kokie elektros apsireiš
kimai jame randasi, kitaip sa
kant, koks' oro radioaktingu- 
mas. Kai du vienos aukštesnio
sios mokyklos mokytojai Els- 
ter’is ir Geitel’is pastebėjo že
mės atmosferoj esant radioak
tyvių, kaip radijaus, torio ir ak- 
tinijo, skilimo produktų—ema
nacijos, tada 1913 m. rudenį 
garsus Bongards’as pradėjo 
stebėti Linberge atmosferos 
elektringumo bei radioaktyvu
mo kitimus. Tam reikalui jis 
panaudojo plieninę vielų 5—15 
metrų ilgio, ją įelektrino nei
giama elektra ir pakėlė 4 klm- 
aukštumoj. Dabar jis paste
bėjo, kad esantieji atmosferoj 
radioaktyvių medžiagų suirimo 
produktai—emanacija, įelektrin
ta teigiama elektra, nusėdo ant 
vielos. Paskui tam tikru bu
du išmatavo tų nuosėdų elekt
rai varžą ir po kai kurių paty
rimų jis buvo priverstas many
ti, kad atmosferoj esančių ra
dioaktyvių medžiagų suirimo 
produktų priežastimi yra ne 
kas kita, kaip tik Saulės spin
duliavimas, kuri 
šviesą ir šilimą 
dar jr neigiamos 
lyčių—elektronų.
ir žemės atmosferos radioakty
vumų. Saulės spinduliavimas 
atneša į atmosferą emanacijos 
atomų ir energijos, kurių oras 

SUgerdamas gauna šilimos. Pa
našius' tyrinėjimus, kaip ir 
Bongards’as, tik kitokiu keliu, 
darė Maniloje nuo 1913 m. lie
pos mėn. iki 1914 m. liepos m. 
garsieji 

, Smith’as.
tiktai 
patyrimais, 
patyrimai dJvė pradžią praktiš
kiems bandymams.

Dažnai yra taip, jog susidaro 
debesys, bet lietus nelyja, nors 
žemdirbiai kartais jo didžiai 
ištroškę laukia. Tuo laiku di
džiai sus’irupino prieš kelis me
tus amerikieiai. 1923 m. Kor
nelijos universiteto profesorius 
Bankroft’as darė Amerikoj 
bandymus sukelti iš debesų lie
tų, barstant į juos iš aeropla
nų įelektrintų smėlį. Sulaukta 
gražių pasekmių ir “lietus pa
kilo.” Debesis buvo 200—500 
metrų storio ir kelių klm. ilgio. 
Visa šito priežastimi tenka lai
kyti tai, kad įelektrintas smė
lis sumažina debesų atskirų da
lelių paviršiaus elektros įtem
pimą ir per tai tos dalelės su
silieja, nuo ko ir pradeda lyti. 
Taip, pradžia dirbtinam lietui 
gauti jau yra. Reikia laukti tik 
tolimesnio pasisekimo!

Bet ir tada negerai, Kai per 
daug lietaus, pav., kaip pernai 
Šiaurės Lietuvoj. Kas tada da
ryti, kaip debesis išvaikyti ir 
gražų orą pasidaryti? Ar šioj 
srity jau 'turime kokių laimėji
mų? Taip. Paskutiniais metais 
r čia šiemet prieš Sekmines 

meteorologai pranašavo per 
šventes busiant blogą orą, tada 
Vokietijoj Ploene garsus tyri
nėtojas Johannsen’as žmonėms 
prižadėjo padaryti gražų orą I 
švenčių metu. Savo prižadą 
išpildė ir pagalba 
prietaisų tikrai toj 
re gražiausią orą, 
apylinkėj žmonės 
paltais turėjo vilkėti. Ploenie- 
čiai džiaugėsi savo mokslinin
ko dovana, žiūrėdami, kaip to
limesni jų kaimynai susirietę

J. Wright’as ir O.
Jų patyrimai kaip 

sutiko su Bongards’o 
šitie teoretiški

tam tikrų 
srity pada- 
nors visur 
žieminiais

nuo blogo oro. Na, vyrai, ar 
mokslas nėdaro stebuklų. Musų 
moterėlės tikrai Johannsen’ą 
palaikytų šventuoju ir imtų 
garbinti. Suprantama, toks vy
ras ir vertas garbinti.

Johannsen’as, remiamas Prū
sų žemės Ūkio ministerijos, vė
liausiuoju laiku, kaip praneša 
vokiečių dienraštis “Koenings- 
berger Algemeinen Zeitung”, 
padarė dar septynių^ bandymus 
padaryti gražų orų. Visi ban
dymai davė gražiausių vaisių. 
Johannsen’o vedami Ploene 
praktiški bandymai rodo, kaip 
ten fabrikuojamas dirbtinai 
gražus oras. Nors dalykas čia 
jau ne taip paprastas ir jį gam
ta daug lengviau padaro, bęt 
bijoti dėl nenugalimos sunke
nybės jau netenka. Toj krašto 
apylinkėj, kur norima padaryti 
dirbtinis oras, pristatoma, at
sižvelgiant į klimato sąlygas, 
didesnis ar mažesnis skaičius 
tam tikrų šiam reikalui pritai
kintų akumuliatorių. Kad ge
resnę įtakų padarytų, jie sta
tomi kiek- 
sluoksniuose,
viršūnėse ar kalnuose. Prie tų 
kalnų ar bokštų pamatų pasta
to tam tikrą mašinų, kuri “ry
ja” ore elektrą ir ja vėliau per 
iškroviką srovės pavidalu išlei
džia į orą. Tada lietaus debe
sys nukreipiami j kitas šalis. 
Drauge su tuo yra pastebėta, 
kad lietus ir oro elektra ati
tinkamai kaiteliojasi. Nuvarius 
debesys, ore padidinama teigia
mos elektros, o toks oras gerai 
sugeria saulės spindulius ir per 
tai įšyla.

Tokios orą reguliuojančios 
stotys ne taip jau brangiai kai
nuotų, nes čia yra galimumai 
sunaudoti oro elektrų. Antra 
vertus, tokiems reikalams nėra 
ko ir gailėtis pinigų, ypač atsi
minus tai, kad žmonės nesigai
li milžiniškų pinigų sumų vi
sai neproduktingoms išlaidoms 
ir kit. Kokią didžiulę įtaką tu
rėtų šitie Johannsen’o ( pasiūly
mai, visiems suprantama. Jei 
šitoj srityje pasisektų galutinai 
užkariauti orą,---- vokiečių dievai
tis “Koenigsberger Algemeinen 
Zeitung” mano, kad lai tikrai 
pasiseks ir tos dienos netolimos, 

tada dirvos našumas milži
niškai padidėtų, 
minėtas' laikraštis 
žaus oro piuties 
gurno padidinimo
rajonuose, sulaikymo nakties 
atvėsimų ir su šalčio ar perdi- 
delio karščio perijodų kovojimo 
problema nėra jau neišspren
džiama. Artimiausioj ateityje 
pasieksime tų visiems svarbių 
“dalykų”.

Vokiečių žemės ūkio ir vi
daus reikalų ministerijos, su
prasdamos' to naujo mokslo pa
imti nagan oro apsireiškimus 
reikšmę, nutarė visomis išgalė
mis remti Johannsen’o tyrinėji
mus ir mano pastatyti pirmą 
didelę oro reguliavimo stotį.

UT 7 *

Spalių m. 11 d. buvusio Ged
vilo svetainėje (dabar valdoma 
M. Kalniho) įvyko Koselando 
Lietuvių Kliubų ir Draugijų 
Savitarpinės Pašalpos Susivie
nijimo paprastas susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniai.

Prisirašė A. Sudintas.1 Ser
ga J. Karečka jau trečias mė
nuo. Jis yra susižeidęs dirbtu
vėje, buvo kelias savaites Bosc- 
lando ligoninėje, dabar randa
si namie, po numeriu 10752 
Wabash avenue. Draugai, ku
rie galite, aplankykite. J.% Ža
rdis serga antras mėnuo. Jam 
buvo padaryta operacija aklo
sios žarnos. Dabar ligonis ran
dasi po numeriu 2105 E. 67th 
Street. Verta pažįstamiems ir 
draugams jį aplankyti.

Buvo suprantama iš prane
šimų, kad komisija pusėtinai 
dirba p?irengimui baliaus. Na
rdai pakviesti į balių atvirutė
mis ir žodžiu raginta, kad jie 
patys atsilankytų ir pažįstamus

pakviestų į balių. Manoma tu
rėti daug svečių iš apielinkės 
ir iš Chicagos.

Iki šiol Susivienijimui seka
si. Vajaus laiku gauta pusėti
nai narių, išvažiavimas pasise
kė, manoma nusiseks ir balius. 
Kad vajaus laiku žmonės dau
giau rašosi į Susivienijimų, tai 
ar neverta dar vajų padary
ti? žinoma, ne šiemet, bet atei
nančiais metais. Čia man dar 
žinoma 'žmonių, kurie nepri
klauso jokiai palaipinei drau
gijai. Tokiems prastai yra., kuo
met pasitaiko nelaimė. Kam 
bereikalingai numesti sutau
pytus centus, geriau priklau
syti prie Susivienijimo, o su
sirgus turėti iš jo naudos. Tad 
kol dar nevėlu, tai pasirūpin
kite visi įstoti į Susivienijimų. 
Jo susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrų pelnyčių 
svetainėje 341 Kensington avė.

Korespondentas.

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

Dabar, kaip 
mano, “gra- 
metu, lietin- 
nelic'tinguoąe

Gyduolės 
Erzina Inkstus

Gerkite Vandenį
Imkite Druskos Prie Pirmo 
ženklo Pūslės Suerzinimo 1

Ir Nugaros Skausmo
•Ji ______ _

Vyrai ir moterys Amerikoje turi 
amžinai saugotis inkstų suirimo, nes 
čia dažnai perdaug valgoma riebių 
valgių. Kraujas pritvinsta rūgštimis, 
eurias inkstai stengiasi iškošti. Bet 
ie nuvargsta nuo persidirbinio, užsi
kemša, nuo ko kjla inkstų negaliavi- 
mai, pūslės silpnumas ir nupuolimas 
sveikatos.

