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Praloto K. Olšausko Byla
a- 

su-
— Kun. Genys sakęs, kad pra-1 Paskui jis dar valandėlę 
lotas Olšauskas turtingas žmo- žiurėjo į kalinį ir kumštį 
gus, ir jei jau taip atsitiko, tai gniaužęs aplink stovinitems su

driko: “Pralotą Olšauską aš pa
karčiau be jokio teismo”.

Kuluaruose vieni tiems žimI- 
žiams pritarę, o kiti sako, kad 
reikia palaukti teismo sprendi-1 
mo, nes tik teismas gali paša-;

turįs ją šelpti.
l’stjanauskienė atsakius, kad
prahtas Olšauskas be galo 

šykštus žmogus,
ją visai mažai šelpiąs, pinigų 
iš jo gauti esą labai sunku.

l'stjanauskienė šį nemalonų kyli, ar kaltas, ar ne. Nuo to i 
pasikalbėjimą greit nutrauku
si, tačiau einant kun. Geniui 
Ožeškienės gatve vėl jį pąsivi
jus ir labai prašius, kad kun. 
Genys, Dievo saugok, niekam

jau pareis bausme.
Po pertraukos teismas iššau

kia praloto Olšausko brolio 
žmoną Nataliją Olšauskienę. 
Vėl visi susidomėję Olšauskie- į

apie tai nė žodžio nesakyti, nes'nės parodymais.
ji dėl to galinti Įureti didelių Vakaie atėjęs paš Kondra- 

Olšau- (tą vienas posėdžio metu buvęs 
teisme salėj asmuo pasakojo, 

pridu-jkad Olšauskienės parodymai 
pralotai Olšauskui nepalankus'

nemalonumų iš praloto 
sko pusės.

Kretingiškiai čia pat 
rė, kad p. Vclodkaitis dar tai 
dęs ir tą šoferį, kuris iš Bir- buvę. To veik buvo galima ir 
stono, po nužudymo l’stjanau- tikėti, nes jau senai visiems' 
skieuės, pralotą Olšauską vežė buvę žinoma,- kad pralotas OI-■ 
ir/ tur būt, teismui pasakysiąs, išauskas su savo -broliene buvęs > 
kad I labai šiurkštus. P. Olšauskie-1
pralotas Olšauskas važtuoda- nč ankščiau pasakojus, kad vio | 
mas iš BiršVno buvęs labai su- ną sykį pralotas Olšauskas Na

talijai davęs pasirašyti pasko-1

Afganų sosto uzur 
patorius pasidavė

Basa Sakao, kurs buvo užsida
ręs tvirtovėj su savo sekė
jais, pargabentas j Kabulą

24. Ba-
Afganista-

KABULAS, spalių 
, ša Sakao, nuverstas 
no’sosto uzurpatorius, kuris per 

! per savaitę laiko laikėsi užsi- 
. daręs Džebul-Seradžo tvirtovėje, 
pagaliau su savo 1,066 sekėjų 

i pasidavė Nadir Chano, naujo 
Afganistano emiro, kariuome
nei, su sąlyga, kad jie nebus 
nužudyti.

Nadir Chanas, tapęs emiru 
(karalium), tuojau amnestavo 
visus buvusios Basos Sakao vai- 
džios narius, jų tarpę. Basos 
(brolį ir Sid Huseiną, Mazaro 
gubernatorių. Koks likimas lau
kia patį Bašą Sakao, dar ne
žinia. Jis ir suimti jo sekėjai 
tapo pargabenti į Kabulą.

“Sovietų žemės” lakū
nai atlėkė j Chicagą
Rusų lakūnai, kurie aeropla

nu “Sovietų žemė” jau daugiauįjaudinęs, 
nes šoferis tą faktą aiškiai pa-ulos raštelį. Bet, raštelio tekste 
stebėjęs. buvę įrašyta ne 5,006 lt., 1—

Vieną mokytoją iš žemaiti-150,009 lt. Olšauskiene tą sumą
jos, kalbant ta tema, pridūrė’,; pamačius ir dėl to ne ‘pasira- ’ nyną Į Londoną ir dingo. Manoma, kad jis žuvo vandenyne, 
kad .sius. Tada j ----- —----------—----- ----- -—
pralotas Olšauskas flirtuoti' • į pralotas Olšauskas kirtęs bro- • - e. A* • >• •' Rusų lakūnai yra: pirmas

vęs su “Saulės” ceminarljos I lienei j ausį. LlllCagOS KOlIllIIIlStaS AllStriįOS SOClSUSiai P"0/“8 S,^1Hkov- an,ras Pllotus 
mokinėmis. | Pasakojama, kad ir pralotas I . ° .................... . J . _ Bolotov, navigatorius

Pavyzdžiui panelė Staugyiė j Olšauskas pas teismo I 
iš Rozalimo, sakius, kad jai mo-iją prisipažinęs, kad p. ___ (
irutis “Saulės” z seminarijoj, jijai Olšauskienei kirtęs į ausį. 
piAĮotas Olšauskas pirkliavęs 
jai šokoladus, kvepalus 
sdavęs ją pasivažinėti 
vienu automobiliu.

( Auiui uv

l^ajiunas, prapuolęs kelionėj per Atlantą — Jaunas Montanos j kaip pustiečio mėnesio skren
di aviatorius Urban K. Diteman, kuris praeitą antradienį išlėkė da iš Maskvos per Sibirą į 

i Golden Hind aeroplanu iš Nevyfoundlando per Atlanto vande-;New Yorką, vakar po pietų pa- 
--  • t j----- ------- i—j . i siekė (’hieagą ir nusileidę Cur- 

; lis aviacijos lauke. 
Rusų lakūnai yra:

-ardyto-j susektas kaip šnipas kovos prieš konsti

Kuluaruose atsirado 
keletas žmonių, kurie

Sovietų pasiuntinys LIETUVOS ŽINIOS
dingo su pilnu krep 

siu briliantų
RYGA, spalių 24. — Sovie

tų valdžia Įsakė Ge-Pe-U [slap
tosios sovietų politinės polici
jos, pirmiau vadinamos ‘sekos’] 
agentams užsieniuose ieškoti 
M. Butlino, buvusio Maskvos 
užsienių departamento admini
stracijos skyriaus viršininko, 
kuris neseniai dingo Bęrlyne 
su pilnu krepšiu deimantų.

Sovietų valdžia siuntė jį iš 
Maskvos į Amsterdamą, kad 
tuos briliantus ten parduotų, 
tačiau atvykęs į Berlyną Bai
linas kažkur pranyko.

I

čičerinas vargiai bega
lės komisarauti

MASKVA, spalių 24. Iz- 
viestija paskelbė sveikatos biu
letenį, kuriame sakoma, I 
čičerinas, sovietų užsienio rei
kalų komisaras, kuris jau dau-

Vilnius bankrutuoja

“Dziennik Wilenski” prane
ša, kad didžiausias vietinis kon
servų fabrikas “Baltyk” likvi
duojasi ir išsikelia i Lenkiją. 
T?.ip pat nustos veikę mažes
ni konservų fabrikai. Tai įvyk
sta sąryšy su konkurencija iš 
Latvijos pusės. Nukritus odų 
iš aliejaus ir želatinos gamy
ba. Tais produktais Vilniaus 
rinką užlieja vokiečiai ir če
kai.

Lenkai puldinėja
KAUNAS. L-. Rūgs. 25 d. 

Trakų ap. pasienio pol. 4 rajo
no ribose patruliuojant eil. pol. 

'Žukauskui J. ties Jėzufnos k. 
Vievio vai., iš lenkų pusės Iš
bėgo 2 lenkareiviai ir norėjo 

musų sargybinį, 
traukiantis, jie pa

leido i jį 6 šūvius tačiau pra
dėjus sarg. Žukauskui atsišau-

r nuginkluoti 
.* į Žukauskui

giaii kaip metai laiko gydosi (jyĮj lenku kareiviai pasislėpė
Vokietijoj, vis dar sergąs ir 
negalįs grįžti į -Maskvą savo 
pareigų eiti. Biuletenį pasira
šę keturi profesoriai, kurie či- 
čeriną gydo Wiosbadene.

perbėgę savo pusėn.

SUMUŠĖ ĮTARTĄ DEL 
PADEGIMO

Rūgs. 23 d. Margų ^aime

ir dar 
primine 

ne vieną girdėtą dalyką ir da-, 
rė išvadas, kad

pralotas Olšauskas būdavęs 
ypatingas su jaunomis mer

gaitėmis, /
seminarijos mokinė

jo su seserimis v te
kildavę konfliktų.

“Saulės” 
mis, dėl 
nuolėmis

Tą pačią dieną, vakare, bu- 
! vo matyt šaukiant liudininkais | 

su juolp. Vencius ir abu p.p. Krasau-j 
■skai. Tačiau ką jie šioj byloj 
žino, kol kas neteko sužinoti.

Posėdis pasibaigė lygiai 
vai. vak.

(Rus daugiau)

provokatorius tucijos keitimų

Bolotov, navigatorius Sterlin
go V ir mechanikas Fu fa j e v.

Iš Chicagos jie išskris į De
troitą, iš ten į Ncw Yorką.

Mae Murray užsigavo 
koj*ą; nori $250,000

• darbai iškelti aikštėn, 
prokurore Įsakymu tapo 
imti 18 vietos komunistų 
kėjų

kai
su-

vei-

Nutare neleisti didinti preziden
to galią ir varžyti Vienos 
ministracijos teises

ad- Banditai nušovė tris 
; Bulgarų valdininkus

-----------  ; VIENA, Austrija, spalių
Chicagos žydų darbininkų i— Austrų socialdemokratai 

laikraštis For\vard praneša, Į ta kovoti naujų įstatymų pro- 
kad vielos komunistuose tapęs jektus, kuriuos naujasis kane- Latviai suėmė dvyli- susektas šnipas, kuris per tre-peris pasiūlė parlamentui ir ku-

ką elgetų, sovietų
Rusijos šnipų

RYGA, spaliu 24. — LatviuPęrtraukos metu pasiteiravus j
pas teismo posėdžių metu salėj! policija vakar suėmė dešimtį 
buvusius, galima buvo tvirtin- i įtariamų elgetų, kurie kvočia- 
ti, kad spėliojimai apie tai, kas;mi prisipažino esą sovietų šni- 
dedasi, salėj buvo visai arti te:- • PU organizacijos nariai. Du jų 
sybės.
Visuomenės susidomėjimas pra
lotu Olšausku vis dar tebėra 

didelis, 
nes kiekvieną dieną daug 
na žmonių nors pro. durų 
lą pažiūrėti, kaip išrodo 
nys. Eina damos, kariškiai, ci
viliai, visuomenės veikėjai ir 
darbininkai. Ateina pasižiūrėti, 
apgailestauja, kad salėn nega
li įeiti ir skuba savo reikalais. 
Tautininko nuomonė apie pra

lotą Olšauską.
Apie 12 vai. užėjo teismo 

koridoriun pažiūrėti praloto Ol
šausko vienas įžymus tautinin
kų partijos veikėjas, senas jų 
žmogus ir pro durų langelį pa
matęs pralotą dideliai nusiste- 

Ar matote? jis laikosi,

atei- 
stik- 
kali-

regūleriškai keliaudavo per sie
ną į sovietiją su informacijo
mis, liečiančiomis Latvijos ka
riuomenę.*

Suimtieji šnipai bus atiduo- 
karo teismui teisti.ti

Meksikos politikieriai 
priešininkų pašauti

ORĄ

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 24. — Praneša, kad Tepic 
mieste politiniai priešininkai 

i puolę viešbutį, kuriame buvo 
sustojęs Pasenai Ortiz Rubio, 
Nacionalinės Revoliucinės par
tijos kandidatas į prezidentus. 
Septyni jo sekėjai buvę puo
likų pašauti, jų tarpe federa
linio kongreso, narys Vidales. 
Puolikai buvę kareivių išvai
kyti.

Gastonijos grand jury 
paleido kaltinamus dėl 

žmogžudybes
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, nors kiek de- 
besiuota; tolygiai šalta; dau
giausia vidutiniai žiemių vaka
rų vėjai.

Vakar
tarp 37°

Šiandie
džia'si 4:55. Mėnuo teka 10:33 
vakaro.

temperatūra įvairavo 
ir 43° F.
saulė teka 6:13, lei-

GASTONIA, N. C., spalių 24. 
—■ Devyni asmens, visi Loray 
tekstilės kompanijos žmonės, 
kurie buvo kaltinami <lel už
mušimo Mrs. Ellos May Wig- 
gins, komunistinės National 
Textile W0rkers unijos orga- 
nizuotojos, šiandie tapo grand 
jury’ės visi paleisti kaip ne
kalti.

Mrs.- AViggins buvo kompa
nijos govėdos užmušta praei
to rugsėjo mėnesio 14 dieną.

jus metus priklausęs komuni- 
1 stų partijos. Tas šnipas buvęs 
' susektas dabar, kai valstijos 
' prokuroro įsakymu buvo areš- 
i tuoti 18 komunistų “veikėjų”.

Tas šnipas buvęs vienas Ir- 
win Billig. Kaip jis, būdamas 
šnipas, galėjęs 
tus išsilaikyti 
tijoje ir joje 
tas, ligšiol dar 
sako Forward.
\ Bet komunistuose, su jų ru
giuose ir ne rūsiuose veikian
čiais skyriais, yra viskas gali
ma. Billig yra ne pirmas šni
pas, veikęs komunistų partijo
je. Frainos ir kiti šnipai juk 
buvo pirmutiniai Amerikos ko
munistų partijos kūrėjai ir jos 
stambiausi vadai.

Komunistų advokato Bentha- 
lio pareiškimu, Billig taipjau 
buvęs slaptas Western Electric 
kompanijos agentas (šnipas). 
Komunistų Trade Union Lea- 
gue buvus savo žmones pasiun
tus į Western Electric kompa
nijos įmones darbininkų orga
nizuoti. Tą pajutus, kompani
ja pasikvietė Billigą, kuris tuo
jau susekęs, kurie darbininkai 
įmonėse uoliai klausosi komu
nistų kalbų ir kas yra komu
nistų agitatoriai. Netrukus visi 
tie agitatoriai ir virtę jų pri
tarėjais darbininkai buvę kom
panijos pašalinti iš darbo. Tik 
tada komunistai susigriebę, kad 
jų tarpe esama šnipų. Jie ėmę 
stropiai tirinėti, ir 
sekę, kad vienas 
Billigas.

