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■Pralotas Olšauskas gavo 8 metus•fl

Ką tik gautas Chicago je Ry
gos latvių laikraštis “įSocialde- 
mokrats” patvirtina “Naujie
nų” jau šeštadienio numery pa
skelbtų pranešimą, kad pralotas

K. Olšauskas, kuris buvo ap
kaltintas dėl savo mylimosios, 
Stasės Ustjanauskienės, pa
smaugimo, tapo teismo nuteis
tas ašluoneriems metams sun
kiųjų darbų kalėjimo.

[Atlantic and Pacific Photo]

Londonas. — Didžiausias pasaulio dirižablis 9—101, kur; neseniai pasidarė anglai 
___________ , — ■ ......— ------ -------------

Kaune Prasidėjo Antra 
Didelė Lašinių Byla’

Valdžia ima nagan 12 asmenų, kaltinamų 
dėl lašinių šmugelio dar klerikalų val

džios šeimininkavimo laikais
Tas pats Rygos “Socialdemo-’ Sąjungos vadų. Pašaukta esą 

krats” spalių 16 dienos nume- apie 100 liudininkų. • 
ry praneša, kad antradieni, spa- Ta “lašinių byla’’ užsitęsian- 
lių 15 dieną, Kaune prasidėjo ti apie pusantros savaitės, 
antra didelė ir sensacinga, dar [Latvių laikraščiai su savo 
klerikalų šeimininkavimo laikų, žiniomis greičiau, nekaip kau- 
byla, žinoma kaip “lašinių by- niškai, pasiekia mus dėl to, kad
la.”

Latvių laikraščio pranešimu, 
lietuvių visuomenė ta byla taip 
pat be galo susidomėjusi ir dėl 
to Į teismo salę pašaliečiai įlei
džiami tik turintieji specialinius 
leidimus. Kaltinamų esą dvyli
ka asmenų, krikščionių demo-
kratų ir klerikalinės Ūkininkų pėdiečiai.]

Praloto K. Olšausko Byla
KAUNAS, spalių 5 [“L.Ž.”] 14 metų berniukas, velionės su-
Kuluaruose buvo kalbama, 

kad p. Budrevičius neslėpdamas 
pasakysiąs ir tai, kad policijos 
surinktomis žiniomis, pralotas 
Olšauskas važiuodamas į Plun
gę ir Kretingą buvęs labai ne
ramus ir susijaudinęs. Re to 
kriminale policija buvus infor
muota, kad 
pralotas Olšauskas buvęs dide

lis mergišius.
Pavyzdžiui, gražias ir mei

lias “saulietes” mergaites pra
lotas Olšauskas savo kabinetan 
priimdavęs labai meiliai o ne
gražias šiurkščiai išvydavęs 
pro duris. Tokį vieną faktą 
policija girdėjus ir iš p-lės Gu- 
stainytės, “Lietuvos Aido’’ re
daktoriaus sesers. Taip pat, po
licijai buvus nepaslaptis, kad 
pralotas Olšauskas veda dery
bas su Ustjanauskiene ir ne
susitaria dėl 10,000 lt. sumos, 
būtent, Ustjanauskiene prašo 
30,(100 lt., o pralotas Olšauskas 
siūlo 20,000 lt.

Pietų pertraukos metu, spė
liojimai apie p. Budrevičiaus 
parodymus pilnai pasitvirtino.

Po pietų teismo posėdis pra
sidėjo 5:11 vai., o baigėsi 8:30 
vai. vak. Tame posėdy buvo 
nuklausta eilė liudininkų, jų 
tarpe Antanas Usljanauskas,

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

Gali būt lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
ki rytų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 40° ir 45° F.

šiandie saulė teka 6:18, lei
džiasi 4:50. Mėnuo teka 3:03 
ryto.

latviai kiekvienos dienos išėju- 
Isį numeri atskirai ir išsiunčia.
Kauniškiai lietuvių dienraščių 
leidėjai daro kitaip. Matyt “dėl 
ekonomijos’’, jie siunčia ne 
kiekvienos dienos leidinį atski- 

! rai, bet sudėję kelių dienų nu
merius daiktan... Panašiai daro 
ir prūsiškai ekonomingi klai- 

mis, “Saulės” sem. mokytoja 
p-lė Justina Grigaitytė, p. p. 
Ruginiai, p. Pikčilingienė ir kt.

Velionės sūnūs teismui papa
sakojęs, kad Birštone jo mo
tina dažnai susitikdavus su pra
lotu Olšausku.

Minia prie teismo rūmų.
Vakare, teismo posėdžiui pa

sibaigus, žmonių būriai pradė
jo spraustis prie apyg. teismo 
rūmų, mat, pastebėjo išeinant 
teisėjus, advokatus, pamate iš
einant p. Valstybės gynėją ir, 
žinoma, visi nusprendė, kad pro 
tas pačias duris turi išeiti ir 
pralotas Olšauskas, t. y. pro 
viešąsias duris. Žmonės pradė
ję spraustis prie apyg. teismo 
rūmų, tuojau užtvenkė Ukmer
gės plento, Lukšio ir Laisvės 
Alėjos gatves..

Policija pradėjo žmones ša
linti, bet žmonių potvyniui su
laikyti ji buvo bejėgė.

Policijai su minia bekariau
jant, pro paštą smarkiai atūžė 
kalėjimo automobilis. Dabar 
žmonės jokių užtvarų nežiūrė
jo ir narsiai grūdos artyn teis
mo rūmų.

Automobilis, apsisukęs, prie 
teismo rūmų sustojo. Tai nau
jas, panašus į autobusą auto
mobilis, kurį įtaisė prieš pra
loto Olšausko bylos nagrinėji
mą naujas kalėjimo viršinin
kas. Tas automobilis, tai lyg 
kokia kalėjimo viršininko dova
na pralotui Olšauskui.

Miniai naują automobilį be- 
apžiurinėjant pasirodė, gausios 
sargybos lydimas ir pralotas Ol
šauskas. Kalinys iš teismo rū
mų greit bėgo į automobilį ir 
pasislėpė.

Rytą pralotas Olšauskas atve
žamas Ugniagesių gatve, bet 
vakare visuomet veda pro vie
šąsias duris ir veža L. Alėja, 
nes nakties metu tarp Ugnia
gesių gatvės ir teismo rūmų 
kiemas tamsus ir sargyba bijo.

(Bus daugiau)

Londono policija iš
vaikė komunistų 

' demonstraciją
Demonstrantai protestavo prieš 

kemunistų persekiojimą Ame
rikoj. Keli suimti.

LONDONAS, spalių 28. — 
Apie 500 komunistų vakar ban
dė padaryti demonstraciją ties 
Jungtinių Valstybių ambasada, 
bet buvo policijos išvaikyti. 
Trys asmens buvo suimti dėl 
riaušių kėlimo.

Demonstracija buvo protes
tui prieš “persekiojimus” ko
munistų Jungtinėse Valstybė
se, ypačiai prieš nuteisimą ko
munistų unijos vadų Gastoni- 
joj ryšy su nušovimu policijos 
viršininko Aderholto per tek
stilininkų streiką.

Prieš demonstraciją komuni
stai laikė Trafalgaro Skvere 
mitingą, kuriame smerkė ne 
tik komunistų persekiojimą A- 
merikoj, bet taipjau purvais 
drapstė MacDonaldo darbiečių 
valdžia Anglijoje.

■ \

Mussolini priverstas 
paleisti J. V. pilie

čius italus
WASHINGTONAS, spalių 28. 

— Valstybės departamento pra
nešimu, Italijos fašistų valdžia 
kas metai imdavo į kariuome
nę po apie 75 naturalizuotus 
Amerikos piliečius italus, kai 
tie parvykdavo į Italiją savo 
giminių aplankyti, tačiau, Val
stybės departamentui užprotes
tavus, jie būdavo paleisti.

Dabar valstybės departamen
tas daro žingsnių sutarčiai su 
Italija padaryti, kad pastaroji 
pripažintų Amerikos pilietybę 
italų, kurie tą pilietybę čia yra 
priėmę.

ROMA, spalių 28. — Italijos 
fašistai vakar ir šiandie šven
čia septynerių metų fašistų 
“žygiuotes į Romą’’ sukaktuves.

PRAHA, Čechoslovakija, spa
lių 28. Einant papročiu, prieš 
pat rinkimus Čechoslovakijos 
ministerių kabinetas vakar pa
sitraukė.

VIENA, Austrija, spalių 28. 
— Vakar laikytos čia austrų 
fašistų “heimwehro” demon
stracijos praėjo ramiai, be in
cidentų.

SSSR ambasada pri
movė italų diploma

tinio kodo vagį
Atneštą jai parduoti, ambasada 

kodą atsifotografavo, o ori
ginalą grąžino “kupčiui”

PARYŽIUS, spalių 28. -Ita
lijos diktatorius neseniai paša
lino iš vietos visą italų amba
sados Berlyne štabą dėl to, kad 
iš ambasados buvo išvogtas 
slaptas italų diplomatinis ko
das.

Del to kodo išvogimo dabar 
Paryžiuje iškilo į aikštę šito
kia istorija. Kodą išvogęs vie
nas italų ambasados Berlyne 
attachė, kuris bandęs jį par
duoti sovietų ambasadai Pary
žiuje. Tai buvę praeitą žiemą. 
Minėtas attachė atvykęs iš Ber
lyno j sovietų ambasadą Pary
žiuje ir, parodęs kodą, prašęs 
už jį $5,000. Sovietų ambasa
dos valdininkai sutikę pirkti, 
bet pirma paprašę duoti jiems 
kodą ištirti, ar jis esąs tikras. 
Ir tuo tarpu, kol italas dvi va
landas laukęs, sovietų ambasa
dos valdininkai, nusinešę kodą 
į kitą kambarį, visą j j atsifo
tografavo. Tai padarę, jie gra
žino kodą italui ir pasakę, kad 
sovietų valdžiai jis nereikalin
gas. K

Kai biznio nepadaręs ir įtū
žęs, italas pasišalinęs, galvoda
mas, kam dabar jis galėtų sa- 
,vo vogtą turtą parduoti, sovie
tų ambasada atfotografuotą ko
dą tuojau specialiniu kur j erų 
pasiuntus į Maskvą.

Tą patvirtina ir neseniai pa
bėgęs iš sovietų ambasados bu
vęs jos tarėjas Besiedovskis. Be- 
siedovskis sakosi tikrai žinąs, 
kad specialinė. sovietų čekos 
tarnyba galėjus dešifruoti vi
sas slaptas diplomatines Italijos 
valdžios telegramas, kurios tik 
į čekos agentų rantas pakau
davusios.

