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Praloto K. Olšausko Byla Trockis ginasi nesi 
taikas su Stalinu

LIETUVOS ŽINIOS

Praloto santykiai su Ustjanauskiene De
beikiuose ir kitur —Jo meilavimasi su 
“Saules” seminarijos mokinėmis ir dėl 
to konfliktai su seserimis vienuolėmis

Abudu su Raksvskiu jie tik 
reikalavę, kad butų priimti 
atgal į kompartiją

Uždarė saldainių 
dirbtuvę

KAUNAS, spalių L (“L.Ž.”] ten nuvykdama Rozaliman, kur 
8:45 vakaro teismo posėdis tada buvęs pralotas Olšauskas, 

baigiamas. Posėdis tęsiamas, Stasės brolis Liudvikas vėl ap- 
tur būt, bus šį rytą. 'gailestavęs, kad pralotas dide-

Ketvirtadienį praloto Olšau-i lis esąs bailys, negarbingas 
sko bylos nagrinėjimas, kaip į žmogus ir negalima esą jį iš- 
pFprastai, turėjo prasidėti 9 
vai. r., tačiau nuo 8 vai. r. jau 
pilni koridoriai žmonių, kurie 
keičiasi nuomonėmis, spėlioja, 
kas ką žinąs kitam pasakoja. 

Vienas asmuo, gerai žinąs 
praloto Olšausko ir Ustjanau- 
skienės praeitį, papasakojo, kad 
inž. l'stjanausko žmonai mirus, 
Ustjanauskas norėjęs susituok
ti su Stase Danilevičiūte. Bet 
tas jo noras neįvykęs, nors .... .................
Ustjanauskiene vėliau tvirtinus, j menių jis paslėpti negali. Ne 
kad esanti už Ustjanausko iš
tekėjus, ir pralotas Olšauskas 
Telšiuos padėjęs jai ta pavar
de gauti vidaus pasą. 

Kitfs asmuo iš Luokės, at
siminęs, paaiškino, kad Stasei 
Danilevičiūtei gyvenant pas 

\ pralotą Olšauską Debeikiuos, 
kun. Paulauskas sakęs, kad 
Stase Danilevičiūtė esanti nuo 
praloto Olšausko nėščia ir 
dėl artimų santykių su mote- 
rimis vyskupas pralotą Olšau
ską iškėlęs kiton parapijom

vadinti dvikovom
Taip kuluaruose įspūdžiais 

besidalijant, baigėsi 9 valanda 
ir
prastas Olšauskas sargybos 
lydimas slenka į kalinių lau

kiamąjį kambarį.
šįryt jo veide žymu nuovar

gis, beviltiškumas, ir jei išvir
šiniai jis nuduoda normaliai 
nusiteikęs, tai yis liek vidaus ■ 
audros • ir susijaudinimo mo- :

gali neparodyti savo įtempimo 
ir su pykčiu sumišusių abejo
nių, svyravimų, aistrų kovos.

Kai pralotas Olšauskas va
romas automobiliu, kuriuo turi 
važiuoti kalėjimai! nakvoti ar
ba pietauti, jis daug lengviau 
jaučiasi,. negu važiuodamas iš 
kalėjimo teisman.
Vedamas teisman pralotas Ol
šauskas nenoriai lipa aukštyn 

laiptais
ir eina taip sunkiai, lyg jis neš
tų ant pečių didžiausią naštą, 

Del Stasės nusknaudimo jos i pusę pasaulio bėdų. Ir kojos 
i.«_ t i kaįp supančiotos*.

9:20 v. teismo posėdis tęsia
mas ir šaukiami liudininkai.

Koridoriuje pasigirsta iššau
kiamo Volodkaičio Kretingos 
krim. polic. valdininko pavar-

brolis Liudas nuvykęs pas pri
lotą Olšauską, bet pastarasis 
d vi kovon eiti atsisakęs, pabijo
jęs. Bet vis tik tuo metu pra
lotai Olšauskui meilė sudrum
sta buvusi, nes Debeikių para
pijos moterys įskundusios St> 
sę Vyskupui ir dėl tos priežas
ties Stasė gavusi palikti klebo
niją, o pralotas Olšauskas De
beikius.

Koridoriuose susidarė įspū
dis, kad p.* Volodikaitis turi 

įduoti labai svarbus parodymu;, 
skundų pralotas Ol-|ncs,?,is |<ll>\ G™Ū

šauskas ' atsidūręs Kaune, Kar- j (>lssl,sko
melitų bažnyčioj ir čia klebo
nijoj naujina pertrauktus san
tykius su Stase, nes tuojau ir Į svarbiausia, visi spėjo, lai 
Stasė Danilevičiūte apsistoja j kan. Genys,
Karmelitų klebonijoj. Kaimeli- kuris sakęsis vienąsyk radęs 
tuose prie praloto Olšausko durų ver-
pialcto Olšausko meilė dar la-[ kiančių moteriškę, kurią reko

mendavęs pralotui Olšauskui 
ir vienos Stasės jau nepakakę, kaip gerą mokytoją ’iš Pclan- 
nes ir šeimininkė Liudvisė bu- gos. 
vusi praloto Olšausko lygiai my
lima su Stase. . . . ,

tt-v t . ..„i nys atminęs, kad tai yra ta pa-Vchau važiuojant praloto / M „ ... \
Olšausko seseriai Varšuvon, | 
jų palydėjusi it- Stase, žinomu 
praloto Olšausko lėšomis.

• praloto Olšausko žygius 
' t ingoj ir Plungėj tuoj po 
janauskienės nužudymo.

sekė
Kr>

Vokiečių aeroplanas “Dox”, kuris buvo demonstruojamas Šveicarijoj spalių 21 d. Juo lėkė 169 
žmonės. Aeroplanas pasiliko ore 52 minuti. Lėkė jis 106 mylių greitumu per valandą

Sovietų valdžia pat-! Kėsinosi nužudyti Či- 
ronizuoja skebinius es prezldent{J 
fabrikus Amerikoje-
Scvictų agentas Detroite sako, 

kad darbminkų interesai A- 
m etikoj bolševikų 
“ne galvoj”

DETriOIT, Mich
Frank Marteli, vietos Cen

tral Labor Union vadas, pra
nešė įdomią žinią, būtent, kad 
sovietų Rusijos valdžia padarė 
$165,000 kontraktą su “skebį- 
niu” Detroito Locker Patiem 
Works fabriku traktorių * mo
deliams, kurie turės būt prista
tyti Leningrado* traktorių įmo
nei. ,

Locker Patiem Works ope-

SANTIAGO, Čile, spalių 23.
Čilės prezidėhtui Ibanezui 

su žmona važiuojant automo
biliu namo iš gyvulių parodos, 
iššokęs iš žmonių minios vie- 

valdžiai nas jaunas vaikėsas tris kar
tus šovė revolyeriu į preziden- 

i tą, bet nepataikė.
spalių 23. šovikas tuojau buvo suim

tas. Jis buvo Luis Ramirez, 18 
netų amžiaus, neseniai atvykęs 
iš Teniente kasyklų distrikto.

Didžiųjų ežerų sritys 
nukentėjo nuo smar

kių audrų

biau išbujojusi,

Geriau pažiūrėjęs, kun. Gc

ti Danilevičiūtė, kadaise pralo
btai Olšauskui rekomenduota.

I Kun. Geniui, ---- buvo aiškin;i-

hna tsismo kuluaruose, — Ust-
Kitas artimas velionei Us’.- janauskienė išmėtinėjus, kad 

janauskienei asmuo, paklausęsi tada, Palangoj, ji kun. Genio 
ją, ar juodu su pralotu Olšau- • rekomendacija buvusi labai pa- 
skn tik geri draugai, ar tarp į tenkinta, bet iš to kilus visa jos^ 
iusų yra kas ir artimesnio, gyvenimo nelaimė. Tas kurrf- 

kad gas (pralotas Olšauskas), Ust- 
janauskienė skundusis, esąs la
bai gabus, bet netinkąs būti 
kunigu. Pralotas Olšauskas pri
gyvenęs 
leidęs.

i ūsų
Ustjanauskiene atsakius,
prie
saldaus dalyko negalima

sti neprikišus lupų.
Stasė iš Francuzijos sugrį

žus pas tėvus Plungėn, o iš

iSkę-
jai sūnų, paskui ap

(Bus daugiau)

R H S,j
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galima laukt daugiau snie
go, bent iš ryto; šalta; stiprus 
vakarų ir žiemių vakarų vėjai.

Vakar 
tarp 34° i

šiandie
džiasi 4:57. Mėnuo teka 9:37 
vakaro.

temperatūros buvo 
ir 35° F.
saulė teka 6:12, lei-

gaisras gresiaGirios
pavojum miesteliui

SEATTLE, Wash., spalių 
33. — Girios gaisras, stipraus 
vėjo genamas, dideliu pavojum 
gresia kalnų 
teliui.

Goki Bar mies-

Netoli nuo 
sras sulaikė 
geležinkelio

Index girios gai-
Great Northern 

greitąjį Oriental 
traukinį, ėjusį į rytus.

Darbiečių kabinetas 
Australijoje jau tapo 

sudarytas
Naujasis premjeras Scullin gy

vens paprastame viešbuty, o 
ne specialioj premjerų rezi
dencijoj

E. G. Theo-
— F. Bren-

dangl tos įmonės darbininkai 
unijistai streikuoja jau 8 me
tai.

Martellio pranešimu, Locker 
Pattem Works darbininkai dir
ba po 12 valandų dienoj. Fa
brike dirbama dviem “šiltais” 
dieną ir naktį. Algos mokama 
darbininkams 6 doleriais ma
žiau, nekaip unijinėse įmonė
se. Ties fabriko durimis nuo
latos stovi policijos sargyba.

Marteli sako, kad kai jis nu
ėjęs pas sovietų atstovą, kuris 
prižiūri Detroite dirbamą jo 
valdžiai darbą, ir papasakojęs 
jam, kokiomis sąlygomis dar-: 
bininkai tame fabrike dirba, 
sovietų agentas jam atsakęs:

“Muins visai 
kios yra <lurl>o 

te. Mes žiūrime 
sijos interesų.”

Daug žalos padaryta laivams; 
manoma kad 10 žmonių žu
vo; Chicagos miestas taip pat 
gerokai kliudytas

Ford Motor

ne galvoj, ko- 
sąlygos I>3troi- 

tik sovietų Ru-

Valties išmesti, t r y 
žmonės prigėrė upėje

Mich., spalių 23. 
motorinės valte- 

laukan, Detroito 
trys ja besivaži-

valtele skriejo 
su tokiu greitu-

DETROIT,
— Greitosios 
lės išmesti 
upėj prigėrė 
nęję žmonės.

Nevaldoma 
vis aplinkui
mu, kad išmestieji negalėjo iš
plaukti krantan, jos neužgau
ti. Nelaimę matė keletas 
vusių krante žmonių, bet 
galėjo pagalbos suteikti.

bu- 
ne-

Kinai krėtė sovietų 
konsulatą Harbine; tris 

areštavo
TOKIO, Japonija, spalių 23. 

— Rengo telegrafo agentūra 
praneša, kad kinų vyriausybė 
šiandie vėl padarė kratą so
vietų rusų konsulate Ifarbine 
ir suėmė rastus triobesy tris

Per pastaras dienas Didžių
jų Ežerų srityse siautė smar
kios audros, padariusios ne tik 
didelės materialinės žalos, bet 
per ja taipjau žuvo ir žmonių 
gyvybių.

Gautais pranešimais, Super- 
’or ežere keliolika mylių nuo 
Sault Ste. Marie, per audrą tur
būt
kompanijos laivas Lake Fru- 
~»ality. Laive buvę viso, su ka
pitonu Erkise, dešimt įgulos 
žmonių, ir manoma, kad jie 
visi prigėrė., . ....

Įdukusięs vilnys užnešė Gra- 
vel sulosi sukluinon sreležies ru
dos gabenamą laivą William 
B. Pilkey, plaukusį iš Diliu- 
‘ho, ir trisdešimt dviem jo įgu- 
’os žmonėm gresia didelis pa
vojus. Suteikti jiems pagalbos, 
dėl smarkių vilnių ir audros, 
kol kas nepavyko.

Hurono ežere, netoli nuo 
Cockburn salos, susikūlė gar
laivis Maple Court. Daroma pa
stangų išgalbėti dvidešimt pen
kis jo įgulos žmones.

Trylika žmonių, jų tarpe vie
na moteriškė, buvo išgelbėti 
nuo prekybos laivo Nesson, ku
ris buvo audros išneštas sek- 
lumon ties Leamingtonu, On- 
tario. ežere.

Per audras nukentėjo ir daug 
kitų, ypačiai žvejų, laivų.

Vėjo ir sniego su lietum au- 
kliudė ir Chicagą, kur taip- 
buvo padaryta nemaža ža- 
Ypačiai nukentėjo paeže- 

vietos.

CANBERRA, Australija, spa- 
ių 23. — Australijos Darbo 
partijos ministerių kabinetas 

*apo jau sudarytas. Jo nariai 
.ra: •.. .•*> •... •' . »•. . •*

Premjeras ir pramonės mi- 
listeris — James H. Scullin; 
ždo ministeyis — 
tore; teisingumo
lan. Kiti ministeriai yra: F. 
Anstey, J. E. Fenton, A. Bla- 
keley, A. E. Green, P. J. Ma- 
bnay, J. A. Lyons, J. A. Beas- 
’ey, F. M. Forde, senatoriai J. 
J. Daley ir John Bames.

Premjeras Scullin nusitarė 
gyventi paprastame viešbuty, o 
ne specialiai premjerams pa
statytoj rezidencijoj, kurioj gy
veno pirmykštis premjeras 
Bruee. Darbiečių valdžia mat 
nutarė pašalinti visokias nerei
kalingas išlaidas.

Naujasis parlamento pirmi
ninkas Norman J. Malkin ne- 
bedėvės nė peruko posėdžiuo
se, kaip kad yra priimta be
veik visuose Britų parlamen
tuose.

Pasigenda skridiko 
per Atlanta

Tauncs lakūnas, išlėkęs vakar 
kelionėn per vandenynų, pra
puolė kelionėj

NEW YOiRKAS, spalių 23 
— Bijoma, kad jaunam lakū
nui Urbanui Ditemanui nebūtų 
atsitikus nelaimė vandenyne, 
kadangi iki šiol jokios apie jį 
činios nėra.

dra 
jau 
los. 
rėš

Londoną, 
dvidešimt 
skridimo 
per tiek 

Pra-

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, spalių 23. -— Leonas Troc-1 
kis, ištremtas bolševikų vadas, 
kuris dabar gyvena Prinkipo 
saloj, netoli nuo Konstantino
polio, paskelbė telegramą, ku
rią jis sakosi pasiuntęs savo 
sekėjams Europoj dėl Maskvos 
paskleisto pranešimo, busią jis 
ir kiti trockistų vadai, jų tar
pe Rakovskis, prisipažinę kly
dę ir prašą taikos su Stalinu.

Tai, sako Trockis, esąs me
las. Nei jis, nei Rakovskis to 
nedarę. Priešingai, abudu juo
du jaučią, kad ginče su Sta
linu jie paėmę viršų: Maskvos 
valdžia dabar vykdanti jų pro
gramą, o ne Stalino.

Tiesa, jie kreipęsis į' Mask
vą. Bet- tai- buvęs aštrus jų lai
škas. Jje ne susimilimo prašę 
ir ne “nuodėmėse” prisipažinę, 
bet reikalavę, kad jie butų at- 

įgal priimti į kompartiją, kuri 
dabar esanti priėmus Trockio 
politinį programą.

Trockio draugai sako, kad 
geriausias įrodymas, jogei pa
skalai apie taiką tarp ištrem
tųjų bolševikų vadų ir jų prie
šų Kremly -esą neteisingi, esan
ti ką tik paskelbta žinia iš Ma
skvos, kad Rakovskis, dešinio
ji Trockio ranka, esąs jau iš
tremtas toli į Sibirą, į 
naulą, tūkstančius verstų 
Saratovo, pirmykščius jo 
mimo vietos. v

komisi- 
dirbtu- 
įtnrtinų 

lažų. Dažus ištyrus labaratori- 
j ;oje, nustatyta, kad juose įmai

nyta arseniko. Sveikatos depar- 
iamentas dirbtuvės savininkus 
traukia teismo atsakomybėn, o 
dirbtuvę pavedė apskrities gy
dytojui uždaryti?

Panevėž’o sanitarinė 
įa apžiurėjo saldainių 
e “Einiam” ir rado

Žąsų eksportas šiemet 
buriąs mažesnis*_

KAUNAS. — Žąsų šiemet 
busią mažiau,. eksportuota, nes 
jų mažiau esą. Bet ne vien pas 
mus ir Rusijoj, bet I?enkijoj 
tas pats. Iš tos priežasties, pa
reikalavimas busiąs didelis ir 
kainos nežemos. Dabar moka
ma po H—13 lt. už žąsį. Žąsų 
kainos turi .didelės .-reikšmės 
Rusijos eksportas, kadangi jis 
neaiškus, o Vokietijos rinka yra 
apribotam kiekiui tai apie žą
sų kainas ateičiai dar sunku 
konkrečiai ką pasakyti.