Dabar BiĮligas 
komunistai laikę jį visą naktį 
nelaisvėje savo hedkvotery Di- 
vision gatvėj, netoli nuo Robey, 
kad jį ten mušę ir dagi api
plėšę, atėmę iš jo laikrodėlį.

per trejus mo
kom imis tų par- 
veikti, nesusek- 
nėsą paaiškėję,

pagaliau su
silipu esąs

sakosi, kad

KMbKHS

VIENA, Austrija, spalių 24. 
— Banditų kuopa, kuriai va
dovavo paskilbęs banditas Dot- 
šo (’zunovas, vakar Sukindo- 
lo apyganioj, Bulgarijoj, puo
lė kalbių automobilių ir apiplė
šė jais važiavusius asmenis.*

Viename automobilių važia
vo trys Sukindolo Teisingumo 
teismo nariai, — teismo j)ir- 

j mininkas Kuračevaą, prokuro
re; f ras Man ievas ir teisėjas Ton- 

čevas. Pažinę juos) banditai iš-

kc-

NEW YORKAS, spalių 24. 
— Žinoma filmų aktorė Mae 
Murray įnešė Aukščiausiame tei
sme kylą prieš Fox Theater 
korporacijų ir kitas tris kom
panijas, reikalaudama $250,000 
nuoskaudos atlyginimo.

Savo skunde Mae Murray sa
ko, kad praeitų metų gruodžio 
mėnesį ji viename Fox teatrų 
Brooklyhs užsigavus koją taip, 
kad nebegalinti šokti.

kluonas ir'tvartai 3800 litų ver
tės, ir Žvirblio A. gyv. namas 

i ir tvartai 5000 litų vertės. Tro
besiai neapdrausti. Gaisrai ki
lę iš padegimo ir įtariama pil. 
ž. M. gyvenantis ten pat. Įta
riamasis ž. M. žvirblių M., ir 
A. Ijuvo smarkiai sumuštas ir 
be sąmonės nugabentas Aly
taus apskrities ligoninėn. Kvo
ta vedama.

riiį tikslas yra susiaurinti Vie
nos socialdemokratinės miesto 
administracijos teises i suteikti 
didesnės galios Austrijos pre- 
zjdentui.

Kari Rennėr,, Austrijos so- 
dialdemokratų vaiĮas, prane:.. 
vyriausybei, kad socialdemokra
tų partija nutarus nepriimti nė't-aukė visus tris iš automobi 
kokių jos pateiktų krašto kon-! li<>, nutaisė plikai ir sušaudė, 
stitucijos keitimo projektų. -----------------

Rusų lakūnas perskri
dęs Pamiro aukštumas

lio, nutaisė plikai ir sušaudė.

Lenkai norėjo paimt 
nelaisvėn Lietuvos 

sargibinį

Amerikos žydai sko 
liną Rusijai 9 milio- 

nus dolerių
MASKVA, spalių 24. — Tam 

tikra Amerikos žydų draugija 
(American Society for Jewish 
Farm Settlements in. Russia) 
davė sovietų valdžiai $9,000,- 
000 paskolos iš 5 nuoš. devy
niolikos metų terminui.

Paskola bus per New Yorko 
Chase National banką duoda
ma dalimis, po $250,000 
metų ketvirtis per dešimtį 
tų.

kas
me-

imta 1,000 rikšininkų 
Dėl riaušių Peipinge su-

Ki- 
čia 
ki- 
įsi- 
pa-

PEIPINGAS (Pekinas), 
nai, spalių 24. — Vakar 
įvyko didelių rikšininkų —- 
nų darbininkų, kurie patys 
kinkę į vežimėlius vežioja
sažierius ir kita — neramumų. 
Neramumuose dalyvavo, (kaip 
apskaičiuoja, apie 25 tūkstan
čiai žmonių. Rikšininkai puo
lė ir naikino tramvajus. Dau
giau kaip tūkstantis rikšinin
kų buvo suimti, o* rikšininkų 
sąjungos įstaiga tapo karo vy
riausybės uždaryta.

MOTINA NUŽUDĖ SAVO
NŲ IR PATI MIRĖ

SU-

.BERLYNAS, spalių 24. — 
Pranešimas iš Maskvos sako, 
kad rusų aviatorius Boiis Bara
novas su dviem pasažieriais lai
mingai perskridęs aeroplanu 
per Pamiro aukštumas Rusų 
rurkestane. Karlais aeroplanui 
reikėję skristi 18,000 pėdų auk
štumoj.

KAUNAS. — Rūgs, 
pasienio policijos 4-to 
ribosi* ties Prami.šlufkos 
Trakų apskr. išbėgę iš 
2 lenkų kareiviai per 
niją, atstatė šautuvus 
sargybinį Apoščenską 
tuvus ir pareikalavo 
Ii. Pamatę ateinant
permainą lenkų kareiviai pa
bėgo ir savo pusėje pasislėpė 
krūmuose.

26 d. 
rajono 
kaimo, 
krūmų

adm. li- 
į musų

pasiduo- 
sargybos

PONTIAC, Ilk, spalių 24.— 
Vietos gyventoju Mrs. John An- 
derson’ienė, turbut gavus stai
gų proto pamišimų, vakar pa
pjovė savo 14 metų sūnų Al
bertą, po to pati išgėrė nuodų, 
padegė savo namus ir paga
liau pasipiovė.

Kada kaimynai, pamatę gai
srą, atbėgo gesyti, rado mo
tiną ir sūnų gulinčius krau- 
j uose.

Del veislumo tai italams 
nieko neprikiši

ROMA, spalių 24. — Romos 
statistikos institutas praneša, 
kad Italijoj yra 1,532,200 su 
viršum šeimų, turinčių nema
žiau kaip po septynis vaikus.

Diktatoriui Mussoliniui para
ginus, kad italai daugiau vai
kų gimdytų, per vienus 1928 
metus gyventojų skaičius Itar- 
lijoj padaugėjo 406,000 asme
nų.

BRIUSELY bandyta nušauti 
Italijos kronprincas Humber- 
tas, atvykęs susižadėti su Bel
gų princese Marija Jose, šo- 
viko, kuris tapo suimtas, butą 
italo Enrico Dirosa, ką tik at
vykusio iš Francijos.

S

——



NAUJIENOS. Chicago, HL

NAUJIENŲ SPAUSTUVE

Chicago

Čia Dirbami

Scott’s

Naujausios Mica Padangų

JUST KIDS—A Helpful Drug Clerk By Ad Cartei*

2105-2111 West 22nd Street

FEDERAL KUPONAI DUODAMI

Garsinkitės NAUJIENOSEFEDERAL KUPONUSTAUPYKITE

Svarbi 
žinia!

laiš- 
apie 
ant- 
kad

Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

GOD 
LIVER

4562
2618

kad nusta- 
Programui

, nes jis, 
apibudina 

reikšmę.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės i šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

PADA
RYTAS 
PRIIM- 
NUS.

O#

Broadvvay 
Milwaukee Avė 
W. Madison St 
E. 92nd St.

Bathch, Chi

“Klausaus antradienio vaka
rų Lietuvių muzikos ir mėgiu 
ją”. Josephine VVisnaski, Chica
go, III.

klausyti Jūsų programo, ypač 
senesniųjų dainų”. Mrs.,Joseph 
Bagdonas, Chicago, III.

Modelis 52 9 Tūbų
2-UX 245 ir 1-UX 280 (rec

VMS IT TAICOH 
PDVIDEH SONNY

“Patinka Lietuvių Programai 
labai”... Mildred Felix, Chicago,

Meldžiu atsiųsti man “The

Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

i can't trinu 
WHAT I UUZ. TO 
m s—

buvo puikus šj vakarą”. A. Sta 
nons, Chicago, III.i Dukterys 

Lithuanian

Meldžiu siuntinėti 
of the Air.” Mrs. 
Zvibas, Chicago, III

“Lietuvių programai yra pui
kus. Meldžiu atsiųsti “The 
Voice of the Air.” Mrs. Eva 
Kishkumas, Cicero, III.

72 West Adams St.—Visi Telefonai: RANdolph 1200, 
Local 832 

4834 So. Ashland Avė.
852 W. 63rd St.

3460 So. State St.* 
11116 S. Michigan Avenue 

subatos vakarais iki 9:30 V.

pranešti,
Lietuvių
antradienio vakarą

Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti.
Visokie draugysčių reikmenys.
Laikraščiai ir knygos.
Korteles, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

2950
*Atdaros utaminko

FEDERAL KUPONAI DUODAMI

Šis Zenith darbo kabinetas 
yra akustikos žvilgsniu ge
ras, nes tapo parinktas iš 
35 kitų rankomis dirbtų 
kabinetų. Turi, žinoma, 
Automatinį Tuninimą, du 
push-pull laipsnius, tikrą 
screen grid Circuit, 12 co
lių Syntonic dynamic rū
šies kalbėtuvą ir daug kitų 
pagerinimų, kurie priside
da prie didžiausio pasieki
mo—tyraus, skambaus, ti
krai kaip žmogaus balso.

Modelis 52 (dėl 60 cycle, 
110 voltų, A. C. operavi- 
mo) vartoja devynius tū
bus su rectifier, įskaitant 
3-UY screen grid, 3-UY 227 
tifier). Kabinetas yra 14 colių storio, 29 colių platumo ir 
39 colių augštumo. Be tūbų 4 TF f

Voice of the Air”, apie kurį 
pranešėte per radio programą, 
duotą lietuvių dienraščio “Nau
jienų” -Mes busime Tamstoms 
dėkingi, o taipgi esam dėkingi 
“Naujienoms” už programus.” 
J. Baneučis, Chicago, III.

CAHEFOR1. TAATS
IT- vJORTH
OF CAhPHORį

“Noriu pasakyti, kad mums 
labai patinka Lietuvių Progra
mai”. Mrs 
cago, III.

Dabar jus galite išmainyti 
Federal Kuponus ant vaikų 
atletinių daiktų ir mergaičių 
lėlių, taipjau kaip ir ant 
daugelio elekrikinių reikme
nų, išvardytų nemokamame 
Federal Kopimų Kataloge. 
Reikalaukite specialio katalo
go dėl šių nauju premijų. 
Taupykite Federal Kuponus 
dėl daugelio malonių Kalėdi
nių dovanų, kurias jus galite 
gauti už tuos kuponus.

“Meldžiu atsiųsti man “The 
Voice of the Air”. Gėrėjausi 
lietuvių muzika ir dainomis 
kiekvieną antradienio vakarą.” 
Miss N. Gimbut, Chicago, III.

“Girdėjome ir gėrėjomės lie 
tuvių programų”... Miss A. C 
Glos’s, Chicago, III.

“Noriu 
tau radio 
kiekviena 
nuo 8 iki 9 valandos. Turiu Ma- 
jeatic Radio”... Mrs. Kazimer 
Poteracki, Chicago, III.

“Kai antradienis ateina, aš 
turiu pilną namą svečių pasi-

“Turiu parašyti jums šį va
karą, kad aš tiesiog myliu lie
tuvių pasilinksminimo valandą.

Su dideliu smagumu mes ati
darome radio WLS stočiai, ypa
tingai gi lietuvių valandai.

Jau bus gerokas skaičius me
tų, kada man teko atlankyki 
vieną jų parengimų”... MftJ. 
Ann Wember, Chicago, III.

Gauta dar keletas šimtų 
kų, kuriais’ atsiliepiama 
Lietuvių Radio Programus 
radienio vakarąis. Gaila, 
visus juos patalpinti dienrašty 
nėra galimybės. Taigi priseina 
tik ištraukos paduoti — ir tai 
ne visų laiškų.

Laiškai rašyti anglų kalba. 
Ir įdomu, kad daug, daug kita
taučių atsiliepia. Kart kartčmis 
jie pareiškia, kad žodžių nesu
pranta, beit melodijos yra ma
lonios, artimos jų širdžiai.

Ir tikrai smagu spausdinti 
laiškas p. K. L. Barskis, para
šytas Amerikos Lietuvių Duk
terų Draugijos vardu 
rodosi, labai tiksliai 
kalbamų programų 
Štai tas laiškas:

“Naujienos”
Gerbiamieji:
Amerikos Lietuvių 

(The American 
Daughters) naudojasi šia pro
ga išreikšti pasveikinimą “Nau
jienoms” už puikų pasižymėji
mų, atsiektų pagalba dailių ra
dio programų.

Kiekvienas lietuvis, visame 
plačiajam šalies Vidurvakarių 
plote, jau nebesijaus esąs at
skirtas nuo kitų mažos ir, paly
ginti, mažai žinomos tautos na
rys. Toli ir plačiai musų lietu
vių talentai yra įvertinami.

Ačiū “Naujienoms” už tokį 
atsižymėjimą.

Su pagarba,
Amerikos Lietuvių Dukterų 

vardu, K. L. Barskis, sekr.

“Rašap, kad pasakyti jums’, 
jogei mes gerėjamės lietuvių 
programų duotu šį vakarą. Pa
siekė jis mus aiškiai ir sal
džiai. Ir kodėl ne? Mes turime 
Majestic radio ir sutinkame su 
jumis, kad geresnio radio už 
tuos pinigus nenupirksi.” Char
les Jotler, Chicago, III.

(Atlantic and Pacific Photo]

Pat Roche, valstijos prokuroro tyrinėtojas, ir Laura B. Price, milionieriaus žmona, 
kuri prisipažino prigavusi apdraudos kompaniją suruošdama fiktyvį t apiplėšimą.

“Aš visuomet myliu klausytis 
lietuvių muzikos. Esu amerikie
tė, bet lietuvių tėvų duktė...

“The Voice
Eleanor A.

nempos
JUSO APIE LINKĖS

Būtinai pamatykit musų pa
rodų naujausių lempų su 
žavejančiomis micą padan
gomis—šeidais. Niekad pir
miau jus nematėt tokių gra
žių lempų už tokią pastebė
tiną vertę! Bridge Lempos 
— Junior Lempos — Stalo 
Lempos — vyliojančiai įkai
nuotos nuo $18.00 iki $25.75. 
Mokėkit kas mėnesį su jūsų 
šviesos bila (carrying char- 
ge pridėjus).

VAIKAI GARD-
ZIUOJAS Z JUO!