Suėmė brokerį dėl pa
vogimo $100,000 po

pierių
NEW YORKAS, spalių 28. 

— Vakar detektyvai suėmė čia 
George M. Gallopą, 42, broke
rių firmos Baron & Co, galvą 
Gallop kaltinamas dėl pavogi
mo apie $190,000 maino popie
rių, kai kurių žymiausių ban
kų nuosavybės.

Orlaivis su 7 įgulos 
žmonėmis žuvo per 

audrą
LONDONAS, spalių 28. — 

Praeitą šeštadienį per smarkią 
audrą žuvo, nukritęs į jurą, 
anglų Imperial Air\vays orlai
vis “City of Roma,” skridęs su 
septyniais įgulos žmonėmis į 
Genują, Italijoje. Visi žmonės, 
jų tarpe viena moteriškė, žu
vo kartu su paskendusiu orlai
viu. Nelaimė atsitiko netoli nuo 
Spezia miesto. Kol kas tik tri
jų žuvusių kūnai buvo surasti.

Sovietu kariuomenė 
sunaikino baltgvar- 

diečiu burius
CHABAROVSKA'S, Sibiras, 

spalių 28. — Sovietų žinių agen
tūra Tass praneša, kad ptudo- 
nosios armijos jėgos išnaikinu
sios tris rusų baltagvardiečių 
burius, kurie buvę jsibriovę iš 
Mandžurijos į sovietų teritori
ją Sibire.

Sovietų žvalgyba rado 
kiaulininke caro lai

kų turtų
MASKVA, spalių 28. — Ma- 

skino kaime, netoli nuo Mask
vos, sovietų slaptoji policija ra
do vieno turtingo ūkininko, 
Panteliejevo, kiaulininke pa
slėptą didoką caro laikų tur
tą: 60 svarų aukso ir sidab
ro monetų, daug sidabrinių baž
nyčios puošalų ir daiktų, išso
dintų perlais ir brangiais ak
menimis.

Sovietų vyriausybė sako, kad 
per badmetį, kai sovietų valdžia 
įsakius konfiskuoti bažnyčių 
turtus, vietos bažnyčios kuni
gas buvęs tą turtą paslėpęs, o 
prieš mirdamas įdavęs jį pa
slėpti ūkininkui Panteliejevui. 
Panteliejevas dabar bus atiduo
tas j teismo rankas. Jam gre
sia ilgi melai kalėjimo.

Armij’os lakūnas žuvo 
aeroplanui nukritus
GRANTSVILLE, Md., spalių 

28. —- Jo aeroplanui nukritus 
žemėn ir užsidegus, žuvo Jung
tinių Valstybių armijos lakū
nas Įeit. John Bovvman, 26. Ne
laimė atsitiko miške, netoli nuo 
čia.

Kėsinos nudurti Ja
ponų premjerą

TOKIO, Japonija, spalių 28. 
— Šiandie buvo padarytas pa
sikėsinimas nužudyti Japonijos 
premjerą Hainaguči.

Premjerui važiuojant auto
mobiliu, vienas japonietis už
šoko ant mašinos pakopos ir 
durklu pasimojo smeigti Hama- 
guči, bet šoferis staiga pasu
ko automobilį šonan, ir puo
likas nukrito žemėn. Jis tuo
jau buvo suimtas.

Vienoje areštuota 
150 komunistų

VIENA, Austrija, spalių 28. 
— Vakar Vienoje buvo suimta 
150 komunistų dėl bandymo 
laikyti protesto mitingą prieš 
projektuojamas šiandie austrų 
fašistų demonstracijas.

Hangaro gaisre sudegė 
šeši aeroplanai

RIVER HEAD, L. L, spalių 
28. — Sunrise aviacijos lauke, 
netoli nuo čia, vakar kilo gais
ras, kuris sunaikino šešis ae
roplanus. Nuostoliai siekia apie 
$30,009.

Mirė von Buelow
ROMA, spalių 28. Savo 

Viloj čia mirė princas von Bue- 
low, kadaise kaizerio laikais bu
vęs Vokietijos kancleris. Jis bu
vo 80 metų amžiaus.

“Naujienų” ir 
Maįestic Radio

Lietuvių
Valanda

iš Radio WLS Stoties
| 345 metrų—870 kilocycles

Šiandie,
Spalio 29,1929

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

PROGRAMAS
1. Orkestras.
2. Vaidylų Vyrų Choras po vadovyste J. Sauris.
3. Orkestras.
4. Mrs. A. Oželis, Soprano.
5. Vaidylų Vyrų Choras.
6. Orkestras.
7. Adoplh Zambicevičius, Tenoras.
8. Orkestras.
9. Vaidylų Vyrų Choras.

10. Orkestras. i T.

Sovietai sušaudė 30 
rusų valstiečių

MASKVA, spalių 28. — Ofi- 
cialinė sovietų žinių agentūra 
praneša, kad įvairiose sovieti- 
jos vietose tapo sušaudyti 30 
rusų valstiečių dėl to, kad jie 
priešinęsi sovietų javų iš ūki
ninkų rinkėjams, taip pat ko
munistiniams ūkiams.

Tass pranešimu, kai kur val
stiečiai, nenorėdami savo javų 
duoti valdžiai, patys javus ty
čia sudegina.

3 asmens užsimušė ae
roplanui sudužus 

Meksikoj
MEKSIKOS MIESTAS, spalių 

28. — Iš Chihuahua Miesto 
praneša, kad netoli nuo Galle- 
go, 30 mylių nuo Chihuahua, 
nukrito aeroplanas, lėkęs iš EI 
Paso, Texas, į Torreoną. Pilo
tas ir du jo pasažieriai užsi
mušė.

4 asmens žuvo aeropla
nų katastrofose

STOCKTON, Cal., spalių 28. 
— Netoli nuo čia aeroplanui 
nukritus ir susikūlus, du pa
sažieriai užsimušė, o pilotas pa
vojingai užsigavo.

ST. CLAIRSVILLE, Ohio, 
spalių 28. — Ties Woods Field 
užsimušė du lakūnai, jų aero
planui nukritus žemėn.
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I KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

A. P. L. A. 47 kuopos 
susirinkimas

Gerbiamas pirmi-

t.t. Ret jis susirinkimui nerodė 
ir neskaitė’ pakvitavimo rašte
lio, ir nėra žinoma kada, kur, 
kas ir kiek tų pinigų priėmė? 
Ir dabar tarp kuopos narių ky
la abejonė, kur tie pinigai ran
dasi ?

Potam buvo svarstoma “Auto 
vvorkers” unijos ir Tarptautinio 
“Darbininkų” Apsigynimo rei
kalai. “Laisvės” Šerų nupirk
ta už $10. ir t.t. Visi viršminė- 
ti reikalai pervaryti, kaip per 
pipirnyčią ir “vienbalsiai” pri
imti, nes daugelis visai nebalsa
vo, kadangi nenorėjb gaut nė 
tavorščiaus, nė fašisto vardo.

Kuopos 4 organizatoriai ra
portavo, kad gavo 13 naujų na
rių APLA. 47 kuopai. Tai yra 
naudinga dėl organizacijos ir 
organizatoriai verti pagyrimo 
už tai. Tik kažin kaip ilgai tie 
nariai bus APLA. nariais? 
Daugelis žmonių nemėgsta, kad 
savitarpinio susišelpimo organi
zacijos susirinkimuose svarsto
ma vien tik šmugelninkiški rei
kalai, kurie organizaciją išnau
doja varde žmoniškumo.

APLA.-C.P.K. raportas buvo 
skaitytas. Iš to rajBrto pasi
rodė, kad APLA.-C.P.K. pilnai 
stoja prieš APLA. 3 kuopos pa
sielgimą suspendavime buvusio
jo APLA. Centro sekretoriaus 
J. Gatavecko (APLA. 3 kuopa 
J. Gatavecką suspendavo iki 
APLA. 23 seimui už tai, kad 
jis kuopoje pridirbo įvairių ne
smagumų). Raportas “vien
balsiai” užgirtas be jokio ap
kalbėjimo.

Einant prie susirinkimo už 
baigos, pirmininkas ir fin. raš
tininkas pradėjo įvairiais biau 
riais žodžiais koliot APLA. na
rį, “Naujienų” korespondentą, 
kuris “Naujienų” No. 225 pa
rašė labai teisingą korespon
denciją iš praeito APLA. 47 
kuopos mėn. susirinkimo. Mat,

atsi-

Vienas

musų komisarukams ir 100% 
munšaino nakintojams labai ne
patiko pasakytas teisybės žodis 
apie jųjų pseudo-komunistišką 
kultūrą. Juodu įsikarščiavę ke- 

ilioja kokį tai narį, o mes vis 
j vien nežinom, kas tas kores- 

pondentas yra. Tad vienas na
rys pakilęs sako: “Jei žinot, 
tai kodėl vardo nepasakot?” 
Tada pirmininkas rusiškos če- 
kos rolę lošdamas, sako:
ttok ir pasiaiškink, kodėl tokias 
korespondencijas rašai į laik
raščius, nes tai kenkia musų 
darbuotei.” Vienok niekas nesi- 
stoja ir aiškinimų neduoda. Ta
da fin. raštininkas atsistojo ir 
įvardino narį X. X. Įvardytas 
narys atsistoja ir reikalauja 
faktiškų įrodymų. Musų pseu- 
do-bolševikai pamatė, kad ne
pataikė, bet visvien savo didy
bės nenori prarast ir pasirodyt 
100% žiopliais. Jie reikalauja, 
kad per 30 dienų ta korespon
denciją narys X. X. atšauktų. 
O jei neatšauks, tai, girdi, iš
mesią lauk iš APLA.
pseudo-Komunistų partijos na
rys dar pasakė: “Pagriebę už 
ausų išmesime lauk” (turbut 
jis yra tikras revoliucionie
rius?). Tas jų įvardytas narys 
korespondencijos negali atšauk
ti nes ne jis ją rašė. Aš, APLA. 
narys, tą korespondenciją ra
šiau, ir aš jos neatšauksiu, nes 
toj korespondencijoj yra teisin
gai aprašyti jūsų žalingi dar- 
jai organizacijoje. APLA. 47 
tuopos susirinkimai iš tikro at- 
odo kai kokis sąšlavynas, nes 

;en suversta visokis “šlamštas”, 
kuris APLA. 47 kuopai nė nau
jos, nė garbės neneša. Kultū
ringų žmonių 
niekuomet nėra 
.imi reikalai ir 
;ys nariai nėra
ni visokiais biauriais vardais.

Į sekantį APLA. 47 kuopos

delegatų ra- 
kaip tamsios 

apdengtas, 
nepasakė, iš-

Bus žingeidu “Naujienų” 
skaitytojams žinoti apie tai, 
kas buvo svarstoma praeitame 
APLA. 47 kuopos susirinkime, 
kuris įvyko spalių 13 d.