Kauno komendanto 
baudos

Kauno apskr. 
Bagda- 
kaime, 

už vienos dalies
Bar
imo

KAUNAS.
*r miesto komendantas 
navičių A., gyv. Linkų 
Lapių valse, 
visuomenes kurstymą prieš ki
tą” nubaudė 500 litų arba 1 
mėn.w kalėjimo.

DUKTfi APVOGĖ TĖVĄ

Nebelaukęs teismo nuo
sprendžio, komunistas 

pasikorė

• LOS* ANGELES, Gal., spalių 
23. — Vietos komunistų mitin- 
guojamoj vietoj vakar čia nu
sižudė, pasikardamas, komuni
stas Isadore Berko\vetz, 34 me
tų amžiaus.

BerkovvetZ ir šeši kiti jo 
draugai buvo apkaltinti, ir tei
smo rasti kalti, dėl komunis
tinės darbuotės. Šiandie visi 
jie turėjo būti San Bernardina 
kauntės teisme, kur teisėjas pa
skirs jiems bausmę, įstatymu 
numatomą nuo šešių menesių 
iki dešimties metų.

Pil. KėdaitisKAUNAS.
Kazys, gyv. Marviankos kaime 
nusiskundė kriminalinei polici
jai, kad pas ji namuose buvo 
užėjusi jo duktė Riševičienė 
Kėdaitytė Kaži mira, kuri vėliau 
išeidama išnešė vieną didelį 
skarų, mažų skarelę ir ridikių- 
lį su žiedu ir 30 litų pinigų. 
Sulaikyta Riševičienė aiškino
si, kad tuos daiktus nepavo
gus, o tik paėmusi nuo tėvo 
kaipo savo prigulinčių dalj. Ra
sta tiktai viena maža skara, 
kuri grąžinta nukentėjusiam. 
Kitus daiktus pardavė nežino
miems asmenims turgavietėj. 
Riševičienė iki teismo paleista. 
Kvota perduota Aleksoto nuov. 
Taikos teisėjui.

Lietuvos Žmonėms
I

musų pagelba ne tik reikalinga, bet 
būtina. Pagelba amerikoniškų dolerių, ku- 

kasmet Lietuvon išsiunčiama gi
minių ir draugų keletą milionų dolerių. 
Tais Amerikos doleriais maitinasi, apsi
rengia ir savo ūkį apžiūri didelė dauguma 
Lietuvos žmonių. Be jų jiems sunku butų 
apseiti. Nesigailėkime jų, jie eina geram 
tikslui. Juos galite siųsti per Naujienas.

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

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

rių

Vakar vidurdienį Diteman 
išlėkė Golden Hind monopla
nu iš Harbor Grace, Newfound- 
Jande, per Atlantą į 
pasiėmęs gazolino 
penkioms valandoms 
ir turėdamas vilties
laiko pasiekti Londoną, 
slinko daug daugiau laiko, bet 
nei Anglijoj nei kur kitur ana
pus vandenyno jis nepasirodė. 
Veikiausia ir Ditenianas yra 
žuvęs vandenyne, kaip jau ne 
vienas kitų drąsių Atlanto skrL, 
dikų yra žuvę.

Mirė Radoslavov
BERLYNAS, spalių 23. — 

čia mirė Vasily1 Ra- 
karo metais buvęs 
premjeras ir Jibera-

Ligoninėj 
doslavov, 

jos 
lų vadas.

Apie 400 žmonių dirba, ko- rusus. Krata tęsės daugiau kaip Vulgari j 
rlnmi <211 lisncnAmia 1111vodami su liepsnomis. keturias valandas.



Lietuvos Ūkio Apžvalga 
1918-1928

GYVULININKYSTĖ
Su žemės ukiu ankštai yra su

rišta gyvulininkystė. Per 10 
musų valstybės išgyventų metų 
musų krašito gyvulių ūkis paty
rė, taip pat kaip ir kitos ūkio 
šakos savo pakilimo ir kritimo 
laikotarpius. Karo metais ir 
tuojau po jo iki 1924 metų gy
vulių ūkis gyveno savo pakili
mo laikotarpį. Tuomet mėsos 
ir kitų gyvulių produktų parei
kalavimas užsienio rinkoj buvo 
geras ir iš musų šalies ėjo gy
vas gyvulių eksportas. Tas mu
sų ūkininkus skatino auginti 
daugiau gyvulių ir iš 'tikro ta
me laikotarpy musų sumažin
tas karo metu gyvulių ūkis 
smarkiai paūgėjo. Nuo 1924 
metų galo ir 1925 metų pra
džios prasidėjo musų gyvulių 
išvežimo į užsienius varžymas, 
kuris ėjo iki 1929 metų pra
džios, kai buvo sudaryta pre
kybos sutartis su Vokietija ir 
vėl prasidėjo kiek gyvesnis gal
vijų ir kiaulių eksportas. Tas 
gyvulių ūkio raidos svyravimas
aiškiai atsiliepė į gyvulių au
ginimų, kuris iš pradžios nuo 
1919 metų labai smarkiai au
go, o vėliau nuo 1926 metų 
pradėjo mažėti. Yra apskai
čiuota, kad prieš karų 1913 me-į 
tais Lietuvoje arklių buvo 373, 
tukst. 1924 m. buvo 480 tukst. i
1925 m. tas skaičius išaugo ligi Į 
arti 500 tūkstančių galvų, 1926' 
m. ligi 535 tukst. 1927 m. iki1 
617 tukst. ir 1928 m. iki 611 
tūkstančių.

Galvijų 1913 m. visoj Lietu
voj buvo 766 tukst. 1924 m. bu
vo 1.250 tukst. 1925 m. pakilo 
iki 1340 tukst., 1926 m. iki 
arti 1.400 tukst., o 1927 m. 
staiga krito iki 1.130 'tukst. ir 
1928 m. vėl kiek padidėjo iki 
1.200 tukst. galvų.

Avių 1913 m., buvo 577 tukst. 
1924 m. buvo beveik 1.400 tuk. 
galvų, 1925 m. 1.455 tukst.
1926 m. tas skaičius pakilo 
1.573 tukst. 1927 m. nukrito 
iki 1.409 tuksit. ir 1928 m. vėl 
buvo 1.467 tukst.

Kiaulių skaičius parodo dar 
didesnį svyravimų. 191$ m. 
kiaulių visoj Lietuvoj buvo ar
ti 458 tukst. 1924 m. buvo 1.- 
564 tukst. galvų, 1925 m. jų 
skaičius nusileido iki 1.500 
tukst., 1926 m. sumažėjo iki 
1.440 tukst., o 1927 m. krito 
iki 1.010 'tukst. ir 1928 m. i
l. 060 tukst.

Per tų 10-metį daug buvo 
daroma gyvuliui veislių gerini
mui. Arklius buvo rūpinamasi 
įsiveisti valkesnius ir stipres
nius. Tuo tikslu buvo impor
tuojama belgų, švedų veislių 
arklių.* Galvijų buvo rūpina
masi įveisti pieningesnių danų 
ir olandų veislių. Kiaulių įves
ta veislės pagerinimui bekoni- 
nių veislių augimas. Nuo 1921
m. įkurta visas tuntas veislinių 
gyvulių augintojų draugijų, 
kergimo punktų ir reprodukto
rių laikymo vietų. Vėliau tuo 
užsienio gyvulių importu buvo 
kiek apsivilta ir pradėta kreip
ti daugiau dėmesio vietos veis-i 
lių auginimui. Taip, arklių I 
pradėta gaivinti žinomoji že
maičių veislė, o vietos karvės 
randamos visai tinkamos pieni
ninkystės reikalams.

Paukštininkystė Lietuvoje1 
prieš karą nebuvo savaranki 
gyvulių ūkio šaka ir po karui 
per išėjusį 10-metį tokia paliko. 
Kiek buvo atskirų rųšių paukš
čių Lietuvoje per tą laiką da
vinių nėra.

Paukštininkystei kelti (ir 
smulkių naminių gyvulių augy- 
bai) susidarė keletas organiza
cijų, kurios reikia tikėtis atei
nančiame 10-mety sugebės tą 
žemės ūkio šaką žymiai išplės
ti.

PIENININKYSTĖ
Nuo 1913 m. pradėta steigti 

koperatyvinės pieninės, kurių 
skaičius iki 1929 m. sausio mėn. 
1 d. pasiekė arti 300 ir priva

tinių buvo iki 50 pieninių. Pie- 
|no perdirbimas pradėjo spar
dai augti. 1924 m. perdirbta 
koper. pieninėse 83.000 klgr. 
pieno, 1924 m.— 1,419 tukst. 
klgr. 1925 m. jau arti 6V2 mil. 
klgr., 1926 m. —14V2 milijonų 
klgr., 1927 m.—20 mil. klgr. ir 
1928 m. 40 mil. klgr. Pridėjus 
čia privatinių pieninių perdirb
tąjį pienų, tas skaičius išaugtų 
per 50 milijonų klgr. per me
tus.

Sviesto per tų laikų Pieno
centro žiniomis buvo pagaminta 
vien koperatyvinių 1923 m. apie 
2.000 klgr. 1924 m. —53.000 
klgr., 1925 m.—- 300.000 klgr. 
1926 m.—1 milijon. klgr., 1927 
m.—1.300.000 klgr., 1928 m.— 
apie 2‘/2 mil. klgr., tame skai
čiuje vienos Pienocentro išeks
portuota netoli 1.400 tukst. 
klgr.

KORESPONDENCIJOS
Windsor, Ontario
“Naujienos” pirmas ir di

džiausias lietuvių dienraštis 
Amerikoje, vedamas lietuvių in
teligentų būrio, yra daug nu
veikęs kultūrinio darbo viso pa
saulio lietuvių tarpe, — pasku
tiniu laiku dar duoda visą eilę 
koncertų per radio, lietuvių kal
ba, kas yra labai naudinga lie
tuvių tautai, nes lietuvių var
das tapo išgarsintas visame 
šiaurės Amerikos sausume. Lie
tuvių tauta jus gerbia ir dėko
ja už tai jums nenuilstami! 
kultūros darbininkai — su ren
gėjai Lietuvių Valandos.

Spalių 15 aš pirmą kartą 
klausiausiu Lietuvių Valandos 
pas ponus Taurinskus, kurie tu
ri “Philco” radio aparatą. v

Muzika ir dainos buvo girdi
ma geriausiai. Ypatingai malo
niai dainavo ponia Saurienė ir 
ponas Jakavičius (“Kad skaus
mas...), gerai dainavo ir visi ki
ti, šokių muzika sugrota pui
kiausiai, net ponas Taurinskas 
pastebėjo, kad pono Byansko 
orkestras grojo geriausiai.

Malonu butų jeigu duotumė
te per radio kanklių muziką, 
kas butų tikra naujiena lietu
viams ir nelietuviams.

Už surengimą lietuvių valan
dos “Naujienoms” priklauso tei
sė vadintis Amerikos lietuvių 
kultūros sargu.

—George J. Yurk.
• I

Rhinelander, Wis.
Miestas.

—*----------------------------------

Šiais metai?) Rhinelandero 
miestas daugiau negu kada 
nors pradėjo puoštis ir augti. 
Tapo pastatyti trys dideli mū
riniai namai. Neseniai pradėta 
statyti ketvirtas. Kiekvienų tų 
namų pastatymas kainuos nuo 
$60,000 iki $80,000. Daugely 
vietų įvedama elektros šviesos, 
kurios puošia miestą.

Vasarnamių augimas.
Kadangi Rhinelandero apie- 

linkėj randasi nepaprastai daug 
ežerų, tai labai smarkiai pradė
ta statytis vasarnamiai. Vasar- c 
namius statosi vietos žmonės,
0 taip pat ir įvairių miestų gy
ventojai, kurie čia turi užpirkę 
žemes ir vasaromis atvažiuoja 
praleisti atostogas. Apskaito
ma, kad šiais metais namukų 
prie ežerų tapo pastatyta apie 
50.

Ūkininkai.
Apie Kbinolanderį randasi ne

mažai gerų ūkininkų. Ūkininkai 
šiądien yra visai kitokie, negu 
jie buvo prieš keletą melų. Bu
vo laikai, kada ūkininkai užsi
ėmė beveik išimtinai bulvių au
ginimu. Dabar jau visai kas 
kita. Kiekvienas ūkininkas sten
giasi įsigyti kiek galima dau
giau karvių ir tinkamiau išdirb
ti žemę. Pirma beveik visi uki-

Sviesto eksportui dideles rei
kšmes turi dvi stambios \ben- 
droves su nuosavais šaldytu
vais “Maistas” įkurtas 1923 m. 
jr “Lietuvos Eksportas” Klai
pėdoj, įkurtas 1928 m.

Sistematingai augus pieno 
perdirbimo (ir eksportuojamos 
mėsos ūkis) turi dabar ir tu
rės ateity labai teigiamos rei
kšmės gyvulininkystės išraidai. 
Labai elastinga pienininkystės 
ir bendrai gyvulininkystės pro
duktų paklausa užsienio rinko
se patikrinta Lietuvos gyvuli
ninkystei gerų ateitį.

žuvininkystė neokupuotoje 
Lietuvoj tuo tarpu kas metai 
duoda vidutiniškai apie 5000 
tonų žuvies, tame skaičiuje 
apie 700 tonų žuvies ežeruose, 
100 tonų upėse, 150 tonų spe
cialiai padarytuose tvenkiniuo
se, ir apie 3500 tonų juroje. Bet 
daugiau kapitalo įdėjus ir ge
riau sutvarkius Lietuvos žuvų 
ūkį, lengvai galima gauti, ligi 
10.000 tonų žuvies kas metai.

(Pabaiga)

ninkai turėdavo pirkti dobilų 
sėklas. šiandien jau daugelis 
ne tik sau užsiaugina dobilų sė
klas. bet ir parduoda. Išima iš 
to gana daug pinigų, 0 darbo 
nereikia daug pridėti.

Pniemiestyj tapo įsteigta 
skerdykla, kur pusėtinai daug 
nugalabija zuikių. Mat, čia pra
dėta auginti zuikiai. Kai kurie 
jų ir užauga nemaži. Man pa
čiam teko matyti vieną zuikį, 
kuris svėrė 14 svarų.

Vasaros metu kai kurie ūki
ninkai augina daržoves, už ku
rias išrenka nemažai pinigų. 
Vištos ir kiaušiniai taip pat 
duoda neblogo pelno.

Mineralinis aliejus
Dabartiniu laiku dviejose vie

tose Bhinelandero apielinkej 
pradėta gręžti aliejaus šuliniai. 
Tatai tarp žmonių sukėlė di- 
džiausį susidomėjimą. Visi 
stengiasi patirti ar jų žemėj 
kartais nėra aliejaus, žinovai, 
kurie atvažiavo su instrumen
tais ieškoti aliejaus, gauna po 
$1000 į dieną. Pinigų tačiaus 
jie neima, o reikalauja Šerų. Už 
šorus dirba ir šulinių gręžėjai. 
Susidomėjimas šiuo laiku yra 
toks didelis, kad žmonės apie 
aliejų lik ir tekalba. Vėliau a- 
pie tai pranešiu daugiau. —S;

Carnegie, Pa.
APLA 3-č.r.i kuopa suspenduoti 

deliai J. Glavecko. — Pa
vyzdys bolševikų šeimininka
vimo draugijose.

Kaip jau visiems yra žinoma, 
APLA. 3-čioje kuopoje dažnai 
kildavo vaidai ir skandalai. Tų 
visų nesutikimų priežastis bū
davo J. Gatavecko diktatoriškas 
šeimininkavimas šioje kuopoje. 
Nariams’ jis yra įkirėjęs iki gy
vam kaului. Rodos, praeitą 
birželio mėnesį nariai, išvesti iš 
kantrybės, ėmė ir suspendavo 
J. Gatavecką už kokius ten ne
aiškumus, atrastus knygų per
žiūrėjimo komisijos kuopos fi-

Prasti Viduriai Priežas
tis Prastos Odos

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

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

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

Gataveckas nieko nelaukda
mas tuojau nuvažiuoja į Mc- 
Kees Rock pas savo draugus, 
tai yra į APRA Centrą, ir nusi
skundžia, kad jis esąs suspen
duotas. APLA Centras, išgir
dęs, kad jų Gataveckas yra su
spenduotas, tuojaus registruotu 
laišku prisiunčia prikazą 3-čios 
kuopos pirmininkei D. Dalku- 
vienei, kad per 24 valandas bu
tų sušauktas' ekstra susirinki
mas. Bet susirinkimas per 
tokį trumpą laiką sušaukti jo
kiu budu nebuvo galima, nors 
ir prie geriausių norų.