KIEKVIENAS daktaras pasakys jums, kad 
augantys vaikai yra reikalingi cod liver oil 
(žuvies kepenų aliejaus.) Bet priversti juos 
gerti jj nėra taip lengva. Duokite jiems Scott’s 

Emulsion. Jiems jis patiks. Išrodo 
kaip tiršta smetona. Geras skonis, ffijk 
Lengvas nuryti. Nebūna atsirūgimo. jgSfcflA 
Lengvas suvirškinti. Kiekvienas vai- 
kas jj pamėgs—ir gardžiuosis juo.
Pabandykit jj. yt—rr Ir
SCOTTŠ EMULSION Jjjįj

Scott & Bowne, Bloomfield, N, J. t 29-41

__________
WAS it Epson 
SALTS?

I.



Šventė , ne Idajoant, atidaro palaimos 
duris — juos apšviesdami švie
sa žinystos!

Literatūros darbas šiuo laiku 
dar jėgingiausias, užtat ir ver
tingiausias: kas jokia įmone ne
pasiekiama, tas raštu lengvai 
įveikiama. Y(pač žmogaus tobu
linimui tik vienintelis būdas tė
ra — raštas!

Musų prote gimusios kilnios 
idėjos, arba faktų rinkinys: jei
gu raštan staiga nepadėsiu). jie 
išbėgs lyg vanduo iš rėčio be 
požymių, tik rėtį apdėvėdami. 
Bet jeigu juos į rašto vainiką , 
įpinsim -— jie liks amžiams gy-Jt 
vi ir žmonijos kultūros turtu

i vadinsis.
Kulturugdžių — literatų mes

šventė, — kuri Amerikos lie
tuvių istorijos lapuose telpa ne
išvengiamai.

žmogus gimsta, kenčia ir mir
šta — pabaigta; bet žmogaus 
kilnus darbai gyvi — amžini: 
jų ne technikinės jėgos nesu
naikina, nė tobulėjanti kultūra 
nenustelbia, netgi amžių bangos 
jų nepaskandina — jie amžiams 
gyvi pasilieka.

Nemirštantieji darbai, kasgi 
jie? Pateisinimas paties žmo
gaus: naudojant savo dvasinius 
jėgas bent kuriai tvėrybai ar 
tobulinant pirm tvėrių darbą iri 
tuomi žmonijai ar bent tautai 
naudą duodanti; kelti jos (vi
suomenės/ ar tautos) gerbūvį.

Dvasinis arba protinis darbas 
neįmanomai sunkus, keliaropai 
sunkesnis už sunkinusįjį fizinį) 
darbą., vien dėlto, kad juk žmo
gus iš prigimties nepalygina
mas tinginys protauti. Be iš
imties, proto darbas visiems 
sunkus. Bet gimsta ir dvasios 
milžinų — stypradarių, kurie 
žmonijos ar tautos meilės už
degta širdimi sutirpdogalvojimo 
tinginystės ledus ir dirba žmo
nijos gerbūvio naudai — dau-l 
gurnui sunkiai įveikiamą darbą.1

Tauta, kuri dvasios galiūnais! 
turtinga, nesulyginamai yra kul
tūroj iškilus aukščiau tautos, ne
turinčios tos turto.

Be kūrėjų ar jų pasekėjų to
bulinime jokio progreso nebūtų. 
Visa, ką šiandie neįkainuojamai1 
įvertinama, tai tik dėka proti-| 
nio darbingumo asmenims, ku
rių taip maža tėra, labai maža.' 
Kaip gaila!

Kiekviena tauta didžiuojasi i 
kūrėjais — kulturugdžiais prieš 
kitas tautas, ir tą įrodydami 
juos viešai pagerbia įteikdami 
žymias dovanas: tai asmeninį 
nekilnojamą turtą dovanodami, 
tai jų pagarbai mokyklas įsteig-j 
darni, tai beturčiams prieglau
das; po jų mirties visais įžy
miausiais budais stengiasi juos' 
priminti: jų garbei paminklus' 
statydami ir, 
atsižymėjusio asmens pagarbai,! jo parašytų knygų — neišven- 
net šventes Įvesdami. I gėme nepalietę, neskaitę, arba

Nuo tautos kulturingumo iri j0 triusu spaudoj mokslinio 
pagerbimo didumo požymis pri- vertingumo įkvėpimu vedama 
klauso; kuo tauta kulturinges-i šiandien laimingesnio gyvenimo ' 
nė. tuo pagarbos požymis didės- stadijoj esanti taipgi visuomenė 
nis. Ir, žinoma: tautos kultū
ros laipsnis tų pačių gerbiamų 
asmenų produktas yra.

Lietuvių tauta neskaitlinga. 
Kulturugdžių neturtinga;' tuo 
mažiau Amerikos lietuviai tos 
tautinės pažybos biedniausi.

liesa, yra čia maža dalelė 
žmonių — kulturugdžių,' ypač 
literatų, kurie didžiu vargu pra- 
.silaužė pro kietus galvojimo le-| 
dų kalnus ir, paaukavę save 
žmonių gerovei skina aštrias 
piktžoles — ir sodina rožes, ku
rios, skleisdamos jaukų aroma
tą, daugybei nežynystės migly-

už progreso kelio praminimo ne
gali neįvertinti, ir negali bū
ti D. š. nedėkinga už jo nie
kad nemirštantį literatinį dar
bą.

Dėdės šerno pagarbos idėja 
musų visuomenėje bendrai ne
gimė. Ji gimė vieno-kito lite
ratinį darbą Įvertinančio asme
nyje ir šių triusu likos sutver
tas šerno Fondo komitetas, ant 
jo kapo paminklas pastatoma— 
kulturugdžio pagerbimui ir mu
sų tautos ainiams kilnių darbų 
įvertinimui priminimas ir jų 
paskatinimas prie pirminžan- 
gos.

Idėja š. F. komiteto nariuose 
gimusi pagerbti Amerikos lietu
viu pirmtakuną — kulturugdį

NAUJIENOS, Chicago, III.
, i i  ..................................   i —  ■■ iMir .................... ..........i.....

nas (irgi tik šį pavasarį komi
teto pastangomis perkeltas) pa
laidota, yra nesulyginamai gra
žiausioj kapinėse vietoj: vidu
ryj kapinių ant lygaus poetin
go kalnelio, kuri kapinių ben
drove dovanojo ir 
specialiai tą vietą 
parceliavo.

Pašytojo Juozo
Dėdės šerno, kapas tinkama 
jam pagarba atžymėtas!

žinant tą aplinkybę, kada lai
dotas ir kur (svetimame lote) 
ir matant šiandie tą nesulygi
nami, milžinišką peimainą, neno
roms visa širdimi jausmas ver
žėsi sudėti š. F. komitetui ne
mirtiną padėkų! — tai darbas 
gilios kultūrinės reikšmės irgiAmerikos lietuviai dar įvertin- prigijo plačioje visuomenėje. Vi-

ti tinkamai nemokame; kaltė 
gal pačių kulturugdžių — lite
ratų, publicistų už liaudies ne- 

Iprirengimą lig jų įvertinimo su-j 
Įpratimo. Dargi psichologinė: 
taisyklė, kuri musų pasamonėse

■ tebetūno. Nors vertingiausias
I tautai, valstybei arba ir sau ar-
I timus asmenis tuomet tik tin
kamai įvertiname, kada jų ne
betenkame. Šiaip, musų tarpe 
jiems tebesant, paprastumui 

iškaitome — jų vertingumo Įkai
nuoti, jausmo neturime.1 . iDargi kiekvieno pergyvento’ 
įspūdingo įvykio paveikslas vir
sta didingu tik tada, kada jis! 
toli gyvenimo keliu nuo musų'

i nueina, kol arti jo esame, Tai; 
(neįžiūrime, nesuprantame ir tin-l 
karnos vertybės nepajėgiame iš-l 
reikšti.

Nesenai vienas musų tarpe 
nepastebiamas — neįvertina
mas asmuo buvo: kulturugdys; 
Juozas Adomaitis — Dėdė šer-Į 

j nas.
Dėdė šernas, gyvendamas tar-Į 

i pe musų, už savo literatinį —| 
kultūrinį darbą iš musų tinka-į 

‘ mos pagarbos negavo, mes jį ( 
'tinkamai Įvertinti nemokėjome.j

Kada mes jo netekome, irgi! 
tikros pagarbos jausmas mumy-i

■ se greit negimė.
Po kelių metų, kada jo inten- ■ 

valstybės gerovei' šyvio protinio darbo vaisių -r-i

suomenė suprato savo pareigą 
ir, kad nelikti skolingai, sąžines 
balso klausydamas aukavo pa
minklo fondui. Ir štai 15 d. 
rugsėjo, 1929 m. Lietuvių Tau
tiškose kapinėse, Chicagoje, ant 
Dėdės šerno kapo tapo atideng-

Visuomene ne vien aukomis 
įvertino musų kulturaugdį, bet 
ir gausiu atsilankymu į kapines 

I atidarymo dienoje tikriausiai

RAMOVA
THEATRE

351 h and Halsted Streeta

Pėtnyčioj ir subatoj, 
spalio 25 ir 26

Visas kalbantysis paveikslas

‘Whispering Winds’

Patsy
dalyvaujant

Ruth Miller, Maldolm
McGregor

Taimri

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Epizodas kalbančios serijos 
“Klng of the Kongo”

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

Naujienų” ir
Majestic Radio

Lietuvių
Namų Apšildymo 

IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MENESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Valanda
iš Radio WL5 Stoties

345 metrų—870 kilocycles

įrodė kultūros supratimo laips
nį; kapinėse atatinkamoj tos 
dienos nuotaikoj susirinko bent 
keli tūkstančiai žmonių sudėti 
ant švietėjo kapo širdingą pa
garbą — ir ta diena musų kul
tūros istorijoj žymės šventę!

Visuomenės aukomis pamink
las (šerno Fondo komiteto triil
su) pastatytas ant Dėdes šerno 
kapo ypatingai gražus — įžy
miausias visose Liet. Tautiško
se kapinėse Chicagoje — iš na- 
turalio, tvirto akmens, grožės 
jausmą patenkinančia forma; a- 
pie penkiolikos pėdų aukščio ir 
proporcionalio pločio su origina
lišku rašytojo I). š. (dailininko 
p. Ilakio padarytu) reljefu. Ka
pui vieta, kurioje rašytojo ku-

tam reikalui 
kapinėse iš-

Adomaičio—

-

liks amžinas kaip ir velionies 
D. S. literatiniai darbai esti am
žini !

—J. Barantas.
Kiek žinoma, dar toli gražu 

komiteto darbas neužsibaigė —* 
dar Jėšų trūkstą. —J. B.

LARVEX
apsaugo nuo kandžių
drabužius... ✓

Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexą •— 
apsauga visiems plauja- 
mi<>ms vilnoniams.

C

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu H pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeięu gali taip 

padaryt, ipg kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dąlikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Uaterine, dantų tepalas, valo 
dantis naujų budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ižtikro iveUia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai- 
gausite per savo aptiekoriu’. 
Lambert Pbarmaca! Co„ Saint 
Lcreia, U. S. A.

Radio ir Fonografas Sykiu

Modelis 101, kaina su tūbomis

*245:22
Stebėtinai gražus ir aiškus balsas; galima pagauti tolimas stotis. 
Groja rekordus gražiai ir aiškiai. Išgirsk musų žymiausius artis
tus per Majestic Radio Kombinaciją:
J. BABRAVIČIŲ, KIPRĄ PETRAUSKĄ, MIKĄ PETRAUSKĄ, 
BUTĖNĄ, KUDIRKĄ, SABONĮ, JUŠKĄ, MAHANOJAUS LIE
TUVIŲ ORKESTRĄ.

MAS
MADE GOOD with

millions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

EfHcient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

MOKYKLOS NBRSM, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 

TU ŽINOT) MTA

KALBftOAMA aukAtennSs tno- 
kykloe merginoms apie ssm«- 
nin< higieną, patyrusi distrik 
te tiunU nasakS t

"Viena pagrindini*) taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia utlaikyti cisterną norma
liame stovyje. Normalia menk- 
ttlnimae ir dieta turi būt var* 
tojam*. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol. ne, jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo* 
mst nujol tu r 6 tų būti varto* 
jamas. Paimk taukttą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti ne 4 tu
rint kaip jų* jąudiaUa. Kiek
viena moteris privalo turit! 
auteli namie.

Ddicious
^d-ood

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedaliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

Antradieny
Spalio 29,1929

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

PROGRAMAS

Muzika ir Dainos

Majestic Modelis 91, kaina su tūbomis $159
Majestic Modelis 91, kaina su tūbomis $189

Teikiame lengvius išmokėjimus

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

Telephone Boulevard 4705

A food for pro* 
. tein; a food for 

mineral salta; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele* 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFTPHENIX 

CHEESE COMPANY
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leista tiems žmonėms užauginti ir išauklėt, tai pasirodys 
kad emigracija reiškia milžinišką materialj nuostolį 
kraštui. Kas bus su Lietuva, jei žmonės taip iš jos ne
siliaus bėgę?

Netikęs tautininkų šeimyninkavimas yra gal svar
biausia tos nelaimės priežastis. Kada Lietuvos žmonės 
susipras pasiųsti juos šunims šėko piauti!

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted SL, Chi- 
cago, iii. Telefonas Roosevelt 3500.

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams___________ j 98.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monej 

Orderiu kartu su užsakymu.

ŽVALGYBININKIŠKA ŽURNALISTIKA

Kauniškis “L. Aidas”, rašydamas apie Amerikos 
lietuvių spaudą, savo 228 num. iš spalių mėn. 7 d. daro 
šitokį priekaištą “Naujienoms”,:

Devyni šimtai švedų 
apleido Rusiją

švedų kolonistai Rusijoj. —Ko
lonistų istorija. — Dago sa
la. —Įsakymas išsikraustyti. 
—Varginga kelionė. — Išny
kimo pavojus. —Vokiečiai.— 
Kolonistų kalba. — Kodėl ko
lonistai nutarė apleisti Rusi
ją.—Derybos. —Savo protė-

juokai. Bet beda su švedais bu
vo ta, kad jie neturėjo jokio 
supratimo apie žemės dirbimą. 
Visą savo gyvenimą jie pralei
do bežuvaudami. Jura buvo jų 
maitintoja. O čia nei iš šio nei 
iš to prisiėjo jiems žemę knisti. 
Viši mes getai žinome, kas 
atsitinka, kai šiaučius ima py
ragus kepti, o duonkepis batus 
siūti. Švedų kolonistų reikalai 
ir-gi pasidarė labai blogi. Jiems

[Atlantic and Pacific Photo]

Canon City, Colo. — Valstijos kalėjimas, kur kilo kalinių maištas, žuvo penki kaliniai ir septyni 
sargy biniai

“pirmoj vietoj persispausdina iš latvių ‘Social
demokrato’ lenkų paleistą žinią, kad Lietuvoj prieš 
Ženevos posėdžius areštuota 300 socialdemokratų, 
kurių 20 sušaudyta.”
Mes tyčia susiieškojome tą “Naujienų” numerį, kur 

buvo įdėta žinia apie 300 suareštuotų socialdemokratų, 
ir peržiūrėjome, kas ten buvo skelbiama. Pasirodo, kad 
tautininkų “Aidas” per akis pamelavo.