Jaučiant, kad inkstai išrodo kai 
švininiai: skaudant nugarai, ar kada 
šlapumai netyri, pilni nuosėdų; gal
vai skaudant, ąr svaiguliams užei
nant; viduriams'rugstant, ar rauma- 
tizmui kankinant prastame ore, pra
dėkite tuoj gerti daug minkšto van
dens ir pjaukite iš aptiekos keturias 
uncijas Jad S;ilts<Iru:<kų. Imk po ar
batini šaukštelj prieš pusrytį per ke
letą dienų ir inkstai pradės puikiai 
veikti. *

šios pagarsėjusios druskos padary
tos iš vynuogių rūgšties, citrinų ir li- 
thia. Per ilgą laiką jos vartojamos 
išplovimui inkstų, kurie užsikimšę.

Jad Salts druskos nebrangios. Jos 
negali pakenkti ir padaro malonų, pu
tojanti lithia vandens gėrimą, kuris 
reikalingas kiekvięnuose namuose, nes 
niekas neupsirgs :nuo išplovimo ink
stų.^

Sustok!
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

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

Dr. P. P. Šimaitis,
Naprapatas

Jau 8 metai kaip užsiima žmonių 
gydymu Chcagoje.

NETCOUSENiSsy

NORTHWESTERN
Stove Repair Co.

Pataisymo Dalys 
dėl

UI

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

Trečiadienis, spalių 16, 1929

Švenčių Exkur*ijos

LIETUVON

Išplaukimai iš New Yorko
S. S. GEORGE WASHINGTON

Nov. 13 — Dec. 14
S. S. LEVIATHAN 
Nov. 21 — Dec. 7

S. S. PRES. HARDING 
Nov. 27

S. S. PRES. ROOSEVELT 
Nov. 30z *»

S. S. REPUBLIC
Dec. 11 z

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

tesiog į CHERBOURO ir 
SOUTHAMPTON.

Suplanuok dabar praleisti linksmą prieš Kalėdinį sezoną savo šaly.
Prisireng sutikti savo milimus, aplankyti kūdikystės vaizdus, laike 

ateinančių švenčių.
pasirink bile vieną puikiųjų United States Linijos laivą ir gėrėkis 

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

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

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

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

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

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

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

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

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

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

NORTHWESTERN
STOVE REPAIR CO.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

“Birutės” Koncertas
Birutės koncertas, kaip gir

dėti, bus šaunus ateinančią ne- 
(tėlią, Lietuviu Auditorijoj, ('bo
ras žada pusėtinai daug dainų 
dainuoti. Visos dainos bus dai
nuojamos su orkestru. Bus so
listų, kvartetas ir duetas. Žod
žiu sakant, atsilankiusi publi
ka turės daug malonumo Biru
tės koncerte.

— Pašalinis.

North Side
\Vicker Paik raudona 

revoliucija

Spalių mėn. 13 dieną šiauri
nėje Chicagos dalyje Įvyko rau
doni stebuklai. Komunistų par
tijos distriktas 8-tas pasiuntė 
septyniolika su puse savo ste
bukladarių/ Į Wicker Parką, kad 
paversti ji Lenkijos sostine 
Varšava.

Gerbiamosios ir gerbiamieji, 
taip ir įvyko, kaip buvo pla
nuota.

šiandie Wicker Parke jau 
Vislos upė teka, banguoja. Mar
šalo Pilsudskio “sostas” subi- 
rėjęs. Vienu žodžiu rrrevoliu- 
cija pavyko, baltasis fašizmas 
ir terorizmas persimufino per 
Dunojaus upę į Rumaniją pas 
karalienę Merę. Belieka jį tik 
iš ten išvyti.

O Nonthsidės siuvėjai jau sė
di ne Wicker Parke, ale Var
šuvoje, ant Vislos kranto ir 
šlėktiškai kalba “co to pani mu- 
viš”.

Bet gana juokavoti. Ve ka
me dalykas. Spalių mėn. 13 
diena komunistų partijos 8 dis
triktas surengė tarptautinę de
monstraciją Wicker Parke be 
miesto valdžios leidimo, be per
mito. Demonstracijos progra
mas turėjo prasidėti 5:30 va
landą po pietų. Iš Wicker par
ko demonstrantai planavo mar- 
šuoti Robey gatve Į Milwaukee 
avenue, iš čia iki North Ash
land avenue ir i Shoenhofen 
svetainę prakalboms.

ši demonstracija buvo ren
giama protestui prieš maršalą 
Pilsudskį ir Amerikos imperia
lizmą.

Paskirtu laiku demonstrantų 
prisirinko 17 ir pusė. O jeigu 
demonstrantams priskaityti ir 
policiją, kuri pagelbėjo komu
nistams protestuoti prieš Pil
sudskį, tai minioje gal buvo dar 
tuzinu daugiau.

5:30 valandą po pietų būre
lis žydelių, jaunų vaikėzų ir 
merginų, su keturiais užrašais, 
sustojo į buri. Vienas vaikė
zas, pasistojęs ant suolelio, ėmė 
kalbėti.

Bet kur buvęs, kur nebuvęs 
pasirodė tavorščių draugas de
tektyvas’ ir keletas guzikuotų 
sargų su grabnyčiomis. Klausia 
jie, kur permitas. Pasirodo, 
kad permito nėra. Policija lie
pia “demonstrantams” skirsti- 
tis. Kas daryti?

Noroms nenoroms reikia skir
tis. Robey gatvėje vėl susilai- 
niuoja— septyniolika su puse

[Pacific and Atlantic Photo]

Bloomfield, Ind. — Delmar 
Oliphant, aukštosios mokyklos 
mokinys ir atletas, kuri peiliu 
nudurė W. Lucas, sausųjų agen
tas. žudeika tapo suimtas.

giną. Kiti rrrrevoliucionieriai 
ir rrrrrevoliucionierkos įsimaišo 
Į publiką einančią gatve, kad 
nepatekus “nelaisvėn”.

Yra sveika pasijukti žmogui, 
kai matai tokius’ neapgalvotus 
darbus. Antrą vertus, reikia 
žinoti,. kad komunistai minta 
senvičiais ir aukomis, ir turi 
daryti suirutę, idant vieną ar 
kitą jų areštuotų, —juo labiau, 
kad už tokius “nusikaltimus” 
bausmės nėra.

Gi senvičiams gauti iš Mask
vos ir aukoms rinkti Amerikoj, 
ačiū tokiems “žygiams” yra 
progos.

Po šio Įvykio Bridgeporto 
“Vilnies” komisarai, juodųjų 
brolių ir sesučių tavorščiai, tu
ri jau progos tverti nukentajil
siems Wicker Parke fondą ir 
aukas rinkti.

Antras juokingas dalykas tai 
tas, kad gabiausi tavorščių* ra
šytojai per kelias dienas rašė 
apie Wicker Parko demonstra
cijas, o patys nei nosies* nepa
rodė. Reiškia, jus pieškos eiki
te demonstruoti, o mes komisa
rai prie komunizmo taurės, sė
dėdami už stalo, gersime už 
diktatoriaus Stalino sveikatą.

—VVicker Parko Bijūnas.
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Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

“Mums tikrai malonus yra 
lietuvių programai iš WLS sto
ties. Dėkojam už juos”... John 
Sisouskas, Wellsburg, West Vir- 
ginki.

»jc >;< >[:

“Tik keletas žodžių, kad pa
sakyti, jog lietuvių programas 
išėjo puikiai”... Mrs. Mary Gel
gaudą, Waterbury, Oonn.

♦ $ ♦
Mrs. Pat. McKeethan, Dan- 

ville, Ky.
Mrs. Edythe Bortke, Dover, 

Ohio
John E. Clens, Lansing, III.
Tris Luther, Throp, Wis.
Norine Taulson, Westby, 

Montana
7dward S.challovv, Trempea- 

lean, Wis.
Geo. R. Sanderson, Portage 

La Prairie, Man. Canada.
Madame H. Monette, St. Agiv- 

the Dės Nonts, Comte Lerre- 
bonne, P. Q.

J. Leuthn, Hamilton, Ont. 
Canada

Mrs. John H. Lloyd, Aurora, 
III.

Mrs. Bernard Holzinger, Pe- 
oria, 111.

Mrs. Redman, Louisville, Ky.
Albert Mayes, Lyons, N. Y.
Mrs. H. W. Bigley, Chiskas- 

ka, Okla.
Clarence S. Stealey, Middle- 

bourne, W. Va.
Mabel Roos, Walkerton, Ind.
Ver Vannesss, Ollie, Iowa
W. R. Vandre, Lowell, Ind.
Miss Hariet Bowers, Mar- 

shallville, Ohio
M r. Le Roy E. Schroeder, 

Three Oaks, Mich.
Mrs. P. W. Carr, Eau Claire, 

Wis.
Mr. F. C. Muehlneckel, Chica- 

go, III.
J. MacDonald, Chicago, III.

❖ ❖ *
“...Musų šeimyna Įvertina 

pastangas WLS stoties, Harry 
Alter <& Co., “Naujienų” ir ki
tų, kurie padarė lietuvių kon
certus per radio galimybe”... 
Louise Narmonta, Chicago, III.

* * *
“ Vakar vakare klausiaus Lie

tuvių Valandos per radio”... 
Miss Lillian Grumbin, Chicago, 
III.

* * *
“...Aš klausaus lietuvių ir 

lenkų programų ir man patinka

GREITESNIS BUDAS!
Jei nori pasiekti miestą greitai, tai 
imi greitąjį traukinį. Jei nori greit 
atgauti sveikatą ir nusikratyti blogą 
apetitą, sukietėjimą, gasų, blogo kva
po ir panašių vidurių suirimų, tai 
imi

TRINERIO KARTAUS VYNO

kurs ne vien valo vidurius, bet taip
gi grąžina sveiką apetitą, gelbsti 
virškinimui, sustiprina visą sistemą 
ir apsaugoja nuo vidurių trubelių 
ateityj. Jis susideda iš kaskaros ir 
kitų medikaliu žolių, selyklos ir Ka
lifornijos raudonojo vyno. Jis ga
rantuoja gerus rezultatus. Visose ap- 
tiekose. Sampelis dykai nuo Jos. 
Triner Co, 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

NEMOKAMO SEMPELIO 
KUPONAS. Dept. 24

Vardas ................................................

Adresas ..............................................

Miestas ................. Valstija ......... . 

jie labai”... Mrs. Charles Gillis, 
Chicago, UI.* * *

Kiekvieną antradienį klauso
mės lietuvių programo”. J. Ma-- 
ražas, Chicago, III.