Atvažiuoja visas Centro Ko
mitetas ir pareikalauja, kad bu
tų svetainė atidaryta ir visos 
kuopos knygos suneštos. a Mat, 
reikėjo ne teisybės ieškoti, ale 
kuo greičiausia Gatavecką iš
teisinti. Kuopos valdyba, pri
silaikydama APLA. konstituci
jos, pareikalauja, kad Gatavec
kas,, jei jis nėra patenkintas 
kuopos nuosprendžiu ir nori 
tolimesnio tyrinėimo, tai tur 
užsistatyti $25 kauciją. Jei pa
sirodys, kad Gataveckas nekal
tas, tai jam bus kaucija grą
žinta, o jei jis bus rastas kaltu, 
tai jo kaucija padengs tyrinėji
mo lėšas. Bet Gataveckas kau
cijoj nesistatė gal nujausda
mas, kad kartais jo kaucija tu
rės padengti lėšas... Taip daly
kams esant, kuopos valdyba ne
davė nė knygų, nė leido į sve
tainę. Tąsyk Centro Komitetas 
susirinko pas Gatavecką į stu- 
bą ir padarė nutarimą, kad Ga
taveckas “nekaltas”. Kuopai 
gi pasiuntė reikalavimą, kad 
kuopa nuimtų suspendavimą 
nuo Gatavecko. O jei ji nenu- 
imsianti suspendavimą, tai bu
sianti suspenduota. žinoma, 
kuopa nepasiskubino nuimti to 

PRIETARASSENOVĖS
PRAŠALINTASTAPO

tą spraginimas pada

PRAGINIMAS

uvcKr

aunitnas Surado Sau Kelia!

__________ moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi

© 1929. - 
The American 
Tobacco Co., 

Mira.

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LUCKY 
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrius 
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina 
gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims.

AMERIKOS INTELIGENTINGU MAS išdirbo derlingą dirvą progos ir kviečia kiekvieną laisvai sau jieškoti pageidaujamų 
užsiėmimų. Nieko nebelieka iš to senoviško prietaro, kuris pririšdavo gizeli prie jo meistro amato, be pasirinkimo laisves.

Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga
retų t— Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel- 
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.

suspendavimo, todėl ir liko su
spenduota nuo rugsėjo 30 d., 
pasiremiant nauja konstitucija. 
O kokia ta naujoji konstitucija 
yra, tąi suspenduotieji nariai 
beveik nieko nežino, kadangi ji 
dar nėra atspausta ir nebuvo 
organe “Laisvėj” paskelbta, kad 
davus nariams progos susipa
žinti .su jos turiniu ir patvar
kymais. Nariai tik tiek žino 
apie naują konstituciją, kad ji 
buvo priimta praeitam seims be 
narių visuotino balsavimo, ir 
kad daug kuopų protestavo 
prieš ją. O šiandien remiantis 
ta nežinomą konstitucija nariai 
yra spenduojami ir metami 
lauk iš organizacijos.

Toks susispietusių bolševikų 
APLA Centre užsispyrimas nie
ko gera nelemia minėtai orga
nizacijai, ba kiek teko girdėti, 
tai APLA 3-čios kuopos su
spenduotieji nariai įturbut eis 
j teismą ieškoti 'teisybės. Ir, ži
noma, iš to tik advokatai pasi
naudos. APLA ir taip jau fi
nansiškai silpnai stovi, tad jai 
teismas nieko gera nelemia.

Tai da ne viskas. Bolševikai 
APLA 3-čia kuopa nepasitiki 
jau nuo keletos metų, nes kuo
pos pinigai buvo paimti iš Car- 
negies banko ir nuvežti į Mc- 
Kees Rock. Tad dabartiniu lai
ku, kaip tik prasidėjo kivirčai 
tarpe Gatavecko ir 3-čios kuo
pos, tai tuojau buvo uždėtas 
patvarkymas' ant 3-čios kumpos 
pinigų, kad tik po $50 tegalima 
paimti ant karto. O dar prieš 
kuopos suspendavimą Centras 
jau ir areštą uždėjo ant 3-čios 
kuopos pinigų, kurių randasi 
banke virš $1,400. Reiškia, ką 
tur sutaupius 3-čia kuopa, tai 
bolševikai nori pasiimti. Pasi
rodo, kad tie neva “darbininkų 
draugai”, tai tikri specialistai 
ant kiti) sutaupyto turto.

Jau ne pirmas kartas, kad 
dėl vieno bolševikiško komisa- 
ruko lieka visa kuopa suspen
duota. Apie trys' metai atgal 
Treveskyn, Pa., kuopa buvo su
spenduota vien tik už tai, kąd 
ji drįso atimti balsą tūlam
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“darbininkiškam“ biznieriui, Ig. 
Savukaičiui, už triukšmo kėli
mą.

Tas pat butų ir su SLA., jei 
tik bolševika'ms pavyktų Susi
vienijimą užkariauti.

—S. Bakenas.

Bereikalingas 
Skausmas!

Kai kurie skausmą laiko butinu.
Šaltį jie leidžia “persirgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas “pe

reitų”.
Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki geriau jaustis sekantį rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra 
antidotas. Bayer Aspirin visada greitai 
pagelbsti nuo visokių skausmų kuriuos 
mes sykį turėdavom perkęsti. Jei skau
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As
pirin. Apsaugok save pirkdamas tikrus. 
Bayer yra saugus Visada tas pats.
Visose aptiekose.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trado žyme Bayer Fabriko Monoaceticacideater of Salicylicacid
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IŠPARDAVIMAS!
IIIIIIIIIIMIII1IIIIIM

Rakandų, Radios, Pianų, Kauni, Pečių ir
VISOKIŲ NAMAMS REIKMENŲ

M

FURNįJį!5E’ =L__----BETTER
cverythING For I ne HOMES a

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Brighton Park Marųuette Park

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

Del paminėjimo 14-kos metų sukaktuvių pasekmingo augimo ir pirk- 
liavimo, nusprendėme padaryti didį išpardavimą kaipo padėkavojimą 
musų skaitlingiems rėmėjams už rėmimą ir dėl tolesnio pertikrinimo, 
kad Peoples Furniture buvo ir bus geriausia vieta pirkti Namų Reik
menis.

Dabar sulaukėte ir turite progą pasipirkti visa ką dėl savo namų su 
didžiausiu pinigų sučėdijimu. Šis išpardavimas tęsis tik šią savaitę. 
Todėl bukite musų krautuvėse šiandieną! Krautuvės atviros šiandie ir 
Subatos vakare. Nedėldienį pagal sutartį. Lengvus išmokėjimai su
teikiami visiems.

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ DEL PALYGINIMO, BET TŪKSTANČIUS DAUGIAU PANAŠIŲ VERTYBIŲ RASITE MUSŲ KRAUTUVĖSE

50 Garsiųjų K i in bąli Grojiklių Pianų už be
veik Dovanojimo Kainų.

Didelis pinigų sutau- 
pimas ant

GRINDŲ LEMPŲ
Bridge ir Junior stylių. Didelis 
pasirinkimas kojų ir padangų— 
už pusę kainos.
Bridge lempos, pilnai, 
net už .....................
.Junior lempos, pilnai, (PO QE 
net už ........................

Pirkite kaurus dabar ir sutaupinkite 
gražiausios spalvos ir dezainai visų 
yra parduodami už nepaprastai žemas
9x12 Domestic Oriental kaurai, gra
žiausių paternų $119
9x12 Wilton kaurai, 
naujausių dezainų ......  ^)UOiwU
9x12 A x minster 
kaurai .............. $27.50
9x12 gražiausi Velvet COO 7 C
kaurai ........................ I U

pinigus. Visi naujausi paternai ir 
žymiausių kaurų išdirbysčių, dabar 
kainas.
8.8x10.6 Velvetiniai $19.80 
6x9 Velvetiniai ar Ax- C 1 >Į OE 
minster kaurai .......... ■ “■****
36x63 Velvetiniai C/I QQ
kaurai ............................
27x54 Velvetiniai ffl E E
kaurai ................... ......
Velvetiniai paklojimui priesieniuose 
ar ant laiptų, gražių' pa- QQC 
temų, yardas ................. vw

2 Šmotų Seklyčių Setai
Musų Metinio Išpardavimo specialus yra gražiai padalytas 2 šmo
tų seklyčios setas. Turi rankomis drožtus rėmus ir apmuštas augš
tos rųšies Jacųuard Velour, apverčiamos paduškaitčs. Garantuoja
me, kad setas gerai tarnaus. Didelis davenport ir Club ar Wing 
kėdė—kurią norite. Tvirtai ir gerai subudavotas. Tikrai žemiausia 
kaina visame mieste už šitokį 2 šmotų setą C£EQ K A
Trečias pritaikintas šmotas $19.50 ...............................

Daugiau kaip 50 grojiklių pianų krautuvės sempelių, demonstra- 
torių, atgautų ir naujų bus parduota už neįtik<£inai žemą kainą— 
mažiau kaip už nus’ę reguliarės kainos. Nepirkite niekur iki jus ne
pamatysite šių oargenų. Tai yra didžiausia jums proga.
Kimball Grojikliai, geriausiame stovyje, groja kaip (M OE 
nauji ...............................    4* ■ ****
Kimball darbo visai nauji grojikliai, reguliarės vertės

Kitu išdirbysčių grojikliai, geriausiame stovyje, dabar parduodami 
po $95, $100, $125 ir augščiau. Tik biski įmokėti, likusius lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PRISIRENGKITE PRIE ŽIEMOS!
n6-

Kit

Pirkite

Alumininę skalbiamąją mašiną

Pasirinkite Peoples Krautuvėse

MAYTAGkaldras ir blanketus Peoples Krautuvėse ir sutaupinkite veik 
pusę kainos!

$10 vertės avies vilnų kaldra, pilno didumo, satinu
dengta ...........................................................................
$3.75 vertės, pilno didumo kaldros parinktos bovelnos, 
gražiai dengtos ................................................... ................
$5.75 vertės, dalies vilnų blanketai, 70x80 dvigubo didumo 
įvairių spalvų, dabar ............................................................
$14.50 vertės 100 nuoš. vilnų blanketai, 70x80 dvigubo
didumo, įvairių spalvų

Kambario Setai

$49.75

/

4 Mastcrpiecc—

8-lube Balkite

Nauji Atwater 
Kent

$5.88
$1.97
$3.48
$9.85

Tikrai gražus setas, kokį norėsite turėti savo namuose. Stipriai 
padarytas iš riešuto veniro ir gumwood. Stalas išsitiesia iki G pė
dų. Kėdės turi Jacųuard paduškaites. lai yra augštos rūšies setas, 
nežiūrint kad mes jį parduodame tik $49.75

ir žinokite, kad jus turite geriau
sią skalbiamą mašiną, kokia iš
dirbama. Kam kažkur ieškoti 
Maytag? Ateikite j Peoples Krau
tuves. Kainos šių skalbėjų visur 
vienokios, bet Peoples Krautuvė
se bus jums parankiau, gausite 
mandagesnį patarnavimą ir leng
vesnius išmokėjimus. Kaina tikro 
Maytag alumininio skalbėjo, nau
jo, vėliausio modelio,y j 170 
Frederic skalbėjas, išdirbamas 
&žpa±.. $127.50

Pigiausia kaina musų istorijoj tokio

už

Specialė Kaina ant Naujų

Balkite Radios
puikus Radio $225.

a $135

^/llcaz.ar

Alcazar ar EagleNauja R. C. A
Karpetų ValytojaiRadiola 33 rasinnKimui oauo. piiKO, ar zei- 

svo parceliano, vėliausio styb'aus, 
$uį40...:e.rtS8........... $98.50

Kombinacijos Gasinis pečius ir 
ibudavotas virtuvės šildytuvas. 
Pasirinkimui balto, pilko, ar žel-

$98.50
Augštos rūšies Karpetų Sviperiai, 
$3.50 vertės, kol jų E 4 QE 
išteks, tik už ..............

Puikiausis setas markete už
£Zkain’..‘ik $54.00

Radio setas pilnai įrengtas su
Š’ku’'"........ $99.00

Šis naujausias 3 šmotų miegamojo kambario setas didelės kokybės. 
Padarytas iš riešuto veniro ir gumwood. Pilna lova, skrynia ir 
dreseris. Geriausias darbas, gražiausias užbaigimas. Pamatykite 
šį bargeną šiandie. Aprybotas skaičius. Specialiai 14 CCC E A 
metų sukaktuvėms, 3 šmotai ...................................

SCREEN-GRID RADIOS
Pilnai {rengti puikiuose kab
inetuose, kaina C* 1 O f? 
be tūbų

^/llcazar
Naujausios mados sek
lyčioms šildytuvai da- 
baj* parsiduoda labai 
žemai. Pasirinkim a s 
skirtingų išdirbys č i u 
r.ž.Są $39.75

Pietų Setų bargenai 
$30' vertės, 100 šmotų pietų 
setas geriausio 75
$15 vertės, 50 šmo- QA
tų pietų setas
32 šmotų, $7.50 vertės, nau- 

Sų “|,alv"..... $3.98

Seklyčios Seto
šis gražus 3 šmotų Velmo Chase Mohair seklyčios setas yra pa
darytas musų pačių dirbtuvėje, gero ir stipraus darbo, apverčia
mos paduškaitės. Kadangi jis yra padarytas musų dirbtuvėje, tai 
mes galime jį parduoti už mažiau kaip pusę regu- fl* 4 AQ CA 
liarės vertės, tik už ............................................... ......

Naujos mados
Atwater Kent

Štai musų Metinio Išpardavimo vertės 
Rekordas.
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ne tik ateinančiai jurų nusiginklavimo konferencijai! 
Londone, bet ir nepalyginamai geresnės sąlygos tarp
tautinės taikos ir demokratijos stiprėjimui visame pa
saulyje. . ’

■ ■■■—............... . ...... —■ 1
KANADIEČIŲ LAIKRAŠTIS 

------ f
Jau ir Kanadoje lietuviai ėmė leisti savo laikraštį!
Tikrką gavome pirmą “Kanados Lietuvio” numerį. 

Tai yra mėnesinis, Toronto mieste, Ontario provincijo
je, nedidelės žmonių grupės leidžiamas šafirografuotas 
(nuo rašomos mašinėlės rašto atmušamas) žurnalėlis.

Iš pirmo numerio matyt, kad “Kanados Lietuvio” 
leidėjai yra nepaprasto gabumo ir puikių norų žmonės. 
Kitą kartą pakalbėsime apie tą leidinį plačiau.

Sveikiname naują lietuvių laikraštinės šeimynos 
narį!

Ketvirtadienis, sp. 24, 1929

GRIUVO FRANCUOS VALDŽIA

Antradienį tapo nuverstas ministerių kabinetas 
Francijoje, kurio priešakyje stovėjo Aristide Briand. 
Iš to, kas balsavo prieš valdžią, nuomanu, kad ją nuver
tė socialistai ir kitos kairiosios partijos. Prieš valdžią 
padavė savo balsus 100 socialistų, 103 radikalai, 15 kai
riųjų radikalų ir 11 republikonų socialistų. Prie jų pri
sidėjo da ir kelios dešimtys pačių dešiniausiųjų atstovų.

Reikia manyt, kad socialistai ir radikalai balsavo 
ne prieš patį Briand’ą, kuris yra gana pažangus žmo
gus ir daug pasidarbavęs pasaulio taikai, bet — prieš 
jo talkininkus valdžioje.

Briand’as, kaip žinoma, užėmė ministerio pirmi
ninko vietą prieš keletą mėnesių, kuomet iš valdžios pa
sitraukė Raymond Poincarė, per daugelį metų vadova
vęs Francijos reakcininkams. Ponui Poincarė išėjus iš 
valdžios, visi kiti ministeriai betgi pasiliko savo vieto
se, tik Briand’as prie savo užsienio reikalų ministerio 
portfelio gavo dar antrą “džiabą” — premjero. Tuo 
budu, kaip Francijos laikraščiai sakė, buvo pasilikęs 
“Poincarė kabinetas be Poincarė”. Jisai susidėjo dau
gumoje iš centro ir dešiniųjų partijų atstovų (išimant 
tik pačius dešiniuosius). Tarp jų buvo įsimaišę ir dve
jetas ar trejetas liberalų.

Toks kabineto sąstatas visai neatitiko parlamento 
sąstatui, kadangi parlamente daugumą sudaro kairio
sios partijos. Jei parlamentas iki šiol pakentė tokią val
džią, tai daugiausia tik dėl jos užsienių reikalų minis
terio ir premjero Briando, kuris krašto užsienių politi
ką vedė kairiųjų partijų kryptim, o užsienių politikos 
klausimai per pastaruosius mėnesius nustelbdavo visus 
kitus reikalus.

Bet galų gale Francijos socialistams ir radikalams, 
matyt, nusibodo turėt reikalą su valdžia, kurios daugu
ma tik iš bėdos pritardavo savo vado politikai; ir par
lamentas, susirinkęs po vasaros atostogų, davė jai 
“saktį”.

Išreikšdamas nepasitikėjimą valdžiai, parlamentas, 
be abejonės, nenorėjo pasmerkti tuos susitaikymo su 
Vokietija žinksnius, kuriuos atliko Briand’as, o tiktai 
norėjo išmesti iš valdžios atžagareivius, pasilikusius nuo 
Poincarė laikų. Labai galimas daiktas, kad į naująjį ka
binetą Briand’as vėl įeis, kaipo ministeris pirmininkas.

Šis Francijos valdžios puolimas tikrumoje reiškia 
poincarizmo puolimą.

Kas Per Vienas Yra Tas 
Jeronimas Plečkaitis?

SOCIALISTAS GAL BUS FRANCIJOS PREMJERU

Musų aukščiaus išreikštoji nuomonė apie Francijos 
valdžios krizio prasmę pasitvirtino greičiaus, negu mes 
tikėjomės. Iš Paryžiaus jau atėjo žinia, kad naujam 
ministerių kabinete, dėl kurio sudarymo dabar eina de
rybos tarpe politinių partijų, vėl gal dalyvausiąs Bri
and’as, kaipo užsienių reikalų ministeris.