Žinioje, kurią mini Kauno oficiozas, apie “sušaudy
mus” nėra pasakyta nė vieno žodžio. Bet tenai pasaky
ta ve kas:

kalėjimus sugrusti 300 socialdemokratų jau
nuolių, kurių 20 jau yra’atiduoti karo lauko teismui 
ir jiems gresia mirties nuosprendis.”
Tautininkų valdžios laikraštis ne tik per akis iš

kreipė turinį žinios, kuri buvo perspausdinta “Naujie
nose”, bet jisai dar bando mesti šešėlį ant “Naujienų” 
melagingai prasimanydamas, buk jos kartoja “lenkų 
paleistą” išmislą. Tuo gi tarpu aukščiaus paminėtoji ži
nia yra ištraukta iš protesto rezoliucijos, kurią priėmė 
Latvijos socialdemokratinė jaunuomenė ir progresyviai 
studentai Rygoje. Po tuo protestu pasirašė sekančios 
organizacijos:

‘Darbo Jaunuomenės’ Draugijos Centro Vadyba;
Latvijos Universiteto Studentų Pad. Progr. frak

cija;
Latvijos Soc.-Dem. Darb. Partijos Studentų Sekci

ja, ir . ** U įk
Latvijos Universiteto Ebrejų Studentų d-ja ‘Zu- 

kunft’.
Na, o valdžios laikraštis švokščia apie “lenkus”!
Ši mada prikaišioti savo politiniems oponentams 

“lenkiškumą” Lietuvos oficiozui, matyt, tolyn prigyja 
vis labiau. Už keleto dienų po anos melagingos atakos 
prieš “Naujienas” oficiozas parašė, kad jos

“deda tik ‘Pato’ (Lenkų tel. agent.) pranešimus, kad 
Plečkaitį vokiečiai suėmė ir lenkai nusistatę Peč- 
kaičio atgal nebepriimti. Šalia dar deda to paties 
‘Pato’ telegramą apie Lietuvos politinių emigr. pro
testą prieš ‘fašistų terorą’. Charagteringa, net per
daug charakteringa...” (“L. Aidas” spalių m. 12 d.)
Tikrai charakteringa! Nes visa, kas čia “L. Aido” 

parašyta, yra begėdiškas melas.
Žinias, kurias “Naujienos” įdėjo apie Plečkaičio su

ėmimą, buvo pranešusi Amerikos telegramų agentūra 
“Associated Press”, taip pat Kauno laikraščiai, Rygos 
“Socialdemokratas”, Berlyno “Vorwaerts”, ir kai ką 
esame gavę tiesiog nuo savo korespondentų Europoje.

Kauno oficiozas tuo budu, kaip matome, veda siste- 
matingą melo propagandą prieš amerikiečių spaudą, 
kuri nepritaria aziatiškiems smetonininkų politikos me
todams, o ypač jisai stengiasi apšmeižti Chicagos “Nau
jienas.” į # Z jį

Nesugebedamas atremti “Naujienose” paduodamus 
faktus, jisai savo tikslams vartoja begėdišką melą ir, 
kaip tikras žvalgybininkas, bando musų dienraštį ap
juodinti, melagingai primesdamas jam “valstybės prie
šus” lenkus.

Smetdhininkų organas tur-but neišmano, kad tomis 
šlykštybėmis, kuriomis “pasižymėjo” tautininkų valdžia, 
seniai piktinasi visas pasaulis!

vių tėvynėj.

ŽMONĖS BĖGA Iš LIETUVOS

Statistikos Biuletenio 9 numeryje pranešama, kad 
per pirmąjį šių metų pusmetį iš Lietuvos į įvairius kraš
tus iškeliavo 8561 asmuo, tame skaičiuje 5762 vyrai ir 
2799 moterys. Pernai metais tuo pačiu laiku buvo iške
liavę 4715 asmenų. Taigi šiemet emigracija per pirmą 
pusmetį padidėjo 3846 asmenimis, arba 81 nuošimčiu!

Ir kas labiausia apgailėtina: iškeliauja daugiausia 
žmonės geriausiame amžiuje. Iš aukščiaus paminėtojo 
emigravusiųjų skaičiaus 6279 žmonės buvo tarp 20 ir 
50 metų amžiaus. Jei apskaičiuot, kiek pinigų buvo iš-

Prieš kiek laiko apie 900 šve
dų apleido Rusiją ir sugrįžo 
švedijon. Rusijoj, prie Juodo
sios juros, jie išgyveno beveik 
pusantro šimto metų. Per visą 
tą ilgą laikotarpį kolonistai ne- 
simaišė su kitų tautų žmonė
mis. Ačiū tam, jie išlaikė savo 
tautybę. Kalba jie taip pat 
švediškai, nors ta jų kalba yra 
labai maišyta ir žymiai skiriasi 
nuo tos, kuri šiandien vartoja
ma Švedijoj.

Tie šveidai atvyko iš Gam- 
malsvenskby distrikto, kuris 
randasi prie Juodosios juros. 
Srfvo tėvynėj jie pradės naują 
gyvenimą, švedų valdžia deda 
visas pastangas, kad palengvin
ti jų būklę. Jiems čia nereikės 
taip skursti, kaip jie skurdo 
bolševikijoj per paskutinius ke
lerius metus.

Kolonistų istorija, sako Ja
mes Murray, yra labai įdomi. 
Senovėj vokiečių ordenui pri
klausė sala Dago, kuri randasi 
netoli nuo Estijos, švedų būre
lis 1570 m. iš vokiečių gavo lei
dimą apsigyventi toj saloj. Šve
dija ,1563 m. tą salą atėmė iš 
vokiečių ordeno. Keliems de- 
sėtkams metų praėjus, karalius 
Gustavas salą Dago pardavė Jo
kūbui de la Gardie, kurio gi
minių nuosavybėj ji pasiliko 
per ilgus metus. Švedų kara
lius Karolis XI salą vėl aneksa
vo. Tačiau kad perdaug nenu- 
skriaudus savininkų, jie išnuo
mavo jiems salą.

Dago 1710 m. pateko į rusų 
rankas. Einant Nystande pa
darytąja sutartimi, švedai vi
siškai atsižadėjo nuo salos. 
1780 m. grafas Stenbock palie
pė bėgiu vienų metų salos gy
ventojams išsikraustyti. Mat, 
ten jie turėjo didelius dvarus, 
kuriuos jie nutarė parduoti.

Kadangi tuo laiku Dago pri
klausė rusams, tai nelaimingi 
švedai, žinoma, kreipėsi į Pet
rapilį ieškodami protekcijos. 
Naujasis dvarų savininkas nu
tarė atnaujinti kontraktus', ir 
atrodė, kad visos švedų bėdos 
pasibaigė. Praėjo gerokai laiko 
ir viskas saloj nurimo. Bet štai 
vieną gražią, dieną pasirodė caro 
pasiuntinys ir pareiškė šve
dams, kad caras susimylėjo ant 
jų ir dovanojo jiems (nors jie 
jokio prasikaltimo nebuvo pa
pildę). Tuo pačiu laiku jis pra
nešė, kad i>ietų Rusijoj caras 
jiems paskyrė nemažą sklypą 
žemės, kur jie turės apsigyven
ti. Salą gi jie privalo apleisti 
be jokio atidėliojimo.

Su ašaromis akyse apie 1000 
švedų iškeliavo į pietus. Juos 
lydėjo kazokų pulkas. Kelionė 
buvo neįmanomai sunki. Silp
nesnieji pradėjo mirti. Viso ke
lyj žuvo apie 200 žmonių. Ant 
galo, 1782 m. gegužės mėnesyj 
procesija pasiekė pietylę dalį 
Dniepr upės, apie 10 mylių nuo 
Berislavo. Toj vietoj švedai 
turėjo pasirinkti sau žemės' ir 
pradėti naują gyvenimą.

Ji] naudojimui buvo pavesta 
13,000 hektarų žemės plotas. Iš 
tos žemės jie turėjo maitintis. 
Pratusioms ir patyrusioms 
žemdirbiams tai butų buvę tik

teko pergyventi neįmanomą 
skurdą. Mokyklų jie neturėjo, 
ir laikui bėgant jaunoji gent- 
kartė tiesiog pradėjo virsti į 
puslaukinius žmones. Jų tarpe 
mirtingumas nepaprastai padi
dėjo: ėmė mirti daugiau, negu 
gimti. Dalykų padėtis pasidarė 
tiek rusti, kad valdžia pradėjo 
bijotis dėl kolonistų ateities. 
Mat, grūmojo pavojus, kad šve
dai visiškai išmirs. Kad to ne
atsitiktų, valdžia padidino ko
loniją keliais desėtkais nelais
vėn patekusių švedų. Nuo to 
dalykai mažai tepagerėjo. Ir 
1804 m. valdžia leido vokiečių 
ateiviams apsigyventi tarp ko
lonistų. Tatai buvo daroma tuo 
tikslu, kad vokiečiai išmokytų 
švedus, kaip reikia tinkamai 
gyvulius auginti ir žemę dirbti. 
Tad laikui bėgant vokiečiai pa
sidarė tikrais švedų mokytojais.

Nors nuoi aplinkinių gyven
tojų švedai daugiau ar mažiau 
šalinosi, bet visvien jie pri
versti buvo su jais' visokių rei
kalų turėti. Kad butų galima 
tie reikalai tinkamai atlikti, ko
lonistai—norėjo ar ne—privers
ti buvo ir visokių kalbų iš
mokti. Dauguma jų susikalba 
Vokiškai, rusiškai ir ukrainie- 
tiškai. Švedų kalbą—nors ir 
darkytą,—žinoma, kiekvienas jų 
moka. Ir nėra nieko nuosta
baus, kad jų kalba pasidarė 
darkyta. Per pusantro šimto 
metų jie buvo atskirti nuo savo 
gimtojo krašto ir gyveno tarp 
kitataučių, nuo kurių jie no
romis nenoromis pasisavino ne
mažai žodžių. Reikia neužmirš
ti ir to fakto, kad per visą tą 
laiką jie buvo beveik visiškai 
izoliuoti nuo savo krašto ir ne
turėjo progos skaityti švediškų 
knygų ir laikraščių.

Dabar kyįa klausimas, kodėl 
švedai kolonistai nutarė grįžti 
į savo protėvių tėvynę? Po tiek 
metų, rodosi, jie turėjo pripras
ti prie naujų gyvenimo sąlygų 
ir užmiršti tolimą kraštą, kur 
kadaise gyveno jų proseniai. 
Kaip žinia, paskutiniais kele- 
riais metais Rusijoj buvo ne
derlius. Kolonistams teko 
daug vargo pakelti, o čia bol
ševikų agentai juos tiesog plėš
te plėšė. Nespėdavo jie nuo 
laukų nuimti javus, kaip jau 
“načalstva” reikalauja iŠ jų 
tam tikro kiekio grudų. Tatai 
tiek kolonistams įkyrėjo, jog 
jie sušaukė savo mitingą ir nu
tarė kreiptis į Švedijos valdžią, 
prašydami pagalbos, —vyriau
siai, kad jiems būdų leista grįž
ti į jų prosenių tėvynę. Jeigu 
Švedija butų atsisakiusi, tai su 
tokiu pat prašymu buvo mano
ma kreiptis į Kanadą. Mitinge 
dalyvavo 172 šeimų nariai ir 
nutarė kaip galima greičiau 
kraustytis iš bolševikiško ro
jaus.

Tai atsitiko prieš aštuonerius 
metus. \ Kolonistai pasiuntė 
Švedijos arkivyskupui Soedr- 
blom atviruką. Pastarasis iš 
pradžių negalėjo suprasti kame 
dalykas, kadangi beveik visas 
atviruko tekstas susidėjo vien 
tik iš skaičių. Pagalios,
dasiprotėjo, kad tie skaičiai nu
rodo į tam tikras vietas bibli
joj. Po to be jokio sunkumo

tapo išskaitytas kolonistų pra
šymas.

Prasidėjo derybos, kurios už
sitęsė keletą metų. Tik 1928 m. 
vasarą kolonistai formaliai įtei
kė Rusijos valdžiai prašymą, 
kad jiems butų leista grįžti į 
Švediją. Apie tą laiką derybos 
su švedų valdžia jau buvo pa- 
sibagusios. šių metų pradžioj 
švedų parlamentas formaliai 
patenkino kolonistų prašymą, t. 
y. leido jiems grįžti j jų pro
tėvių žemę. Tuoj švedai pada
rė rinkliavą, kad padengus sa
vo tautiečių kelionės išlaidas. 
Bot bolševikų valdžia vis dar 
tylėjo. Prašymas ėjo nuo Ai- 
nošiaus prie Kaipošiaus', vienok 
be jokių rezultatų. Ant galo, 
šių metų birželio 12 d. Švedijos 
sostinėj buvo gauta telegrama, 
kad bolševikų valdžia sutiko 
išleisti kolonistus. Tuo pačiu 
laiku švedų pasiuntinys iš 
Maskvos pranešė kolonistams, 
kad jie tuoj rengtųsi kelionėn. 
Tą žinią' jie pasitiko su di
džiausiu džiaugsmu. Trumpam 
laikui praėjus jie jau keliavo j 
Švediją. Vienas kolonistų pa
reiškė, kad išvažiuodamas iš 
Rusijos į kitą šalį žmogus jau
čiasi tarsi iš pragaro žengiąs į 
dangų.

Dabartiniu laiku y kolonistai 
randasi Joenkoepingo kareivių 
stovyklose. Tačiau, jų skaičius 
ten nuolat mažėja, kadangi, 
progai pasitaikius, jie yra siun
čiami dirbti į ukius arba į fab
rikus’.—K. A.

Laidojama Jurgį. Bažnyčios 
varpai neskamba. Kunigas jo 
kūną ir-gi nelaimina. Nėra nė 
kalbėtojų, nė gėlių, nė automo
bilių, nė verkiančių giminių... 
Tiktai mes keli musų namo gy
ventojai apie šį įvykį ir težino
me...