* * *
“Klausaus lietuvių muzikos 

valandos ir tikrai man smagu 
girdėt jų muziką ir dainas”... 
Paul Arendt, Harvey, III.* * *

“...Šiuomi noriu pranešti vi
siems lietuviams darbuotoj am s, 
kad mes esame dėkingi tams
toms už dailų programą... tik 
nežinom, ar toks oras negeras, 
ar kas kita, kad vienas punk
tas girdėtis aiškiai, o kitas, ro
dosi, lig prapuola”... Juozapas 
Beniulis, Terre Haute, Indiana.

>:< * $
“Klausaus lietuvių ir lenkų 

programų. Man jie patinka la- 
bau... Miss Mary Sturlis, Chi
cago, 111. * * *

“Man smagu pranešti jums, 
kad lietuvių programas buvo 
puikus, bet jis prapuola”... John 
Weishner, Car-ionsburg, Penna.

* * *
žemiau paduodama tik var-

Ten ir ii
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musu populiariais laivais 
Puikus patarnavimas f

visose klesose |

c n n n 18 NEW yor A & /II J KO IKI KAU- 
LvU NO IR ATGAL 

' ■ 
Trečia Klesa

Plūs $5 U. S. Revunue | 
Į taksai > j

Kelionė greita ir pigia kainai 
Del permito ir kitu informa-i 

ciju kreipkitės prie vieti- I 
niu agentu arba prie •

H?jnburg-American Line!
177 N. Michigan Av. Chicago

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio, 

15,16 ir 17
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“The Argyle Case”
dalyvaujant

Thomas Meighan, Lila Lee, 
H. B, Warner

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

dai laiškų rašytojų ir vietos, iš 
kur laiškai gauta:

W. E. Lukosavich, Warren, 
Ohio

Henry F. Lukas, Holbrook,
Nebraska

Helen Kryzewich, Beloit, Wis.
William Juzulėnas, Chicago,

III.
A. E. Willimas, Decatur, III.
Albert Šeštokas, Melrose Pk.,

III.
Anna Cupchunis, Gilberton,

Pa.
John Mikesell, South Bend, 

Ind.
Stella Bennis, Beloit, Wis.
Mrs. Stella Povilius, Chicago,

III.
įvirs. Caroline Chaplick, Chi

cago, III.

Zenon Praninskas, Chicago, 
III.

Miss Pauline Sukis, Chicago, 
III.

Anton Lukoshus, Chicago, III.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausjjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME

RĮ, kaip kad Šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o pasl.ui su
naikina.

506 Drobits Mike
521 Krisiunas A
524 Kuerbis Ida ir Hedwig
531 M&rtikonis Ig
534 Olbikas Antanas
538 Raila Steponas
539 Razga Pavel
558 Walent Stanlei
563 Zaburyte Wiktorijei
565 Zaromskien? Palecijona

demonstrantų. Ir užgieda ma- 
tuškos Rusijos himną. Vos spė
ja “demonstrantai” išmesti apie 
tris burnas į orą, štai ir vėl ne
laboji buržuazijos policija liepia 
skirtis ir tylėti.

Rrrevoliucionieriai neklauso. 
Detektyvai sudrasko keturius 
užrašus, kuriuos nešė kokių 15 
metų amžiaus' mergšės.

Išskirsto rrrrevoliuiionierius. 
Rrrrrrevoliucionieriai nuliūdę, 
kad jų “revoliucija” nuslopinta 
be kraujo praliejimo.

Viena mergina ar moteris, 
apie 23 metų amžiaus,neduoda 
policininkų viršylai ramybės. 
Bara j Į, kam jisai tarnaująs 
buržuazijai, o ne proletarams. 
Matyti, airis užpyko. Netekęs 
kantrybės, jisai areštuoja mer-

TUBBY How Wicked.

\ KM0W SVte SMb IT BŪT I BET
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DAR VIENA DARBO PARTIJOS VALDŽIA

Rinkimuose j Australijos federalį parlamentų Dar
bo Partija laimėjo milžinišką pergalę. Dar nepilnais 
daviniais, ji pravedė į parlamentą, susidedantį iš 75 at
stovų, 44 atstovus, — kuomet nacionalistų partija, tu
rėjusi iki šiol valdžią savo rankose, tegavo tik 16 vietų. 
Be to, “krašto partijos” išrinkta 10 atstovų ir nepriklau
somųjų 5. Vadinasi, Darbo Partija turės Australijos 
parlamente netoli dviejų trečdalių daugumą. Supran
tama, kad jai teks sudaryti ir valdžią.

Anglijos darbiečių pavyzdys, matyt, daro geros įta
kos ir į kitas šalis, priklausančias Didžiosios Britanijos 
imperijai.

BOLŠEVIKŲ DERYBOS SU PAPA

Prieš keletą mėnesių buvo pasklidę spaudoje daug 
gandų apie Romos papos derybas su Rusijos sovietų 
valdžia. Tuomet buvo pranešama, kad Vatikanas su 
Maskva jau baigią susitarti ir reikią tik formalio pri
rengtos sutarties patvirtinimo, kad abi pusės galėtų 
apsikeisti diplomatiniais atstovais. Bet tos žinios iššau
kė daug protestų katalikų dvasiškijoje prieš “šventą 
sostą”, ir gandai nutilo.

Dabar Vokietijos spaudoje paskelbta telegrama iš 
Romos sako, kad derybos tarp papos ir bolševikų vėl 
atsinaujino. Jų tikslas esąs įsteigti diplomatinius san
tykius tarp Vatikano ir Maskvos. Sulig laikraščių “Te- 
vere”, derybas vesti tapo įgalioti papos nuncijus Berly
ne, monsignoras Pacelli, ir sovietų pasiuntinys Vokieti
jai, ambasadorius Krestinskij.

Kiek tiesos šitoje žinioje, sunku pasakyti. Bet, kaip 
sako, “durnų be ugnies nebūna”. Tie nuolatos atsikarto
jantys gandai turi turėti kokio nors pagrindo.

KOVA SU NEDARBU

Ponas Davis, darbo sekretorius, laikydamas kalbą 
Amerikos Darbo Federacijos kongrese, Toronto, pareiš
kė, kad “niekas nežino, kokių priemonių imtis nedar
bo klausime”, ir kad visa, kas galima padaryti, tai — 
“teikti pagelbą tiems, kurie laikinai netenka darbo”.

Jei darbo sekretorius tikrai norėtų žinoti, tai jisai 
galėtų patirti, jogei yra gana daug priemonių nedar
bui išvengti arba pašalinti. Pakeliant privalomo moks
lo amžių, pav. butų galima 'pasiekti to, kad didesnis 
skaičius jaunuolių lankytų mokyklas, užuot ėję ieškoti 
uždarbių. Įvedus senatvės pensijas, seni žmonės (saky
sime, virš 60 metų amžiaus) pasitrauktų iš dirbtuvių ir 
užleistų savo vietas jaunesniems žmonėms.

Jau šitos dvi priemonės daug padėtų nedarbo klau
simą išspręsti. Toliaus, didelės reikšmės turėtų darbo 
valandų sutrumpinimas, įstatymo keliu, visosė darbo 
šakose — ypač geležies ir plieno pramonėse, audimo ir 
verpimo dirbtuvėse, automobilių gamyboje, anglių ka
syklose ir kitose industrijos šakose, kur yra užimta mi- 
lionai darbininkų. Dabar, kada darbo valandos yra ne
trumpinamos, arba trumpinamos labai mažai, o darbo 
našumas ačių mašinoms ir visokiems technikos išradi
mams auga sparčiai, tai yra neišvengiama, kad darosi 
vis didesnis skaičius “atliekamų” darbininkų, kurie 
gali gauti vietos dirbtuvėse.

Jei technikos progresas neša naudą visuomenei, 
visuomenė privalo ir rūpintis, kad dėl to progreso 
reikėtų darbininkams kentėti.

ne-

tai
ne-

DARBO PARTIJOS AMERIKOS MIESTUOSE

Atskiruose Amerikos miestuose darbininkų unijos 
ir socialistų partijos skyriai ėmė steigti darbo partijas. 
Jau yra įsteigtos tokios partijos New Bedforde ir Nia
gara Falls. Dabar jų pavyzdžiu pasekė ir San Fran- 
cisco.

Sulig “San Francisco Examiner”, to miesto darbi
ninkų unijų atstovai susirinko pereitą savaitę ir įkūrė 
Union Labor Party. Naujoji partija priėmė platformą, 
kurioje reikalaujama, kad gazo, elektros, vandens tieki
mo ir visos kitos publiką aptarnaujančios įstaigos butų 
miesto valdomos ir miesto vedamos.

Iš šitų vietinių darbo partijų gal, laikui bėgayt, su
sidarys ir viena nacionalė Darbo Partija.

Mirė drg. Rainis
(Musų korespondento)

Š. m. 1. d. rugsėjo mėn. po 
pi et Latviją, o vakare per ra- 
dk) ir visą pasaulį aplėkė liūd
na žinia: miręs drg. Rainis!

Šis didis saulės, kovos ir mei
lės dainius, garsiausias latvių 
poetas, nenuilstamas darbo kla
sės kovotojas—vienas iš to ne
daugelio žmonių, kurie žinomi 
plačiai už Latvijos ribų. Jo 
garsiosios dramos ir eilėraščiai, 
kurių rinkinių yra keliolika, iš
versti į keliasdešimt kalbų. Pir
ma noriu patiekti apie jį kiek 
biografinių žinių.

Jonas Rainis (tikra pavardė 
Pliekšans) gimęs 1865 m. rug
sėjo mėn. 11 d. Latgalijoj, 
Unkštos. apskrityje, Varslava- 
nuose, kur jo tėvas tuo metu 
buvo dvaro nuomininku. Tuo 
budu jo amžius veik matema
tiškai sudaro 64 metus.