Pranešama dar įdomesnis dalykas, būtent: kad mi
nisterio pirmininko vietą gal užimsiąs socialistas Paul 
Boncourt, ir kad valdžia susidėsianti vien iš kairiųjų 
partijų koalicijos — t. y. iš socialistų, radikalų ir libe
ralų.

Paul Boncourt yra “dešiniosios” srovės vadas Fran
cijos Jungtinėje Socialistų Partijoje. Jisai nuo seniai 
stoja už socialistų dalyvavimą valdžioje kartu su kai- 
riomsioms buržuazinėms partijoms. Dauguma Franci
jos socialistų tečiaus šitokiam Boncourt’o nusistatymui 
buvo iki šiol priešinga.

Jeigu Francijos socialistai dabar įeitų į valdžią, tai 
reikštų, kad Boncourt’o pozicija paėmė viršų partijoje 
ir kad Francijos socialistai rengiasi eiti tuo pačiu keliu, 
kuriuo nuo revoliucijos laikų eina Vokietijos socialde
mokratai.

Socialistui atsistojus Francijos valdžios priešakyje, 
pirmą kartą istorijoje susidarytų tokia padėtis, kad 
trijų svarbiausiųjų Europos kraštų ministeriai pirmi
ninkai butų, tuo pačiu laiku, Socialistinio Internaciona*- 
lo nariai. Dabar jau dvi galingos valstybės Europoje 
turi socialistus premjerus: Anglija — MacDonaldą ir 
Vokietija — Hermann’ą Mueller’į. Na, o kai kurie pa- 

. sakoriai bando įtikinti žmones, kad socialistų įtaka pa
saulyje “smunka”!

Paėmus Francijos valdžią i savo rankas socialis
tams ir radikalams, susidarys daug palankesnė dirva

(Tęsinys)
Fašistą taktika visiškai 

pašalinus Plečkaiti

Pašalinus Plečkaitį, fašistų 
taktika link socialdemokratines 
emigracijos ir jos požeminio 
veikimo tuoj pasikeitė, , kas 
šiandien visai suprantama, nes 
fašistai Plečkaičio asmeny nu
stojo nepakeičiamo kontrolie
riaus, informavusio juos apie 
politinį veikimą emigracijos ir 
dalinai Lietuvoj. Pradžioje jie 
pradėjo siųsti begales šnipų į 
socialdemokratinės politemigra- 
cijos eiles, kad tie • prisidengę 
politemigrantais, kaip norius 
galėtų įeiti į požeminį veikimą. 
Bet kai Vyk. Komitetas keletą 
šnipų radikalei likvidavo ir kiti 
pabūgo eiti — tuomet fašistai 
nežinojo kas daryti. Reikia pa
žymėti, kad tuo laiku Voldema
ras su Smetona išleido ir savo 
drakonišką įstatymą prieš so
cialdemokratus. Ar tas įstaty
mas buv6 išimtinai išleistas tik 
dėlto, kad iš organizacijos tapo 
pašalintas Plečkaitis ir fašistai 
nustojo kontrolės — nesiimu 
tvirtinti, nes man atrodo, kad 
tam buvo ir daugiau priežas
čių. Bet kaipo faktą, fašistų 
taktikos pakitime pašalinus 
Plečkaitį reikia pažymėti siųs
tas Vilniaus kraštan ginkluotas 
fašistines bandas, kurių tikslas 
buvo užmušti priešaky LSDOU. 
stovinčius asmenis. Musų lai
mei tos bandos neatsiekusios 
savo tikslo pakliuvo į Lenkijos 
policijos rankas ir atidengė sa
vo misijų “paslaptis”. Pamatę 
fašistai, kad ir tuo keliu eida
mi jie nieko neatsieks ir neiš
keis sau naudingo Plečkaičio 
emigracijos priešakiu—jie grie
bėsi naujos šlykščios ir labai 
gudriai užmaskuotos provokaci
jos.
Paskutinis Plečkaičio ir Vokle- 

marc-Musteikio žygis
* Po visų tų mėginimų ir Pleč
kaitis ir Voldemaras su pro
vokacinių planų specu Mustei
kio buvo atsidūrę situacijoj be 
išeities. Esu daugiau, negu 
tikras, kad tik tos 'išeities su
radimui Plečkaitis šią vasarą 
lankėsi ir Latvijoj ir Vokieti
joj, kaip aukščiau minėjau. Nė
ra abejonės, kad tose kelionėse 
Plečkaitis tarėsi su labai patiki
mais Voldemaro agentais dėl 
reikalingų Voldemarui “nesu
griaunamų argumentų” besiar
tinančio j Tautų Sąjungos ru
dens sesijoj, apie Plečkaičio 
prestižo pakėlimą socialdemo
kratinės emigracijos tarpe ir 
apie paėmimą priešfašistinio ju
dėjimo kontrolės į savo rankas.

Kad fašistinės politikos už
kulisiuose šią vasarą “tartasi dėl 
dviejų kiškių nušovimo iš kar
to—negali būti jokių abejonių, 
ką dar kartą pabrėžiu. Ir štai 
kodėl. Kvaila ir avantiūristinė 
Voldemaro užsienių politika 
jam davė smūgis po smūgio nuo 
pat jo viešpatavimo pradžios. 
Tie nepasisekimai užsieny, kar
tu buvo ir smugiu jo diktato
riškam viešpatavimui krašto vi
duje, apie ką galima spręsti net 
iš pačių fašistų nepasitenkini
mo Voldemaru ir ruošimo įvai

rių intrigų prieš jį. Norint 
Voldemarui pakelti savo presti
žų. ir «avo laimėjimais nustelbti 
pavojingus, pašonėj niuriančius 
konkurentus, kuriems asmeniš
kai įgriso klausyti Voldemaro 
ir kurie norėjo, kad jų kiti 
klausytų—savo pozicijų sustip
rinimui jam būtinai reikėjo 
bent su kokiu nors moraliu 
“sukcesu” grįžti iš Ženevos 
Kaunan. Nes krašto viduje, 
Voldemaras po to, kaip padaręs 
sui vokiečiais prekybos sutartį 
negavo žadėtos paskolos—jokių 
stebuklų padaryti negalėjo. O 
dar keliolikos demokratijos ko
votojų nužudymu jis vistiek ne
būt savo pozicijų sustiprinęs, 
nes panašų įsakymą gali duoti 
ir kiti konkurentai į Voldemaro 
sostą. Taigi beliko visas viltis 
dėti į Ženevą. Bet Ženevoj su 
tuščiomis rankomis ir kvailo
mis “notomis” vargu bau gali
ma buvo kas nors padaryti, kad 
grįžus Kaunan herojų. Reikėjo 
“nesugriaunamų argumentų”, 
kuriais tas viltis būt buvę ga
lima paremti. O tuos “nesu
griaunamus argumentus”, kaip 
pradžioj .straipsnio minėjau, 
Voldemaras tikėjosi pasiga
minti Plečkaičio pagalba ir to
kiu budu nušauti vieną kiškį 
sau. Antrą kiški, kaipo kom
pensaciją Plečkaičiui už padė
jimą nušauti pirmojo kiškio— 
Voldemaras pažadėjo padėti nu
šauti pačiam Plečkaičiui, nes 
nuo to priklausė Plečkaičio to
limesnis likimas ir su tuo Vol
demaras su Musteikiu, tur būt, 
rišo viltis, paimti socialistinį ir 
demokratinį liaudies veikimą 
per Plečkaitį savo kontrolėm 
Nors to antrojo kiškio nušovi
mas tegalėjo būti menkai tik
ru, bet Plečkaitis turėjo su tuo 
sutikti, nes fašistai jį butų pri
vertę jei jis butų priešinęsis. 
Negali būti abejonės, kad ant
rąjį kiškį nušauti buvo planuo
jama sekančiai.

Faktas, kad Plečkaitis su sa
vo apmulkintais šalininkais ruo
šėsi LSDU. organizacijos konfe- 
rencijon, kuri turėjo įvykti Vil
niuje 7 ir 8 rugsėjo. Į tą kon
ferenciją visi emigrantai dėjo 
labai daug vilčių, nes joje buvo 
nusistatyta išaiškinti aktua
liausieji klausymai. Tai žinojo 
Plečkaitis o per jį fašistai, ku
rie negalėjo likti abejingais tai 
konferencijai. Jiems buvo svar
bu, kad Plečkaitis padarytų į ją 
savo įtakos, o jei gerai pasiseks, 
kad ir vėl iškiltų kaip vadas. 
Bet kaip? Norint to tikslo pa
siekti, reikėjo būtinai, kas nors 
padaryti prieš konferenciją, 
kad jos metu būt galima pa
traukti bent šiek tiek skaitlin- 
gesnę dalį emigracijos saviep 
tokiais pat “nesugriaunamais 
argumentais” kaip kad Volde
maras. To tikslo atsiekimui 
buvo surasta np visai kvaila iš
eitis. Aišku, kad Voldemaras 
netik pažadėjo leisti, bet liepė 
padaryti kokį nors Lietuvoj 
“revoliucinį darbą”, kurs iš 
vienos pusės butų tarnavęs “ne
sugriaunamais argumentais” 
Voldemarui, o iš kitos Pleč
kaičiui. Po to “revoliucinio 
darbo” areštavus porą eilinių 
Plečkaičio palydovų, kaipo liu-

Washington, D. C. — Premjeras Ramsay MacDonald (po kairei) ir Lloyd H. Marvin, 
George Washington universitet.0 prezidentas. Tas universitetas suteikė MacDonaldui teisių dak
taro garbės laipsnį.

dininkų, pačiam “vadui” butų 
kaip norins leista pabėgti ir 
viskas būt buvę padaryta taip, 
kad ir lapė nebūtų lojusi. Bet 
tie bičiuliai skaudžiai apsiriko. 
Musų laimei jų planus pirm lai
ko suardė Rytprūsių darbinin
kai pastodami kelią “revoliu
cionieriams” ir jiems nepavyko 
nušauti nė vieno zuikio. Prie
šingai. Daug benorėdami jie 
nieko nepasiekė, o kartu ir sau 
sprandus nusisuko. Voldema
ras išgirdęs Ženevoj apie Pleč
kaičio areštavimą, tur būt, bu
vo trenktas kaip perkūno ir 
užmiršęs “nesugriaunamus” ar
gumentus ir svarbias akcijas 
pardūmė Kaunan. Bet jau buvo 
per vėlu.

Kuomet aš baigdamas rašyti 
šį straipsiiį sužinojau apie Vol
demaro kabineto “dimisiją”, 
man tuoj buvo aišku, kad ta
me Voldemaro atstatidinime ar
ba geriau pasakius nuvertime— 
svarbiausią vaidmenį turėjo 
suvaidinti Musteikis, kuris ne
galėjo nežinoti apie Plečkaičio 
santykius su Voldemaru ir ku
ris gavęs patirti, kad paskuti
nė provokacija nenusidavė, nu
tarė pasinaudoti su savo bi
čiuliais proga ir padaryti galą 
Voldemarui, kurio diktatorišku- 
mas link savo kolegų ministe
rių, kuriuos jis nesivaržydavo 
išvadinti asilais, šiaučiais, mul
kiais ir t. t.—buvo tai krau
gerių šutvei įgrisęs iki gyvam 
kaului. Be to fašistai bijodami 
skandalingos kompromitacijos 
dėl galimos paaiškėti nenusida- 
vu’sios provokacijos - pašalin
dami Voldemarą, formalei, nu
siėmė nuo savęs atsakomybę už 
galimas pasekmes. /

Galų gale išėjo taip, kad Vol
demaras su Plečkaičiu perdaug

II !■ I I II ........................  Į

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.
—r---------------------------------

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

22, 23 ir 24
Bus rodoma visas kalbanty

sis paveikslas

“Madame X”
dalyvaujant

Ruth Chatterton, Lewis Stone 
Raymond Ilackett

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
“Lookout Below”

Kalbančios žinios.

užsikandę abu paspringo ir nie
ko nepelnė. Priešingai. '“Varg
šas” Voldemaras veik tris me
tus siurbęs liaudies kraują at
sidūrė net blogesnėj padėty už 
savo bičiulį Plečkaitį: liko be 
buto ir dabar suka galvą, kaip 
jį surasti. O kas liečia Pleč
kaitį, kuris užbaigė savo kar
jerą Rytprūsiuose kalėjime — 
tai pažangiajai Lietuvos visuo
menei po paskutiniojo jo žy
gio, galutinai paaiškėjo, kas 
per vienas yra Jeronimas Pleč
kaitis, kurį fašistai lig šiol taip 
reklamavo. Manau, kati po to 
Plečkaitis įsitikino, jog puodas 
vandenį neša, iki ąsa netrūks
ta. Ąsa jau nutruko. Reikia 
tikėtis, kad ir puodui ankščiau 
ar vėliau bus sulig jo “nuopel
nų” atsilyginta.

Tuo reikalu tars dar žodį re
voliucinės demokratijos kovoto
jai, kurių pasiakavimu ir at
sidavimu niekšingiausiai speku
liuodamas Plečkąjtis manė “pa-

Budweiser Barley- 
Malt Syrup yra VIENŲ MIEŽIŲ 
SALYKLAS-Moltas. Nėra jokių pi
gesnių priemaišų-jokių fillerių, jo
kių pridėčkų, jokių dirbtinių spal
vų, jokio dirbtinio skonio. Štai ko
de! jis laimėjo didžiausį užgirimų 
milionų vartotojų.

Kad pagerinti skoni ir maistingumų 
jūsų duonos, keksų, sausainių, donatsų, 
etc., vartokite kepant Budweiser Barley- 
Malt Syrup. Pardavinėjamus grosernin- v 
kų ir pardavėjų visur.

ANHEUSER.BUSCH —ST. LOUIS

Barley-Malt Syrup
WESTERN SALES CORPORATION, Distfibutorim 
1525 Newberry Avė. Tel. Canal 7051 ChicagoJIl.

---------------- -------------- -------------- ' 4-^= 

daryti” karjerą. Jų realus žo
dis bus be apeliacijos.

—Pranas Ancevičius. \ 
1929 IX. 21. 

(Pabaiga)

Pasipelnė $8,000 
i

Banditai apiplėšė Berwy»e 
gražnų krautuvę. Išnešė brang- 
menų $8.000 vertės.

n—■ . .... ............... i -i

i Ar Inkstai Daro Jums T 
Nesmagumų? !

"Mano inkstai darė man nesmagumu. 
Skaudėjo nugarą, buvau nervuotas, silpnas 
ir ligotas,” sako Mr. Geo. Leavitt, Sumett, 
Hansas. "Aš vartojau Nugą-Tone ir dabar 
jaučiuosi stipresnis ir sveikesnis. Aš ma
loniai rekomenduosiu Nuga-Tono visiems, 
kurio turi silpną ir nuvarginta sistemą”.

NugAiTpne yra suteikusios tikrą palaimų 
dėl tų, kurie nuolat buvo silpfit ir išblyškę. 
Jos suteikė daugiau energijos silpniem* ir 
nervuotiems vyrams ir moterims, taipgi su
teikė ramų ir atšviežinanti miegą, kurio ne
galėdavo miegot. Nuga-Tono pataiso apeti
tą ir virškinimą. Prašalina pūslės ir inks
tų nesmagumus į keletą dienų, daugelyje 
atsitikimų prašalina užkietėjimą, gasus iš 
vidurių ir žarnų, svaiguli, padaugina silp
niems svarumą. Nuga-Tono atšviežina jė
gą dėl visų kūno organų, jos yra parduoda
mos vaistinėse su garantija, kad suteiks ui- 
ganėdinimą. _
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Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai
Ha-

Rid-

Peter Bisdorf. 1441 Maple 
Avė., Hamilton, Ohio.

Chas Hussey, R. R. 5, 
milton, Ohio.

VVarren G. Bisdorf, 807
gelavv Avė., Hamilton, Ohio.

Fred Resch, 625
Hamilton, Ohio.

L. Nordyke, 2612
Zion, 111.

Wilbur Hazlett, 
Pa.

N. E St

Elisha Av.,

Alliosville,

pasitenkinimu kas ant- 
klausosi lietuviško pro- 
per radio .iš WLS ste

grupė klausytojų pp.

Gerbiami Tamstos, —
Siunčiame širdingus ačiū už 

puikius programus, kurie mums 
labai patinka. Butų malonu ir 
toliau girdėti lietuviškų daine
lių ir šokių. Jie mums primes 
na tėvynę Lietuvę. prigimtu, 
kraštą.

Su pagarba, P. Jurkunienė, 
Youngstovvn, Ohio.

« ♦ ♦ .

Gerbiamieji, —
Daugelis Detroito lietuvių su 

dideliu 
radienį 
gramo 
ties.

Musų
Kučinskų namuose labai įverti
na šias “Naujienų” ir p. Sudri
ko pastangas.
Vincas Gumbris, Detroit, Mich.

♦ ♦ ♦

Gerbiamos “Naujienos”, —
Mes klausomės lietuvių radio 

programų. Labai gražiai balsas 
pasiekia mus.

Aš myliu lietuviškas daineles. 
Ale aš norėčiau, kad butų pa
dainuota “Pavasarį žaliame sod
ne žydi rožės ir radastai”.