Nors “Laisvėj” ir “Vilny” 
yra skelbiama, kad APLA. 47 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
turi prasidėt 10 valandą ryto, 
tačiaus itaij» nėra. Jau buvo 
10:45 vai., o narių susirinko tik 
apie 25 (ALPA. 47 kp. narių 
turi virš 80). Tad vienas narys, 
kurio vardo nežinojau iki tos 
dienos, sako:
ninke, duodu įnešimą susirinki
mą atidaryti.” Kuopos pirmi
ninkas piktai atsakė: “Nesvar
bu, galim da palaukti”. O kitas 
munšaino pedlioriukas* eidamas 
pro šalį, sako: “Pradėkime su
sirinkimą, ba jis tuojaus rašys 
korespondenciją į laikraščius”.

Mat, musų komisarukai bijo, 
kad kas apie jųjų negražius 

^pasielgimus neparašytų, į laik
raštį.

Valandėlę vėliau, susirinki
mas tapo pradėtas, ir tarp ko 
kito buvo perskaityta nutari
mai iš praeito susirinkimo ir 
priimta “vienbalsiai”.

Toliau sekė įvairių komisijų 
raportai. Praeito APLA. 47 
kuopos pikniko komisijos ra
portas buvo gerai sutaisytas ir 
“aiškus”, už tai vertas “pagy
rimo”, ir susirinkimas išrinko 
komisiją pertikrinimui to ra
porto. Raportas ant vietos ta
po pertikrintas ir susirinkimas 
jį priėmė vienbalsiai. Tai yra 
labai gerai, nes dabar niekas 
negalės abejoti apie pikniko ko
misijos raporto teisingumą.

Po tam sekė “Auto workers” Į 
unijos delegatų raportai. Jie 
buvo prasti, pilni pasigyrimų.' O 
tuo tarpu nieko nenuveikta. So
vietų Rusijos “draugų” orlaivi- 
ninkų pasitikimo 
portas irgi buvo 
nakties miglomis 
nes nieko aiškaus
ėmus gal tik tai, kad “proleta
rai” jau atlėkė į šią kapitalis
tinę šalį,—tai ir viskas.

Kuopos pirmininkas pertrau
kė susirinkimą ir pakvietė kal
bėti kokią tai “inteligentišką” 
ubagę (rodos, atvažiavusią iš 
New Yorko miesto). Ji savo 
kalboje sakė: “Sovietų Rusijos 
darbininkai turi ‘laisvą’ šalį, 
jie ‘patys valdo’ dirbtuves ii 
laukus. Tik dabar jiems reikia 
daug traktorių. Todėl mes 
Amerikos darbininkai privalom 
daug traktorių nupirkti ir pa
siųsti jiems į Rosiją”. Tam ti
kslui prašė pinigų. Tačiaus ji 
nesakė, kad dabar Sovietų Ru
sijoj dirbtuves valdo ne darbi
ninkai, ale kontraktuoti mane- 
džeriai, kurie visai nepripažįs
ta proletaro diktatūros. O prieg- 
tam, jei ten ir valdytų proleta
rai dirbtuves, tai ir jie patyš 
galėtu pasidaryti traktorius ir 
jiems nebūtų reikalo siųsti ko
kius tai šmugelninkus į pašel
pimų draugijų susirinkimus 
prašyti dešimkės ar daugiau.

Po tam vienas 100% kraujo 
psoudo-komunistas sako: “Duo
du įnešimą aukauti iš kuopos 
iždo $10. nupirkimui traktorių 
Sovietų Rosijos lakūnams”’. 
Įnešimas tapo paremtas ir leis- 
4a balsuoti. Dauguma balsavo 
už traktorius, o keli balsavo 
prieš. Tai kuopos pirmininkas 
piktai pajuokdamas pasakė: 
“Fašistai, Rosijos priešai, bal
suoja prieš”. Mat, pagal jo ma
žytį protelį, tai kiekvienas na
rys turi pritart tokiems nepro
tingiems’ sumanymams, kurie 
išnaudoja pašelpinę organizaci
ją.

Rugsėjo 8 d. APLA. 47 kuo
pos susirinkimas aukavo $21 
Gastonijos “streikieriams”. šia
me susirinkime finansų rašti
ninkas pasakė: “Pinigai pasiųs
ti Gasitonijos streikieriams” ir

mėnesinį susirinkimą, kuris į- 
vyks lapkričio 10 d., turėtų visi 
nariai susirinkti, kad turėjus 
progos pamatyti, kaip musų 
pseudo-komunistąi baus “Nau
jienų” korespondentą, kuris jo
kios' korespondencijos nerašo. 
Aš irgi busiu ir parašysiu “Nau
jienų” skaitytojams apie tai, 
kas bus svarstoma tame keis
tame susirinkime. Jis bus tuo 
keistas, kad musų 100% “wor- 
keriai” baus ųekaltą darbinin- 

—APLA. Narys.ką.

Kenosha, Wis
Lietuvių kalbos mokyklėlė

Vietinė SLA. 212 kp. perei
tą metą turėjo jaunuolių mo
kyklėlę, kuriai sekėsi neperge
riausia, nes pagyvavus keletą 
mėnesių likvidavo. Viršminėta 
kuopa pereitame susirinkime 
vėl pakėlė šį klausimą ir nuta
rė pranešti per spaudą keno- 
shiečių žiniai, kad jeigu atsi
rastų ganėtinas skaičius tėvų, 
norinčių leisti vaikus į lietuvių 
kalbos mokyklėlę, tai (tegul atsi
kreipia į SLA. kuopą ateinantį 
sekmadienį lap. 3 d. German- 
American Home 1-mą. vai. po 
pietų. Atsišaukti gali visi be 
skirtumo pažiūrų.

—A. Kvediams.

Windsor, Ontario
Praeitą sekmadieni, spalių 

13, užėjau svečiuosna pas po
nus Taurinskus. Čia radau 
daugeli lietuvių, kurių tarpe su
tikau gerb. J. P. Milton, kuris 
uri pabragų įstaigas 225—24th 

St. ir 1916—26th St., Detroit, 
Michigan. Man labai malonu 
buvo pažinti poną Milton, ak
tingą “Naujienų” rėmėją. P-as 
Milton kalboje nuoširdūs, drau-

giškas, atviras; jis yra nuvei
kęs daug garbingų darbų musų 
tautos atgimimo istorijoje, Lie
tuvai dar bunaht po Rusijos 
jungu. P-nas Miltu kupinas ide
alais daug dar nuveiks musų 
tautos gerui, skelbiant laisvės ir 
demokratybės obalsius žmonijos 
tarpe.

IVlan besikalbant su ponu Mil- 
ton, mums pasidarė burnoje 
sausa, kaip paprastai kelbėto- 
jams atsitinka,—gėrėme “van
dens” ir vėl kalbėjomės, bet 
gerb. skaitytojai atminkite, 
kad mes kanadiečiai esame to
liau pažengę kultūroje, gėrimui 
“vandenį” vartojame distiliuo
tą pagal modernišką reikalavi
mą, bet geriant distiliuotą 
“vandenį” politikos klausimų 
nebegvildenome, o pradėjome 
dainuoti, p. Milton skambinant 
pianu; iš karto dainavome tik
ras liaudies dainas, kaip tai 
“Leiskit j tėvynę..”,— o vėliau 

pradėjome dainuoti jau p. 
Vanagaičio komiškus kupletus, 
—savaime aišku delko!

P-nas Taurinskas didis muzi
kos mylėtojas,- jis turi pianą, 
net du radio aparatus “Atwater 
Kent” ir “Philco”, visus nau
jausius’ lietuviškus rekordus, su 
Columbia gramafonu. Pats po
nas Taurinskas skambina pia
nu, taip pat smuikuoja. Vienu 
žodžiu labai malonu buvo pra- 

! leisti sekmadienį, nes visi bu
vome tokiu ar kitokiu budu 
“Naujienų” šeimos nariai. Lie
tuviui yra garbė skaityti “Nau
jienas”, nes apie “Naujienas” 
yra susispietus visa Amerikos 
lietuvių inteligentija, su gerb. 
drg. Grigaičiu 
lietuvybę rusų 
priešakyje.—George J. Yurk.

(veteranu už 
caro laikais)

....... —

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

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

Į l/iva^ tonai 
"•••■ *» »A» •»»

BABRAVIČIUSBUTĖNAS 
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Singing by A. šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader

10” 75c 
16137F

16138F

16139F

Žalia Girelė
Lik su Dievu Panitelia

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
Kačiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
su Orkestros akompan.

Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu

KELETAS PAŽYTĖTINŲ REKČRDŲ PAIMTŲ Iš MUSŲ
/ PILNO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas 
su Orkestros akompan.

77

61004F

TAPO

susirinkimuose 
svarstoma sve 
kitaip manan- 
pravardžiuoja-

16096F

1GI34 F

16133F

16131F

16132F

16088F

16085F

16078F

16071F

16072F

16O78F

1G030F

16113F

16119F

10” 75c 
16041F

10” 75c
16129F

© 1929, 
Th; Ametican 
Tobecco Co.. 

Mirs.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Moterys Turi Ko Pasakyti!

SENOVĖS PRIETARAS 
PRAŠALINTAS

AMERIKOS INTELIGENTINGU MAS išjuokė ir užmirštin nuvarė tą senovišką prietarą, kad moterims nebuvo duodama balso pasitarimuose, 
šiandieną milionuose namų puikusis LUCKY STRIKE kvapsny* pripildo kambarį, kur šeimynos grupė pagerbia savo moteriškių nuomonę.

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

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

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

“PRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
cigaretose darytose senoviniu budu.

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

u 5 TOASTED

It’s toastecl
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

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

10” 75c
1613GF Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko, Lcader 

12” $1.25 
61003F :Lietuviška

Lietuviška
Lietuviška 
Lietuviška

Veseilia,
Veseilia,
Veseilia,
Veseilia,

Singing by A. ŠAUKEVIČIUS

Dalis Pirma
Dalis Antra
Trečia Dalis
Ketvirta Dalis

Dariau Lyseles, Valcas
Jonelio-Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINER1Ų ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

1G135F šokikų Polka
Naujų Metų Polka

16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas

JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12” $1.25
61002F :Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

Mes Be Vilniaus Nenurimsim 
Girtuoklio Daina

K. MENKELIUNIUTĖ įr 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 Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)
O Jus KriauČiai (A. Vanagaitis)
Lietuvoj Mados
Pas Draugą Julių
Vanagienė Polka
Lietuviškas Džiazas
Mergutę Prigavo
Eina Pati į Karčiamą
Karvute
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

Išgirskite ir jsigykite pas

Jos. F. Budrikę
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

t



NAUJIENAS, Chicago, III. 3
I

ir v j i j* ; taip pat karininkai. Pir-
kniSlilS kur tirOIlclS miausia teisiami keturi svar- 

Luruiinni nadcbolho biausieji kalUninkai> kuriems Kdl dlilllll pdMbKvlUv j gresia mirties bausmė. Du ser- 
j bu emigrantai, amatninkai iš 

Achmed j Duraco. Jie abu labai drąsiai 
laikosi teisme. Kiti du alba
niečiai, vienas iš jų pirklys 
grįžęs iš Amerikos, antras ne
didelio malūno savininkas iš 
Duraco.