Pasekus jo gentraščius ran
dame, kad jo tėvas kilęs iš se
nos’ suomių, t. y. “krievinių” 
genties. Motina tiesiog turi 
giminingumo su lietuviais, o 
senelė kilus iš Švedų1—Langes 
giminės. Už tat nestebėtina, 
kad jame randame tokį platų, 
net ir fiziologiškai išaiškinamą 
internacionalizmą. Nuo pat ma
žens jis gyveno kartu su lie
tuviais, už tat juos labai pamė
go. Net slapyvarde, po kuria 
jis įsigijo pasaulinę garsenybę, 
imta iš lietuvių, nes latviai to
kio vardo neturi. Pamatęs ant 
stulpelio, kuris buvo pastatytas 
taisomam keliui pažymėti, lie
tuvišką, pavardę “Rainis” jis 
ėmė ja žymėti savo pirmuosius 
spaudoje pasirodančius eilė
raščius.

Paaugėjęs jis iš pradžių mo
kinosi namuose paskui ėmė lan
kyti Rygos miesto gimnaziją, 
kurią baigė 1883 metais, t. y. 
17 metų amžiaus, tačiaus su 
puikiausiu atestatu. Belanky
damas gimnaziją jis jau išvertė 
latvių kalbon Puškino “Boris 
Godunov”, parašė originali sce
nos veikalą “Vanente Imanta” 
ir perskaitė kuone visus žy
miausius pasaulinius rašytojus. 
Baigęs gimnaziją, jis stoja Pet
rapilio universitetan studijuoti 
jurisprudenciją, tačiau nepa
miršdamas ir literatūros tyri
nėjimų. Studijų laikais jis iš
vertė latvių kalbon Duonelaičio 
“Metų laikus”. Tik, deja, vė
liaus rankraštis vienos kratos 
metu dingo. J888 metais jis iš
leidžia pirmąją knygą—satiri- 
nių raštų rinkinį “Mažosios šir
šės”.

Baigęs universitetą jis 1889 
melais stoja Vilniaus' apygar
dos teisman, o už metų persi
kelia Mintaujon. Literatūros, 
ypač poezijos sritis lieka visai 
apleista. 1891 metais jis per
sikelia Rygon, kur jis buvo pa
kviestas redaguoti dienraštį 
“Dienas Lapa”. Tai buvo šių 
laikų revoliucinės “naujosios 
srovės” idėjų skelbėjas. Rygoje 
jis susipažįsta su poete Aspa- 
zija, kuri vėliau tapo jo gyve
nimo drauge. Išbuvęs redakto
rium ketverius metus, jis pasi
traukia, bet advokatūra užsiim
ti jam, kaipo politiniai neišti
kimam, jau nebeleidžia. 1897 
metais jį pirmąsyk areštuoja 
kaipo revoliucionierių. Nuo to 
laiko prasideda jo nuolatiniai 
persekiojimai ir trėmimai, kas 
jį be laiko pražildė ir pakirto 
jo sveikatą. Tik 1903 metais 
jam leidžiama grįžti Latvijon. 
Per ištrėmimo laiką jis pasida
rė garsenybe su tiesiog genia- 
lišku Goethes “Fausto” verti
mu. Grįžimo metais jis išlei
džia pirmąjį eilių rinkinį “Toli
mi atgarsiai mėliname vakare”, 
kuris sukūrė net visą epochą. 
Prieš 1905 metus jis parašo 
dramą “Ugnis ir Naktis”, at
gaivindamas padavimus apie se
novės latvių didvyrius ir suteik
damas “senąjai giesmei naujus 
garsus”—įdėdamas šiame darbe 
daug gilių minčių ir idėjų. Pra
sidėjus 19Q5 m. revoliucijai jis

Janis Rainis

išleidžia eilių rinkinį “Audros 
pasėlis”, ugningais žodžiais pra
bildamas į liaudį. Tačiau bau
džiamosios ekspedicijos’ už
gniaužia ir paskandina krau
juose laisvės išsiveržimą. Rai
nis su Aspaziia turi apleisti sa
vo tėvynę, Kad išvengus mir
ties. Seka ilgi ištrėmimo me
tai Kastanjoloje, Šveicarijoje, 
—ilgi, bet vaisingi. Rainis ten 
parašo savo etfftj rinkinius “Ty
lioji knyga”, “Vėjo nešti la
pai”, “Tie, kurie nepamiršta”, 
“Galas' ir pradžia”, i. k. ir dra
mos “Indulis ir Arija”, “Juo
zapas ir jo broliai” ir t.t. Be 
to, jis išverčia iš įvairių sveti
mų kalbų daugelį pasaulinės 
literatūros kurinių, tuo didin
damas savo tautos dvasinių tur
tų lobį.

1919 metais, kai Ryga ap
gulta bermontininkų, jo drama 
“Dauguva”, kurioje jis prana
šo žodžiais sprendžia tautos li
kimą, vaidinama 'kareiviams ir 
išdalinama pozicijose, suteikia 
kovotojams už revoliucijos’ lai
mėjimu^ ir demokratinę respub
liką, naujų jėgų. 1920 metais 
Rainis ir Aspazija grįžta iš iš
trėmimo, visos tautos iškilmin
gai sulaukti. Nuo to laiko Rai
nis aktingai dalyvauja politinia
me bei visuomeniniame gyveni
me, laikas nuo laiko duodamas 
latvių tautai po naują kurinį. 
Visą laiką jis dalyvauja parla
mente, kaip steigiamojo ir visų 
trijų seimų atstovas. Kai kurį 
laiką jis’ buvo paskirtas Valsty
bės Teatro direktoriumi, o kai
riosios valdžios laikais jis per 
ištisus metus užėmė švietimo 
ministerio vietą. Rainis buvo 
išrinktas’ garbės nariu Univer
sitete, Latvijos Soc.- Dem. Dar
bininkų Partijoje garbūs pir
mininku, taipgi daugely kitų 
organizacijų, ir apdovanotas vi
sais latvių ir daugeliu užsienio 
ordenų. Dar jis’ ryžoši savo tau
tai ir darbininkijai duoti daug 
kurinių, tačiaus nelemtoji mir
tis pakirto jo silpną, po caro 
kalėjimus ir ištrėmimus išvar
gintą sveikatą. Jis mirė stai
giame embolijos priepuolyje ant 
savo draugo daktaro Livšico 
rankų, ir jo paskutiniai žodžiai 
buvo: “Stinga oro... Gelbėk ma
ne!...”

Kaip populiarus buvo Rainis, 
parodo latvių tautos ir jo už
sienio draugų liūdesys po jo 
mirties. Dauguma laikraščių, 
pasipuošę juodais rėmais’, tei
kė kuoplacihusių žinių iš šio 
didžiojo žmogaus gyvenimo ir 
mirties. Jo gyvenimo draugė 
Aspazija gavo šimtais užuojau
tos telegramų iš įvairių šalių, 
taipgi latvių socialdemokratai. 
Jo laidotuvėse dalyvavo organi
zuotai apie 10,000 žmonių, o 
neorganizuotai apie 50,000. 
Ant j*o kapo sudėjo begalę vai
nikų ir jo vardu įkurtan fon- 
dan įmokėtos didelės sumos pi
nigų. Laidotuvėse dalyvavo 
valstybės prezidentas, minis’te-

ris pirmininkas, seimo pirmi
ninkas, valdžios ir užsienių at
stovai, rašytojai, žurnalistai, 
menininkai, studentija, mokslei
vija, mokytojai, darbininkų or
ganizacijos ir begalo daug drau
gijų bei privačių asmenų. Rai
nio laidotuvės pavirto į tautos 
gedulo dieną. Iš lietuvių kalbė
jo ir uždėjo vainikus Lietuvos 
socialdemokratų ir Kauno ma
gistrato vardu drg. Kairys ir 
mokytojų prof. sąjungos vardu 
—žygelis. Daug užuojautos te
legramų gauta iš Lietuvos, tar
pe jų ir iš Voldemaro.

Reikalinga pabrėžti, kad Rai
nis buvo didelis lietuvių drau
gas ir karštas latvių-lietuvių 
vienybes idėjos šalininkas. Tą 
nesyki randame ir jo kuriniuo
se. Apart to jis per visą gy
venimą buvo darbo liaudies ko
votojas. Nežiūrint to, dabar jo 
nuopelnus’ ir atmintį stengiasi 
pasisavinti smulkios buržuazi
nių (tautininkų grupės, kurios 
Rainiui gyvam esant jį įvairiai 
šmeižė ir plūdo. Tai buvo žmo
gus, kuris stebuklingai suge
bėjo sutirpyti individualizmą, 
nacionalizmą' ir internacionaliz
mą į vieną skambų lydinį.

Lenkiame galvas prieš didįjį 
velionį ir liūdime kartu su visa 
latvių tauta ir darbininkija! 
Šviesaus geni j o nebėra, bet jo 
į dešimtis siekančiųjų nemirtin
gųjų kurinių saulė teiks 
mums jėgų ir toliaus kovoti už 
tiesą, už žmoniškumą, už darbo 
liaudies gerovę!

—Skaramušas.

Amerikoj, bet tinkamai susi
kalbėti tik savo gimtąja kalba 
tegali. Jiems ypač butų malo
nu su savo tautiečiais ant laivo 
susidurti.

Manau, kad Baltic American 
linija tuo reikalu susirūpins. Iš 
lietuvių ji pusėtinai biznio pa
daro. Todėl ji privalėtų skai
tytis ir su lietuvių reikalavi- 

' mate. Ir jeigu lietuviškų eks
kursijų rengėjai ir šiaip keliau
ninkai pareikalautų, kad ant 
laivų butų nors po kelis lietu- 

j vius patarnautojus, tai, nėra 
I abejonės, kad laivų kompanija 
tą reikalavimą sutiktų išpildyti. 
Ji taip pat padėtų laivuose lie
tuviškus parašus.

—Valeriuis Anužis.

labai liūdna yra pažymėti tą 
faktą, kad nei ant vieno tos li
nijos laivo nerasi lietuviško pa
rašo. O tuo tarpu lenkiški pa
rašai taip ir bado akis.