Tai yra graži daina. Be to, 
“Du broliukai kunigai, du bro
liukai kriedai, o aš viena varg
dienėlė griebiu šieną.”

Su pagarba, Jurgis Biliau.s- 
kis, Chicago, 111.

* * ♦

Gerbiamos “Naujienos”, —
Reikia tarti jums širdingus 

ir gerus linkėjimus už suren
gimą Lietuvių Valandos per 
radio. Mes užsisakome vietą iš 
anksto pas pp. Aleliunus, 3227 
Auburn avė., kad galėtumėm 
pasiklausyti.

Jie yra “Naujienų” skaityto
jai ir linksmi žmonės. Taigi 
mes visi tariame širdingai ačiū 
dąinininkėms ir dainininkams, 
kurie dalyvauja ir dar dalyvaus 
programuose. Musų širdingas 
ačiū p. Bijansko orkestrui. Taip 
puikiai skamba lietuvių liaudies 
muzika. Gerbiama musų ponia 
Saurienė dainavo labai gražiai.

Lauksime ateinančio antra
dienio. —K. G. Urnezte, Chica
go, III.

—xxx—
“Naujienoms”, —-
Noriu pranešti “Naujienoms”, 

kad praėjusia radio programas 
mums labai patiko. Tos dienos 
dainelės ir muzika tiesiog širdį 
veria, neatsibostų klausytis per 
naktį.

Taipgi tariame visai “Naujie
nų” Administracijai širdingą a- 
čiu už surengimą gražaus pro
gramo iš soties WLS., taipjau 
p. Budrikui ir Majestic korpo
racijai.

Mes norėtumėm, kad dar pa
dainuotų šias daineles: “Ant 
marių kranto Palangos mieste
lis” ir “Kur bakūžė samanota.” 
Už tai busim dėkingi, šios dai
nelės yra puikios.

Mrs. Anelė Dudonienė, Chica
go, III .

sueina kaimynai pasiklausyti 
“Naujienų” pramogų.

Visi klausomės atydžiai ir gė- 
rimis programų. Skaičius lan
kytojų antradienių programų 
vis didėja. Ateityje prašome 
parūpinti daugiau kėdžių, kad 
kiekvienas atsilankęs turėtų 
kur atsisėsti.

Kuomet “Naujienų” progra
mai pasibaigs, tai lietuviai tu
rės didelį nuostolį. Butų ge
rai, kad “Naujienos” ir kiti 
bendrai susiorganizuotų ir tęstų 
progranius.

A. A. Vasiliauskas, Chicago, 
III.

---- XXX-r-

liuli

136,

—XXX--
Gerbiamos “Naujienos”,—
Nuoširdžiai dėkoju už tuos 

ietuviškus programus. kurie y- 
ra rengiami Tamstų pastango
mis. Jie yra labai įspūdingi. 
Užtai turite aukštą garbę sau 
ir tautai.

Su pagarba, Alex Giaczas, 
Chicago, III.

’ —XXX—
Gerbiamoms “Naujienoms”,—
Mes turime tikrą party ant

radienių vakarais. Į musų taje- 
rų krautuvę, 4071 Archer Avė.,

Earl \Vilkcrson, Piper City.
III.

J. Donovan, 512 Ames Avė., 
Ind.

H. F. Paine, 1629 N. Maple 
St., Decatur, III.

James DeBush, 412 Warring- 
ton St., Danville, III.

J. B. Soott, 600 N. 21st Avė., 
Hopewell, Va.

John B. Wesatt, 1211
St., Richmond, Va.

• Gari R. Erickson, Box
Gildersleeve, Conn.

O Jeffeies, 6123 Prospect Av., 
Little Rock, Ark.

C. K. Baker, R. F. D. 3, Kim- 
bolton. Ohio.

Ilerbert Beisner, Valencia Ap- 
to Salina, Kansas.

J. H. Groseclose, Box 1526 Co- 
ehurn, Va.

Walter Minor, R. F. D. 7, 
Pittburg, Kansas.

M. D. Frommeyer, 359 East 
King St., York, Pa.

'Lester Manger, 309. 3rd St.,
Fulton, N. Y.,

Carrie A. Davis, 1541 Third
Avė., Watervliet, N. Y.
A. O. Dahlby, Mayville, N. D.J

L. M. Flugekvam, Park Ri- 
ver, N. D.’

Erląnd Blomųuist, R. 1. Box
31, Kulm, N. I).

Charles Rice, Adams, N. D.
W. C. Fait, Fingal, N. D.
J. Dipper, 320 Louisa Avė., 

St. Louis, Co. Mo,
C. E. Watson. R. 2, Osborne, 

Kansas.
Wm. Haynes, Box 101, Rr. 

Upton, N. Y.
V. C. Robert, 67 Grand Avė., 

Johnson City, N. Y.
B. M. Wa$<iier, 156 School St.» 

Indiana, Pa.
F. H. Youna 5427 Oakland

St., Philadelphia, Pa.
Paul Prange, Washta, Iowa.
Ray Moats, R. 1, Pittsburg, 

Kansas,
J. A. Parker, M. D., 315 Lee 

Bldg., Kansas City, Mo.
J. J. Leary. 63

Binghamton, N. Y.
C. E. Rower, 614

St., Albany, N. Y.
Mr. F. Cambell,

St., Lettsdale, Pa.
A.x L. Kramer, 210Skin- 

nirt apt., Grand Forks, N. D.

“Man patiko jūsų programas 
šią naktį” (t. y. 1 spalių)... J. 
B. Scott, Kopewell, Va.

—XXX—
“Nors nesupratau antradienio 

programo žodžių, bet muzika 
buvo puiki”..., Miss Bose 
tile, Cleveland, Ohio.

—xxx— 
“Klausėmės programo.

mes esam amerikonai, bet lietu
vių valanda mums buvo labai 
įdomi”... F. C. Coventry, Oak 
Piark, III.

(Bus daugiau)

Gen-

Nors

savo “čeką”, būtent skyrių 
Maskvos “čekos”. Bet šis Bi
lligo liudymas į teismo rekor
dus nebuvo it/auktas.

Kiek Billigo kaltinimuose yra 
teisybės, sunku pasakyti.

Atiduoti grand džiurės komu
nistai 
Neis 
rich.

Areštuoja automobilis- 
/ tus

Mary St

Providence

156 Borad

Maholėkit siųsti mums radio 
žurnalą, apie kurį paskelbėt per 
radio valandą spalių 1 d... Pa- 
velykit mums išreikšti padėką 
už tokius programus...” Mrs. 
E. L. Edgeroly ir Mrs. Bernice 
Bearce, Auburn, Maine.

—xxx—
“Girdėjau programą Jūsų lie

tuviškos muzikos ir jis man pa
tiko labai... Clemens C. Kessler, 
Foreston, Minn.

--XXX--
“Svetimtaučių programai la

bai įdomus”... Mrs. I. Donavan, 
Hammond, Ind.

--XXX--

yra: C. A. Hathaway, 
K j ar, S. Milgrom, F.

Grūmoja džiurei

Bo-

Policija pradėjo vajų, kad 
įpratinti* Chicagos automobilis
tus sustoti ties šviesomis 
“stop”/ Per 24 valandas areš
tuota 824 šoferiai.

Audra Chicagoj

CHICAGOS 
ŽINIOS

William Doody yra teisiamas. 
Vienas iš džiurės, vardu Henry 
Jonassen, 639 N. Laramie st., 
gavo laišką, kuriame grumoja- 
ma jam, jeigu jisai neduosiąs 
kaltinamajam “sųuare deal”. 
Jonass'eno namą daboja polici
ja.

Smarkios vilnys išplovė įvai- 
vietose ežero pakrančio 

visam plote nuo South 
Kenoshos.
jacktų, laikomų 

kituose pru- 
krantą arba

riosj 

smiltis 
Chicago i

Tuzinas
Jackson Parke ir
duose, išmesta į 
paskandinta.

Nutraukė vėjas 
tį, kuria gabefiTa gasolinas, nuo 
vilkusio ją laivo. Abelnai, pa
daryta nemažai žalos.

Penki komunistai ati
duoti grand džiurei

Penki Chicagos komunistai 
atiduoti grand džiurei. šeštas 
pasiųstas kalėj iman atsėdėti 
piniginę bausmę.

Sakoma, išimti varantai areš
tuoti dar 11 komunistų. Vardus 
tų, kuriems varantai išimti, po
licija slepianti, 
kad jų tarpe 
dali.

Skundą ant 
vęs koks ten
vęs komunistų partijos narys. 
Tasai Billig kaltinąs komunis
tus, kad jie kankinę jį, ba nu
žiūrėję jį esant slaptu valdžios 
agentu. Taipjau, pasak Billigo, 
Chicagoj komunistai turintys

bėt spėjama, 
esąs Louis Eng-

komunistų pada- 
Irvin Billig, bu-

Trįs dienos kosulio yra 
jum pavojaus ženklas

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimta liga. Jus galit ji tuoj sustabdyti 
su Creomulsion, pienuotu creosotu, 
kuris yra priimnus gerti. Creomulsion 
yra medicinos išradimas dvigubos 
naudos; jis palengvina ir gydo plė
vės uždegimą ir sulaiko bakterijų 
daugėjimą.

Iš visų žinomų gyduolių, creosotas 
yra pripažintas didelių medicinos Ži
novų kaipo geriausias gydytojas nuo 
kosulio, šalčio ir bronchito uždegimų. 
Creomulsione randasi, apart creosoto, 
kiti gydanti elementai, kurie paleng
vina ir gydo plėvės uždegimą ir su
stabdo peršėjimą, kuomet creosotas, 
paimtas i vidurius, dasigauna j krau
ją, užpuola ligos centrą ir sustabdo 
bakterijų daugėjimą.

Creomulsion yra užtikrintas gydy-' 
mui kosulio nuo šalčio, bronchito, ir 
mažesnius bronchito skaudėjimus, ir 
yra geriausias atbudavotojas kūno po 
šalčių ar flu. Pinigai gražinami jei 
nepagelbsti po naudojimui sulyg nu- 
rodimo. Reikalauk’ pas savo aptieko- 
rių. Siųsk kuponą dykai sampeliui.

[
’ 5104?
CREOMULSION Co., Atlanta. Ga.
Atsiųsk dykai bonkutę Creomulsion 

nuo užsitęsusio kosulio po šalčiui. 
Vardas ...............................................
Gatvė ................................................ ;
Miestas ..................  Valstija .......Viena bonkutė šeimai. Rašyk aiškiai

CREOMULSION

CHEVROLET SIX
the Car of Universal Appeal!

« ♦ ♦
Raymond Dooley. 3435 Jack

son Blvd., Apt. 1 Chicago, III.
Ben Korpan 744 Ayres Ct., 

Chicago, III.
I)r. L. P. Ravenscrofn, Win- 

field, Kansas.
.1. M. Toronsend, R. R. 4, 

Humboldt, Kansas.
George Krukones, 2136 W.

23rd PI., Chicago. III.
Irene Nedoma, 214-1 S. Cuy- 

ler Avė., Bervvyn, III.
Gustav Charlson, 7837 South

Hermitagc Avce., Chicago, 111.
George Jennings, 1021 So.

Harvey Avė., Oak Park, III.
R. Banks, 408 N. Marion St..

Carbondale, III.
Arthur A. Liehnert, 5874 Fo- 
rest Glen Avė., Chicago, 111.

J. Ward, 5549 N. Lincoln 
Avė., Chicago, III.
Adeline Baruch, 2511 South
Whipple St., Chicago, 111.

M. L. Kaser. 1011 George St., 
Chicago, III.

R. D. Weaver, 5513 Flournoy 
St., Chicago, III.

Thomas Lapszys, 921 W. 31st 
PI., Chicago, III.

Margaret Schoemaker, 2300
N. 73rd Ct., Elmvvood Park, III.

E. L. Hcrner, Gettysburgh.

NUO Sausio 1 d. daugiau kaip milionas šimtas ir tris 
dešimt penki tūkstančiai šešių cilinderių Chevro

let automobilių liko pagaminta. Suprantama, tai yra 
didžiausias industrinis pasisekimas. Bet tai yra dau
giau, negu tai. Tai yra didelis publikos užgyrimas 
Chevrolet nusistatymo progresui: išdirbinėti kokybes 
automoblius, kurių dezainas apima kiekvienų galimų 
ypatybę progresyvės inžinierystės... kurių gražumas 
yra skirtingas, pažymėtinas ir patenkinantis... kurių 
patvarumas yra užtikrinamas geriausių medžiagų ir rū
pestingu išdirbimu... ir kurių kaina yra taip žema, kad 
jie butų prieinami dideliai daugumai žmonių. Mes nori
me, kad jus žinotumėt, jog šis nusistatymas reiškė iš
vystymų Chevrolet Six—moderninio, visiems patinkan
čio karo. Mes norime, kad jus žinotumėt, jog Chevro
let padarė prieinamais kiekvienam ir visur visus pato
gumus švelnaus, šešių cilinderių veikimo. Ateikite šian
die!

Check /
Price for Price
Value for Value

ROADSTER ... •525 
PHAETON .... •525 
COACH . . .... '595 
COUPE .. .... *595

SPORT COUPE. ’645
SEDAN............. *675
ThvIMPERIAL ĮŽAK 
SEDAN............. OVD
Allprlcetf. o. b.factory, 

Flint, Michigan
Coneider the dellvered price as vrell a* the liet (f. o. b.) 
price when cpmparing automobll* valuee. Our dealers 
dellvered price* Include only authorlzed charOea for 
frelght and dellvery, and the charge for any additional 

accesaoriea or fiuancing desired.
*

Dabar yra

Chevrolet turi lietuvių

Fred Gurnetl, Lytton, Iowa.
Vernon I. Cummins, 1936 

Menton VVichita, Kansas.
James Webb, Manchester, Ky.
V. B. Filson, 575 Woodland

Avė., Lexington, Ky.
Everett C. White, Main 

North Bervvick. Me.
Mr. J. W. Davis, W. 6th 

Crookston, Minn.
C. S. Schuell, 1355 W. G.

Dės Moines, Io\va.
J. P. Smith, 507 Balto Avė., 

Cumberland, Me.
L. Paiilsen, Wisconsin Vete- 

rans Home, Wis., Box 95.

St.,

Chevrolet Nacionalė Demonstravimo Savaitė.
AtĮankykit Arčiausį Chevrolet Vertelgą 

departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas; kitus Chevrolet ver
telgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

8OUTU— (Contlnued) 
Aahlaod Avė. Motor Sale* 
5486-42 S. Ashland Avė. 

Norman M. Barron Chevrolet 
Sale* 

2330-43 W. lllth St. 
Bauman Chevrolet Sale* 

8516-20 Archer Avė. 
Caley Brother* 

10638 8. Mlchlgaa Avė.

NORTH 
Uptown Motor* Corporattoa 

4850 Broadreay
We*cott-Schonlan Company, Ine. 
1345 Chlcąro Avė., Evanetoa 

Albany Park Motor Sale* 
3103 Lawrence - Avė.

Blameueer-Egtin Chevrolet Sale* 
Nllee Center, III. 

De* Plainee Motor Co. 
De* Plainea, III. 

Mllwaukee Avenue Motor Bale* 
2504 Mlhvaukee Av*.

WEST 
Smart Chevrolet Company 

La Grange, 111. 
Plainee Vallcy Motor Halei 

UI.

WE8T—(Contlnoed)
West Auto Bale* 

2682 Washlngton Blvd. 
Drlje Motor Sales

SOUTH
F. L. Crawford Motor Hale* 

8321 Cottsce Grovo Avė. 
Wltte Motor Bale* 

Blae sland, III.
Bchuller A Hafner Chevrolet Co.

4741 Cottage Grove Avė.
Bpooner Motors.

Harvey, III.

McManu* Motor
6711 S. We*tern ___

Mlehlgan Avė. Chevrolet Co..
2284 S. Mlehtfan Avė.

Nleburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avė. 

A. J. Ooaterbeek Motor Co. 
7541 8. Halsted 8t.

Orme Bro*. & Sheets Motor
6522 Cottaye Grove Avė. 

Ruperior Motor Sules 
6043 8. Halsted St.

Help Chevrolet Company
8622 Commcrclal Avė.

Warme Motors, Ine.
Chicago llelghts, III.

Argo Motor Company 
8211-15 Archer Avė.. Argo, 

Voung A Hoffman 
1700-11 W. 05th St.

ATEIKITE— PASIVAŽINĖKITE ŠIUO SENSACINGU ŠEŠIŲ 
CILINDERIŲ AUTOMOBILIU

Ino.

Bale* 
Av*.

Co.

IU.
Dės

6528 Roosovelt Boad, Oak Vark 
George W. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jaekson Blvd. 
Elinvvood Vark Motor Co. 

Elnnvood Park, III. 
Flvek’s Bale* H Service 
2432-40 S. Kedzle Avė. 
Kecnan Chevrolet Sale* 

8328-28 W. 22d St.. Cicero, IU.
King Motor Sale* 

Maywood, III. 
Lewls Auto Bale* 
3400 Ogden Avė. 