Kaltinimai buvo trumpi, gy
nimas dar trumpesnis. Jokių į- 
rodymų. Teismas, remdamasis 
vieno “kariškai apmokamo” liu
dininko parodymais, nuteisia 
abu bulgaru ir malūno savinin
kų pakarti. Abu bulgarai su

dar | šypsena išklausė mirties spren- 
žinia,1 dimo, o albanietis, lyg pagal-

Albanijos “kiuialiaus'
Zogų 1 kelionės. —. žandarais 
apstatyti vieškeliai ir kara
liui .sutikti paruoštos bom
bos. Nekaltų žmonių nuteisi
mas pakarti. — Kaip “gai
lestingas karalius” savo pa
žadus laiko.

Achmed Zogu I, albanų mažo 
krašto tironas, pasiskelbęs Alba
nijos karalium, labai mėgsta— 
be korimo savo piliečių, kas jo 
mėgiamiausias darbas, 
lankyti savo karaliją
toks lankymas reikalingas dide- bos ieškodamas, ėmė aplink dai
liu pasiruošimo ir dar didesnio j rytis.

‘mylimą kara- kas patarė prašyti 
pasiryžę

atsargumo, nes 
lių” albaniečiai 
dingai” sutikti, 
žiuojant karaliui 
žandarų pulkai,

Tada teismo pirminin- 
jo dideny

bes pasigailėjimo, nes jis esu

yra daug 
apskritas,

Uambuti tautelė 
gražesnė. Veidas 
didelis, žibančios akys: kūnas 
proporcionalus ir taisyklingas, 
mažos rankelės su ilgais pirš
tais. Abidvi tautelės 'turi švie
sią odos spalvą su įvairiais ant- 
spalviais, pradedant šviesiai 
geltonu , ir baigiant visai raudo
nu. Oda raukšlėta ir apaugusi 
ilgais tamsiais plaukais, kurie 
panašus į kailį. Neūžaugos su
simaišę su negrais turi odą juo
dos spalvos, didelius žandikau
lius, plakščias nosis ir įdubu
sias akis.

Neūžaugų tautelė neturi 
kio supratimo apie audinių

siųstų ir visur prikaišo į žemę 
užnuodintų kuolelių. Palapines 
stato moterys. Jos stato pala
pines iš šakų ir padengia jas 
lapais. Savo forma palapinės 
panašios į vienų kiaušinio pusę. 
Palapinės turi du išėjimu: vie
ną iš priekio, o kitą iš užpa
kalio. Neūžaugų įrankiai ir in
dai labai menki: mediniai bliu- 
dai, lazdos šaknims iškasti ir 
grūstuvės parengti mylimiausį 
neūžaugų valgį, būtent: mišinį 
iš grūstos dvėsenos, bananų, 
grybų, šaknų ir miškinių vai
sių. Puodų, peilių, kirvių ir

Tik

žemdirbių negrų ir arabų kai
mai, neūžaugos pradėjo lankyti 
kartu su drambliais ir beždžio
nėmis ir naikinti bananų ir ki
tų augalų plantacijas. Vėliau 
kai kurie jų pramoko pirmųjų 
žemdirbystės pradų. Jie pradėjo 
giridje valyti žemės sklypelius 
nuo medžių ir sodinti j duobeles 
bananus.

kiai šaudo saidokais. Mažomis 
strėlėmis jie užmuša net buivo
lus ir dramblius, pataikydami 
jiems tiesiog j akis. Jie nau
doja ir strėles su užnuodytais 
galais. Strėlių smaigaliai daro
mi 
gos 
dus 
kur
venamųjų vietų. Nuodai labai 
stiprus. Sužeistas užnuodyta 
strėle dramblys ar buivolas 
greit stimpa. Nuodus neūžau
gos gamina iš tam tikros rūšies 
skruzdėlių.

iš geležies, kurią neužau- 
moka gerai apdirbti. Nuo- 
taip pat jie patys gamina 
nors miške, toliau nuo gy-

geresnė, negu pas negrus. Nu
mirusius jie laidoja duodami 
jiems į rankas ietį arba degina. 
Jie bijo girių piktųjų dvasių.

Su pašaliniais žmonėmis ne
ūžaugos laikosi 
varžydami. Jų 
gas ir jie labai 
Ii negrai labai 
apginkluotų 
strėlėmis.

laisvai ir nesi- 
budas nesvetin- 
kerštingi. Dide- 
bijo neūžaugų, 

savo baisiomis

Tačiaus svarbiausias neūžau
gų tautelių užsiėmimas — me
džioklė giriose. Jie yra be galo 
puikus medžiotojai ir su jais 
nieks negali susilyginti. Mažu
čiai, vikrus jie moka prasi
skverbti per visokius tropikų 
girių tankumynus, moka neblo
giau už šunį surasti ir susekti'
žvėrį. Jie gaudo žvėris siųs- liau jiems labai sunku skaičiuo
tais ir j duobes. Be to jie pui- ti. Moteries padėtis pas juo:

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVONjo- iečių retai kada turima, 

ga- tie' neūžaugos, kurie gali susi- 
minimą iš augalų skaidulų. Ne- siekti su labiau 
užaugos dramblio dantų pagal-į kaimynais, žino kas yra virti 
ba plėšia medžių žievę iki ji 
nepasidarys plona ir lanksti. 
Tokių žievę jie naudoja kaipo 
audinį. Vyrų rūbai labai men-’ 
ki. Vyrai nešioja tik vadina
mąją gėdos juostą iš plono au
dinio, arba iš žvėrių odos, su
spaustomis juostomis. Moterys 
dėvi trumpučius sijonėlius iš 
lapų ir žiurstus iš žievės.

Vieni neūžaugų - statosi sau 
palapines tik trumpam laikui 
ir gyvena kaipo klajokliai me
džiotojai. Vienoje ir toje pa
čioje vietoje jie lieka ilgesniam 
laikui tik tuomet, kai randa 
padvėsusį nuo senatvės buivo
lą arba dramblį. Suvalgę pa
stipusį gyvulį iki kaulų, jie ke
liauja toliau, j naujas vietas,

pasmerktojo! ieškodami maisto.

kultūringais
Neūžaugos ganą gabus ir 

greit viską pamėgdžioja. Jie 
gali skaičiuoti iki penkių. To To prašo Lietuvos žmonėsir 

taip pataria Lietuvos Lanka*maistą vandeny. Užmuštą gy
vuli neūžaugos kepa ant ugnies, 
nenubielydami odos, arba nu
plėšę odą apdengia j j lapais ir 
apdeda įkaitintais akmenimis ir 
pelenais. Kai kurie jų jau mo
ka aprūkyti mėsą. Neūžaugos 
valgo visų žvėrių, paukščių ir 
roplių mėsą, žmogienos jis ne
valgo, Jie valgo ir įvairius vabz
džius, kepdami juos ant anglių. 
Svarbiausias gi jų maistas yra 
laukiniai vaisiai.

Kai Kongo giriose atsirado

Neūžaugų tautelės

Ki'ti neūžaugos 
žais kaimeliais, 
statomos j eilę, 
aikštę, kur stovi 
palapinė. Kad

ronai “gailestingais” karaliais
būti. “L. U.”

gyvena ma-
Palapines čia
arba aplink
tautelės vado

• i i Kiemą ir silpniems. jraoanciyKii jnuga-Tone.apsisaugotų I Jos suteiks jums daugiau stiprumo ir ener-
Jus galit gauti Nuga-Tone pas savo 

pasekmės nebus užga-

$189

Teikiame lengvius išmokėjimus

sir-
išva- gailestingas ir pasigailėsiąs, 

pasiunčiami Visas miestas neramiai laukė 
kurie apstoja “teismo” sprendimo vykdymo

kelią, kur važiuos karalius. “Jo dienos. Tai atliekama turgaus 
didenybei” pravažiuojant nie- dienomis. Pasmerktuosius at
karu nevalia pasirodyti nei pės- veda anksti rytą, atlieka ekze- 
čiam, nei važiuotam, dargi ant kuciją ir palieka karoti turgat- 
savo namo slenksčio neleidžia- vėje iki pavakarės įbauginimui 
rna stovėti. Kelias privalo bu- i praeivių, šį kartą beveik visa 
ti visai tuščias. Priešakyje va- Tirana tikėjo “pasigailėjimu”, 
žiuo j a du prekiniai 
liai prikrauti žandarų, 
vienas automobilius su 
tuntais, po adjutantų “jo di- žmona su keturių metų sunum 
denybė”, po “didenybės” vėl du 
automobiliai su žandarais ir vi
si apsiginklavę 
natomis

Kelias privalo bu-! praeivių.
Priešakyje va-! Tirana tikėjo

automobi-i nes stoka įrodymų ir visos by- 
paskuillas aplinkybės rodė, kad nekal- 

adju- tai nuteisė. Ir kada albaniečio Ar Jaučiatės Silpnas 
ir Nuvargęs?
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autuvais, gra- 
ir 1.1.—Taip važinėja

Ir šį kartą prieš važiuosiant 
iš Tiranos (Albanijos sostinės) 
j Duraco vieškelis 445 klm. 
tuščias, viena policijos grandi
nė laukia “jo didenybės”. Bet 
staiga pasirodo sargybos gran
dinėje sumišimas, “jo dideny
bė” neatvažiuoja ir pagaliau 
žmo visa Tirana, kad Duracoje 
susektas suokalbis prieš 
denybę 
nos rac

buvo prileista prie Achmed Zo- 
gu ir klūpodamas prieš jį mal
davo pasigailėti
mirtin vyro, “Jo didenybė’’ pa
ėmęs vaiką. ant kelių ir pabu
čiavęs prižadėjo grąžinti jam 
tėvų. Tada ne tik maldautoja, 
bet ir visi patikėjo, kad nepa- 

nekalto žmo- 
vidurnakčio 
trejas kar- 
“didenybės’ 
Auštant ry

kars “karalius 
gaus. Tačiau' po 
pamatė prirengtas 
tu ves ir paabejojo 
karališku prižadu,
tui su didžįausiu pasipiktinimu 
praeiviai pamatė karojant tris 
pakartuosius. Ant vieno kruti
nės buvo prikabintas vardas, 
pavardė, o kiti du bevardžiai, 

emigrantai, ku
ries vedami pulkais, pakeliui I riems jokia valstybė neužtarė 
mušami, retežiais ir vielomis su- pilietiškų teisių, t. y. būti pa- 
rakinti. Kratos, areštai Tirą-: kartam su savo pilietiška pavar- 
noje, Duracoje, Kavajoje iride ant krutinės.
Korėjoje. 'Inteligentai, kurie į- Vaikas, kuriam “karalius” 
sikišo į šį reikalą, kad užstotų | prižadėjo tėvą grąžinti, veltui ir 
nekaltus žmones, areštuojami, i šiandien tebelaukia tėvo grįž- 
internuojami, išsiunčiami.