Kapinėse mus sušaldė ir su
šlapino pusiau lietus, pusiau 
sniegas. Ir dievai vargšų ne
paiso...

Buvo musų Jurgis ir jo jau 
nebėra... Buvo žmogus, nėra 
žmogaus... Neturėjo turtų, tai 
nė draugų neturėjo... Gimė ne
norėdamas ir mirė nenorėda
mas...

Kas turtų neturi,
to niekas nemato,

nors butų ir geras žmogus. 
Mes keliam kepurę 
turtingam čebatui, 
kad veisia, palaiko jis mu

sų vargus.
—Mat.

Vartojamas dėl Kosulių 
Virš 50 Metų

Kosuliai parodo įdegtą padėtį ger
klės ir oro takų. Krupo kosuliai 
yra gąsdinantys, bronchiniai kosuliai 
yra silpninantys, naktiniai kosuliai 
ir gerklės kutenimas yra kvaršinan
tys. Per daugiau kaip 50 metų 
Foley’s Honey and Tar Compound 
yra įsigyvenusi kosulio gyduolė, sau
gi ir patikima dėl vaikų ir suaugu
siu žmonių. Pati pirmoji doza pa
skleidžia gydantį ir raminantį apval
kalą ant įdegtos gerklės ir kosulys 
sustoja. Jis paliuosuoja ir pakelia 
flegmą be pastangų. Vaikai jį mėg
sta — neturi opiatų. Jis pilnai pri
tinka senesniems žmonėms — yra 
švelniai liuosuojantis. Atsiminkit 
vardą, Foley’s Honey and Tar Com
pound ir klauskite jo.

ATŠALNA ORAS

JURGIS __  w
Senas jau ir silpnas musų 

Jurgis. Susirietęs, išblyškęs ir 
purvinas. Dabar jau ir be dar
bo jisai—kas čia tokiam se
nam duos darbo...

Visi gyvi daiktai. Nori gy-. 
venti ir Jurgis. Ir jisai apsi
gyveno musų name, prie pe
čiaus, beizmante. Tas “musų” 
namas priklauso visoj apylin
kėj žinomam žmogui, bet ne 
mums. Mes tiktai rendą moka
me.

Savininkas sutiko. Jurgis ga
li gulėt, bet už tai turi pečių 
pakurt ir pelenus’ išnešt, o pa
valgyt tai...

Jurgis dar silpnesnis. Pasi
renka jisai kaulų ir duonos iš- 
metalų ir gyvena... Vis-gi gy
vas. Tiktai dabar jo kosulys 
toks skaudus ir kruvinas...

Kartą musų gaspadinė parsi
nešė mėsos ir pasidėjo už durų. 
Mėsa dingo. Savininkas gavo 
žinią: naminis vagis darbuoja
si. Ir surasta: Jurgis kepa pe
čiuje mėsą ir valgo... Skanda
las ir policija.

Nuklausinėta visi namiškiai. 
Beizmante Jurgis, jausdamas 
suirutę, skubiai sunaikina liku
sią mėsą ir laukia neišvęngtinos 
išeities.

Bet krūtinėj kaž kas negerai. 
Jurgis atsigula , ant senų skar
malų ir apalpsta.

Mes visi kartu su policija
randame “naminį vagj”’miegan-

j amžinuoju miegu...
Pašaukiama graborių. Bus

laidotuvės — savininkui musų 
namo reikės užmokėti...

Orui atšalus, jums reikalingi šiltesni drabužiai. Atei
kite į musų krautuvę, čia rasite didelį pasirinkimą 
vyriškų drabužių: žieminių overkautų visokios spal
vos. visokio padarymo ir numažinta kaina:

$25 iki $45
Taipgi turime didelį pasirinkimą siutų vėliausios 
mados, ir visokių spalvų; kainos:

Taipgi užlaikome skurinių kailinių, visokių mierų, dėl 
vyrų ir vaikų. Mažomis kainomis.

Bridgeport Clothing Co
3312 South Halsted Street
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Širdis
Parašė Dr. A. J. Karalius
Visi gerai žinome, kad be 

širdies žmogus negali gyventi. 
Širdis, galima sakyti, musų gy
vybės palaikytoja—seiliaus sa
kydavo “žmogaus siela gyvena 
širdyje”. Širdis daug dirba. 
Apskaitliuota, kad bėgyje dvi
dešimts keturių valandų širdies

sies dūdelės (pąipukėą). Širdy
je yra keturi vožtuvai, kuyįe 
sulaiko kraują nuo tekėjimo at
gal ir tuo budu palengvina vi
są pumpavimo darbą. Kai šitie 

! vožtuvai sugenda, tai širdies 
darbas pakrinka; tikra širdies 
liga ir yra šitų vožtuvų arba 
širdies raumenų pakrikimas.

Kiekviena kūno dalelė reika-pagaminta energija galėtų žmo- ..... linga kraujo, be kraujo negali 
savo darbo dirbti. Kraujas wt- 

į neša deguonio (oksigeno) ir 
maisto; kraujas (venomis) pa
šalina įvairias atmatas (anglia- 
rukštį ir kt.), kurios jau kunui 
kenksmingos. Kraujas tuo bu
du, ačiū pompai (širdžiai) nuo
latos cirkuliuoja—dieną ir nak
tį eina kraujo apytaka—ir vi
same kūne palaiko vienodą šili
mą. Tai-gi, širdies darbas, kaip 
matome, begalo svarbus.

Modernų jų miestų gyveni
mas, kur viskas' eina įtemptu 
tempu, visi amžinai skubinasi, 
kaip parodo statistikos, krikdo 
širdies darbą, silpnina širdį. Di
delių miestų vaikai labai daug 
kenčia nuo įvairių širdies ligų. 
Apskaitluojama, kad Chicagoje 
virš 17. tūkstančių vaikų turi 
širdies ligą. Dideliuose mies
tuose širdies ligos' sudaro žy
mų nuošimtį mirties priežasčių.

Silpna pakrikdinta širdis 
dažnai vaiką labai nualina. Ji
sai išblyškęs, liesas, negali su 
savo draugais pasekti nė žai
dime, nė moksle. Jisai visuo- 

iš“ met nuliūdęs, nusiminęs, melan
cholikas—silpna širdis smage- 
nims negali pristatyti užtekti-

Vaikai sten
giasi mokintis, bet negali;

gų 400 pėdų aukštyn iškelti. 
Bėgyje 24 valandų širdis plaka 
apie 100,000 kartų ir perpum
puoja apie 1000 galionų krau
jo. Aplamai imant, širdis pla
ka apie 70—80 kartų per minu
tę. Vaikų širdis plaka grei
čiau; moterų ir-gi truputį grei
čiau ; senų žmonių greičiau; į- 
vairios ligos širdį paprastai pa
greitina. Kiti musų organai 
gauna pasilsėt, o širdis dirba 
dieną ir naktį—nuo užgimimo 
iki mirties; širdis pasilsi tik
tai tarpe plakimų— tiktai se
kundės dalelę.

Aplamai imant, širdis tokio 
dydžio, kaip žmogaus kumščia. 
Kartais sunkus darbas arba li
gos padidina širdį—jinai išsi
skečia. Su musų jausmais šir
dis neturi nieko bendra: širdies 
darbas labai aiškus' ir tikslus— 
pumpuoti kraują. Tiesa, bai
mė, staigus nusiminimas arba 
džiaugsmas gali laikinai pagrei
tinti širdies plakimą arba nu
silpnintą širdį net susprogdin
ti (širdis gali plyšti tokiuose j 
atsitikimuose, jei silpna, 
plėšta). Mes sakome “geros 
širdies žmogus, širdingas žmo
gus, nuoširdus 
tai tiktai kalbos figūros. Kas

žmogus”, bet naį gero kraujo.

I
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(Atlantic and Facilie motoj

Londonas. — Kapitonas G. II. Scott didžiausio pasaulyj 
dirižablio R>—101 gondoloj. Spalių 14 d. su tuo dirižabliu buvo 
pirmą kartą bandoma lėkti. Bandymas pilnai pasisekė.

čiuose. širdies liga miršta 
žmonės nuo 35 iki 60 metų se
numo. Paprastai širdies liga 
žmogų ilgai prieš mirtį kanki
na.

Paprastai širdies ligos parei
na iš kokių nors kitų apkrečia
mų ligų, pav., reumatizmas, si
filis, skarlatina, supuvę tonsi- 
lai, sugedę dantys, ir kt. Pra
džioje širdies' ligos žmogus jo
kių skausmų nejaučia ir, žino
ma, apie savo širdį ir nesvajo
ja. O čia, ot, kaip tik puiki 
proga daktarui pasitarnauti, 
nes iš anksto suradus širdies li
gą galima labai, labai daug pa
gelbėti, visokiems nesmagu
mams už akių užbėgti, čia ir 
vėl reikia pasakyti: apsimoka 
kas metai ištirti savo sveikatą, 
išekzaminuoti. Kai jau kojos 
pradeda tinti, sunku laiptais už
lipti, širdis dreba arba skaus
mai kairiame krutinės šone —

tada ir geriausias daktaras ne 
taip jau galingas. Apsisaugoji
mo uncija vertesnė už svarą 
gydymo. Tinkamas visokių li-

KAIP VAIKŲ SPECIALISTAI 
GYDO KONSTIPACUĄ

gų gydymas suteikia širdžiai 
progų atsilaikyti prieš visokias 
bakterijas ir nepamesti savo 
tvirtumo.

minutę širdis perpumpuoja nuo | jįems prisieina pakartoti moks- 
trijų iki dvylikos kvortų krau- has. o čia tėvai dar juos su- 
jo. O čia, žinoma, reikia daug bara, kavos gerti duoda, 
energijos.

Širdis tai savo rųšies musku- 
linis (raumenims) maišelis la
bai tvirtas, tamprus, žmogaus 
(ir šiltakraujų gyvūnų) širdis 
sudaryta iš keturių kambarė
li ų vienoj pusėj du ir kitoj 
du. Ir abiejose širdies pusėse 
kitokis darbas: viena širdies 
pusė, taip sakant, apsidirba su 
krauju, kurį venos atneša iš vi
sų kūno dalių— šitas kraujas 
tamsiai mėlynas nuo įvairių at
matų. širdis šitą kraują pum
puoja į plaučius apvalymui. Ki
ta širdies pusė priima kraują 
iš plaučių (apvalytą, raudoną 
kraują) ir pumpuoja į visas 
kūno dalis. Arterijomis, iš šir
dies kraujas pasiekia visus kli

ši r- 
dies ligos tūkstančius vaikų ir 
bomeliais padaro: apleidžia jie 
mokyklą be reikiamo prisiren
gimo intens'ingam gyvenimui ir 
paskui nepajėgia atsilaikyti 
prieš įvairias pagundas, negali 
atsispirti prieš bomeliij krimi- 
nališkas sugestijas...

Įvairios limpamos vaikų ligos 
pakrikdo širdį: iš čia ir pareina 
tūkstančiai įvairių įvairiausių 
Širdies ligų, kurios savo pragaiš
tingumą vėliaus’ mums parodo. 
Užkrečiamų ligų 
skarlatinos ir kt.) 
paprastai atakuoja
dies raumenis ir juos pažeidžia. 
Sugedę tonsilai ir supuvę dan
tys irgi priveisia milionus įvai
rių bakterijų, kurios širdies 

no kampus ir užkampius, o raumenis gali pažeisti. O jau
venomis sugrįžta atgal į širdį. I vaikų reumatizmas tai dabai 
Arterijos ir venos tai savo rų- dažnai širdį pakrikdo. širdį

pakrikdo sifilis, alkoholis ir 
šiaip įvairus nuodai, ypatingai 
senesniems žmonėms. Pridėki
me prie to dar sunkų darbą dul
kėse, įvairius dirbtuvių nuo
dus, nešvarius gyvenamus kam
barius ir įvairius susijaudini
mus kasdieniniame gyvenime. 
Aplamai imant, kiekviena liga 
gali širdį pakrikdimti. Patys 
žinote, kad daktaras' tiria širdį 
kiekvieno ligonio, nežiūrint ko
kia liga jisai sirgtų.

Silpna širdis—širdies liga 
labai neaiškus pasakymas, žmo
nės dažnai sako “širdies liga”, 
“silpna širdis” patys nežinoda
mi kame dalykas. Dažnai žmo
nės dėl to bereikalingai susirū
pina ir nervinasi.

Musų širdis turi, taip sakant, 
energijos rezervą—jinai gali ir 
daug sunkesnį darbą dirbti, jei 
reikalas atsiranda ir jei iš to 
nauda yra musų kūno mašine
rijai. Bet jeigu širdis dalinai 
pakrikdinta, tai jinai, žinoma, 
negali naudoti savo paskutinę 
energiją. Tame atsitikime rei
kia, taip sakant, pasigailėti sa
vos širdies. Lipant aukštyn ar
ba bėgant širdis daug smarkiau 
dirba; dažnai dvejais laiptais

užlipti pavojingiau, negu my
lią nueiti. O jau senesniems 
kiek pakrikdinta širdis visuo
met sudaro rimtą pavojų: jie 
privalo vengti visokių sunkes
nių darbų arba žaismių ir su
jaudinimų.

Vienok tikai dakataras tegali 
pasakyti (tinkamai ištyręs) 
kiek darbo kokio nors žmogaus 
širdis gali pakelti ir kas' jai 
ypatingai kenkia. Čia priklau
so nuo amžiaus, užsiėmimo, ly
ties ir širdies ligos.

Mums čionais nėra reikalo ap
rašinėti įvairias širdies ligas. 
Bet bus labai naudinga paduo
ti bendri faktai, kad ir sekamu 
budu:

Dideliuose miestuose (Chica- 
goje ypatingai) nuo širdies ligų 
miršta du kartu daugiau žmo
nių, negu nuo kokios' nors ki
tos ligos. 1928 m. Chicagoje 
iš viso mirė 39.567 žmonių, o 
iš >tų širdies liga 7.885 žmonių 
—apie penkta mirties priežas
tis buvo širdies > liga. Mažes
niuose miestuose šiuo žvilgsniu 
daug geriau (mažiau širdies li
gų). Aplamai imant, širdies li
gomis serga dauginus vyrų, ne
gu moterų, ypatingai didmies-

Konstipacija pas kūdikius ir 
vaikus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, odos neaišku
mo ir t. t. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir suaugusius žmones; pa
daro juos piktus, karščiuojan
čius, neramius. Bet nevartok 
suaugusių žmonių vaistų dėl 
kūdikių, sako vaikų specialistai. 
Devynios dešimt nuošimčių jų 
pataria tik vieną, preparatą dėl 
konstipacijos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų. Jie sako 
Fletcher’s Castoria. Milionai 
motinų įrodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas
toria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir skani. Tikroji 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą. Šalinkis imitacijų.