Morray Service & Motor Co. 
H52 Madison St., Oak Park, III. 
Bay O ’Connell Motor Company 

4625 W. Miullson St.
Harry M. Kcld Motor Company 

8818 W. North Avė. 
Koosevelt Motor Hales 
3838 Ilooscvelt Kond 
K, .t N. Motor Balęs 

6827 Ogden Avė., llertvyn 
Taylor Chevrolet Sale* 

Melroše Park, IU.
E. H. Fleck & Company 

Hiiišdale, IIUuols



NAUJIENOS, Chlcago, UI. Ketvirtadienis, sp. 24, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

— ■—II

Lietuviškas progra
mas per radio

Pereito sekmadienio vakare, 
klausantis per radio Įvairios 
muzikos, netikėtai užtikau lie
tuvišką programą iš stoties 
WHFC (Cicero stotis, 1310 ki- 
locycles). Programas tęsėsi nuo 
9 iki 10 vai. Sumanytojas ir 
rengėjas šio programo, kaip 
paaiškėjo, yra .L F. Budrikas, 
kuris užlaiko didžiausią radio 
krautuvę Chicagoje. Progra
mas ypatingai buvo gražus ir 
įdomus, susidedantis iš dainų 
ir orkestro. Kas šiandie nenori 
gėrėtis musą didžiausio artisto 
Juozo Babravičiaus dainavimu? 
Ir šiame programe (nors iš re
kordą) girdėjome sekančias 
Babravičiaus dainas: Karvelė
li, Plaukia sau laivelis, Mamy
te, Naktis svajonėms papuoš
ta, Visur tyla.

Už tokio programo suren
gimą p. J. F. Budrikas užsi
tarnauja didelio kredito. Teko 
patirti, kad tie programai iš 
tos pačios stoties WHFC bus 
duodami kas sekmadienį nuo 
9 iki 10 vai. vakaro.

— V.

Roseland
United Lithuanian Bldg. and 

Loan Association

Tai jau senai gyvuojanti 
Roselande Spulka, apie kurią 
visai mažai nekuriems yra ži
noma ir apie kurią laikrašty 
gal niekam nepasitaikė skai
tyti.

Man pasitaikius progai su ne- 
kuriais Spulkos veikėjais išsi
kalbėti apie spulkos veikimą, 
sužinojau, kad spulka gerai 
gyvuoja. Prie jos priklauso daug 
žymesnių Boselando biznierių, 
profesionalų ir šiaip žymesnių 
Hoselandiečių.

šiemet spulkos kapitalas 
25% padidėjo. Direktoriai esą 
pasiryžę šiemet išparduoti £000 
akcijų (šėrų) ir tuo budu pra
plėsti spulkos veikimą.

Spulkos raštinė randasi adre
su 10756 So. Michigan Avė. 
Direktoriai laiko susirinkimus 
kas antradienio vakarą rašti
nėje. Spulkos valdyba yra: J. 
Podžiunas, prezidentas; W. 
Krištcff — vice prezidentas; 
J. J. Grigula ,— kasierius, B. 
A. \Vaitches — raštininkas, J. 
P. Waitcbes — advokatas-pa- 
tarėjas. N.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio repeticija bus pėtny- 
čioj'3 Strumilo svetainėje. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi ar
tistai kviečiami susirinkti.

Valdyba.

|l
 Ne kosėk! ji

Gaukit greitą pageltą nuo 
tų skaudžių, draskančių 
kosulių. Sustabdykit 6el- IBI 
dinantj kutenimą su /M| 
Severa's Cough Balsam. Zfltfl 
Motinų ir vaikų tavo- (M 
ritas per 50 metų.

Jūsų aptiekininkaa ___ 
turi jų. Dviejų dy- /■■

k džių. 25c ir 50c.
Severa^B 

cough balsam

JONIŠKIEČIŲ L K. KLIUBO
Rožinis Balius

. — įvyks —

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

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

Cicero
, 

Apsivedė p. Baltas
_______

Kazys Baltas pa vyliojo į Chi- 
cagą p. Simanavičięnę, arba, 
po tėvais, Akviliną Slavinskai- 

jtę.
Jiedu apsivedė rugsėjo 21 

, dieną š. m. šliubą ėmė Crown 
Point, Ind. šliubas duota be 
bažnytinių prietarų.

Jaunavedžiai apsigyveno Chi- 
'cagoje, adresu (>410 Filis avė.

Nusilsriau aplankyti pp. Bal
tus. Spalių mcn. 19 dieną tai 
ir padariau. Pp. Baltai gyvena 
puikiame flate. Pilnai paten
kinti ženybiniu gyvenimu. Ma
tyti, kad ponia Baltienė puiki 
yra ne tik kaip moteris, bet 

j ir kaip šeimininkė. Flatas už- 
i laikomas pavyzdingai, šeiminiu- 
Ikė pati pasipuošusi ir turi ky
ko dar įvairių rankų darbelių 

' padirbti.
Mums su p. Baltu šnekučiuo

jant, p-nia Baltienė pagamino 
puikią vakarienę. Ir iš vaka
rienės buvo matyti, kad p. Bal- 

t yra ir šio amalo žinovė.
Linksma darosi, kad mano 

mylimas draugas, p. K. Bal
tas, sutiko sau tokią puikią gy
venimo draugę. Taigi linkiu 
pp. Baltams ilgo ir laimingo 
gyvenimo. Kazys.

ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeities ir 

dabarties 

čikagiečiai priešingi gelžkeliui

Reikia pasakyti, kad Čikagos 
tėtušiai pasirodė labai priešin
ėj gelžkeli tiesti. Jie bijojo, kad 
gelžkelis nenukreiptų biznio iš 
Čikagos i kitas vietas.

Argumentuota, kad pagal 
i gelžkeli išdygsiu sodžiai ir mies
teliai, o gal ir miestai. Gi Čika
gos gatvės žole apaugsiančios.

Kada išgirsta, jogei f armė
nai perką numatomam gelžke
liui tiesti šėrus, tai juos gąs
dinta, kad traukiniai Įbaugin
siantys jų karves, o tatai su- 

, mažins pieno kiekį.
Čikagos miesto taryba atsi

sakė duoti leidimą statyti mies-
• te gelžkelio stotį. Leista tik 
' pravesti laikini bėgiai, kad at
gabenti vagonus ir lokomoty- 
į VU 3. ,

Nuomonė pasikeičia
Gelžkelis Galena and Chica- 

go Union visgi tiesta. Ir kada 
užbaigta pirmasis tarpas, jis 
tuojau pradėta naudoti. Pasiro
dė greitai, kad jis ir pelno duo
da. Vieniems metams praslin
kus po to, kai jis tapo atidary
tas, jo pajamos siekė per me
tus kuone 24 tūkstančius dole
rių. Antrieji metai davė pelno 
(gross’) $9,000 mėnesiui.

Čikagos tėtušiai suprato, kad 
jie padarė klaidą. Mat, bizniui 
gelžkelis nepakenkė. Priešingai: 
jisai traukė miestui daugiau 
biznio. Leista pastatyti mieste 
ir gelžkelio stotis. Tai buvo vie- 
nb aukšto medinis namas. Ki
tais metais pastatyta antras 
trobesio aukštas.

Ir iš šio antro aukšto gelžke
lio prezidentas, sėdėdamas prie 
lango, per “spektyvą” žiūrėda
mas, laukdavo traukinius prisi
artinant. Tuo laiku, mat, nebu
vo dar nė telegrafų, nė telefo
nų, kad pranešti kada trauki
nys apleido artimiausią stotį ir 
kada jisai pasirodys mieste. O

kadangi nebuvo nė tokių tro
besių. kokie yra šiandie, tai 
prezidentas galėdavo pamatyti 
traukini net už šešių mylių.

Kiti gelžkeliui
P850 metais šis gelžkelis pa

siekė miestelį Elgin. Tai buvo 
kokių 40 mylių toluma, čia, su
sidūręs su Illinois Central gelž- 
keliu, jisai perkirto jį. 1854 
metais jis Įėjo į Galeną.

1852 metais senieji bėgiai 
(trijų colių pločio ir trijų ket
virtadalių colio storumo) tapo 
nuplėšti, o jų vietoj padėti 
nauji bėgiai pavydalu raidės 
“T”, kokie daug-maž ir šiandie 
naudojami.

1855 metais pravesta telegra
fo linijos.

Cnicago ir Milwaukee gelžke- 
liu traukiniai pradėjo bėgioti 
1854 metais.

Michigan Central gelžkelio 
pirmas traukinys atbėgo Čika
gon 1852 metais.

1859 methis susitvėrė Chica- 
go ir Northvveštem gelžkelio 
kompanija. O 1864 metais ši 
kompanija susijungė su Galena 
ir Chicago Union. Tai buvo pir
mas didžiausias gelžkelių jungi
nys. Susijungusios kompanijos 
kontroliavo 860 mylių bėgių.

Ilgą pasaką trumpai papasa
kojus, vos keleto metų begiu 
Čikaga susilaukė net šešių gelž- 

i kelių. Ji tapo gelžkelių centru, 
kuriuo pasilieka ir iki šiai die- 

l"ai-
Čikaga augaI

Ačiū gelžkeliams Čikagos gy
ventojai, kurie seniau turėjo 
išbūti dvi savaites’ kelionėje, 
kol pasiekdavo Nev Yorką, 
dabar galėdavo nuvykti New 
Yorkan i dvi paras.

Ir kas svarbiausia — gelžke- 
liai teikė Čikagai vis naujo biz
nio. O su bizniu augo ir gyven
tojų skaičius. 1852 metais Či
kagos gyventojų skaičius siekė 
38,733, o jau sekančiais, tai 
yra 1853 metais, miesto tėtušiai 
suskaitė net 60,662 gyventojus. 
Augimas ištikrųjų buvo nepa
prastas. 60 nuošimčių gyvento
jų priaugo Čikagai tik vienų 
metų bėgiu.

Pirmoji gelžkelio nelaimė
Reikia .pasakyti, kad tarpe 

gelžkelių toli gražu nebuvo koo- 
peravimo. Kompanijos, kaip sa-

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija 

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

— Sekretorius T. Rypkevičia.

Bijūnėlio Choro, NoHh Sidėj. n» 
mokos įvyks Humboldt Parke vidu
rio Parko svetainėj, penktadieny, 
spalio 25 d., 7:30 vai. vakare.

— Valdyba.
--------------------C—

Amerikos Lietuvių Daktarų Drau- 
§ijos mėnesinis susirinkimas atsibus 

palių 25 d., Penktadieny, 8:30 vai. 
vak., Universal State Bank Kliube, 
814 W. 33rd St.

Meldžiame . būtinai pribūti susirin- 
kiman, nes daug svarbių reikalų 
laukia išsprendimo.

Dr. A. L. Graičiunas, sekrt. 

VYRAI!
' Pasitarkite su Dr. Ross, dykai, apie bile ligą ar 
silpnumą.

Geriausi Amerikos ir Europos metodai yra var
tojami gydymui chroniškų, nervų, kraujo, odos, in
kstų, pūslės, šlapumo ir privatinių ligų. Jo specia- 
lis gydymas dėl vyrų, kurie kenčia nuo lytinio 
silpnumo atgaivina stiprumą ir jėgą silpnų organų.
Vaistas 914, pagerintas 606 už $5

M ROSS ^s garsus Europos vaistas, bendrai su Dr. Ross 
Specialistas specialiu gydymu, išgydo sifilį, skaudulius ir krau

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

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

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

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street 

kampas Monroe Street, Crilly Building. Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto, kambarys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl fnoterų. -

25 METAI ŠIAME NAME.
Valandos: Kasdie 10 iki 5. Nedaliomis 10 iki 1. Panedėliais, Seredo- 

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

koma, “nakino” vienos kitas. 
Jei reikėdavo kur vienam gelž
keliui perkirsti kitą, tai nežiū
rėta nieko. Ir štai 1853 metais 
prie Grand Crossing susikūlė 
du traukiniai. Tai buvo pirmoji 
didelė gelžkelių nelaimė. Aštuo
niolika pasažierių užmušta, o 
40 sunkiai sužeista.

čikagietis.

Rožių žemė
Kaip kilbasnikas tvėrė chorą.

Pasitaikė vienai dienai išlikti 
iš darbo. Einu Michigan gatve 
ir sutinku senos kontrės parapi- 
joną. Klausiu kaip einasi jam. 
O jis atsako, kad labai bizi esąs.

—Na, kas per darbymetė — 
nustebau.

—Purendavo j ome garažą, rei
kia viskas prirengti, išklynyti, 
tai turėsime savo soborą... lietu
viškai jus vadinate katedra, ar 
kaip. " \

Na. nutempė ir mane jis į tą 
garažą. Ir ištikrųjų, vieta atro
dė į garažą. Susėdome ant 
benčių. Mano parapijonas ėmė 
pasakoti apie vargus, kuriuos 
užkrauna ant jų kilbasnikas. 
Sako: '

—Ar matai, draugei, kiek čia 
yra darbo, kiek išlaidų. Vis au
kauk ir aukauk, ir galo nėra. 
Dar neištenka tų visų draugijų, 
kurios jau yra pritverta. Da
bar pasikvietė mokytoją iš Chi- 
cagbs chorui. '

—Na, o kur Pečiukaite? — 
paklausiau.

—Nagi gavo kiką — atsakė 
oarapi jonas.

—Kaip tai? Už ką?

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 metų 

amžiau*
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedų jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.
» -L-r '

SustingimaM: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Ęxpcllerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
umdi nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expelleri sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

—Palauk, papasakosiu. Koks 
mėnuo laiko atgal galinu žino
ti iš draugo, kad turiu būti pas 
kilbasniką, nes esąs svarbu? 
reikalas. Negali juk priešintis, 
turi klausyti.

Nuėjau paskirtą dieną. Ra
dau jau kitus belaukiančius. Vi
si ramiai sėdėjo, tik pats kilbas
nikas tai buvo gerokai paėmęs 
ant drąsos, kaip sakoma.

Už keleto mihūčių kilbasni
kas, pažiūrėjęs į mus, prabilo: 
“žinote ką?” Mes visi tylime. 
O jis kalba: “Vaikų choro mo
kytoja Pečiukaite turi būti pa
šalinta. Jos vieton turi būti 
pakviestas kitas.”

Mes negalėjome priešintis. 
Visi sutikom. Komisijon pa
kviesti kitą ir aš patekau. Nie
ko nelaukę sekanti vakarą trau
kiam pas nužiūrimą mokytoją. 
Kaip tik radome jį namie.

Įėję vidun pranešėme jam, 
kad esame iš Rožių žemės ir kil- 
basųiko atsiųsti pas jį, idant 
pakviesti vaikų chorą mokyti. 
\tsakė mums jis, kad nenorįs 
mokyti vaikų chorą.

Gavę tokį atsakymą,’ sugrį
žom vėl pas kilbasniką. Rado
me ji dar nemiegantį. Vienas 
iš komisijos paaiškino, kad mo
kytojas neapsiima mokyti vai
kų chorą.

Porai dienų praslinus, vėl tu
rėjome susirinkimą, tai ve ką 
kilbasnikas mums užgiedojo: 
“Eikite ir pakelkite visus tuos, 
kuriuos aš dvejetas metų atgal 
pasiunčiau miegoti už pečiaus. 
Dabar juos pabudinkite ir su
darykite chorą, o tada vėl pra
neškite mokytojui, kad jau cho
ras yra ir susideda iš 48 mie
gančių.”
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Į LIETUVIŠKAI
j Radio Programas
i

| Per Radio Stotį

| WHFC
= 228:9 metrų arba
== 1319 kilocycles

| Ketverge, G v. iki 6:30 v. vakare 
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i .'
= Programą duoda
as& < 1

į Jos. F. Budrik, Ino.
I Radio Krautuvė
S 3417-21 So. Halsted St.

/

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

Victor, etc.

Š Tel. Boulevard 4705

Tai šitaip pasakojo senos 
kontrės parapijonas. Musų pa
sikalbėjimą pertraukė įėję du 
žemaičiai P. ir A. pabaigti suo
lus dirbti. Gal butų mano pa
rapijonas ir daugiau ką papasa
kojęs, bet pamatęs žemaičius, 
jisai nutilo, o už valandėlės pra
dėjo juos girti už gerą ir nemo
kamą darbą ir paklusnumą kil- 
basnikui.

Taigi dabar Rožių žemėje jau 
gyvuoja kilbasniko choras iš 48 
miegančių. —Rep.

Ežeras padarė daug 
nuostolių

Audringos Michigan ežero 
vilnys pastarosiomis pora die
nų padarė didelių nuostolių ne 
tik Chicagai, bet ir kitiems pa- 
ežerio miestams. Nuostoliai, vi
si bendrai suimti, seikiu kele
tą milionų dolerių.

Vakar atidaryta laukas orlai
viams prie Glenview. Laukas 
ir Įrengimai kaštuoja $3,000,- 
000.

Praparčių taksai
Už 1928 metus Town of Lake apie- 
linkėj nuo 39-tos gatvės iki 87-tos, 
nuo State iki Cicero. Knygos jau 
prirengtos

L. Karvauskas, buvęs deputy asse- 
sor mums praneša, jog turite, tuojaus 
susižinoti dėl savo praparties taksų, 
neatidėliojant iki...paskutinei. diengi,. 
nes liko tik tris dienos. Aš jums 
priduosiu sumą jūsų taksų. Atsineš
kite su savim savo seną taksų bylą 
Į p. Vlodarskio ofisų. 1660 W. 47th 
St. kasdien ir taipjau pirmadieny j 
ketvirtadieny ir šeštadieny vakarais 
iki 9 vai. vakare.