Po dviejų mėnesių “karališ
kas” teismas. Teismo pirmi-! 

karininkas, teisėjai!

‘jo di-
”. Prie pilies ant liktar-
lo bombą, du bulgarai ir 

vienas albanietis areštuoti. Ant 
rytojaus masiniai areštai. Žmo- nes jie buvo 

pulkai

tant namo. Jis karaliaus paža
dą gerai atsimins per visą savo 
gyvenimą.’

Duraco policijos viršininkas, 
kuris irgi buvo įsitikinęs pa-i 
smerktųjų nekaltumu, atsista- 

; tydino. Ir policija pradeda ne
pasitikėti “karaliaus žodžiais ir 
malone”.

Gal netoli tas laikas, kada 
' albaniečiai pamatys ir “jo di-

Kai žmonės pajunta nesma-1 (|enybę” karojant turgavietėje, 
gumą už dviejų valandų po vai- Į Tada, be abejo, bus įbauginti ti- 
gio — kenčia nuo širdies ėdi-1 
mo, gasų, nevirškinimo — do
viniuose iš dešimties atsitiki-1 
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir pagimdo jiems nesmagumą.

Geriausias būdas — greičiau
sias būdas tai pataisyti yra su 
alkali. O Phillips Milk of Mag- 
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, malaniausioj skystoj for
moj. Tai yra forma, kurią dak
tarai prirašinėja; kurią ligoni
nės vartoja; ant kurios atside- 
da milionai 
tų nuolatos 
mo.

šaukštas
Magnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių perviršiaus; ir padaro tai 
tuojaus. Už penkių 'minučių 
simptomai rūgščių perviršiaus 
išnyksta. Sužinojimas šio ge
riausio budo reiškia ant visa
dos atsisveikinimą su nemalo
niais budais.

Žiūrėkite, kad gautumėt tik
rą Phillips Milk of Magnesia.
I įastesnis produktas gali ne- veid0 bruožais. Stenli pastebė- 
veikti tiek gerai. Visos aptiekos j0 neūžaugų tarpe dviejų rųšių 
turi dideles 25c ir 50c bonkas. veidus. 
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra prie kiekvieno pa
kelio.

“Milk of Magnesia’’ buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir ios pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875.

pinkas

Pasaldinkit Rūgštų 
Skilvi Šiuo Malo- C- 

niu Rudu

Afrikos, nepereinamose girio
se, Kongo upės srity ligi šiol už
siliko mažo ūgio arba neūžaugų 
laukinės tautelės. Ši neūžaugų 
tautelė laikoma Afrikos seno
vės gyventojų liekana.

Jau senovės graikai sakyda
vo, kad Afrikos gelmėse gyve
na neūžaugos arba pigmėjai,

žmonių per 50 me- 
didėjančio vartoji-1 

kuriuos puola ir kapoja gervės.
Phillips Milk of Praėjusio šimtmečio 70-uose 

metuose keliautoj’as Stenli pa- 
. tvirtino, kad graikų padavimas 
| turėjo pagrindo.

Pasirodo, Afrikoje tikrai esa- 
' ina neūžaugų tautelių. Neūžau
gų ūgis siekia 1281—142 centi
metrų. Ten, kur girios bai
giasi, tie žmonės jau esti di
desni, nes susimaišo su aplink 
gyvenančiais negrais.

Neūžaugų giminės skiriasi 
odos spalva, galvos sudėtimi ir

Batua giminė (turi pa
ilgą galvą, veidą siaurą ir il
gą, akis mažas, raudonuojan
čias. Akys yra labai arti ki
ta kitos; lupos atkištos. Veidas 
niūrūs ir klastus. Kūno sudė
tis biauri: siaura ir plokščia 
krūtinė, didelis pilvas, kojų ke
liai pasukti j vidų.

“Aft bitvan labai silpnas, kol afi nepra
dėjau vartoti Nuga-Tonė”, sako Mr. H. 
Buffner, Dillon, Hansas. “A5 ižvartojau ke
letą buteliu Nuga-Tone ir jos padarė Iš ma
nęs skirtinga žmogų.1’

Aukščiau minėtas raportas yra papras
tas dėl tų kurie vartoja Nuga-Tone. Jos yra sutelkusios virA miliono vyru ir mdte- ri| geresnes sveikatos, daugiau stiprumo Ir 
energijos. Nuga-Tone pataiso apetitų, pra
šalina galvos skaudėjimų, svaiguli, prašalina 
pūslės ir inkstų nesmagumus, sustiprina 
nervų sistema, padaugina svarumų men- 

i kiemu ir silpniems. Pabandykit Nuga-Tone.
. v . j gijos ir suteiks jums jėgos dėl visų kunapriešų puolimo neūžaugos ap- organų, j— zz c 1 t vaistininku ir jeigu pasekmės nebus u

link kaima pristato visokių jUfni pinieal bU8
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Apdrauda
Naujienose įvedama apdraudos skyrius 

ir apdraudžiama visose geriausiose 
Kompanijose:

Nuo Ugnies 
namus, automobilius, garadžius, rakandus ir viską, ką ugnis 

gali sunaikinti.

Automobilius
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertes sunaikinimo.

Bonds 
užbonsuojame draugijų viršininkus, ofisų tarnautojus, 

agentus ir t. t.

Nuo Užpuolimo, Pavogimo 
apdraudžia jūsų turtą, auksą, brangenybes, kailius ir kitokius 
vertę turinčius daiktus; apdraudžia langus, remias, setus.

Nuosavybės Ap'drauda
namus, krautuves ir t. t.

Gyvasties Apdrauda
Apdraudžia nuo sužeidimo ir kitų1 nelaimių kelionėje, prie 

darbo ir t. t.*
Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais ir ypatiškai

1739 So. Halsted St
Tel. Roosevelt 8500

CHICAGO. ILL

Radio ir Fonografas Sykiu

r r a a

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 PETRAUSKA, 
BUTĖNĄ, KUDIRKA, SABONĮ, JUŠKA, MAHANOJAUS LIE
TUVIŲ ORKESTRĄ.

Majestic Modelis 91, kaina su tūbomis 
Majestic Modelis 91, kaina su tūbomis

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

Telephone Boulevard 4705
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PRALOTAS OLŠAUSKAS NUTEISTAS!

Žinia, kurią “Naujienos” padavė pereitą šeštadienį 
apie praloto Olšausko nuteisimą, pasitvirtino. Teismas 
pripažino pralotą kaltu nužudžius savo meilužę, našlę 
Ustjanauskienę, ir nubaudė jį astuoniais metais sunkių
jų darbų kalėjime!

Tai tokia pabaiga tos garsios bylos, kurioje teisia
mųjų suole sėdėjo vienas stambiausiųjų Lietuvos kleri
kalizmo šulų, visuomenės “švietėjų” ir “darbuotojų”. 
Tai buvo tur-but didžiausia kriminale byla visoje Lietu
vos istorijoje, nes joje buvo iššaukta daugiau kaip šim
tas liudininkų, kurių tarpe figūravo artimi teisiamojo 
giminės, aukšti valdininkai, mokslo Įstaigų atstovai, ku
nigai, policininkai ir net vienas arkivyskupas.

Kaltinamąjį gynė du labai įtakingi advokatai: ka
talikų vadas Tumėnas ir senas teisininkas Leonas. Jie 
pavartojo visą savo žinojimą, Įtaką ir iškalbingumą, 
kad sumuštų nepalankius Olšauskui liudininkų parody
mus ir įrodytų jo nekaltumą. Bet visos jų pastangos nu
ėjo niekais. Teismas pripažino, kad našlę Ustjanauskie
nę pasmaugė ne kas kitas, o tik pralotas Olšauskas.

Katalikų draugijos “Saulės” steigėjas, kunigas, re
ligijos ir doros mokytojas — ir žmogžudys! Tai yra 
baisus dalykas Lietuvos tikinčiųjų žmonių masėms gir
dėti. Kas iš jų galėjo manyti, kad tai kada nors atsi
tiks? Kas iš jų galėjo tikėtis, kad šitokia piktadarybe 
susiteps ne tik paprastas kunigas, bet dagi prelato kry
žium papuoštas dvasiški jos vadas?

Nėra abejonės, kad po šios sensacingos bylos Lie
tuvos žmonės pradės kitokiomis akimis žiūrėti į visą 
kunigiją. Ar teismo sprendimas Olšausko byloje reiškia 
“mirtiną smūgį” Lietuvos klerikalizmui, kaip pranaša
vo vienas musų korespondentas Lietuvoje, mes neapsi- 
imame pasakyti. Bet kad jisai reiškia galą tam naiviam 
kaimiečių įsivaizdavimui, jogei kunigų luomas stovi do
roje aukščiaus už paprastus žmonęs, — tame nėra jo
kios abejonės. Už tai, kad tamsus Lietuvos žmoneliai 
pirmiaus taip manydavo, tai Lietuva buvo vadinama 
“šventa Lietuva”. Po šios Olšausko bylos “šventos Lie
tuvos” nebėra.

Likimo ironija norėjo, kad ją sugriautų ne “bedie
viai”, socialistai ir “parmazonai”, bet — vienas iš tų, 
kurių pastangomis Lietuva buvo daroma “šventa”.

Kai dėl musų, tai turime prisipažinti, jogei praloto 
Olšausko nuteisimas mus nenustebino. Tas faktas, kad 
dar prieš teismą jisai buvo laikomas sunkiųjų darbų ka
lėjime, iš kurio prokuratūra nesutiko paleisti jį už jokią 
kauciją, mums aiškiai sakė, kad teismo organai tur-but 
turi pakankamų jo kaltės įrodymų, jeigu su juo šitaip 
elgiasi. Vien įtarimo be tikrų inkriminuojančių faktų 
nebūtų užtekę, kad su kaltinamuoju butų taip pasielg
ta, — juo labiaus, kome t tas kaltinamasai yra kunigas 
ir užima aukštą vietą dvasiškoje hierarchijoje.