Antras nemalonus dalykas 
yra tas, kad ant tų laivų nesu
tiksi nei vieno lietuvio patar
nautojo. Lenkų gi, rusų ir /fa
nų yra pilna. Nesuprantu, ko
dėl laivų kompanija taip daro. 
Gal manote, kad tarp lietuvių 
nėra patyrusių jūreivių? Jei 
taip manote, tai klystate. Man 
pačiam įteko susidurti su ta 
kompanija. Mat, norėjau gau-Į 
ti darbo ant laivų už patarnau
toją prie stalų. Patyrimo ta
me darbe aš turėjau pakanka
mai. Manęs betgi nepriėmė, 
kadangi nemokėjau lenkų kal
bos. Tiesą pasakius, Danzige 
buvome keli lietuviai jūreiviai 
ir visais budais stengėmės gau
ti darbą ant laivo “Lituania”; 
bet veltui, be reikalo tik sugai
šome apie porą mėnesių belauk
dami progos. Nieko nepešėme,; Paryžiuje jaunas 18 metų 
nors visi buvome patyrę jurei- amžiaus vaikinas įpuolė į van- 
viai. Tuo tarpu lenkeliai, ku- denį ir buvo manoma, kad jis 
rie jokio supratimo apie darbą i l)rjgorė. Daktarai apžiurėjo jį 
neturėjo, tuoj tapo priimti. Kai į h’ liepė atiduoti graboriui. Po 
kurie jų kitaip ir nemokėjo kai- dvidešimts keturių valandų gra- 
bėti, kaip tik lenkiškai. Mes ( borius Paguldė vaikino kūną ant 
gi kalbėjome bent po kelias kai- ’narmulo lentos ir ėmė krapyti 
bas.

Klaipėdoj yra šimtai lietuvių 
jūreivių, kurie yra priversti 
bastytis vokiečių arba italų lai-i 
vais. Aš manau, Amerikos lie
tuviams butų dąug maloniau.

ĮVAIRENYBĖS
Šaltas vanduo prikėlė iš 

numirusių

šaltu vandeniu, prirengdamas j j 
laidojimui. Valkūnas staiga at- 

i sisėdo ir verkdamas ūme pra
šyli savo drabužių. Dalykui iš
tirti tuoj atsiskubino policijos 
viršininkas, bet “nabašninkas”

i čių valgyti.

Skaitytojų Balsai
Laivų darbininkai
“Naujienose” pastebėjau ap

rašymą kelionės New Yorkan ir 
nutarimą sekamais metais 
rengti dideles Amerikos lietu
vių ekskursijas Lietuvon. Mat, 
sekamais metais ... numatoma, 
kad Lietuvon vyks apie 10,000 
amerikiečių. Rašinyj giriama 
Baltic American linija, kadan
gi ji suteikia labai parankų su
sisiekimą su Lietuva. Važiuoti 
tos linijos laivais esą labai sma
gu.

Tiesą pasakius, labai paran
ku yra mums lietuviams, kad 
galime tiesiai parvykti į Lie
tuvą. Bet mes privalėtume iš 
Baltic American linijos reika
lauti ir kitokių dalykų. Pavyz
džiui, man tos linijos laivai yra 
gerai žinomi. Esu aš apsipaži
nęs ir su vidujine tvarka. Ir

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

15,16 ir 17 
rodoma visas kalbanty

sis paveikslas
Bus

“The Drake Case”
dalyvaujant

Gladys Brockwell, Forest 
Stanley, Robert Frazer

Taipgi
Vitaphone Vodevilio

Aktai
Kalbanti komedija

“Constable”
Kalbančios žinios.t

r

I, Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSEL1O 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Garsinkites Naujienose

kad jiems' ant laivų patarnautų -|au b“™,.parcJęs namo pusry’ 
jų tautiečiai, su kuriais jie ga
lėtų pasikalbėti. Reikia pasaky
ti, kad randasi nemažai lietu
vių, kurie išgyveno daug metų

Paklausykite Pirmųjų Įspėjimų!
Neleiskite inkstų pakrikimui įsigalėti.

AR kiekviena diena randa jus pastyrusius ir skaudan- 
čius — kenčiančius varginantį strėnų gėlimą, galvos 

skaudėjimą ir kvaitulius? Ar inkstų šlapimasis' yra per
daug tankus, menkas ir deginantis? Tai yra tankiai 
ženklai inkstų pakrikimo ir neturi būti nebojami.
‘ Kad paakstinti normalį inkstų veikimą ir pagelbėti 
jūsų inkstams išvalyti jūsų kraują nuo nuodingų atma
tų, vartokite Doan’s Pilis. Patariamos visame pasaulyje. 
Pardavinėjamos gerų pardavėjų visur.

Doan’s Pilis
A Stimulant Diuretic to the Kidneys

Geriau Busite Patenkinti
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

4177-83 Archer Avė.
Telephone Lafayette 8171

2536-40 West 63rd Street 
Telephone Hcmlock 8400

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

IA aplaikysite 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:

RADIOS
RADIOLAS AtwaterKent

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
SOUTH I AD(?EJ r STJ rc-rsiDES LHĮy’ii
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CHICAGOS
Planai Chicagos trans- 

portacijai

jau “raidą”, jei tik taptų pa
leistas. Tą “raidą” duotų jam 
jo draugai, kad jį nutildyti ant 
visados. Policijai, sakoma, pa
vykę “sugauti” tris' laiškus, ku
riuos rašiusi Caponei į Phila- 
delphiją Biege pati. Remdamasi 
tais laiškais policija išgavusi 
daugiau žinių iš moteriškės.

Miesto tarybos komisijai, ku
rios žinion įeina transportacijos 
arba susisiekimo klausimai, pa
tiekta planas suderinti sistemą 
gatvekarių, elevatorių ir sub- 
vejų; taipjau'tobulinti šią siste
mą ateity. Sulig kalbamu pla
nu, transportacijai gerinti siū
loma išleisti per ateinančius 
dešimtį metų apie $300,000,000. 
Iš jų trečią dalį turėtų pakelti 
miestas, o du trečdaliu kompa
nijos.

Teatruose
Chicagos' teatre — penktadie

nio vakarą, spalių mėnesio 18 
dieną, scenoje dalyvaus trys 
paskubusieji besbolininkai — 
“žvaigždės” jaukto Cubs, kuris 
šiomis dienomis kovėsi dėl pa-

Automobilistams pa
tarimai

Chicago Motor Club duoda 
tokių patarimų automobilis
tams, žiemai artinantis:

Automobilių batarejos, net 
geriausiose apystovose, žiemos 
laiku žymiai nukenčia. Pataria
ma prieš užeisiant šalčiams ap
žiūrėti batarejas' ir papildyti 
jas.

Kliubo įspėjimu, šalčių laiku 
batarejos turi būti pilnai “pri- 
čiažytos” arba bent kuone pil
nai, kad jos neužšaltų. Kad pa

laikyti jas tokiam stovyje, rei
kia paleisti generatorių, idant 
jis “čiažytų” nuo 12 iki 14 am
perų, kai šviesos nedega ir kai

karas bėga greitumu nuo 25 
iki '30 mylių valandoj; naudoti 
starterį ir šviesas kuo mažiau.

Lietuviai Gydytojai

"Naujas Kniagnmus Teatre”.

AMERICAN 
OPERA CO. '
MAJESTIC THEATRE 

" ------ - Dainuojamos Angliškai ------
Jus galite suprasti ir pasigSrStl kiekvienu 

jų žodžiu.
Giriama kiekvieno muzikos kritiko 

Jungtinėse Valstijose.
PROGRAMAS ŠIĄ SAVAITĘ 

Ši vakar — “Buterfly”; ketverge — 
“Carmen”; pėtnyčioj — “Figaro”; 
subatoj dieną — “Yolanda of Cyp- 
rus”; subatos vakare — “Carmen”. 
Bilietai: 50c, 75c, $1.50, $2, $2.50, $3.

DR. VAITUSH, O. D.

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Rez. 6600 South Artesfan Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canpl 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenuą

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

Rez. Telephone Plaza 8206

GYDO

žuvo gaisre Halsted 
gatvėje

Vakar kilo gaisras trijų 
aukštų trobesyje, adresu 1233 
S. Halsted St. Liepsnose žuvo 
Louis Baeiski, kriaučiūs kirpė
jas, kuris dirbo Standard Fur 
kompanijai. Jis dirbo trečiame 
aukšte. Po gaisro dar pasiges
ta dviejų žmonių, bet tikimasi, 
kad jie atsiras.

Dvidešimt penkiems darbi
ninkams pavyko išbčti iš tro
besio. Kai dėl Baeiski, tai ug- 
negesiai pamatė jį prie lango. 
Skubiai iškėlė kopėčias, bet ko
pėčios užsidegė, pirm negu jis 
galėjo pasinaudoti jomis.

Sunkiai apdegė Kappel Stein- 
berg, kurio ofise gaisras prasi
dėjo. Jis mėgino vandeniu iš 
viedro užgesyti ugnį ir neduoti 
jai išsiplėsti.

saulinio besbolininkų čempio
nato. Scenoje pasirodys jaukto 
kapitonas Charley Grimm, Cliff 
Heathchote ir “Kiki” Cuyler. 
Kapitonas Grimm puikiai valdo 
banjo. Visi trys’ besbolininkai 
dainuos ir parodys įvairių “trik- 
sų”. Gros Frankie Masters or
kestras “Let’s Go”; jisai duos 
neseniai pasirodžiusį numerį 
New Yorke. Kalbantysis pa
veikslas “His Glorious Night”.

Roosevelt teatre — šiuo laiku 
rodoma paveikslas “Say It With 
Songs”; jame dainuoja Al Jol- 
son; patartina pamatyti pa
veikslą; kitokie numeriai.

McVickers teatre — vis dar 
teberodoma paveikslas “The 
Cock Eyed World”; kitokie nu
meriai.

United Art^ists teatre — taip
gi jau kelintą savaitę eina pa
veikslas “Bulldog Drummond”;
kitokie numeriai.

Oriental teatre — Abe Lay- 
man ii jo paskilbusis orkestras 
išpildys muzikalį numerį pava-

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

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

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

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

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas idegzaniinavl- 
mns atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino idegzatulnavlmo—kas jums yra.

, Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State S’t. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

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

3307 Aųburn Avė.
CHICAGO. ILL. -----o-------

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St.