Nuo šalčio - Alkali- 
nizuokit Savo Si

stemą
Daktarai visur prirašinėja šį 

naują gydymą nuo šalčių; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

Pradėki t kai jus jaučiate be
siartinantį šaltj. Paimkit šauk
štuką Phillips Milk of Magnesia 
stikle vandens, ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

šalčiai sumažina alkalinumą 
jūsų sistemoje, štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yra alkali nękenksmingoj, skys
toj formoj. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali
numą jūsų sistemai.

Per penkias dešimt metų šis 
malonus alkalinas buvo garsus 
kaipo prieš-rugštinis vaistas. 
Daktarai prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia; ligoninės j j 
vartoja; milionai žino, kaip jis 
pašalina surugusius vidurius, 
gasus, nevirškinimą ir kitus 
perdaug rūgščių-simptomus. Vi
sos aptiekos jį rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnais nu
rodymais platiems jo vartoji
mams.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. IL 
Phillips nuo 1875 m.
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Tarp Chicagos

SLA. 6-tas Apskritis 
rengia basbolinin- 

kams pokilį

Busiantį šeštadienį, spalių 
26 <L> X v. v., Mildos svetainėj 
Apskritis rengia gražų pokilį 
pagerbimui savo energingų 
sportinirtkų-besbolininkų. šios 

rųšies parengimas yra pirmuti
nis SLA. organizacijoj, todėl 
visai netenka abejoti, kad jis 
bus pasekmingas. 260 kp. jau
nuoliai, kurie sportu yra pla
čiai žinomi vardu Marųuetts 
Maroons, ir 344 kp., kuri tar
pe jaunimo žinoma, kaipo Uni- 
versal Lodge, visi nariai ir na
rės nekantriai laukia šio vaka
ro, kuriame puikiai pasilinks
mins ir gražiai praleis laikų 
tarpe rinktinio jaunimo.

Šiame vakarėly bus įteikta 
taurė (Loving Cup) tam jauk
tai, kuris yra laimėjęs dau
giausia losiu pereitų sporto se
zonų. Be to, bus įteiktos dova
nos pavieniams atsižymėjusiems 
lošėjams.

Programo dalis bus taipgi 
labai įdomi, nes šį reikalų tvar
ko komisija, susidedanti iš jau
nuolių.

Programo numerių sąrašas 
ir dalyvių sąstatas yra laiko
ma slaptybėj, vienok man pa
vyko išgauti iš komisijos šiek 
tiek žinių. Programas susidės 
iš šešių kavalkų, būtent: dai
nos solo, bus duetų, kvartetų, 
pianos solo, smuikas ir dar kai 
kas nepaprasto. Tai parodo, 
kad programas bus labai gra
žus ir įdomus, o po programo 
bus šokiai, kurie tęsis iki sek
madienio ryto. Prašome tėvus, 
kuopų veikėjus ir šiaip gerus 
lietuvius iš visų Chicagos apie- 
linkių paraginti savo jaunimų 
atvykti į kalbamų pokilį, ku
riame jis turės progos susipa
žinti su inteligentišku jauni
mu.

Šiam pokiliui rūpestingai pri
rengs nepaprastai skania vaka
rienę musų gerbiamos, pasižy

mėjusios sumaniais darbais 
SLA. 208 kp. veikime ponios 
Jonaitienė, M. Misevičienė ir 
Šuolienė, padedant musų en
ergingam pramogų rengimo ko
mis. pirm. p. J. Vaišvilui.

Norintieji įsigyti tikėtų pra
šomi kreiptis į pp. Vaišvilų, 
Boyce-Pečiukaitį, Kaulų, Tama- 
šiuna-Tamas ir Apskr. pirmi
ninkų, Universal State Banke.

Kviečiu Apskr. valdybos ir 
komisijos vardu.

. Geo. J. Stungis, 
Apskr. Pirm.

thony Schnukas, pitcher and 
manager the most totai base 
trophy. His totai of thirty- 
seven gavę him a comfortabįe 
lead over his nearest compe- 
titors Rusgis, Brownus, and 
Royce all tied with thirty-one.

These three excelled the 
the others būt only by a shade 
as the following bating aver- 
ages will show and Gr. 260 is 
just as proud of the ręst of <the 
boys.

RANKING

1929 Roster

Baterių aptarnavimas 
Phone Boulevard 2854 

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

metų $6.95.
3647 So. Halsted St. Chicago, III. 

Lietuvis savininkas.

Graborial

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

/'

The English Column

Marųuette Murmurs
REM4N1SCENĮJES

The World’s Series has been 
played, won and lošt; and the 
sport enthusiasts’ attentions 
have been divented to football 
and other sports nevertheless 
the forthcoming Sixth Dist. S. 
L.A. Baseball Banųuet shall 
bring back vivid memories of 
the baseball field and reward 
those that distinguished them- 
selves theron.

A great number of fans have 
purchased tickets to see the 
Marųuette Maroons famous 
baseball team from Gr. 260 of 
the S.L.A. presented with the 
silver trophy emblematic of 
baseball supremacy for the 
year 1929. The occasion pro- 
mises to be a gala one and on 
the eve of the affair ‘tis only 
fiting that the merits of the 
individual team members be 
given recognition.

Pete Brownus the hard hit- 
ting outfielder carried off the 
batting honors with a neat .415 
average vvhich secures for him 
the leading hitter trophy.

Harold’ Knopp, pitcher ex- 
traordinary waų voted the moŠt 
vahiable player trophy by his 
teamates in recognition of his 
talented playing and all around 
value to his team for that sun- 
ny smile heartened the boys in 
many a jam.

The faculty of pounding out 
extra base hits wins for An-

Name
1. D. Brownus

AB H. Pct.
53 22 .415

2. A. Schnukas 55 22 .400
3. C. Rusgis 56 21 .375
4. A. Royce 65 23 .353
5. A. Stang 36 11 .305
6 P. Proncketis 37 11 .297
7. C. Rozmin 44 13 .295
8. J. Macas 21 6 .285

8. T. Trandell 49 14 .285
9. H. Knopp 12 7 .583

10. R. Maier 11 5 .454
11. B. Simonas 16 4 .187
12. 'S. Godlewski 22 4 .181
13. M. Bortscheller 4 2 .500
14. H. Best 4 2 .500
15. C. Yunites 1 0 .000

Team Avbrage .342
Won Lošt Pct.
12 3 .800

Gamės Played 15
Manager: Anthony Schnukas

.Captain: Costek Rozmin.
—A. R.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, O. D.

Mum patarnavimai fl
laidotuvėse ir kokia- i
tne reikale visuomet 
esti sąžiningas ir na- W 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidų aliai- 
kymui įkyria. J|

3307 Aubum Avė. 
chicago. ill. .

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akiu įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimai da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietu.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589 ———o-

Rez. 6600 South Arteslan Avenur 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 4257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

-------- - ---------------------- —■ ---------------------------------------------------

Telefonas Boulevard 1939

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. 111

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8200

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Baisa muo to jas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiem* ' reika
lam!. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III, 
Tel. Victorv 1115

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CR1RURGAS 

Saite 246, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pieta - o-------

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1806 So. Ashland Avė.
VALANDOSl

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo lt Iki 1 

3265 So. Halsted St.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 0 

Nedėlioj nagai sutartį ------- o-------

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pieš

Telefonu* Canal 0454 4

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

S. D. LACHA VICZ

Bridgeportas
Lašiniai iš Lietuvos

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

Taip pat galėsite gauti iš 
Lietuvos įvairios rųšies labai 
skanių Biftft^ ‘saldainių; gin
taro karolių, brasletų, špilkų ir 
kitokių dalyl/jiių. Užlaikau taip
gi saldžio medaus ir gardžių 
grybų. Krautuvė kasdien atda
ra iki 9 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 vai. iki 4 po pietų. Vi
sus kviečiu atsilankyti.

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

Chicago, III. 9 
Tel. • Victory 6122 

(Apg.)

MIRTIES SUKAKTUVĖS
FRANCIŠKUS TELECKIS

Lietuvis Graborius ir 
. Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

> dinti.
Roosevelt 2515-2516

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R, BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Westcrn Avenn* 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Telefonas Yardi 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. 1 ZOLP t
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St 
d, '

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 40 Ct

Telefonas 
Cicero 8724

Canal 0084

Dr. K. NUKKAITIS
Optometristas

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

nuo 6:80 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

Lietuviai Gydytojai

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Aienue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. 

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Narna telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Phone Lafayette 5820
DR. J. A; PAUKŠTYS

DENTISTAS
( X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Ofiio Tel. Victory 6898
Rez. Tel Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą*

Specialistai moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

L GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

” A. A. OLISF-
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir, Subatos vakarai*.

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

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

mirė sausio 21 d„ 1925 m, gi
męs Lietuvoj, Kauno Rėdyboj, 
Kražių parapijoj, Pabutkalnių 
kaime.

Taipgi
JUOZAPAS VILIUŠIS 

mirė kovo 21 d., 1927 m., gi
męs Lietuvoj.

Spalio 26 d., 1926 m., 8 vai 
•yto atsibus gedulingos pamal

dos už velionių sielas, šv. Kry
žiaus parapijos banžyčioj, o po 
pamaldų giminės, draugai ir 
pažįstami kviečiami atsilankyti 
i namuH po numeriu 4601 So. 
Paulina Street, o 2 vai. po piet 
iškilmingai kūnai bus perkelti 
į lotų šv. Kazimiero kapinėse. 
Kunigas atiduos paskutini pa
tarnavimų, o po iškilmių vėl 
visi prašomi j namus 4601 So. 
Paulina Street.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugiškų 

patarnavimų
< OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5/6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Lieka nuliudusi,

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

patarnavimas dienų 
ir naktj.

Chas.
Syrewicze Co.

Gmboriai ir 
Baizamuotojai 

1344 Š. 50 Avė. 
CICERO, ILL.

Moteris, Mikolinų Teleckiene- 
Viliušienė ir vaikai.

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

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, Maplevood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiio ir Rez. Tel, Boulevard 5913

DR. A. J. BERTAS!!
8464 South Halsted Street

Ofiso valandoi nuo 1 iki 8 po pieta 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

*201 So.tk W.IUr.

TjrTšrZmuidzmas
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

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 0

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolpli 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

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

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1 

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 rvt«. Tel. Republic 9600 
vTw71«jfkAUŠKAŠ 

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

Tel. Prospect 3525.

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai. 1

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI . 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS t

4447 So. Fairfield Avęnue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRįŪS 

8201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKk
Gydytojas ir 

' Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 įld 8 vakare. 
Sakmadieniaii nuo 10 iki 12.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubo*

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Dr. J. A. Roth
Gydytojas-Chirurgas 

Vyrų ir moterų ligos 
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Tel. Huinboldt 6484

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

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. I-a Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8607
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas 
Advokatas

134 North I-aSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Ix>cal Office: 1990 S. Union Avų, 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Programas 
per Radio

kokią porą tokių numerių, kaip 
“Nemuno vilnys“? Nežinau, 
kiek darbo reikia, kad šitokius 
numerius prirengti, bet žinote 
kaip sakoma: “Kas kam skau
da, jis apie tai ir kalba”. Taip 
ir aš kalbu.

Bendrai imant, 
ką pasakiau šio 
džioje: man 
centas per
WLS, pasirodė ypatingai 
pat iškas, čikagietis.

triksa 
fondą 
aukas

jie sumanė ir įsteigė 
aukoms rinkli. Renka 
Rusijos lakūnams lauk-

šešto

pastebės, kad p. 
yra ne lietuvis, 

teisinga. Bet neuž-

Tai jau klausėmės ir 
lietuvių koncerto per radio ant
radienio vakare, spalių mėn.
22 dieną.

šis programas pasižymėjo 
nepaprastu simpatiškumu. P-no 
Brunvaldo dainos, p-lių Stra- 
domskaitės ir Skeberiutės due
tai, p-lčs Staniuliutės ypač pas
kutinioji daina ir “Nemuno vil
nys” sudarė ypač minėtinus nu
merius.

Gal kas 
B run valdas 
Pastaba bus
ginčijamas yra faktas, kad p. 
Brunvaldas buvo programo pa- 
žyba, kad jis puošė jį. Dėdami 
pastangas savo parengimus pa
daryti įdomesnius, ir kiti Chi
cagos lietuviai kviečia neretai 
svetimtaučius daliai programo 
išpildyti.

Norisi tarti nuoširdų ačiū p. 
Brunvaldui, kad jisai neatsisa
kė padainuoti per radio lietu
viams ir, žinoma, visiems, kurie 
klausėsi šio koncerto.

Be to, pirmosios dvi p. Brun
valdo dainos, nors latvių kalba 
dainuotos, buvo kaip lietuviš
kos. Jos parodė artimo gimi
ningumo lietuvių melodijoms, ir 
jiegu jos butų buvusios dainuo
tos lietuvių kalba, tai butų iš- 
rodžiusios kaip tikri lietuvių 
sielos kuriniai.

Paskutinioji p. Brunvaldo 
daina buvo rusiška, iš operos 
“Kniaz Igor“. šioje dainoje p. 
Brunvaldas turėjo progos pa
rodyti ir parodė savo balso gra
žumą ir nepaprastai ištobulintą 
dainavimo techniką.

Kam yra tekę klausytis ge
resnių dainininkų, tam, manau, 
ypatingai patiko ši daina. Ir 
kaip liuesai ji danuota, kaip 
lengvai, su kokia reikšme! Well, 
taip gali dainuoti tik profesio
nalas dainininkas. Ir ne bet 
koks dainininkas.

Programo skelbėjas, A. Žy
mantas, pranešė, kad p. Brun
valdas duos koncertą lapkričio 
22 dieną liuli House salėje. 
Manau, kad ue vienas girdėju
sių jo dainavimą antradienio 
vakare, pasistengs būti tam 
koncerte. Nes išklausyti ištisą 
tokio daininiko koncertą yra 
aukščiausios rųšies malonu
mas.

P-lė St. Staniliutė antradie
nio vakarą dainavo solo kelias 
čluina.s. Labiausiai pa>til<o mai» 
paskutinioji jos daina. Savo

tiška jėga išreikšti, interpre
tuoti dainą, koki tai ypatinga 
energija.

“Dži”, kaip sakoma, bet jau 
duetai p-lių Stradomskaitė ir 
Skeberiutės tai tikrai butų bu
vę malonu klausyti per visą 
naktį. O gaila: 
tik porą dainų, 
jau aš norėčiau 
musų šaunausias
kaip p. Steponavičių, šių pro
gramų tvarkytoją, kad jos ir 
ateinantį antradienį ir kitus pa
dainuotų. O jeigu panaitės ne
sutik'! ų, tai patarčiau panaudoti 
diktatūrą. Manau, kad daini
ninkės neįsižeis šitokiais mano 
“patarimais”: žinote, diktatūrą 
madon įvedė “draugai” Leninas, 
Mussolini ir Voldemaras —di
džiai garbinti ir dar garbinami 
žmonės.

“Nemuo vilnys”—orkestro iš
pildytas numeris. Jam tenka 
pirmenybė instrumentalės mu
zikos numerių tarpe. Kai kurie 
iš musų, susirinkusių paklausy
ti koncerto, šoko, kaip pp. Bi- 
jansko-Siteponavičiaus 
ras grojo šokius, 
mirsiu “Nemuno 

Gal būt, kad 
numerio (t. y.
nys”) padarė visą orkestro dar
bo dalį įdomesnę, įvairesnę. Ar 
nebūtų galima ir sekančiuose KwkįulesIl./kunrten'iuril - -------
programuose duoti, be šokių, po

jos tedainavo 
Kaip kas, bet 
prašyti taip 

dainininkes,

orkest- 
Bet aš neuž- 

Vilnių . 
įterpimas šio 
“Nemuno vil-

pakartosiu, 
rašinio pra- 

antradienio kon- 
radio, iš stoties 

sim-

Roseland
Bankietas.

Pereitą šeštadienį įvyko 
sevičienės bankietas. Jį suren
gė jos duktė paminėjimui mo
tinos gimimo dienos. Duktė 
daug darbavosi, kol surengė to
kią šaunią vakarienę ir supra
šė tiek daug svečių.

Svečiams dar visiems nesu
sirinkus, pradėjo muzika gro
ti. Aš ir nemokėdamas šokti, 
beveik pirmas pradėjau šokti. 
Bet atsiminiau, kam man čia 
šokli dar senus kaulus teks 
kratyti, o jie ir taip gauna 
progos pusėtinai privargti dar
be. Tad atsisėdau ir dairaus, 
kas bus toliau.

Nagi,/ bežiūrint pradėjo rink
tis svečiai. Tiek jų prisirinko? 
kad manau, jog nebebus vietos 
ir atsisėsti. Bet šaunios gaspa- 
dinės parūpino pakankamai

S ta'

Tavorščiai, jus nesulauksite 
lakūnų tol, kol bus pinigų drau
gijų ižduose ir kol žmonės au
kaus j usu triksams. Mat, ta- 
vorščianis. parupo traktoriai. O 
kaip čia senai pirmoje vietoje 
buvo sakoma, kad Rusijai rei
kalingiausia yra plytos? Tam 
tikslui turėjote įsteigę fondą, 
net ir agentus siuntėte į Ru
siją plytnyciai surasti. Dabar 
nebesigirdi apie plytnyčią ir 
fondą. Ar jau pranyko pinigai?