■

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

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos I 
. 12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

CHICAGO LAIMIX

PILNIAUSIĄ PERGALĘ!

(difterijos, 
bakterijos 
vaikų šir-

H
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Amerikos
M

Elektrikiniais

Žemiausios Kainos Tiesiai i

KLAIPĖDA IR ATGAL

!

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai j KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 
sučėdysite sau pinigų.

Trečia , klasė .......................................... $107.00
Trečia klasė j ten ir atgal, tiktai ....... 181.00
Turistinė trečia klase, Main Deck ....... 129.50
Turistinė trečia klasė į ten ir atgal tik 216.00 
Cabin ..................................................... 147.50

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą 
arba

S. S. “ESTONIA” .... Oct. 26
S. S. “POLONIA” Nov. 16

miKAUKfl

MiDGMĄM

ant vihų trijų geležinkelių tele-

Jus elektrikiniu!su
T -

-

elektriki- 
antras ir 
konteste.

tumo Trofeją. Pridurmui sekė North Shore 
Line, laimėjusi antrų vietų, su Chicago Auro
ra and Elgin (The Sunset Lines) trečioj vie
toj!
Reikia pažymėti, kad prizai buvo duodami ne 
už vienkart} greitumų, bet už greitumų pa
laikomų nuolatinėse dieninėse kelionėse — už 
greitumų, kokiuo jus būnate vežami kiekvienų 
diena kai keliaujate tais geležinkeliais. Taip
jau yra jdomu žinoti tai, kad visi šie geležin
keliai yra po viena vadovybe ir kad metai 
iš metų luikomąKi to paties progresyvio nusi- 
statymo, tokio, kuris duoda Chicagai geriausj 
elektrikinės užmiesčio transportacijos aptarna
vimų.

Atlantic City, spalio 1 d., 1929, laimėjo 
trokštamųjų Elektrikiniu Traukinių Grei-

Del tvarkraščių, kainų ir kitų žinių 
{oliuokite Consolidated Office: Outing and Recreation Bureau, 

72 West Adams Street. Randolph 8200.

piLNIAUSlA pergalė dėl Chicagos 
nių užmiesčio traukinių! Pirmas, 

trečias prizas nacionaliame greitumo 
Tvarkraščių kompeticijoj su greičiausiais Jung
tinių Valstijų ir Kanados elektrikiniais užmies
čio traukiniais, South Shore Line Amerikos 
Elektrikiniu Geležinkelių Asociacijos konvenci
joje 
visų

greičiau nuvažiuoti

IntmirbanR
Motor Coach Routea

KELIAUK Į LIETUVĄ PER
KLAIPĖDĄ

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — o j Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
S. S. “ESTONIA” Nov. 30
S. S. “LITUANIA” Dec. 7

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III

greičiausiais
Ea»t

Užmiesčio
Traukiniais

rd\

st
North

West
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, spalių 25, ’29

Iš Lietuvių Piliečių 
Brolybės Kliubo

•Kai dėl lietuviškų laikraš
čių, lai inteligentai skaitantys 
mažai laikraščius, ūkininkai 
valstiečiai skaito daugiau, ne 
kad miesčionys.

Mokslas, apšviela gerai pa
žengusi pirmyn Lietuvoje. P-no 
Zalagėno aiškinimu, Lietuvoj 

tikrų patriotų, kurie už 
šalį stoja.

Kliubo narys.

yra 
savo

Didelis rusu konceiC 
tas ir balius

Samanos 
irgi

saky- 
buvo

ant žo- 
Kliubas 
įsi^ijos 
pastatė

Yod-

šis kliubas, užbaigęs vasaros 
sezoną ir sugrįžęs į svetaines, 
pradėjo žiemos sezonų.

Vasaros parengimais 
lyno ir išvažiavimais 
geras pasekmes turėjo i 
daug draugų piliečių,
paminklą nabašninkui M 
žiui tautiškose kapinėse.

Pasidarbavo Piliečių Broly
bės Kliubas sušaukti skaitlin
gą susirinkimų ir priimti grį
žusius iš Lietuvos valdybos na
rius, pirmininkų K. Laucių ir 
raštininkų. A. Zalagėną.

Lauciui ir Zalagenui už- 
vietas, susirinkimas tapo 

Apsvarstyta visi 
Pasirodė, kad 
— p. Gelgau- 
Rekštis rašti-

taipgi gerai pasidar- 
> labui.
d visi Piliečių Bro- 

nariai

ėmus 
atidarytas 
kliubo reikalai, 
laikinoji valdyba 
<’as pirm, ir p. 
rinka
1 avo Kliubo

Matyli, ka 
lybės Kliubo 
veikia, todėl Kliubas auga taip 
finansais, kaip nariais.

Nutarta surengti Rožinį Ba
lių spalių įnėn. 27 dieną Cher- 
nausko svetainėje, 1900 South 
Union Avė. Baliuje įstojimas 
į kliubų bus> be mokeslies.

Kai užsidarė susirinkimas, 
tai P. Žala genas gana plačiai 
papasakojo apie dabartinį Lie
tuvos gyvenimą, šiemet der
lius Lietuvoje geras. Kiek pra
stesnis tik Žemaitijoj, bet ir ten 
didžiumoj geresnis, negu pra
ėjusiais metais.

P. Zalagėno manymu, Lietu
voje galima gyventi kelis do
lerius parsivežus ir turint su
manumo ir netinginiaujant. 
Daugelis Lietuvių ūkininkų bet
gi yra apsileidę, myli patingi- 
niaut, net ir kelių sau nepasi
taisą, nesistengia savo ukiusl 
gerinti.

Apie politinį Lietuvois gyve-i 
nimą galima esą visaip kalbė-: 
ti, bet vis tik faktas pasilieka i 
faktu, kad ne viskas Lietuve- i 
je gera.

Darbininkų organizacijos pa
naikintos. Darbininkai gauna 
mažą užmokestį. Po miestus ir 
miestelius viešpatauja lenkų ir 
rusų kalbos. Net patys valdi
ninkai mėgia kalbėti lenkiškai j 
ir rusiškai.

Rusų draugija “Znanie”, Chi- 
cagoj, rengia didelį koncertą 
ir balių sekmadienį, spalių mė
nesio 27 d., Wa!sh’o salėje, piie 
Mihvaukee avė. ir Noble st.

Programų išpildys pagarsė
jęs kliubas Petruška.

Programas susidės iš astuo
nių parinktų numerių. Progra
mą pildys pirmaeiliai artistai 
ir artistės, kaip tai:

1. Operetė “Jaunikis ir pa
pūga”; 2. Dainuos čigonų dai
nas L Mira j e va, Maskvos tea
tro artistė; 3. P. Gursky, Odes 
sos teatro artistas; 4. K. San- 
karjevski — Kievo operos dai
nininkas; 5. B. Chmara — Kie
vo teatro artistas; 6. Čigonų 
choras, išpildys kliubas “Pet-

draugiškai ruška”; 7. P-lė Stinger 
bins pianų, s 
sų draugijos 

Muzika ir
landos. Pradžia 5 vai. po pie
tų. Įžanga tik 50 centų ypa- 
tai, perkant biletą iš anksto, 
ir 65 centai prie svetainės dn-

sparaitis, kuris paprastai šiai 
draugijai režiseriauja, šiemet 
negalėjo liek daug laiko pa
švęsti. Biznį turi.

Skyrium imant lošėjus, turiu 
pasakyti, kad Barono rolėje p. 
Milkerailis nei mimika, nei in
tonacija nepasižymėjo kaip ga
lima buvo tikėtis.

Smilgos rolėje
(pavardžių nesužinojau) 
menkai lošė.

Geriausia lošė, galima 
ti, to vakaro žvaigždė 
p-lė Marian Mikelaitė.

P-ni Milkerienė, motinos ro
lėje, irgi lošė tikrai gerai.

Beje, buvau pamiršęs, kad 
p-lei Mikelaitei tapo įteiktas 
gėlių bukietas. Aš-bent taip 
manau, nes matyti negalėjau. 
Mačiau, kad padavė pundą į 
popierą suvyniotų. Manau, kad 
tai buvo gėlės, nes mačiau, kaip 
pasiuntinys įteikė komitetui, 
paaiškindamas jog lai gėlės, ir 
instruktavo komitetą, idant ne
pamirštų popierą nuimti pirm 
įteiksiant gėles. Reikėtų apsi
žiūrėti. Buvęs vakare.

skam 
>lo; 8. Choras ru 
“Znanie”.
šokiai iki 12 va- 

Pradžia

Patartina atsilankyti j ši kon
certų visiems, kurie tik turės 
laiko. Rusų artistai ir rusų sce
na yra pagarsėjusi plačiai. Ne
abejotina, kad ir šis vakaras 
bus nepaprastai įdomus.

Lietuvių Evangelikų 
Liuteronu vakaras
L. E. L. draugystė, kaip pa

prastai, kiekvieną metą paren
gia balių su lošimu ir šokiais. 
Ir atsižvelgiant i draugystės di
dumų, ji sutraukia ganėtinai 
publikos.

Bet šiemet jos parengimas 
nepavyko taip gerai, kaip ki
tais metais kad pavykdavo. Pir
miau ir parapijonai skaitlingai 
atsilankydavo, ko šiemet nepa
stebėta (mat, ši draugija, yra 
laisva).

įrišimas neišėjo taip, kaip ki
tais metais kad išeidavo. Gal 
priežastis buvo ta, kad M. Ka-

Didelis Išpardavimas
Frontinhj Setų

Kainos nuo $59 ir aukščiau 
Lietuviai Setų Išdirbėjai

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

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

Archer Furniture Co
4140 Archer Avė.

Tarp Francisco ir Richmond St.
Telefonas Lafayette 9733

Joe Kazikaitis, Savininkas

Didelio mieste viena 
’alis vadinasi Bričportas 
nusų brolių sostinė — 
langiau, negu Vilniuje
Telabai senai dar vilkai stau

maža

čia jų
ir čia

Čia gimė “Lietuva”, čia gy
veno ir dirbo dėdė Šernas, čia 
buvo šimtai lietuviškų saliun- 
čikų, kurie dabar jau didžius 
darbus dirbdami išvirto i auk-

štai gerbiamus piliečius, čia 
gimė “Birutė”, p. Petrausko 
duktė, čia Vargšas vargo ir ra
šė... čia buvo Tananevičiaus 
bankas ir subankrutavo, čia gi
mė garsioji Sinclairo apysaka 
“Baisias’’, čia visko gimė ir 
visko mirė... Sakykit hąip sau 
norit, o Bričportas buvo ir yra 
lietuviu sostine.

tymų, musų Bričportas dar vis 
palieka musų tradicinė sostinė, 
čia gimė Sapnininkas, čia mi
rė šėmas, čia mes mirsime — 
bet šioji vieta pasiliks kaipo 
paminklas inusų jauniems pi
liečiams, kurie lietuviškai jau 
nemoka. Mat.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

O dabar Bričportas dar gar
sesnis. Tiesa, galiūnų skaičius 
susimažino, bet užtai užgimė 
šimtai tokių maži; krautuvėlių, 
kuriose žmonės kendžių neper
ka, bet gauna išsigert lietuviš
kos naminės. Kitur iš užpaka
lio įlipęs gauni irgi gerų ir 
blogų skystimėlių. Kitur reikia 
duris barškinti, o dar kitur 
šonkaulius.

Pirmiaus gatvėse rupužiuo- 
davo, o dabar gademuoja. Pir
miaus būdavo veselijų, o da
bar atsirado divorsų ir gyvnaš- 
lių, ir dar kokių. Pirmiaus 
Šliupas kunigus krokodiliais ir 
eržilais vadindavo, o dabar bol
ševikai dar bloginus visa svie
tų apkeikia. •

Ir, vadinasi, musų sostinė 
dar pusėtinai lietuviška. Dar 
čia galima gauti ir lietuviškų 
kopūstų, ir juodos duonos, ir 
rūgusio pieno. Dar ir bažny
čioj lietuviškus pamokslus sa
ko. Dar su lietuvišku liežuviu 
čia galima gyventi, čia musų 
sesutės dar pasiliko savo sto
ras lietuviškas blauzdas ir kul-

žodžiu sakant, nors jau tu 
rime du lietuvišku teatru, ku 
riuose nėra lietuviškų persta

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

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Pėtnyčioj ir subatoj 
*' spalio 25 ir 26

Hold Yonr Man
dalyvaujant

Laura I>a Plante ir k

Taipgi
Kalbanti serija “Ace of 

Scottland Yards

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Railroadin” su “Our Gang

Kalbančios Žinios,

‘ 12h Stieel Stote
HALSTED ST. COR. ROOSE VELT ROAD

Mes nuoširdžiai tikim, kar Chicagos GERIAUSIA VERTĖ

SIUTU ir OVERKAUTU
Vyrai, štai yra, Geriausia Vertė, kokią di
dele “cash” pirkimo pajėga ir didelis' patyri
mas gali suteikti jums už $22.50! šie dra
bužiai yra pagaminti mažesniųjų išdirbėjų 
kurie gali laikytis tik išdirbinėdami gc 
resnius drabužius negu tie, kurie yra la 
biau išgarsinti. Pamatykit juos čia Subatoj

SIUTAI

vilnų cheviotų, 
ir gražių spal- 
siuti. Naujausi

Padaryti iš puikių grynų 
cassimeres, mėlynų serges 
vuotų vvorsteds. Rankomis 
modeliai dėl vyrų ir jaunuolių visokio sko- 

visokių dydžių, taipjau dėl storų 
ir žemų storų.

mo ir 
augštų

OVERKAUTAI
Puikus 
modelių 
ti naujausių spalvų dėl žiemos. Gražiai pa 
siūti drabužiai, kuriuos dėvėdamas kiekvie 
nas pasididžiuos. Visokio dydžio.

mėlyni overkautai naujausių žiemos 
. Satino pamušas. Taipjau spalvuo-

Extra kelnes
prie siuto 

$5.00

šiuos Siutus ir Overkaučhis galima pirkti lengvais išmokėjimais. Įmokė
ti reikia tik 5 dolerius — paskui mažomis sumomis kas savaitę arba kas 

mėnuo, kaip jums patogiausia

Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė
liausius lietuviškus rekordus

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Singing by A. šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader

16138F

16139F

Žalia Girelė *
Lik su Dievu Panitelia

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
Kačinskas (A. Vanagaitis) 
šalta žiemuže (A. Vanagaitis)

K. MENKEL1UN1UTĖ ir F. STANKŪNAS 
su Orkestros akompan.

Oi, Skauda, Skauda
Aš žirgeli Balnosiu

KELETAS PAŽYTĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš MUSŲ 
PILNO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas 
su Orkestros akompan.