Mes todėl nesistebėjome, kad Lietuvos vyskupai pri
vertė valdžią įsakyt teismui, kad byla butų nagrinėjama 
uždarytomis durimis. Praloto Olšausko viršininkai iš 
anksto numanė, kuo ji pasibaigs, ir jie neturėjo drąsos 
leisti publikai savo ausimis išgirsti pasibaisėtiną pikta
darybės istoriją, ši aplinkybė tečiaus kelia tik dar dau
giau abejonių žmonyse apie dvasiško luomo “šventumą”. 
Jeigu katalikų bažnyčios vadai numanė, kad pralotas 
Olšauskas yra atlikęs sunkią piktadarybę, tai kam jie 
tą Macochą laikė savo eilėse iki paskutinės valandos?..

Kadangi kunigija nepasirūpino pati apvalyti save 
nuo to purvo, tai teko Įsikišti pasaulinei valdžiai ir tą 
darbą atlikti. Bet po to kokių pretenzijų dar gali Lie
tuvos kunigai turėti, kad jų luomui butų teikiama dau
giau privilegijų, negu kitiems piliečiams?

Apžvalga
SOCIALISTŲ AMNESTIJA 

VENGRIJOJE

šio mėnesio 11 d. Vengrijos 
valdžia paskelbė, kad regentas 
Horthy suteikė amnestiją trims 
socialistų partijos vadams, 
Ernest Garami, Ammanuel Bu
činevi ir Ja.kob Weldner, pa-i rašydamas 
naikindamas kriminales politi-i listų ainiu

nes bylas, kurios buvo prieš 
juos užvestos. Du aukščiaus pa
minėtųjų Vengrijos socialistų 
vadų, Garami ir Bučinevi, per 
dešimtį metų gyveno užsieniuo
se, kadangi jų gyvybei grasi
no pavojus iš valdžios pusės. O 
trečiasis, VVeldner, prieš metus 
laiko sugrįžo Vengrijon, ir val
džia tuojaus iškėlė, jam bylų 
dėl “valstybės išdavimo”.

Anglijos liberalų laikraštis 
“The Manchester Guardian”, 

apie tų trijų socia- 
■avimų, sako, kad

Vengrijos valdžia, matyt, nori 
prisigerinti premjerui MacDo- 
naldui, nes jai labai svarbu, 
kad Anglija paremtų Vengriją 
visoje eilėje klausimų, kurie 
kils Tautų Sąjungoje.

Ernest Garami, išgirdęs apie 
suteiktų jam Vengrijos regen
to “malonę”, paskelbė pareiški
mų, kuriame jisai sako, kad vi
sam savo veikime taip Vengri
joje, taip ištrėmime jisai va
dovavosi tuo įsitikinimu, kad 
tik demokratijos a ts t ei girnas 
Vengrijoje gali duoti jai pro
gos atsigauti ekonomiškai ir 
politiškai, šita prasme jisai ke
tina darbuotis kartu su savo 
draugais', pargrįžęs iš trėmimo.

Taigi diktatorius Horthy ta
po Anglijos darbiečių valdžios 
priverstas grųžinti socialistų 
vadams teises, kurias per 
šimtį metų jisai trempė po 
jomis.

VISAI SUVAIKĖJO

dė
ko

Fašistuojanti Brooklyno “Vie
nybė” sako, kad

“■ ‘Naujienos’ mušas-i į kru
tinę, taria ‘mea culpa’ ir sa
ko: ‘Plečkaitis buvo Volde
maro šnipas’...

“O kada tautininkų spauda 
senai musų socialistus per
sergėjo nesi kabinti ant Pleč
kaičio meškeres, tai tie im
davo purkšti, kaip pavasarį 
katinai.”
Juk tai yra nesąmone nuo 

pradžios iki galo. Pirmiausia, 
kada “Naujienos” kabinosi “ant 
Plečkaičio meškerės”? Niekuo
met. Nuo to laiko, kai jisai, pa
sišalinęs į užsienius, ėmė krėsti 
savo “garsiuosius” šposus, 
“Naujienos” ne tik jam nepri
tarė, bet atsisakė turėt ką nors 
bendra su juo arba su jo šali
ninkais. Toliaus, sekdamos jo 
keistą veikimą sulig žiniomis, 
kurios pasirodydavo tai Lietu
vos, tai Vokietijos, tai Latvi
jos spaudoje, “Naujienos” iš
reiškė nuomonę, kad Plečkaitis 
elgiasi, kaip provokatorius, ir 
kad gali ištiktųjų būti teisin
gas tas Kauno oficiozo pareiš
kimas, kad jisai dar krikščio
nių demokratų valdymo laikais 
tarnavo žvalgybai.

Šitaip “Naujienos” žiurėjo į 
Plečkaitį jau per kokius’ dvejus 
metus laiko ar daugiau. Na, o 
“Vienybė” pasakoja, kad mes 
dabar mušamos į krutinę ir ta
riame “mea culpa”! Fašistuo- 
jančių redaktorių akys, matyt, 
dūmų nebijo.

Bet jei Plečkaitis tikrai bu
vo Voldemaro šnipas, tai tas 
daro gėdą ne mums, o tik Vol
demarui ir jo papūgoms Brook- 
lyne ir kitur. Nes juk pasirodo, 
kad tas visas “plečkaitijados” 
burbulas, kurį tautininkai pute 
per keletą metų, buvo biauruš 
pačių Kauno diktatorių sąmoks
las prieš Lietuvą, ir prieš lietu
vių visuomenę.

Pasiremdamas “plečkaitij a- 
dos” baubu, Voldemaras skun
dėsi Tautų Sąjungai ir visam 
pasauliui, kad Lietuvos valsty
bei grasina ginkluoto lenkų už
puolimo pavojus. Bet jei Pleč
kaitis buvo Voldemaro agentas 
provokatorius; tai reiškia, kad 
pats Voldemaras buvo užtrau
kęs tą pavojų ant Lietuvos!

Riksmas apie Plečkaitį ir jo 
menamą susitarimą su Pilsud
skiu užpult Lietuvą sukėlė prieš 
dvejetą metų tiek daug nerimo 
Europoje, kad Pilsudskis pasi
naudojo proga ir Genevoje pa
state reikalavimą Voldemarui 
atšaukti karo stovį tarp Lietu
vos ir Lenkijos, ir Voldemaras 
tą reikalavimą išpildė. Jei Pleč
kaitis tarnavo Voldemarui, tai 
reiškia pats Voldemaras, tyčio
mis ar per savo kvailumą, su
darė sąlygas, kuriose Pilsudskis 
laimėjo pergalę ant Lietuvos.

Jei Plečkaitis buvo Voldema
ro įnagis, tai visi tie priekaiš
tai, kuriuos tautininkų spauda 
darė Lietuvos’ socialdemokra
tams dėl Plečkaičio, buvo apga
vi ngi ir parodo, kad tautinin
kai kovoje su politiniais prie
šais vartoja šlykščiausias prie
mones' Tik visai suvaikėję vy
rai gali tuo didžiuotis.

Thomas Aiva Edisonas
(Tęsinys)

Laboratorija 
jis' įsteigė tikrų
Tarp kitų dalykų ten
šimtai buteliukų, ant

labo-Skiepe 
ratorijų. 
buvo du 
kiekvieno kurių matėsi parašas
“Nuodai”. Del tos savo labora
torijos jis kartais su motina 
turėdavo nesusipratimų. Ypač 
kuomet jis perdaug priteršdavo 
skiepų. Kartų motinų buvo įsa
kiusi visus tuos buteliukus iš
mesti lauk. Tačiau tapo pada
rytas' kompromisas, kuriuo ei
nant Edisonas pasižadėjo ne
teršti skiepų ir visus savo pre
paratus laikyti po užraktu. Kur 
kokį centų pasitvėręs, Edisonas, 
tuoj bėgdavo į aptiekų pirkti 
chemikalų. Jis buvo labai pame
tęs chemiją ir daugelis prana
šavo, kad iš jo išsivystys ana
litiškas chemikas', o ne fizikas. 
Kaip ten nebūtų, bet įgytos ži
nios iš chemijos srities jam la
bai pagelbėjo padaryti 
bius išradimus elektroj.

Biznis

ratorių, kad pasiųstų tas žinias 
kitoms stotims. Nebuvo ma
žiausios abejonės, kad tie pra
nešimai pritrauks burius žmo
nių į stotis, kadangi visi buvo 
susidomėję karu. Tuo pačiu lai
ku žmonės panorės patirti pla
tesnių žinių apie įvykusį muši. 
Todėl buvo auksinė proga par
duoti daug laikraščių. Edisonas 
tatai gerai suprato ir tuoj nu
ėjo į laikraščio “Detroit Free 
Press” redakcijų nusipirkti ne 
šimtų laikraščio egzempliorių, 
kaip paprastai bet visų tūkstan
tį. Tačiau jis neturėjo pakan
kamai pinigų už laikraščius už
mokėti. Paprašė kredito. Vie
nas vyras atsakė, kad jokio kre
dito jis negalįs duoti. Bet kitas 
vyras pasirodė labiau sukalba
mas ir sutiko duoti skolon laik
raščius.

KAIP PAŠALINTI JŪSŲ KŪ
DIKIO ŠALTĮ

stam-

Chemikalams pirkti jam daž
nai pritrukdavo pinigų, todėl 
jis sumanė pradėti savo rųšies 
biznį. Su geležinkelio linija, ku
ri ėjo iš Port Huron į Detroitu 
jis padarė sutartį. Kitais žo
džiais sakant, gavo koncesijų 
pardavinėti laikraščius ir sal
dainius. Iš Port Huron jis iš
važiuodavo septintų valandų ry
to, o namo grįždavo pusę po de
vynių vakaro. Prieš tai jis, tie
sų pasakius, jau buvo turėjęs 
šiokį tokį patyrimų biznyj. K&r- 
tu su Oates jis veždavo į turgų 
daržoves, kurias užaugino savo 
darže. Už tas daržoves’ jis per 
vienus metus išrinko apie $600. 
Pinigus, žinoma, atidavė moti
nai.