Kada aš nukvitinau duoti pi- 
! nigus tavorščianis, tai jie ma
nęs nebeprašo ir nebeaiškina 
tų “svarbių“ reikalų “judėji
mui“. Jeigu aiškintų, aš jiems 
tiesiog pasakyčiau, kad jų tas 
“judėjimas“ yra ne kas kita, 
kaip tik raudonas biznis.

>;t ’c ❖

Pas vieną lavorščių atmin
tis yra, kaip pas zuikį. Visi 
dar atsimena, ksd pereitais me
tais 
bą. Buvo atsakyta į jo šmeiž
tus, 
nesiliovė

Pusžemaitis,

Pusžemaitis šmeižė Kliu-

skuba su va-

vakarienę, jos 
prie stalo. Sve-

tS.večiai, kurie jaunesni ir 
liaunesnes kojas turėjo, tie šo
ko, kiti kalbėjos apie kasdie
ninius nuotikius. Tokioje vie-/ 
toje ir tarp visokių pažiūrų sve
čių laikas ėjo nenuobodžiai. O 
gaspadinės tik 
kariene.

Prirengusios 
paprašė svečius
čiai susėdo. Nutilo kalbos, tik 
žvanga lėkštės. Rengėjos pami
nėjo kokiu tikslu surengtas ban
kietas. Vakarienė buvo gera, 
galėjo sočiai prisivalgyti kas 
tik norėjo. Tokią vakarienę 
prirengti brangiai kaštavo, bet 
kadangi Slasevičienės duktė 
pusėtinai pasidarbavo, tai ji vi
sas lėšas apmokėjo, dar moti
nai nupirko radio. Motina la
bai dėkinga, kad jos duktė jai 
pasidarbavo. Dabar galėsianti 
klausytis Lietuvos Valandos 
programų, WLS. stoties Chica- 
gcj. Stascvičiai visiems žinomi 
žmonės, jie turi paveikslų ėmi
mo studio 108 gatvėj. 

>!« ♦ *
Tavorščiai laiko savo gara

žo langus užlipinę popieriais. 
Tuo tarpu jie vaikščioja gat
vėmis
maldų namui, 
užėję,

ir prašo, iš praeivių iš- 
Pas biznierių 

prašo visokių valgių, 
ii jie pasakoja, kad tia 

valgiai Busiantys išdalinti uba-
o,ams. Kol niekas nežino jų 
gudrybės, tai tavorščiai gauna 
keletą skatikų ir puskepalį duo
nos. Bet kaip tik sužino, tai 
nebeduoda. Sako: visi dar at
simename, kad jus pereitą va
sarą rinkote almužną ir sakė
te, jogei ji bus išdalyta, dar
bininkams, bet ją išpardavojo- 
t-e už pinigus Washington 
Heights miške, išvažiavime. 
Paskui dar oficialiai Petronis 
paskelbė, kiek uždirbot pinigų. 
Ar tai ne 'veidmainiavimas? 
Taip, sako, gali ir su šia rink* 
liava atsitikti.

Bet tavorščiai bažijasi, 
daugiau jie to nebedarys, 
yra žinomi jau senai jų 
sai. Kol jiems pasisekė
tūkstančius dolerių surinkti, 
prisidengus Lietuvos baduolių 
skraiste, tai tavorščių ir lie
žuviai atskaro. O vardan Gas- 
tonijos streikierių kiek jiems 
pasisekė išlupti pinigų iš varg
šų darbininkų? Dabar kitą

kad 
Man 
trik- 
tris

Išgydė Savo Rupturą
A6 gavau didelę rufitura keldamas skry

nia keletą metų atgal. Afi sprendžiau, kad 
vienintelė mano viltis pagyti yra operacija. 
Viską ka n? bandžiau, man nieko gero ne
suteikė. Pagalios aš įgavau tai. kas grei
tai ir pilnai pagydė mano rupturą. Jau 
daug metų praėjo, o ruptura nebegrvžo, 
nors aš dirbu sunkų darbų kaip karpehte- 
ris. Nebuvo operacijos. nebuvo sugaišitno 
laiko, jokio nesmagumo. Aš suteiksiu pil
nas žinias apie tai kaip aš pilnai pagilau 
b- operacijos, jei jus parašysite man: 
Eugene M. Pullen. Carpenter. 380-E E. 
Marcelina Avė., Manasųuan, N. J. Geriau 
iškirpkite šį pranešimų ir parodykite vi
siems kitiems, kurie turi ruptųrą — jusJ***!*****® arba mažiausia
ir pavojų operacijos.......... ”.....................

Bet jis ir po atsakymo 
šmeižęs Kliubą.

su savo tayorš- 
čiais, buvo manęs užkariauti
šturmu Kliubą. Bet jiems ne
sisekė. šiemet jų planai jau ki
loki Kliubui užkariauti. Jie su
manė pasirodyti prielanki Kliu
bui. “Prielankumas“ jų toks: 
paskutiniam susirinkime ta- 
vorščius davė įnešimą pasių
sti pasveikinimo laišką Pusže- 
maičiui. Bet kad niekas jo įne
šimo neparėmė, tai tavorščius 
nusinešė komisarams, kad šie 
’šaiškintų.

Teks tavorščius turėtų pir
ma išsimiegoti, o tada duoti 
įnešimą. Ar ne juokingas trik- 
sas: nori tokius įnešimus prb 
imti, o paskui per komisarų 
gazielą girtis, kad Kliubas prie 
lankus jiems! Tokių farmazo 
nų apsisaugoti.

žvalgas.

North Side
Bijūnėlio Choras turės 

irias pamokas penktadieni, 
lių 25 d., 7:3() vai. vakare.

pir

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

Suite 1615

Tel. Harrison 1950

nervuotas, 
Jus ser-

Kodėl tas neramus, 
“pavargęs” jautimasis ? 
gate ir jus tai žinote, bet tik ne
norite prisipažinti. Kiekviena 
liga turi priežastį. Atraskite
pi-iežastj ir atsikratykite ios ir ta
da liKA visai i&nyks. Tai tokis
yra mano būdas, kurį aš išmokau 
1906 m. Berlino Universitete 
kurio nuo to laiko aš laikaus 
nepaprastomis pasekmėmis.

VALANDOS:

ir
su

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

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

PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS

Mes įvesime į jūsų namą 
apšildymą ir įdėsime 

plumbingą

24 mėnesiai išmokėjimui

Nereikia nieko įmokėti. 
Nepraleiskit'šios progos! 
Mes kalbam lietuviškai.

A. BLACKSTONE

PLUMBING 
AND HEATING 

SUPPLIES

184 North Halsted St. 

Kampas raudonu frontu.

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
- .. ----- -------  ------........................... ............. .

į Pamokos įvyks Ilumboldt 
Park Miesto svetainėj. Svetai
nė randasi pačiame vidury par
ko, naujame name, kurį ką tik 
užbaigė budavoti. Svetainė yra 
gana puikiai įrengta, su visais 
parankumais. Tai ištikrųjų ža- 
vejanti kiekvieną.

Nors ši svetainė nebuvo taip 
lengva gauti, bet kad mes 
Northsaidiečiai turime veiklių 
piliečių, kurie visuomet daug 
pasidarbuoja, tai ir čia pasi
darbavo p. Kairis ir p. Štam
pas. Nors daug laiko paaukau
ta 'tam tikslui, bet ačiū p. Kai
riui ir p. Striupui, mes gavo
me puikią svetainę. Todėl mes 
didžiuojamės turėdami tokių 
energingų piliečių, kurio nepa
ilstančiai darbuojasi.

(^kviečiame visus jaunuo
lius dalyvauti pamokose atei
nantį penkiadienį ir atsivesti 
savo draugus, neš greitu laiku 
Bijūnėlio Choras turės paren
gimą su gražiu* perstatymu ir 
linksmais šokiais. Kurie jau
nuoliai (tar nepriklauso prie 
Bijūnėlio Choro, lai motinos, 
oasirupinkit atvesti savo vai
kučius ar dalyvauti pamoko
se.

Mokytojas yra pakviesta P. 
P. Sarpalius. Nors p. Sarpą- 
liūs yra labai užimtas, bet mu
sų pakvietimą priėmė ir pasi
žadėjo mokyti Northsidės jau
nuolius — Bijūnėlio Chorą. To
dėl užprašome kuo daugiausia

Ketvirtadienis, sp. 24, 1929

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

750 West 
31st St.

fcLASSIFIED APS

Business bei vice 
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS 
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvrare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Paintors & Decoratort

S. RAMANCIONIS, aavininka* 
3147 So. Halsted 

Tai. Victorv 7261 
------- O-------

J.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namui mažus ir didelius 
t aipgi taikau Permufinu I
i tą vietą ir duodu patarimus dy
di Prirengiu mortričius ant namų

A. KAIRES
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Business Service 
Biznio Patarnavimai*

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 

iaunuolių dalyvauti pamokose. I skaitliavimas . Mes atliekame ge- 
r» o i riausi darba mieste. Kedzie 8463.

RAMOVA
THEATRE

351 h and Halsted Streets

Utarninkey Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

22, 23 ir 24
Pirmas naturąlėmis spalvo

mis kalbantis paveikslas

On With the 
Show” 
dalyvaujant

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

gražuolių 1 . t . «■
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Išmokit Skrybėlės Dirbti
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja

Dezaininimas ir siu
vimas skrybėlių mo
ka $25---$50 i savaitę.
Musų lavinimas pri
rengia jus vietai j 
trumpą laiką, die
nomis ar vakarais.

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

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

P h o n e V i r j* i n i n 2 0 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu S t a t y m o 
KONTRAKTORIUS J

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas iėcgzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei nb 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 iScgzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

St.

po

CLASSIFIED ADS.
Furniture & Fixtures

Rakandai-įtaisai
3 SM. SK ŪKINIS seklyčios setas $7.60. 

Kasiniui pečiai $6, Dresenui $6. Lovos $2, Daybedn $f». Kaurai Ainbakslai $6. Virtuves kabinetai, virtuvės setai. Valgomojo 
kamb. setai. GAT1GER,

541 E. Olst St., prie St. Lawrenc«, 
Atdara utarn., ketv. aul>. vakarais.

-------- -

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI dunokepykla (be- 
kernė).

5201 S. Richmond St.

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

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

——O------

DEL svarbios priežasties parsiduo
da geriausios rųšies mažai vartoti 
šildomas ir gesinis pečiai ir kiti ra
kandai labai pigiai, Pėtnyčioj ir Su- 
batoj, Spalio 25 ir 26 nuo 12 vai. 
diena iki 8 v. vak. O. Vikšrienė, 2903 
So. Wallace St., 4 lubos. Galima ir 
5 kambariu flatą renduoti.

A u to niobi les
'28 Bulck 5 pati, sedan ............ .............
’2ti Haigc Sedan 0 ratu) ................. ........
'20 Ehbcx Sodan ........................ ..............
1027 Nash Coach spėriai .....................
’29 Ford coupe ................................... ...
’2O Ford Roadeter ................  I
’28 Auburn Roadater .......   Į

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 S. Halated St..

------- O

$800
$275
$600
$250
$400
$400
$650

Trlangle 0330

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

PARDAVIMUI bučemė ir groseme 
labai pigiai. 5752 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI kendžių ir school 
reikmenų Storas, pigiai. Renda $35 
mėnesiui, 4 ruimai gyvenimui. Pa- 
tyrsite vietoj. 3537 So. Wallace St.

r anns For bale 
Ūkiai Pardavimui

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

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

280 AKRŲ, medžiais apaugę. Del 
investmento. 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000. $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašy
kite dėl platesnių žinių. Agentai ne
silankys pas jus. NAUJIENOS, Box 
1137, 1739 So. Halsted St.

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

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosime, 

kaip patiks, taipgi parūpinsime lotą. 
Jūsų nuosavybė bus priimta kaipo' 

| įmokėjimas. 
CUMMINGS AND CO. 

Matykit Mr. Clerf, 
Room 800, 

134 No. La Šalie St., 
Tel. Randolph 8780 

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

4030 Archer Avė 
Tel. Lafayette 2082 

----- o-----

NAU.H automobiliai pardavimui už 
didelį nupiginimą. Vėliausi modeliai.

2156 So. Michigan Avė
Phone Victory 5151

BARGENAS. 40 akrų ūkė 
turi būti greitai parduota iš 
priežasties senatvės. 2 mailės 
iki miesto, prie cementinio ke
lio; 8 akrai sodno, 3 akrai miš
ko. 6 kambarių šluba, didele 
bamė ir kiti bhdinkai geri. 2 
karvės, 2 kiaulės, 1 arklys, 50 
vištų, mašinos, padargai, 8 ak
rai rugių taipgi kartu. Viskas 
kaip stovi už $3,000. Mrs. 1). 
Šarūnas, R. 2, Pentwater, Mich.

Financial
Flnansai-Paskolos

skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 .

Jus atmokate mažomis mėnesinė 
nis mokestimis/

Mes taipjau perkame morgičius 
leal Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU merginos ar moteries 
apsivedimui nuo 25 iki 35 metų am
žiaus, esu našlys, turiu 3 vaikus, ma- 
žiausis 2 metų, Frank Svolkin, 153 
So. 13 Avė., Mayvvood, Jll.

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

J. NAMON & CO., 
Mortgage Bankers, 

2418 W. Marųuette Iki., 
arti Western Avė.

ii
Help VVanted—Malė 

Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

itai)

PASKOLINSIM nuo $00 iki <300 už 
2% nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
u 2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
j vien*’ diena

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. Lafayette 6738-6716

Musicai Instruments
Muzikos Instrumentai

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

1411 Milwaukee Avė.
Kreipkitės į Radio sankrovą

PARDUOSIU savo grojikų 
suolelį ir 50 rolių už $75 Ts 
lansas mergišiaus.

8213 Cottage Grove Avė.

Miscellaneous 
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tek Victory 8486

ir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ii 
pirmyn, pardavinėjam 
naujus 6 cil indelių

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Purt
Oil trobesy, prie VVacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth/stickney, taipjau tarp Stock 
lards ii Michigan Avė. Tun Ra) 
Dėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškat 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šm 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

būdų juos parda

dieną nuo 10 
pietų.

iš

VertelgaiChevrolet Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts 

-----o-----

REIKALINGAS vaikas dėl lengvo 
dirbtuvės darbo. Atsišaukite 2100 
So. Morgan St. 4th floor

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKIA moteries indų plovėjos, 
patyrusios.

4169 So. Halsted St.
-------0-------

REIKIA 25 motery ir jaunų mer
gaičių lengvam dirbtuvės darbui, nuo 
8 iki 5 ar naktimis 5:80 iki 12. Taip
gi moterų dėl hotelio ar prie namų 
darbo, pirmų ir antrų .virėjų.
A. RUTKOWSKI EMPŲOYMENT 

OFFICE
1062 W. Chicago Avė.

REIKALINGA mergina prie ma
žos ir inteligentiškos šeimynos. Alga 
$60 j mėnesj, valgis ir kambarys. 
Turi mokėt anglų kalbą.

5542 N. Kimball Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai, pe

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

RENDON 4 kambarių flatas, 2ros 
lubos, garadžius ir beismontas, pigi 
Amda. Gali renduoti vyrai arba mo
terys, 946 W. 31st Place. 

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

RENDON 6 kambarių flatas su 
maudyne. Karštas vanduo. Rcnda $25.

632 W. 26 St. Tek Victcry 4170

Exchange—Mainai
- ------ - —---------- -
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

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

F. G. LUCAS & CO.
i 4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE.

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

singas ir greitas natarnavimas.
425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
2 AUGŠTŲ medinis mimas, cotta- 

ge užpakaly, $4,900. Išmokėjimais, 
5-4 kambarių, 6318 So. Aberdeen St. 
Englewood 0601.

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

MAINOM, PERKAM IR 
PARDUODAM

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
morgičius ir farmas visuose miestuo
se ir valstijose. Taipgi skolinam pi
nigus ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių mor- 
gičių už 6 nuošimtį. Apdraudžiant 
nejudinamą turtą, automobilius ir ki
tus dalykus. Kiekvienam užtikrinant 
tik teisingą ir greitą patarnavimą, 
4 ei to -musų biznis pasididino. Su 
viršminėtais reikalais kreipkitės y- 
patiškai arba laiška raŠvkit.

J. NAMON & CO.
Mortgage Bankers and Real 

Estate Inv.
2418 W. Marųuette Road, 

arti Westem Avė.
Tel. Grovehill 1038

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas po 5 kambarius, 2 karų garažas, 
gazas elektra, maudynė $5500 cash 
’r $1500 pirmojo morgičio.

8239 So. Lincoln St.

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Tik bisUs cash padarys jus savi
ninkui puikiausio Chicagoje naujo 3 
po 5 kamb. apartmentinio namo su 
3 karų mutiniu garažu Chicagoje už 
kainą ir išmokėjimo sąlygas, kurie 
jus nustebins. Emerald gatvėj. L C. 
ir gatvekarių transportacija.

Šaukite ,
MR. QUIN, 

Tel. Randolph 598J 
dėl smulkesnių žinių.
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