16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko, Leader 

12” $1.25 
61003F 1

61004 F

16129F

Lietuviška
Lietuviška
Lietuviška 
Lietuviška

Veseilia, 
Veseilia
Veseilia
Veseilia

Singing by A

Dalis Pirma
Dalis Antra
Trečia Dalis
Ketvirta Dalis

ŠAUKEVIČIUS

Dariau Lyseles, Valcas
Jonelio-Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

16135F šokikų Polka
Naujų Metų Polka

16112F Magdės Polka
Medžiotojo. Valcas

JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12” $1.25 
61002F

16041F

16096F

16134F

16133F

16131F

16132F

16088F

16085F

16078F

16071F

16072F

16073F

16030F

16113F

16119F

Karvelėli
Plaukia Sau Laivelis

JONAS BUTĖNAS, Baritonas

Mes Be Vilniaus Nenurimsim
Girtuoklio Daina

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Trys Sesutės
“Valia Valužė”

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
su Orkestros akompan.

Kai Aš Buvau Jaunas
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
Žideli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS 
Kariška Polka
Gerk, Gerk Girtuoklėli Polka
Senos Mergos Polka

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
su Orkestros akompan.

Atvažiavo MeSka (A. Vanagaitis ir M. ŽemaitS)
O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
Lietuvoj Mados
Pas Draugą Julių
Vanagienė Polka
Lietuviškas Džiazas
Mergutę Prigavo
Eina Pati j Karčiamą

Karvutė
Doleris
Sharkey Daina
Munšainukas

Reikia Tept, Dalis I
Reikia Tept, Dalis II
Margarita (A. Vanagaitis)
Be Nosies (A. Vanagaitis

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka
Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka

os.Budrik,inc
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.
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Tarp Chicagos!
Lietuvių j]
Roseland

Kodėl komunistai nerašo teisy
bės apie Rusiją?

čia buvo sušaukta specialis, 
slaptas komunistų susirinkimas. 
Kuomet pasirodė “Naujienose” 
aprašymai apie Stalino bučia
vimą Afganistano caro pan- 
taplių, tai daug komunistų pra
dėjo reikalauti komisarų “re
daktorių” pasiaiškinimo, kodėl 
jie slėpė tokius įvykius Rusijoj. 
Taigi dėl sustiprinimo pačių 
komunistų idėjų, atvažiavo drg. 
Drulis, kad išaiškinti, kodėl 
komunistai meluoja apie Rusi
jos rojų.

Drulis pradeda savo “kalbą”. 
Bet labai nusiminęs, nusigan
dęs, kad jau jųjų šarlatanizmas 
smunka šuoliais kožną dieną.

Drulis kalba: “Draugai, jus 
visai be reikalo sušaukčt šį su
sirinkimą. Jums nepridera rei
kalaut, kad mes rašytumūm 
teisybę apie Rusiją. Kuomet 
jus esate ištikimi komunistai, 
pasakau jums, jog mes nega
lim sakyti teisybę apie Rusiją. 
Jeigu pasaky tumėm teisybę, 
kas gi butų tada? Neliktų nė 
vieno komunisto tarpe musų. 
Kur mes tada dingtume?

“Mes, komunistai, remiamės" 
biblija ir komunistų manifestu. 
Visi žinote, kad šventas Petras 
užsigynė Kristaus, idant išgel
bėti savo kailį. Ar Dievas šv. 
Petrą nubaudė už tai? Ne! Šv.j 
Petras dabar raktus į dangų! 
turi. Jeigu Petras nebūtų me
lavęs, tai nebūtų gavęs tokios 
svarbios vietos".

Jeigu Dievas pagerbė šv. Pet
rą už melavimą, tai kodėl mes1 
negalime meluoti?’

“Ar jus, draugai, matėt, kad 
kunigų draugas rašytų, jog 
pralotas Olšauskas Lietuvoj nu
žudė savo merginą? Jeigu ku
nigai rašytų apie kunigų dar
bus, tai netektų parapijonų.

“Jeigu mes teisybę parašy- 
tumėm, tai irgi netehtumėm 
savo pasekėjų.

“Juo mes daugiau meluojam, 
tuo daugiau gaunam aukų.

“Jus, draugai, nereikalaukit 
iš musų rašyti teisybę apie Ru
siją, nes mes turim dabar daug 
darbo kaip užkariaut SLA.

“Musų iždai tušti, aukų ma
žai, gi SLA. yra daugiau negu 
milionas dolerių; mes turim tą 
milioną užgriebti, tada mes lai- 
mingai gyvensim.

“Aš iš anksto galiu pasakyti, 
kad mano ši prakalba bus pa
duota į buržujų laikraštį. Kad 
tą sustabdžius, mes, draugai, 
turim greičiausia gauti Lenino 
plaukų, idant dažinoti, kuris iš 
komunistų išduoda musų pa
slaptis.” *

Komunistai atkalbėjo Stalino 
dešimtį prisakymų, rėkdami 
daužė galvas" į sienas, šaukė: 
“Lenine, kur tu dingai?! šioj 
valandoj žadėjai pasirodyti! Ko
dėl nepasirodai? Mus buržujai 
baigia užkariauti. Lenine, musų 
tėve, pribuk greitai! Mums rei
kia pinigų! Ateik tuojau.”

Komisar.

LAIKAS nusipirkti nau
ją PORTIS SKRYBĖLĘ. 
Madingos, jos yra viso
kių spalvų, visokio ap
dirbimo ir visokiais bry
liais — dėl kiekvieno 
žmogaus, kiekvieno am
žiaus. Kiekviena garan
tuota išdirbėjų. $4.95 
iki $6.50. Atdara nedė- 
lioj iki 12:30 vai

BARNEY PETKA’S 
Men’s Furnishings

4171 Archer Avė. Arti Richmond St.

AMERIKOS PILIETIS

Klausimai ir atsakymai, ku
riuos turi žinoti kiekvienas no-! 
pintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

DVI KNYGOS
šios dvi knygos reikalinga tu 

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek 
vienuose namuose, idant užpil 
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.50

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuoj aus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina. $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

Didis Liudijimas
Apie

Dievo Karaliją
Iš Radio “W-O-R-D” Stoties

PROGRAMAS

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

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

FRANCIŠKUS ALEKNA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys 
Marti ir Giminės.

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

Bridgeportas
- ........

Lašiniai iš Lietuvos
šiuomi pranešu gerbiamai 

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

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

3255 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Victory 6122 
(Apg.)

MIRTIES SUKAKTUVĖS
FRANCIŠKUS TELECKIS -•

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 namus po numeriu 4601 So. 
Paulina Street, o 2 vai. po piet 
iškilmingai kūnai bus perkelti 
Į lotą Šv. Kazimiero kapinėse. 
Kunigas atiduos paskutini pa
tarnavimą, o po iškilmių vėl 
visi prašomi į namus 4601 So. 
Paulina Street.

Lieka nuliudusi,
Moteris, Mikolina Teleckienė- 
Viliušjenė ir vaikai.

v i k -

DEŠIMTIES METŲ ATM - 
NIMAS

PETRO MAČIUKEVIČIAUS

Mieliausio sūnelio Petrelio, ku
ris mirė netikėta ir nelaukta 
mirtimi"'— tapo nušautas spa
lio 26 d., 1 vai. po pietų, 1919 
m. Buvo vienatinis ir mieliau- 
sias tėvų sūnelis ir bro-
lelis. kuris galbūt daug ką ge- 

ro butu nuveikęs tėveliams ir 
sesutei ir visai žmonijai. Nors 
praslinko jau dešimt metų kai 
musų sūnelis ir brolelis ilsis 
šaltoj žemelėj, bet musų širdis 
niekuomet negali jo užmiršti. 
Kaip butų linksma, kad mu
sų Petrelis šiandie butų musų 
tarpe. Bet jau nėra vilties ir 
jau mintys kaupiasi, kad ir 
mes nukeliausime pas numylėtą 
sūnelį Petrelį, kuris ir mus pri
ims pas save į šaltą žemelę.

Su nubudimu

Juozas, Marijona ir Sesuo 1
Mačiukevičiui.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

* >i. ■■ i ................. ............

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Baterių aptarnavimas 
Phone Boulevard 2854 

Joseph Witolds ,
Tire and Battery Service. Vulcani- 
zing. Naujos batarės garantuotos ant 

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

Lietuvis savininkas.
------- O--------

Oratoriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Mum patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui įkyrią.

3307 Aubum Avė,
CHICAGO. ILL.

——Q - -

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Baisa muo toj as

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Modernižka 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St.

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161 '
------o----- i

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamaotojas
2814 W. 23rd PI. 

Chicago, IU.
Patarnauja laidotu
vėse kuo pu iki ausiai.
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley r. Mažeika
Grabprius ir 
Balzamuoto jas

Modemiška Koplyčia Dovanai
X ■ ,,u

Turiu automobilius visokiems reika- 
/ lama. Kaina prieinama.

3319 Aubtftri Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN.J.ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS * 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208
1327 So. ■<» Ct.

Telefonas* 
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4688-89

4424 So. KockweU St.
Virginia 1290

Chas. 
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344-S. 50 Avė

Phone Cicero 294.
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį. •
Koplyčia

CICERO, ILL.

J. F. RADZIUS 
PIGIAUSIAS LIETUVIS

GRABORIUS CHICAGOJ
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18tb Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 8. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atL 
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipdama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

———o----------, \

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Canal 0084

Dr. K. NLKKAITIS
Optometristas

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

Lietuviai Gydytojai

DiLA, 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

A. MONTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte:
nuo (> iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—8 U 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija' 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 Soath Wallae* Street

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas

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

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: niro 10 iki 2 po pieta, j 

nuo 6 iki 8 vakare, 1
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artestan Avenve 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. UAL.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephona Plaza 8208

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
K Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, 111

-----o------
Ros. te). Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 296, 1579 Milwankee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

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

valandai po pietą

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj nagai sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland A venas 
Ant Zaleskio Aptiekęs 

CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Weatern A ve nūs 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenne 
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.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12. 1—5. 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo lt—12 piotu ir 
nuo 6 iki 7:80 vul. vakaro 

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar RandolpK 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 labo* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:,

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai, 
vakaro. Nedčl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880

Dr. J. A. Roth
Gydytojas-Chirurgas 

Vyru ir moterų ligos 
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
TiJ. Humboldt 6481 

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

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas,, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė, 
VALANDOS!

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

Telefonas Canal B464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chlrargas 

Specialistas 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 dieną

Advokatai

L GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halstęd Street 

Tel. Boulevard 1810 
Va!.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

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

A A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0831-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory D562 

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

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

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pnllman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

Ą. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 15*2 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 246fl
Leonas S. Mikelonis

Advokatas 
10 So. La Šalie Street 
Vakarai* nuo 6 ild 9 vaL 

Phone Boulevard 8617 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 Nori h LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. rak, 
Izjcal Office: 1900 S. Union Ava.

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

niu minios. Laidotuvių diena 
buvo iškilmingos geduloS apei
gos sv. Jurgio bažnyčioj ir di
dele procesija Bridgeporto gat
vėmis. Lydėtojų procesijoj i ka
pus dalyvavo keli šimtai auto
mobiliu.

laužųlikučius laivokrušios 
laivelių, mątrasus ir didelį dalį 
kebino, nialeVoto baltai, dešim
ties mylių tolumoj nuo Wind 
Point.

Pavojuj laivas CLASSIFIED ADVERTISEMEN

Ona Pocienė pagul
dyla amžino atilsio CHICAGOS 

ŽINIOS

Sprogo furnisas, trys 
sužeisti

(relėmis padangėse skraidan
čių lakūnų barstoma ir minių 
liūdesio ir atdusių ir tylių aša
rų lydima, Ona Pocienė, be lai
ko nutilusi mylima ir neužmir
štama lietuvių dainininkė, va
kar tapo amžinam atilsiui pa
guldyta Sv. Kazimiero kapuo- 
se* iMihvnukee, kurį operavo Grand

Chicagos Lietuva, kiek įma-jTrunk gelžkelio kompanija. Bi- 
nvdama, teikė paskutinį pa t ar- (jomasi, kad kartu su laivu žu- 
navimą savo mylimai nieninin- vo ir 
kei. Gražiai pašarvotą Beetho-jjusi i 
\ ano konservatorijos salėj jos . laivo Colonel,

Audroje žuvo laivas
Michigan ežere, siautusioj po

rą dienų audroj, nužiūrima žu
vęs didelis laivas (ferry boat)

Sprogo didžiulė košė pele
nams suversti adresu 2007 Per- 
shing road. Trys darbininkai 
sužeisti. Košė buvo pristatyta 

! prie McKinley Povver House. 
Manoma, kad eksplozija įvyko 
delei to, jog susirinko per daug 
gasų joje.

Laivas Robert Hobson, 600 
pėdų ilgio, per radio pranešė, 
kad Michigan ežero vilnys pa
dariusios jam žalos, kad van
duo veržiasi į laivą, bet pam
pos spėja vandenį išsemti. Ar
ti jo esąs kitas laivas, kad su
teikti pagelbos žmonėms, jei
gu laivui grūmotų pavojus 
įkęsli. Gauta žinių ir iš kele
to kitų laivų, kuriem tenka 
išlaikyti kova su vilnimis.

PRANEŠIMAI
t

Business Service
. Biznio Patarnavimas

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Nuteistas 35 metams 
kalėti

VVilliain F. Potel, bonų 
monas firmoj W. Straus 

kalėti 35 metų.

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

— Sekretorius T. Rypkevičia.

and
visa laivo įgula, susidė- Co
, 52 žmonių. Kapitonas .Jisai išeikvojo apie $300,01)0 ko- 

atvykęs į Mil- stumerių (didžiumoj moterų) 
kūną dieną naktį budėjo žmo-'\vaukee pranešė, kad jis matęs pinigų.

nuteisiąs Bijūnėlio Choro, North S»dej. »'i 
mokos įvyks Humboldt Parke vidu
rio Parko svetainėj, penktadieny, 
spalio 25 d.. 7:30 vai. vakare.