Samdo “darbininkus”

Geras biznis
Edisonas su kitu vaiku tuoj 

pasiėmė laikraščius ir nuvyko į 
stotį. Paskirtu laiku traukinys 
pradėjo eiti Port Huron link. 
Pirma nuo Detroito stoties buvo 
Utica, kur Edisonas paprastai 
parduodavo ne daugiau, kaip 
dvi laikraščio kopijas. Ediso
nas manė, kad'kokia nors eks
kursija yra rengiama. Tačiau 
pasirodė, jog žmones sutraukė į 
stotį pranešimas iš Detroito 
apie Shiloh mūšį. Nespėjo 
traukinys sustoti, kaip visa mi
nia apspito Edisoną, reikalauda
ma laikraščių. Tas pats' dėjosi 
ir kitose stotyse. Kai trauki
nys pasiekė Port Huroną, tai 
Edisonas visai mažai beturėjo 
laikraščių. Todėl jis sumanė 
pakelti kainą: imti po dvide
šimt penkis centus už laikraštį. 
Nežiūrint į tą kainą, laikraš
čiai ėjo kaip “hot cakes”, ir per 
trumpą laiką jie visi buvo iš
parduoti. Tuo budu Edisonas 
pasidarė nemažai pinigų.

[Faeific and Atlantic Photo]

New York. —- Rita Lydig, 
viena įdomiausių Amerikos mo
terų, kuri šiomis dienomis mi
rė New Yorke, turėdama 50 
metų amžiaus. Lydig jaunystėj 
pasižymėjo nepaprastu gražu
mu. Jos paveikslus yra nupiešę 
garsus' pasaulio piešėjai. Tie 
paveikslai skaitosi tikrais me
no kuriniais.

Kai 
I galvų, 
kvėpavimų įleisdami kelis lašus 
skysto albolene į nosis kelis kar
tus į dienų. Bet kad pilnai pa
šalinti šaltį, laikyk kūdikį šil
tai ir paliuosuok jo vidurius. 
Tam tikslui daktarai pataria 
Fletcher’s Castoria, kadangi ji 
yra grynai augalų ir nekenks
minga. Ji veikia tiek pat grei
tai, kaip ricinos aliejus, bet ne
gnaibo ir nesirgdina. Milionai 
motinų žino kaip lengvai Cas
toria nuramina verkiančius ir 
neramius kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai ji 
pašalina paprastus negaliavi- 
mus, kaip dieglius, gasus, kon- 
stipacijų, viduriavimų ir tt. Kad 
apsaugoti jus nuo imitacijų, 
Fletcher parašas yra ant kiek
vienos bonkutės tikros Casto- 

i ria.

kūdikis pagauna šaltį į 
jus galite palengvinti jo

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

raščius, saldainius ir kitokius 
dalykus. Kamputyj jis taip 
pat įsteigė savo laboratorijų, 
kur darydavo visokius chemiš
kus eksperimentus.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Praėjus šešiems mėnesiams 
po to, kai Edisonas pradėjo va
žinėtis traukiniu, Port Hurone 
atsidarė dvi mažiukės krautu
ves. Vienoj jų buvo pardavinė
jama laikraščiai ir žurnalai, o 
kitoj — daržovės, sviestas, kiau
šiniai ir t. t. “Abiejų krautuvių 
biznio vedėju buvo Edisonas. 
Kadangi jis pats krautuvėse 
dirbti negalėjo, tai nusisamdę 
du berniuku, su kuriais dalinosi 
pelnu. Laikraščių ir žurnalų 
krautuvėlę jis priverstas buvo 
greit uždaryti, kadangi jo 
partneris pradėjo sukti. Kita 
krautuvėlė išsilaikė apie metus 
laiko, tačiau didelio pelno' nene
šė. Todėl Edisonas ir ja uždarė, 
o pradėjo pelningesnį biznį. 
Mat, pro Port Huroną ėmė eiti 
imigrantų traukinys, Juiriųo 
norvegai ir švedai važiavo į 
Iowos ir Minnešotos valstijas. 
Edisonas pasisamdė berniukų, 
kuris ant to traukinio pardavi
nėjo duonų, tabakų ir saldai
nius. Visus tuos biznius Ediso
nas vedė būdamas vos kokio tu
zino metų amžiauš.

Civilis karas
Prasidėjo civilis karas ir Edi

sono biznis su laikraščių parda
vinėjimu žymiai padidėjo. Dau
geliui metų praėjus', jis pasako
jo apie vienų tų laikų atsitiki
ma. Vienų dienų 1862 m. prie 
Detroito laikraščių Edisonas 
pastebėjo minias žmonių, kurie 
su didžiausiu susidomėjimu 
skaitė vėliausius biuletenus. 
Biuletenai skelbė, kad Tennes- 
see valstijoj įvyko Shiloh mu
šis, kuriame tapo užmušta ir 
sužeista 60,000 kareivių. Tatai, 
žinoma, buvo žymiai perdėta, 
nes' istorikų apskaičiavimu ta
me mūšyje tapo sužeista ir už
mušta tik 20,000 kareivių.

Edisono sumanumas
Matant tas žmonių minias, 

Edisonui staiga atėjo į galvų 
laiminga mintis: pranešti vi
soms geležinkelio stotims tarp 
Port Hurono ir Detroito vėliau
sias žinias iš karo lauko. Jis 
tuoj nusiskubino į geležinkelio 
stotj ir priprašė telegrafo ope-

traukinyj
Edisonas' 

duodavo vienų 
Kitus pinigus jis su-

kas
Labonatorija

Iš savo pelno 
diena motinai 
doleri,
naudodavo pirkimui chemikalų 
ir visokių laboratorijai prietai
sų. Savo laboratorijų jis per
kėlė iš skiepo i traukinį. Mat, 
vienas vagonas buvo paskirtas 
sudėjimui visokių reikmenų. 
Edisonas jame laikė savo laik-

Edisonas leidžia savo laikraštį
i

Tačiau tatai dar buvo ne vis
kas. Edisonas tame vagone tu
rėjo ir savo mažutę spaustuvę. 
Spaustuvė jam buvo reikalinga, 
nes jis leido savaitraštį “The 
Weekly Herald”. Visą darbą 
prie to laikraščio atlikdavo pats 
Edisonas: jis buvo ir redakto
rius, ir reporteris, ir adminis
tratorius, ir spaustuvninkas, ir 
savo laikraščio platintojas. Ka
dangi Edisonui nuolat teko va
žinėtis, tai jis surinkdavo gana 
daug viskių žinių, kurios į di
džiuosius laikraščius retai kada' 
patekdavo. Savo leidžiamą sa
vaitraštį jis pardavinėjo po tris 

t w 1 • •centus už kopiją, o prenumera
toriams skaitydavo aštuonis 
centus per mėnesį. Tas nepa
prastas savaitraštis’ turėjo ga
na neblogą pasisekimą. Kas sa-' 
vaitę Edisonas parduodavo jo 
apie 400 egzempliorių.

(Bus daugiau)

XI

Jos. F

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

29, 30 ir 31
Visas kalbantis paveikslas

“Smiling Irish 
Eyes” 
dalyvaujant

Coleen Moore ir k.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Budriko Radio

Galite pirkti su pil
niausiu užsitikėji- 
mu, o busite pilnai 
užganelinti. Tūks
tančiai žmonių yra 
užsiganėdinę, ku
rie pirko Budriko 
Krautuvėj, didžiau
sioj Radio Krautu
vėj Chicagoje. Par
duoda visus gerųjų 
išdirbysčių Radios:

Krautuvėj

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.

Atvvater Kent, RCA 
Radiolas, Victor, Co- 
lumbia, Brunswick, 
Bosch, Sparton, Ze- 
nith, Kolster, How- 
ard, Majestic, Gul- 
bransen, Crosley. 
Jūsų doleris yra 
daug- vertesnis pas 
mus ir jūsų kreditas 
čia yra geras.
Lengvus išmokėji
mai be nuošimčio. a

4

KAD1O

Budrik,lnc
7

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

Lietuvių programai ant Radio per W. L. S. ii 
W. H. F. C. yra apmokami Jos. F. Sudrik 

Korporacijos

t BOSCH
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Antradienis, spalių 29, 1929

Tarų Chicagos

žada

Šiandie Lietuvių Va
landa per Radio

cho-
Sau-

šiandie bus duotas septintas 
iš eilės koncertas per radio, iš 
stoties WLS. Programas tęsis 
nuo 8 iki 9 valandos vak. šiuos 
programas rengia, kaip jau ne 
kartą buvo minėta, “Naujie
nos”, p. Jos. F. Budrikas ir 
Majestic Badio atstovai (Alter 
and Co.).

Šios dienos programas 
būti ypatingai įvairus.

1. Orkestras; 2. Vaidylų 
ras — vadovaujamas p. J.
rio — tai vyrų choras; 3. Or
kestras; 4. Dainuos p-nia A. 
Oželis — soprano; 5. Vaidylų 
choras; 6. Orkestras; 7. Dai
nuos Adolph Zambicevičius —• 
tenoras; 8. Orkestras; 9. Vai
dylų choras; 10. Orkestras.

Dešimts numerių: Vaidylų 
choras, p-nia Oželis ir p. Zam
bicevičius, o taipgi orkestras! 
Tikrai galima tikėtis malonios 
valandos.

Linkėtina dalyviams juo šau
nesnio pasisekimo. Nes jie dai
nuos ir gros ne tik lietuviams,

Viduriu Paįrimą 
Pirmiausia Parodo 
Apsivėlęs Liežuvis

Jūsų liežuvis yra niekas daugiau, 
kaip viršutinis galas jūsų pilvo ir žar
nų. Jūsų daktaras pirmiausia žiuri j 
liežuvj. Jis tuojaus pasako padėti jū
sų virškinamosios sistemos — o gy
dytojai sako, kad 90 nuoš. visų ligų 
prasideda su pilvo ir vidurių pajrimu.

Apsivėlęs liežuvis yra pavojaus žen
klas vidurių pairimo, kuris gali pri
vesti prie labai rimtų ligų. Jis pa
sako kodėl jus greitai pavargstate; 
kodėl jus turite skausmą viduriuose, 
gasus, sumigusį pilvą, kvaitulių prie
puolius.

Apsivėlęs liežuvis yra ženklas, kad 
jus esate reikalingi Tanlac — vaistų, 
kurie pagelbėjo tūkstančiams žmonių, 
kurie buvo fiziniai pakrikę delei pilvo 
ir vidurių pajrimo, — kurie veltui 
“išbandė viską” ir buvo netekę vilties.

Tanlac neturi mineralinių vaistų; 
jie yra padaryti iš žievių, žolių ir 
šaknų. Gaukit bonką šiandie pas sa
vo aptiekininką. Pinigai bus sugrą
žinti, jei jie jums nepagelbės.

PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS

Mes įvesime Į jūsų namą 
apšildymą ir įdėsime 

plumbingą >

24 menesiai išmokėjimui

Nereikia nieko įmokėti. 
Nepraleiskit šios progos! 