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

-------O——

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, UI 
-------O-------

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 19 iki 1 

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

—--- o-----
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 296, 1579 Milvraukee Avė.
Tel. Brunsvrick 0624 

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

valandai po pietą

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 uiel

Telefonas Canal B464

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

J?ez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2830
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Draxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. EĮalsted St„ 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 dieną

Advokatai

Areštuotas Caponės lei
tenantas

Valstybės gynėjo ofisas areš
tavo Frankį Biege. Detektyvų 
manymu, Biege tarnavęs Al. 
Caponei, kaip vyriausias “mir
ties nuosprendžių išpildytoj as”. 
Jam primetama, kad jis buvęs 
įveltas valstybės gynėjo pagel- 
bininko McSwiggin nušovime; 
kad jis dalyvavęs Valentine 
dienos skerdynėse, kaip 7 geng- 
^steriai buvo sušaudyti; kad jo 
ranka nužiūrima ir nušovime 
detektyvo Ben Newmark iš 
valstybės gynėjo ofiso. Biegeš 
pati, sakoma, išdavusi jo pa
slaptis. Pats Biege buvęs areš
tuotas, kada atsilankęs nužudy
ti pačią už jo paslapčių išdavi
mą. Biege laikomas šaltojoj, ba 
nužiūrima, kad jis gautų tuo-

dintą “Good News”; paveikslas 
vardu “Salute”, vaizduoja West 
Point — Annapolis kariškosios 
mokyklos gyvenimą; kitokie nu
meriai.

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL

PADĖKAVONĖ
Aš JUOZAPAS SHEMAIT1S su 
savo šeimyną, nuliūdę palikę, dėka- 
vojame labai širdingai visiems gimi
nėms, draugams ir pažystamiems už 
patarnavimą laidotuvėse velionės Ma
rijonos Shemaitienės, mylimos mo
teries Juozapo ir brangios motinėlės, 
dukters Onos ir sunaus Petro. Taip
gi ir brolis Jonas Sadauskas, ta
riam širdingą ačiū visiems

Juozapas Shemaitis ir šeimyna.

JONAS KARVELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 13 dieną, 9:10 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 65 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Gilbonių kaime, Smilgių vai., 
Panevėžio apskr. Paliko dide
liame nuliūdime broli Feleksą, 
brolienę, 4 anukus, brolį Justi
ną, seesrj Teklę, Lietuvoje 3 
seseris — Oną, Agotą ir Grasę 
ir gimines Amerikoje ir Lietu
voje. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2320 W. 23 St. Chicago.

Laidotuvės įvyks spalio 17 
dieną, 1 vai. po pietų iš namų 
i bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

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

NuJiudę liekame,
Broliai, Brolienė, Seserys, 
Anūkai ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachavičia, Telefonas 
Roosevelt 2515.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn Stn Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: nuo,6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.A. K. Rutkauskas, M.D. 

.4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayettą 4146

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

7 Vai. 7-9 Utarninko, Ketverga > 
ir Subatos vakarais.

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752
S. D. LACHAVICZUniversal Ręstaurant

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

750 West 
31st St

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

JERONIMAS ALBREKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 14 dieną, 4:30 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
kaimo Vartulėnų, Šilalės parap., 
Tauragės apskr. Paliko didelia
me nuliudime dvi dukteris ir 
sūnų, ir brolį Antaną Ameri- 
rikoj, ir brolį Stanislovą, dvi 
seseris ir seną motinėlę Lietu
voj. Kūnas pašarvotas randasi 
I. J. Zolp koplyčioj, 1646 W. 
46 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, . 
spalio 17 dieną, 8:30 vai ryte, 
iš koplyčios į Sv. Kryžiaus pa* 
rapijos bažnyčią, kurioie atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Jeronimo Albrėko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sūnūs ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius T. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Lietuvis Grabories ir 
Baisa nuroto j as

2314 W. 23rd Pi. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Canal 0(184

Dr. K. N (J KRAITIS
Optometristas

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika

Lietuviai Gydytojai

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

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.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 
. Tel. Calumet 3294 
f Nuo 9 ikį 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Roorn 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. 
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IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJI

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

ADOLFINA BRUŽAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių 14 dieną, 12 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukus 8 metų 
amžiaus. A. A. Adolfina gimė 
vasario 24 d, 1921, Melrose 

• Park, III. Paliko dideliame nu
liūdime motiną Marijoną, po 
tėvais Lekšnaitė, tėvą Simoną, 
brolį Simoną ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 125 — 
23rd Avė., Melrose Park, III.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
spalio 17 dieną, 9 vai. ryte iš 
namų į Mt. Carinei parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Mt. Carmel kapines.

Visi A. A. Adolfinos Bružai-/ 
tės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ladotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

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

VINCENTAS TAMAŠAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 13 dieną, 8:30 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 11 
metų amžiaus, gimęs Chicago- 
je. Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Adomą, močiaką Uršulę, 
tris brolius — Povilą, Adomą 
ir Bronių, tris seseris — Stelą, 
Eleną ir Marijoną, dėdę Juoza- 
?ą Tamašauską ir tetą Liudviką 

amašauskaitę ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 1815 S. 
Union Avė. tel. Roosevelt 1990.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny spalio 17 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namų į Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Vincento Tama
šausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Močeka, Broliai, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra 
borius J. Radžius, Tel. Canal 
6174.

Phone
Hemlock 9252

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi> 

■ glau, negu kiti to
dėl, kad priklausai' 
prie grabų išdir 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

*238 S Halsted Su 
Tel. Victory 4088

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

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—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwąukee Avė. 

Kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80
Sekmadieniais pagal susitarimą 
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Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

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

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

Ofisas vidurmiestyja 
Roorn 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Roorn 8.
Phone Canal 0528

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 32111 South Wąllace Street

Įvairu
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitagc 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden).
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

Dr. S. Zmuidzinas 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. 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 metodils X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 19—12 plotu ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.
, ----------- ..... . ,,.į

Phoną Franklin 2466 — J
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 Iki 9 vaL -p 

Phone Bouląvard 8697 
3315 So. Halsted Street

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS)

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po niotų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas t

134 North LaSalle Street T 
CHICAGO, ILL A"

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

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

“Jaunoji Birutė”
Jaunosios Birutės orkestras 

pradeda veikti. Pirmoji pamo
ka įvyksta ketverge, 17 dieną 
šio mėnesio, “Sandaros” sve
tainėje, 3329 So. Halsted St. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Per 
paskutinį pusmetį, neturėdamas 
pastovaus organizatoriaus, or
kestras buvo pakrikęs. Bet kad 
jaunimas, susispietęs prie Jau
nosios Birutės, nuolat reikalau
ja orkestro, tai P. Sarpalius 
kitokio išėjimo nesuranda, 
kaip tik atnaujinti muzikos pa
mokas. Organizatorius.

S. L. A. 6-to Apskri 
čio konferencija

mani priklauso! garbė už suge
bėjimą pritraukti Apskritin 
tiek daug kuopų; o antram už 
nuoširdų atsidavimą sustiprin
ti Apskritį finansiškai.

Iš kuopų veiklumo Apskri
čio naudai labiausia pasižymė
jo 122 kp., kuri pardavė Ap
skričio išvažiavimo tikietų už 
$50.14! Kuomet kitos, daug di
desnės kilpos toli pasiliko. Mi
nėtame išvažiavime padaryta 
gryno pelno arti 100 dolerių, ne
žiūrint. Į tai, kad išlaidos buvo 
didelės, apmokant kelionės lė
šas Grane! Rapids jaunuoliams.

Apskritis šiandie stovi tvir
čiausia, negu kada nors.

Užbaiga
Nuo šio apskričio susikūri

mo laikų yra Įėję Į madą už
baigti konferencijas su užkan
džiais, ir ta mada, pasirodo, 
turi praktišką reikšmę: duoda 
galimybės delegatams užmegs!i 
su kits kitu draugiškesni i u s ry- 

yra vienas iš būdų 
L. A. nariuose fra

ku r i os 
negali

sius. lai 
auklėti S. 
ternalizmo 
fraternalė

dvasią, be 
organizacija

Spaudas komisijos pranešimas

M i klos svetainėje, Chicngo,

Apskričio konferencija, kurio
je dalyvavo atstovai nuo II 
kuopų, šiam Apskričiui dabar
tiniu laiku priklauso 15 kuo
pų, su bendru delegatų skai
čiumi 109, bet iš to skaičiaus 
kon Perenei jon 
pusė delegatų, 
gatų skaičiaus

Spaudos Komisija,
J. šmotelis
J. Gribas
S. K. Grisius.

Roseland

Building ' Associa- 
tions League of 

Illinois
50 metinė konvencija, laikyta 

Springfield, III., spalių męn. 
8-9 ir 10 dd., 1929 m., Leland 
viešbutyje.

turėti savo namelius 
juose gyventi.

išreiškė papeikimo
valdyboms ir organi-

, • —k
m

Tt’ecia.dienie, spalių .16, 1929

CLASSIFIED ADVERTISEMEN

iš visų
Skai- 

ir 108

tame

Skolinimo ir Budavojimo Ben
drovių atstovai buvo 
miestų Illinois valstijos, 
čius siekė 419 atstovų X 
svečių.

Lietuvių bendrovių
skaičiuje buvo su 16 atstovų ir 
7 svečiais.

Dalyvavo sekančios bendro
vės:

Gediminas B.e & L. Ass’n, 
Brighton Park — atstovai: 
J. Palėkus, J. J. Grish ir P. 
Smith.

D. L. K. Gedimino B. & 
Ass’n., West Side — atstovai: 
J. Mackevičių ir S. Šimkevičia.

Simano Daukanto, West Side 
— atstovai: B. Kazanauskas ir 
J. Kuchinskas.

Halsted B. c’t L. Associaįion, 
Bridgeport — atstovas’ J. P. 
Varkala.

Lietuva B. & L. Ass’n., Town 
of Lake atstovas P. Pilitaus- 
kis.

Vytauto B. & L. Ass’n., Town 
of Lake—atstovas W. Peržins-

J.
M.

a t vyko tik apie 
Arti pilno del1?- 
atvyko nuo kuo- 
ir 301; kitos-gi 

buvo reprezentuojamos lik pu
siau ar beveik pusiau. Konfe
rencija prasidėjo gerokai pasi
vėlinusi, bet diskusijos ėjo 
sklandžiai ir užsibaigė laiku. 
Spaudos komisija nori primin
ti delegatams, kad delegatai tu
rintys Įprotį pasivėlinti, steng 
tusi to įpročio nusikratyti ir 
pagerbtų tuos, kurie 
yra pnnktuališki.

Nutarimai

Balius ii* šokiai

ba-

visuomet

konfercncijis 
labiausia buvo 
jaunuolių

Šios 
domė 
ma į 
prie Susivienijimo, ir užganė- 
dinimo jųjų jaunos sielos ata
tinkamomis žaismėmis. Apskri
čio valdyba ir delegatai pa
kartotinai pareiškė, jog vien 
tik Chicagoje yra tūkstančiai 
jaunuolių, kurie Susivienijime 
galėtų lošti svarbią rolę ir tu
reli sau naudos iš šios organi
zacijos, jeigu tik stotų į ją.