— Valdyba.

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorator* 

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

T*l. Victorv 7261

3 SM. 8KURINIS seklyčios setas $7.50, 
Kasiniai pečiai $5, Dreserial $5, Lovos $2. 
Daybeds $5, Kaurai $10, Ai«bakniai 355, Vir
tuvės kabinetai, Virtuvės setai, Vaikomojo 
Kamb. setai.

GAUGER,
541 E. Olst. St., prie St. Lavrence, 
Atdara litam., ketv, snb.. vakarais.

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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kita vieta ir duoda patarimus dy
kai. Prirengiu morgičiu* ant namą

A. KA1RIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victorv 2740

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 8 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, 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.

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. 
dieną iki 8 v. vak. O. Vikšrienė, 2903 
So. Wallace St., 4 lubos. Galima ir 
5 kambarių flatą randuoti.

Business Service
Biznio Patarnavimai

10% PIGIAU.UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas, 
tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas . Mes atliekame ge 
riausi darba

Grei- 
stogus visokios rųšies, 
bile kur. Dykai ap-

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

Automobiles
mieste. Kedzie 8463.

-------

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
Rooming House 23 kambarių su na
mu, ant didesnio pridėsiu pinigų, jei
gu bus tinkama vieta: 3307 I^eMoyne 
St, Tel. Albany 0594.

r arine* t or dale
 Ūkiai Pardavimui

160 AKRŲ Kane 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 

i 1137, 1739 So. Halsted St.
-------- O---------

Amerikos Lietuvių Daktarų Drau
gijos mėnesinis susirinkimas atsibus 
Spalių 25 d., Penktadieny, 8:30 vai. 
vak., Universal State Bank 
814 W. 33rd St.

Meldžiame būtinai pribūti 
kiman, 
laukia

Kliube

šusirin- 
reikalųnes daug svarbių 

išsprendimo.
Dr. A. L. Graičiunas, sekrt.!

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosime, 

kaip patiks, taipgi parūpinsime lotą. 
Jūsų nuosavybė bus priimta 
imokėjimas.

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

73 akrų farma Stevens Point, Wis., 
ant upės kranto; cementinis kelias 
eina per vidurį farmos. Trobos vi- 

• sos geros ir kiti įtaisymai. Savinin- 
i kas mainys ant namo, priims lotus 

Šašo už pirmą {mokėjimą. Perkant reikia

$800
$275
$500
$250 ’
$400;
$400 ‘

kaipo

’28 Buick 5 pas. sedan ....................... ...
l’aige Sedan U ratai ................... .

'29 Ehhck Sedan . ....................................
1927 Nash Coach speclal ............... ..
’29 Ford coupe ... . ...................
‘29 Ford Roadster ....._........ .......... ......
’28 Auburn Roadster ....... ........ ..............

įmokėti $1000. 3352 S. Halsted St.
_________________ ___________ ___  i ------- O------

PRANEŠIMAS

[Atlantic and l’aciric Photo)

Londonas. Dirižablio R—101 observacijos balkone. R—101 yra daug didesnis, negu vokiečių
Zeppelinas. Jis kainuoja apie $10,000,000

PA MATYK IT pilną pa-; 
sirinkimą nauju rudeni- 

i> nu PORTIS KEPURIŲ,; 
kurios yra visų mėgia
mos dėl gerumo materi- j 
jų, pasiuvimo, gražumo' 
ir madingumo. Jaunieji 
ypač pamėgo šias ke
pures. $1.95 iki $2.45. 
Atdara ned. iki 12:30 v. j 

BARNEY PETKA’S
Men’s Furnishings

4171 Archer Avė. arti Richmond St.

rų.

KINIJA
šimtai žmonių iš Amerikos 

ir kitų kultūringų šalių dažnai 
keliauja į Kiniją, idant paten
kinti savo žingeidumą — patir
ti Kinų savybes.

Kinija yra nepaprastai įdomi 
šalis. Savotiškas Kinų gyveni
mas, žavejanti gamta ir kiti 
nepaprasti dalykai suindomau- 
ja visus. Pažinkit ją.

Jums nereikia nei ilgą kelio
nę atlikti, nei pinigų daug iš
leisti — parsigabenkit Kiniją į 
savo namus ir patirsit.

Katalogo No. 48. Kaina 40c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl se
novėje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ękzortomis tampa išvarytas? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, UI. '

Rudeninio Sezono
ATIDARYMAS»
Mes turime didelį pasirinkimą
OVERKAUTŲ IR SIUTŲ
geriausių materijų ir modelių

Garantuoti, kad rankomis 
siūti. Padaryti iš vietinių ir 
importuotų audeklų. Mes 
galime sutaupinti jums nuo 
$5 iki $10 ant kiekvieno 
siuto ir overkauto. Priežas
tis — mes todėl galime par
davinėti žemomis kainomis, 
kad musų išlaikymo išlaidos 
yra mažos’.

Mes taipjau turime didelį 
pasirinkimą skrybėlių, ke
purių, marškinių ir apati
nių. Viską dėl vyrų ir jau-

ŠEIMYNIŠKA VAKARIENĖ 
IR ŠOKIS 

Rengia 
Draugystė Atgimties Lietuvių Tautos 

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

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

3501 So. Union Avė. 
Kviečia visus Komitetas. 

REIKIA moterų dėl darbo dirbtu-1 
vėj. Kreipkitės Franklin MacVeagh, 
333uW. Lake S t. 9th floor

Financial
Finansai-Paekolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius
Real

*
Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Art’ Marahfield Avė.
------ o-------

h

| Joniškiečiu L. K. Kliubo rožinis 
Į balius įvyks sekmadieny, 27 d. spa- 
: lio, Liet. Auditorijoj, mažojoj svetai
nėj, 3133 So. Halsted St. Visi kvie
čiami atsilankit1 į balių; šokiams i 
grieš linksmas jaunuolių orkestras, 
bus gražus programas, skrajojanti 
kiasa ir dovanos. Atsilankiusieji .PASKOLINSIM nuo iki $3UU u:

i bus pasitenkinę Joniškiečių parengi-1 2/2 nuošimčio ir lengvais išmokeji 
mu. Įžanga tik 50c y patai. mais. Paskolas suteikiam j 24 v“

. Komifptno landas. Be jokio komiso, nomueias.i g OgGOOD
2231 West Division St.

“Upstairš” 
Telephone Armitage 1199

_—o------

BARGENAS. 40 akrų ūkė 
širdingai kviečiame jus pama- turi būti greitai parduota iš 
tyti vėliausios mados naujus priežasties senatvės. 2 mailes 
1930 “400’ Nash karus su ve- miešto, prie cementinio kė

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

NAUJI automobiliai pardavimui už 
didelį nupiginimą. Vėliausi modeliai.

2156 So. Michigan Avė
Phone Victory 5151

lio; 8 akrai sodno, 3 akrai miš- 
i ko. 6 kambarių siūba, didelė 
i barnė ir kiti budinkai geri. 2 
karvės, 2 kiaules, 1 arklys, 50 
vištų, mašinos, padargai, 8 ak
rai rugių taipgi kartu. Viskas 
kaip stovi už $3,000. Mrs. I). 
Šarūnas, R. 2, Pentvvater, Mich.

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

Personai
Asmenų Ieško --- ---------------- a------------------- - ----  

PAIEŠKAU merginos ar moteries 
----- o-------  apsivedimui nuo 25 iki 35 metų am-

i PASKOLINSIM nuo $bC iki $300 už žiaus, esu našlys, turiu 3 vaikus, ma- 
žiausis 2 metų, Frank Svolkin, 153 

į So. 13 Avė., Maywood, 111.

REIKALINGA farma mainyt ant 
namo geroj apielinkėj. Kreipkitės 
ypatiSkai arba laišką rašykit.

J. NAMON •& CO., 
Mortgage Bankers, 

2418 W. Marųuette Rd., 
arti Western Avė.

va Exchange—Mainai
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Simano Daukanto Draugijos meti

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

Visi nariai būtinai privalote daly-į 
vauti; už nebuvirrią bausmė pagal 
Draugijos įstatus.! —P. K< nut. rast.į

Rašomoji Popiera
•Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8V2 XH colių.

Paskolos suteikiama 
į vien* diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 
kampinis muro bungalow, mainysiu 
į bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirmą {mokėjimą, atsisaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Kcal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

i Energiški ir sumanų* vyrai gali 
rasti proga padidinimui uždarbio ir 

j pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus nauju* 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir Paul M Smith & Co.VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 61 rclLl1 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose TaamqAa 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock LOANS & INSURANCE 
Yards ir Michigan Avė. Turi kai- Perkam, parduodama, mainom na- 
bėti lietuviškai, 'lenkiškai, čechiškai mus, lotus,_ farmas, biznius visokios 
ir angliškai rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 

. Perkam notas, 
_______  _ __ __________ .. .. parupinam 1 ir 2nd

i karu" ir "geriausiu* būdų juos parda- mortgage lengvomis JSlygomis^ Tei- 
vinėti.

dieną nuo 10 
pietų.

ATRAMAI Priimti aplikantai bus trumpa lai- j kur yra ir kas yra.
111 n U IGuaI llV/lNr^l-r ka lavinami dykai konstrukcijos šių 2nd mortgage ir pai

ir augs

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

750 West 
31st St

INVESTMENT 
CORPORATION i kas 

vai. po
iŠ

sin^as ir greitas natarnavimas.
1425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

Musų kainos

Overkautai 
$22.50 - $37.50 

ir augs.
Skrybėlės .

Siutai
$22.50 - $35.50

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

1411 Mihvaukee Avė.
Kreipkitės į Radio sankrovą

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

8218 Cottage Grove Avė. 
-------O-------

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS patyris bučeris

3631 So. Halsted St.

Help VVanted—Female
Darbininkių

REIKIA 25 moterų ir jaunų mer
gaičių lengvam dirbtuvės darbui, nuo 
8 iki 5 ar naktimis 5:30 iki 12. Taip
gi moterų dėl hotelio ar prie namų 
darbo, pirmų ir antrų virėjų.

A. RUTKOWSKI EMPLOYMENT 
OFFICE

1062 W. Chicago Avė.

2 AUGŠTŲ medinis namas, cotta
ge užpakaly, $4,900. Išmokėjimais, 
5-4 kambarių, 6318 So. Aberdeen St. 
Englevvood 0601.

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

6 KAMBARIŲ naujai remodeliuo- 
ta cottage. Maudynė, elektra, base- 
mentas, ir furnaso šiluma. Canal- 
port ir Halsted apielinkėj. Parduo
siu už $500 įmokėjimą, 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 8972. ------- o-------

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-

REIKALINGA mergina prie ma- Ričių už 6 nuošimtį. Apdraudžiam 
Žos ir inteligentiškos šeimynos. Alga nejudinamą turtą, automobilius ir ki- 
$60 J mėnesį, valgis ir kambarys, tus dalykus. Kiekvienam užtiknnam

ir augs.
Kepurės 

$1.85 - $2.45 
ir augš.

Marškiniai 
$1.95 - $2.50 

ir augs. 
Apatiniai 

$1.95 - $2.50 
ir augs.

TURIU parduoti savo $850.00 gro- 
jiklį pianą, suolelį, roles ir kabine
tą už $115.00, cash arba išmokėji
mais. Jacob Hopsky, 6136 South 
Halsted St.

o

PARDAVIMUI pianai mažai var
toti, pigiai.

. 2616 W. 69th St. 2-ros lubos

Miscellaneoi^s
{vairus

Turi mokėt anglų kalbą.
5542 N. Kimball Avė.

REIKALINGOS mergaitės pakuoti 
kendžių dėžutes. Kreipkitės

634 S. Dearbom St., 2nd fl.

REIKIA 20 moterų dirbti naktimis, 
po 5 vai., $15 į savaitę. Garantuota 
vieta. Atsišaukite tuojaus. Grabam 
Employment Agency, 833 Milvvaukee 
Avenue.

i tik teisingą ir greitą patarnavimą, 
' dėl to musų biznis pasididino. Su 
viršminėtals reikalais kreipkitės y- 
patiškai arba laišką rašykit.

J. NAMON Sc CO.
Mortgage Bankers and Real 

Estate Ihv.
2418 W. Marųuette Road, 

arti Western Avė.
Tel. Grovehill 1038

For Rent

Brighton Park Clothiers
4249 Archer Avė.,

kampas Whipple St. f
Sankrova atdara vakarais utarninko. ketvergo ir pėtnyčios iki 9 

subatomis ikis 10:30 v. ir nedėliomis iki 12:30 vai. dieną.

Specialistas (tydyme chroniškų Ir naujų Il
gu. Jei kiti negalėjo jumis tAgydyti, atsllan- 
kyklt paa mane. Mano pilnas iSegzaniinavi- 
rnas atidengs jūsų tikra lira ir jei aft apsi
ima! u jus rydyti. sveikata jums augryS. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jusu 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino idegzaminavimo—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
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

St.

i PO

*

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

PIRKITE PELNINGĄ
PRAPERTĘ

Tik biskis cash padarys jus savi-PASIRENDUOJA 4 kambariai, pe
čiais šildomi, naujai dekoruoti, elek- ninku! puikiausio Chicagoje naujo 3 
tra ir gasas, $15 į mėnesį, 6318 So. no 5 kamb. apartmentinio namo su 
Aberdeen St.

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

632 W. 26 St. Tel. Victcry 4170

Fumished Room s

3 karų mūriniu garažu Chicagoje už 
i kainą ir išmokėjimo sąlygas, kurie 
I jus nustebins. Emerald gatvėj. I. C. 
ir gatvekarių transportacija.

šaukite
MR. QUIN, 

Tek Randolph 5981 
dėl smulkesnių žinių.

MODERNIŠKAS kambarys ant ren- 
dos dėl vaikino, be valgio, 
kit subatoj po pietų arba 
bile valandą. 4637 S. Homan 

Tel. Lafayette 3175

Atsišau- 
nedėlioj 
Avenue,

MODERNIŠKAS 5 kambarių me
dinis bungalovv ant cemento blakų, 
87’6x125 pėdų lotas, fumaso šiluma, 
ąžuolu trimuotas, $6,250.

9805 Lowe Avė. Tel. Beverly 8760