Organizavimui jaunuolių ir 
užganėdinimui jų pageidavimų 
reikalinga yra lėšų, ir lodei 
konferencija nutarė atsikreipti 
į visas šio Apskričio kuopas su 
prašymu prisidėti finansiškai. 
Be to, nutarta paskirti aukš
čiau minėtam tikslui, iš Ap
skričio iždo pusė pelno — apie 
$•18.0(1 — nuo buvusio Apskri
čio išvažiavimo.

Nutarta prašyti S. L. A. Pil
domosios Tarybos pavesti šiam 
apskričiui sudaryti Seimo ren
gimo komisiją. Kaip žinome, 
S. L. A. Seimas įvyks Chica
goje už kokių astuonių mėne
sių, ir 6-to apskričio delega
tams rupi, kad Seimas butų kuo 
įspūdingiausias ir kad atvyku
sieji iš kitų kolionijų delegab
iai butų šauniai priimti.

Kad išnaudojus žiemos sezo
ną geriems darbams — apšvie
tai ir agitacijai — nutarta su
rengti eilę paskaitų ir tam dar
bui išrinkta specialė komisija, 
į kurią įėjo pp. Ryndokas, Vai- 
dyia ir Simokaitis.

Perskaičius atsišaukimą nuo 
SLA. kuopos iš Gary, prašant 
aukų sergančiam broliui Šu- 
kėnui, nutarta paaukuoti iš iž
do $5.00.

Sekama konferencija nutar
ta laikyti Town of Lake apie-

kreipia- 
organizavimą

Pereitą sekmadienį įvyko 
liūs ir šokiai. Surengė Roselan- 
do Lietuvių Kliubų ir Draugi
jų Savitarpinės Pašalpos Susi
vienijimas. Pusėtinai komisija 
darbavosi, kad galėjo tiek pu
blikos sukviesti netik iš, apy
linkės, bet, mačiau, ir iš Chi- 
cagos.

Publika šnekučiavos apie vi
sokius dalykus. .Jai buvo pri
rengta valgių ir gėrimų. Atsi
lankiusiems laikas ėjo nenuo- 
bodžiai baliuje.

Buvo Italų gera orkestrą, 
kuri grojo visokius šokius. Jau
nimas daugiausia šoko. Jie pra
dėjo šokti, galiu sakyti, nuo 
8 valandos vakaro ir šoko be
veik iki 12 valandos nakties 
be sustojimo. Muzikantai kaip 

bet 
gro- 
mu-

jį musų 
agitacija, 
komisaru 
komisiją,

balių buvo 
Aš pats pa-

pirmininką, 
ir visa susi-

Mat, atši

Apskričio stovis
biz- 
kad 
pa- 

užaugo
— kuo- 

Ypatingai

Iš raportų pirmininko ir 
nio komisijos buvo matyti, 
šie metai Apskričiui yra. 
sėkmingi: Apskritis 
kaip skaičiumi narių 
pų, taip ir turtu,
verti paminėjimo ir padėkos 
yra Apskričio pirmininkas, p. 
J. Stungis ir Biznio komisija 
su p. Vaišvila priešakyje. Pir-

kada norėdavo atsikvėpti, 
šokėjai pareikalauja, kad 
jitų. Taip jaunimas vargino 
zikantus, o kartu ir save.

Iš suaugusių 'mažai bešoka, 
gal būt todėl, k?.«d neseniai pra
dėjo šokti tokius šokius, labai 
kratančius. Jeigu suaugęs žmo
gus šok tumei, gal ir kaulus su- 
kratytuinei griešname kūne.

Yra didelis darbas tokį ba
lių surengti, o «kiti dar sako, 
kad nariai patys save išsinau
do ją. Jeigu visi bijotų darbo ir 
tokio “išsinaudojimo”, tai nie
kad negalėtumėm balių sureng
ti ir sueiti į krūvą, draugiškai 
tarp savęs pasikalbėti, kaip tu
rėjome pereitą sekmadienį.

Prieš 
varoma 
stebėjau 
liojant
net ant galų gale 
vienijimo valdybą, 
rado tokių negeistinų elemen
tų, kurie norėjo koją pakišti, 
tai yra, užkenkti baliui. Nagi, 
slapuke, kuris pėckojai gazie- 
toje ir žodžių atakavai balių — 
ar geriau butų buvę, kad susi
vienijimas butų turėjęs nuosto
lių, negu kad jis dabar uždir
bo apie šimtą dolerių?

Pavyzdingas ir ramus balius 
buvo, ramiai visi išsiskirstė na
mo.

Turiu priminti, kad šis Su
sivienijimas dar nėra metų kaip 
gyvuoja, o jau jis turėjo tris 
parengimus: du balių ir vieną 
išvažiavimą. Visi trys parengi
mai jam nusisekė. Manau, jei
gu taip seksis, kaip iki šiol,, 
tai pristos daugiau narių. O 
gal pristoti ir draugijos? Tai 
tada galės šaunius vakarus su
rengti ir su jais uždirbti. Tad, 
kurie aj>sigyvenote vietoje 
nemanote niekur važiuoti,
kviečiami ateiti ir įstoti į Su
sivienijimą. Jo susirinkimai 
įvyksta kiekvieną mėnesį an
trą pėtnyčią svetainėje 341, 
Kensington Avė.

Korespondentai

ir 
tai

and

Garsaus Vardo Lietuvių, 
Town of Lake—atstovas B. Mi- 
laševicz.

Waukegan B. & L. Ass’n.— 
atstovas A. Sutkus ir p. Rūkan
tis.

ftv. Antano Parapios B. & L. 
Ass’n., Cicero, Ilk, ir West Pull- 
mano Lietuvių Spulkų atstovų 
vardų nesužinojau.

Lithuanian Building
Loan Association League of 
Illinois, atstovavo advokatas J. 
Kuchinskas.

Iš lietuvių atstovų buvo pa
skirti į komisijas p. J. P. Var- 
kala — Credential komisijon, 
adv. J. Kuchinskas—rezoliucijų 
komisijon.

Taupimo ir saugumo klausi
mais, jaunuolių kalbėtojų kon- 
teste dalyvavo iš lietuvių ben
drovių Lygos panelė Sutkiutč 
(iš Waukegan, Ilk). Kadangi 
konteste privalo dalyvauti aukš
tesnių mokyklų mokiniai, o p-lė 
Sutkiutė dar per jauna tam 
skyriui, tad jai tapo suteikta 
pagyrimo ir garbės laimėjimas 
(Honorary Prize), kaipo vienai 
iš drąsiu ir jauniausių kalbėto
jų.

šis Illinois Valstijos Skolini
mo ir Budavojimo Bendrovių 
Lygos Seimas ir lietuvių gyve
nime gali būti paminėtas —ne 
dėlto, kad jis buvo skaitlingas, 
bet kad lietuviai gavo lygybę 
su kitomis' tautomis užimti vie
tą svarbiausiose komisijose, 
kaip tai mandatų ir rezoliucijų. 
Kas žino didelių seimų tvarką, 
tas žino, kaip svarbi yra rezo
liucijų komisija. Ir j šią ko
misiją, kaip jau minėjau, ir bu
vo paskirtas lietuvis advokatas 
Jonas Kuchinskas.

Įvairių nutarimų ir rezoliu
cijų buvo padaryta tikslu page
rinti skolinimo ir budavojimo 
bendrovių ir abelnai darbininkų 
gyvenimo padėtį. Čia viską su
rašyti užimtų per daug vietos, 
nes seimas tęsėsi 3 dienas’. Vis
gi nekurias norėčiau pabrėžti, 
nors labai trumpai.

Skolinimo ir Budavojimo 
Bendrovės (Spulkos) labai svar
bią rolę lošia paprastų darbi
ninkų gyvenime, čia nėra mi- 
lionierių. čia visas kapitalas 
yra sudėtas darbininkų ir pačių 
dabininkų valdomas. Visgi ka
pitalo suma yra gana aukšta. 
Pagal paduotas’ skaitlines sei
me pasirodė, kad Illinois vals
tijoj skolinimo ir budavojimo 
bendrovių yra 934. Jų visų kar
tu sudėtas turtas yra $419,- 
927,785.18. šie visi pinigai yra 
išduoti ant pirmų morgičių pas
kolos ant gyvenamų namų, ku
riuose kaip tik ir gyvena pa
prasti darbininkai.

Seimas išreiškė pageidavimą, 
idant tėvai, kurie augina vai
kus, stengtųsi duoti progą savo

mažiems augantiems kūdikiams 
taupinti po kelias dešimtis cen
tų į savaitę, taip kad jie, už
augę turėtų pinigų ir galėtų 
stoti į augštesnį mokslą; užau
gę galėtų 
ir ramiai

Seimas 
bendrovių
zatoriams, kurios, neatsižvelg
damos aplinkybių tveria naujas 
bendroves tokiose vietose, kur 
jau panašios bendrovės gyvuo
ja. Tokia praktika yra peikti
na, nes vietoj paremti tą ben
drovę, kuri jau seniau gyvuoja, 
organizuojama naujos. Arba 
pasitaiko, kad viena bendrovė 
dėl kokių nors priežasčių perke
lia savo raštinę į kitą vietą, tai, 
žiūrėk, senojoj vietoj namo sa
vininkas organizuoja naują 
bendrovę. Toks darbas 
duoda pelno nei vienam, o 
demoralizuoja visuomenę.

Nutarta, kad generalis 
gos sekretorius ir ekzekutyvis 
komitetas butų artimame rišy 
su valstijos auditoriaus raštine 
ir temytų, kada duodami yra 
nauji čarteriai, ir jei matys 
reikalą, tai kad pasistengtų, jei 
galima, idant tokioj ar kitokioj 
vietoj čanteris nebūtų duoda
mas,—ten, kur matyt, jog nau
ja bendrovė yra 
ma konkurencijai 
čia bendrove.

Taipgi seimas 
ten, kur randasi
bendrovės ir jos’ nedaro progre
so, kad jos pasistengtų susivie
nyti visos ar kelios jų yra. O 
tuo padarys sau ir savo na
riams daugiau pelno, nes bus 
mažesnes išlaidos, o Įplaukos 
didesnės.

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

, SCHOOL
2040-42 Washimrton Blvd.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

3 SM. SKURINIS Beluyčlos setas $7.60, REIKALINGA mergaitė abelnam 
, Ijeavitt St.rasiniai pečiai $5, Dreseriai $5, Lovoa $2. . . ... 00.0

Daybeds $5. Kaurai $10, Aiebakslai $5. vir- namu darbui. 2342 So.
tuvės kabinetai, virtuvėn setai, Valgomojo 'Pę] Canal 1G78 
kainb. setai.'

GAUOER,
541 E. Olet St., prie St. Lawrenee, 
Atdara utarn., bet v. anb. vakarais.

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas . 1.2 - 
riausį darbą mieste.

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moauette, 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.

REIKIA moterų dirbti dirbtuvėje.
Atsišaukite

383 W. Lake St.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

ne- 
tik

organizuoja
mu jau esan-

patarė, kad 
kelios mažos

Vąlstijos auditoriaus pagel- 
binipkas, p. Weber, patarė di
rektoriams daugiau studijuoti 
savo bendrovių įstatus (by- 
laws). Jis patarė, kad sekreto
riai, savo direkcijų susirinki
muose perskaitytų direktoriams 
mėnesinius biuletinus, kuriuos 
prisiunčia valstijos auditorius. 
Taipgi, jei kurių senų bendro
vių įstatai yra jau seni, tai tos 
bendrovės turėtų greitu laiku 
sušaukti savo narius ir priim
ti naujus Įstatus.

Taipgi buvo duotas patari
mas, kad bendrovių valdybos 
ir darbininkai butų po saugia 
insurance kaucija, kurios kaina 
yra pabar nupiginta;

Oras Springfielde buvo pras
tas, lijo per 2 dienas, taipgi 
išėjus iš Seimo viešbučio lau
kan buvo nesmagu.—Juozas.

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija 

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

— Sekretorius T. Rypkevičia.

ŠEIMYNIŠKA VAKARIENĖ 
IR ŠOKIS 

Rengia 
Draugyste Atgimties Lietuvių Tautos 

Moterų ir Vyrų 
SUBATOJ, SPALIO 26 d., 1929 m. 

Pradžia 7<30 vai. vak. 
TAUTIŠKOS PARAPIJOS SVET., 

3501 So. Union Avė. 
Kviečia visus Komitetas.

Humboldt Park Lietuvių PI. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ket
virtadieny, spalio 17 d., Humboldt 
Maccabee svet., 1621 N. Califomia 
Avė., 7:30 v. v. Narius meldžiu da
lyvauti, nes yra svarbus reikalas, 
Taipjau kalbės Dr. Roberston, prez. 
West Side Park Commissioners.

Sekr. A. Walskis.

[CLASSIFIED APS
Educational

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

ir

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

. Kedzie 8463.
Miscellaneous

{vairus

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu 1 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decoratora 
RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victorv 7261 -- o------

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. Vilnonius 
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 pietiĮ,

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

Tel. Victory 3486

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ
vyrų ir moterų po visas dalis Ameri
kos. Patyrimas ąereikalingas. Dar
bas dienomis ar vakarais. Lengvai 
parsiduodantis naujas kišeninis daik
tas. Galima uždirbti $10.00 ir dau
giau j dienų. Kreipkitės laiškais pas

JOSEPH YUSHKEWITZ,
3647 Archer Avė., 

Ghicago, III.
McKinley Park Postai Station

For Rent
PASIRENDUOJA Storas, tinka

mas aptiekai. Flatas viršuj dėl 
daktaro ar dentisto ofiso su kamba
riais gyvenimui. 2735 W. 48rd St. 
tel Normai 4776

DEL MAŽOS ŠEIMYNOS rendon 
4 šviesus kambariai Elektra, gazas, 
maudynė, šiltas vanduo visados, 2 
lubos iš fronto. Renda $15.00. 3534 
So. Parnell Avė

j. s.

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

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

Tel. Prosnect 9856
---------O---------

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

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187 
Patentai, cop.yrigftts, išradimai 

visokios rųšies.

i

A u tom o bi les Furnished Rooms

pinančiai 
Finansai-Paskolos

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

S. OSGOOD
2231 ,West Division St. 

“Upstairš” 
Telephone Armitage 1199

Skolinanti Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

4

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava.

h

’28 Buick 5 pas. nedali .
’20 Paiire Sedan (J ratai .
'20 Essex Sednn ___
1027 Kaulį Couch spoc-inl
'20 Ford coupe ....................
'20 Ford Hoadrtter ............

Auburn HoadBter ...
McPERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 H. Halated St., Trlanrle 0330

$«00 
$275 
$500 
Š2BO 
$4 00 
$400 
$560

PASIRENDUOJA tinkamas kam
barys dėl vaikino, apšildomas, su 
valjęiu arba be valgio. 3551 South 
Union Avė., I mos- lubos.

Paskolos suteikiam# 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

\

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

1411 Milvvaukee Avė.
Kreipkitės į Radio sankrovą

* PARDUOSIU savo grojikų pianą, 
suolelį ir 50 rolių už $75 Tai ba
lansas morgičiaus.

8213 Cottage Grove Avė.

Radios
NAUJAS 1930 be ūžimo Majestic 

Radio už $159, pilnai įrengtas. Me
tai išsimokėjimui. $5 jmokčti. Taip
gi kitų išdirbysčių.

Midvvest Piano Stores, Ine. 
6136 South Halsted St.

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

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

MODERNIŠKAS kambarys ant 
rendos, be valgio dėl vaikino, 2 lu
bos. šaukite po 6 vakare. 4637 S. 
Homan Avė. Tel Lafayette 3175

• Business Chances
Pflyduyiniui Bizniai

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

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

DRESS Shon South Sidėj. Pelnin
gas biznis. $1000 paims ji. šauki
te Prospect 8185.

Personai
Asmenų Ieško PARDAVIMUI restaurantas prie

šai teatrą. Geroj apielinkėj. Geras 
PAIEŠKAU merginos ar moteries biznis. Kas norit turėti gerą biznį 

apsivedimui nuo 25 iki 35 metų am- j atsišaukit, 3517 So. Halsted St. 
žiaus, esu našlys, turiu 3 vaikus, ma-j------------------------------------------- ------
žiausis 2 metų, Frank Svolkin, 153' 
So. 13 Avė., Mayvvood, III.

PAIEŠKAU Povilo Jusaitčio, gyve
nančio Chicagoje (yra pusbrolis Jono 
Virbicko, kuris mirė Oglesby, III., 
yru svarbus reikalas ir dėl kitą gi
minių reikale Virbicko mirties). Pir- 
miaus gyveno La Šalie, UI. ir Ogles
by, III., paskiau gyveno Chicago. 
Pats ar jį žinantieji atsišaukit. 
Frank Baladinskas, 229 E. Fourth 
St., Spring Valley, Iii

PAIEŠKAU Juozo Globio, yra la
bai svarbus reikalas Prašau tuojaus 
atsišaukti po 6 vai. vakare. Mrs 
Asendorf, 5228 Drexel Avė., apt. 24.

PAIEŠKAU pono Leveckio, kuris 
keletą metų atgal turėjo mokyklą 
(ghicagoje ant 33čios ir Halsted. Yra 
svarbi žinia iš Lietuvos. Atsišau
kite, Pranas Kačiulis, 1626 E. 86th 
PI. Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

I

PARSIDUODA RESTAURANTAS, 
yra gera vieta irgi gerai biznis iš
dirbtas per 5 metus, arba paie.Škau 
partnerio, gražią moterį arba mer
giną, turi būti gražiai nuaugusi ir 
turi suprasti biznį.

Mane galėtų pamatyti nuo 8 ry
to iki nakties 12.

JOHN C. LINGIN, 
1306 So. Cicero Avė.

Farms For bale 
Ūkiai Pardavimui

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

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

kampinis muro bungalow, mainysiu 
į bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirmą įmokėjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
Energiški ir sumanąs vyrai gali 

rasti proga padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 .cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrą teritorijose 
Worth, Stickney. taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti JietuViŠkai. lenkiškai. Čechiškai 
ir angliškai. __ ______ __ ________ ___ _

Priimti aplikantai bus trumpą lai- (2nd mortgage ir parupinam i ir 2nd 
ką lavinami dykai konstrukcijos šią mortgage lengvomis išlygomis. Tei- 
karu ir geriausią būdą juos parda- 

dieną nuo 10 
pietą.

Real Estate For Sale 
____ Narna i - ž. e m ė Par d a y i m ui____  

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE 
Perkam, parduodama, tnainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas,

vinėti.
Kreipki tės 

ryto iki 4 vai. po
kas

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 į 

Rusti and Ohio Sts.

singas ir greitas patarnavimas.
is 4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

NAUJAS moderniškas bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 

; įmokėti. Prie 6640 S. Tahnan Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą įmokėjimą.

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

REIKALAUJU 10 lietuvių 
vyrų; turi būti išgyvenę Chica- 
goj nemažiau kaip metus laiko; 
čystas darbas ir geras uždar
bis. Atsilankykite nuo 9 v. ry-

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Su $2,000 cash jus galite paimti 
puikiausią Chicagoje modernišką 3 
po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 karų mūriniu garažiu. Elek- 

refrigeracija, Ųniversal gasi- 
pečiai, tile maudynės, Red Flash 

Į boileris. Arti geros transportacijos, 
| arti lietuvių mokyklų ir bažnyčios. 
Parduosiu už kiek kainuoja, šaukite 

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981

. *. . _ | trinė refrigeracija, Ųniversal
to iki 2 po piet Room 1860 —• j niai pečiai, tile maudynės, Red 
208 S. La Šalie St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi 
ja dirbti dienomis. Geros 
gos, darbas ant visados, 
fonuokite prieš 10 vai. 
Melrose Park 4470. Mrs. šir-l 
mulis, 1103 No. 17th Avenue, flatų, i.„...., .........._... ...... ........
Melrose Park, III. - ®ama-to’ art!-parl® 6849

virė- 
sąly- 
Tele- 
ryto

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
fornisu šildomas, su visais įtaisy
mais, du garažai, kampinis, parduo
siu už $7800. 153 S. 13th Avenue, 
Maywood, III.

SAVININKAS turi parduoti 2 
medinį namą ant cementinio

So. Campbell, 2 fl. Rear.