Mes kalbam lietuviškai.

A. BLACKSTONE

PLUMBING
AND HEATING 

SUPPLIES

181 North Halsted St.

Kampas raudonu frontu.

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

Suite 1615

Tel. Harrison 1950

nervuotas, 
Jus ser-

Kodėl tas neramus, 
“pavargęs” jautimasis? 
gate ir jus tai žinote, bet tik ne
norite prisipažinti. Kiekviena 
liga turi priežastį. Atraskite
priežastį ir atsikratykite jos» ir ta
da liga visai išnyks. Tay tokis
yra mano būdas, kuri aš išmokau 
190G m. Berlino universitete 
kurio nuo to laiko aš laikaus 
nepaprastomis pasekmėmis.

ir
su

VALANDOS:

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

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

NAUJIENOS, Chicago, IU.

P-no Saurio vadovaujamas Vaidylų Choras, kuris dainuos 
šiandie per radio iš stoties WLS, Chicago. Programo pradžia 
8 vai. vakare.

jos

at- 
Jos.

bet tūkstančiams ir tūkstan
čiams kitataučių, kurie klausy
sis Lietuvių Valandos artimose 
Chicagai ir tolimose nuo 
vietose.

Kaip parodo klausytojų 
siliepimai, šie “Naujienų”,
F. Budriko ir Majestic Radio 
duodami koncertai “per orą” 
yra netik rengėjų, ne tik ar
tistų, bet visų lietuvių pasiro-* 
(tymas plačiajai Amerikai — 
nuo Ramu jo vandenyno iki At- 
lantiko ir nuo Kanados iki Mek
sikos rubežių.

Iki šiol lietuvių muzika ir 
dainos rado širdingiausio pri
tarimo. Galima tikėtis pilnai, 
kad tokio pat pritarimo jos 
ras ir šiandie ir ateityje.

Baigdamas, norėčiau dar pra
nešti, kad Vaidylų choro (ku
riam vadovauja p. Sauris) kon
certas įvyks gruodžio 8 dieną. 
Ta diena dar tolokai. Bet mė
gėjai gražių dainų ir gražaus 
dainavimo gerai padarys, kad 
jau iš anksto nusitars būti Vai
dylų choro koncerte.

Report.

Roseland

Pranešimas.

Per vasarą, užėjus karščiams, 
direktorių susirinkimai buvo 
pertraukti. Dabar, atvėsus orui, 
vėl bus laikoma susirinkimai. 
Pirmas teks susirinkimas Įvyks 
ateinantį ketvirtadienį, spalių 

K. Strumilos svetainėje 
valdoma P. Sadulos). 

susirinkime bus svar- 
nobaigli bendrovės rei

kalai. Tad visi direktoriai bū
tinai atsilankykite paskirtu lai
ku.

31 <1., 
(dabar 
šiame 
Stoma

Keletą kartų mačiau komi
sarų gazietoje šmeižtus prieš 
bendrovę. Jie gazietoje nuolat 
kartoja, kad bendrove palaido
ta. Kurie nuošaliai stovi, tai 
negali žinoti apie bendrovę. 
Turiu pasakyti, kad bendrovė 
kaip buvo, taip ir tebėra. Jos 
pinigai ir lotai niekur nežuvo. 
Kadangi tie nedapereti apuo
kai šmeižė bendrovę prisiden
gę slapyvardžiais, tai aš jiems 
negaliu liežuvius užkišti. Kol 
buvo jiems nepatinkamas iždr- 
ninkas Varakojis, tai šmeižda- 
vo jį, kad jis nestato svetai
nės. Nagi, šiemet turime prie
lankų iždininką bolševikams — 
Petronj. Kodėl jis nestato sve
taines? Juk jau metai baigia
si, o dar svetaines neturime pa
sistatę. Aš manau, kad kurie 
vaduojasi protu, o ne jausmais 
arba upu, tai supranta, jog sve
tainės pasistatymas priklauso 
ne vien jiuo iždininko noro, bet 
nuo visų šėrininkų (su prita
rimu apielinkės gyventojų). 
Tad kam bereikalingai kaltin
ti direktorius ir valdybą?

Sekretorius.

LAIKAS nusipirkti nau
ją PORTJS 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 Richnioiid St.

Lietuvių Programas! 
per Radio

Sekmadieny j, spalių 27 d., 
nuo .4:30 iki 5 vai. po pietų, 
iš radio stoties WHFC (1310 
Kilocycles) vėl girdėjome lietu
vių programą, kurį davė Jos. 
F. Budriko muzikos ir radio 
krautuve, 3417 So. Halsted St., 
Chicago. Vedėjas programo bu
vo S. Valančius. Apie progra
mo turinį reikia tik su didžiau
siu pasigerėjimu žodį tarti, nes 
kas 
si,
labai patiko. Ir

tik šio programo klausė- 
kiek teko patirti, visiem 

ištikro buvo

programą ir toje pačioje tvar
koje, kaip jis buvo girdimas: 
(Rekordų reprodukcija).

1. Zydeli-J mieli Polka 
Brcoklyno lietuvių orkestrą 
daina.

2. Graži čia giruže — 
tistas .Juozas Babravičius.

3. Tėvuko polka — Maha- 
nojaus lietuvių orkestrą.

4. Stasys — Lietuvos Valsty
binės Operos artistas Kipras 
Petrauskas.

5. Plaukia

su

sau laivelis 
Fortepiarias, smuikas

6. Vanagienė polka 
pozitorius Vanagaitis 
t ra.

7. Mes be Vilniaus

ir cello.
Kom-

ir Orkes-

nenurim-

sim — Artistas Butėnas su or
kestrą.

8. Aš žirgelį balnosiu —• 
Menkeliuniutė ir Stankūnas su 
orkestrą.

9. Vakarinė daina Brook- 
lyno Aido choras.

Kaipo muzikos mylėtojas, aš 
nuoširdžiai sveikinu p. Budni
ką už jo pastangas, neaĮsižiū
rint į dideles lėšas, skleisti ir 
populiarizuoiti lietuvių dainas 
ir kompozicijas ir musų artis
tus. a

Tad J. Budriko geriausia 
radio krautuvė, 3417 So. Hal- 
sted St., verta visų lietuvių pa
ramos. Good Luck.

Muzikos mylėtojas.

Prisirengkite Dabar!
KAD GALĖTUMĖT GIRDĖTI PER RADIO PUIKIAUSIU
Lietuviu Programą

Ateinanti Seredos Vakarą, Spalio 30 dieną ir po to kas 
Seredą per keletą savaičių!

Ateikite i *
Moterys daugiau 
nebijo skausmy!

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau
dojamus nuo Civilio Karo 

laikų.

Kiekviena moteris, kuri turi 
savo vaistų šėputėje bonką Pain- 
Expellerio su Inkaro vaisbaženk- 
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Ncurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, palvos 
Skaudėjimas, įsisėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly.

Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas? prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus be- 
sigydymai pasauly.

Apgr.—No. 87

Šį Vakarą iš W L S Stoties Tarp 8 ir 9 vai

NAUJIENŲ
— ir —

VALANDA
Jus užginsite puikiausią Lietuvių muziką patiektą jūsų ausims, 
kaip gali patiekti tik Majestic tyras, be jokio ūžimo, balsas. Leis
kite Western Radio and Electric Stores sankrovoms įvesti į jūsų 
namus vieną šią nepalyginamai puikiausių setų. Turėjimas reikalų 
su mumis yra jūsų garantija patikimo ir mandagaus patarnavimo.

Didelė Nuo
laida

už jūsų seną 
dio, Pianą ar 
nografą

Ra-
Fo-

Ateikite j bite ku
rią musų sankro
vą dėl nemokamos 
demonstracijos

Mighty
Monarch o f the Aif

50 & $137-50' JL 9 Liu

Lengvųs Iš 
Tnokėjimai

Tub««

4126 W. MADISON

$167_
ATDARA VISĄ DIENA NEDĖLIOJ

1501 E. 53rd St.

Fairfax 5000

4803 West 22nd Street
CICERO 388

4126 W. Madison St 
Vau Buren 4446

ST.

i

7a

6747 Stony Island 
Avenue 

Plaza 1313
ATDAROS KIEKVIENA VAKARĄ

-

/ -
_ _______________

m
KRAUTUVES

Šiandie ir užsisakykite sau Radio iš geriausių išdirbysčių 
su pilniausiu patenkinimu!

Mm

I

RCA Radiola 47
J Combination Radio ' 
and flhonograph

Nauja R. C. A. Kombinacijos Radiola, tik ką 
pasirodė ant marketo. Jau galite pirkti musų 
Krautuvėse ir gėrėtis iš radio aroa rekordų 
muzikų, kaina C07K rtft
be tūbų ....................................... I U-U U

S

3

įjUHl

o

Nauja KIMBALL Kombinacijos Radio ir Grama- 
fonas — Puikiausis ir Geriausia radio ką žmo
gaus akis gali matyti ir C OCH DD 
ausis girdėti. Kaina ............. ^VvUiVU

3 k

■9E5

Nauja Majestic Kombinacijos radio ir Grama- 
fonas — tai yra vėl kas naujo ir pagerinto dėl 
gavimo geresnės muzikos! Pirkite Majestic 
Radio iš PEOPLES, nes busite daug geriau pa
tenkinti. Kaina naujos Majestic COŽC rtfl 
Radio 101, pilnai įrengta su tūbom W

Parduodam musų 63-čios gatvės Krautuvėje

Naujas Zenith Radio čia jau yra ir parduodame 
didžiausią skaičių dėl žmonių, kurie nori turėti 
atsakantį radio iš atsakančių Krautuvių. Kuo
met eisite pirkti radio užeikite j PEOPLES 
KRAUTUVES pamatyti ir pasiteirauti apie mu
sų kainas ir išlygas.
Naujas Zenith radio Model 52 
kaina be tūbų ......................... $175.00

Taipgi čia galite pirkti visokią kitokių išdirbysčių radios, kokius 
tik Tamstos esate nužiūrėję su daug geresnių pinigų sučėdymu 

ir užsiganėdijimu —
Krautuvės atviros antradienio, ketvirtadienio ir šeštadienio va

karais. Atsilankykite arba užsisakykite per telefoną —
Hemlock 8400 arba Lafayette 3171

Didžiausios Lietuvių Radio ir Rakandų Krautuvės 
Amerikoje

TFI

S SOUTH | ARGESTSTOR£i--=^^=======:=

Ihe homes

4177-83 Archer Avė 
Brighton Park

**

2536-40 W. 63 St 
Marąnette Park

-y- O M?
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
- - ------—-—

Bridgeporto bolševi
kų logery neramu

Neramumai reiškiasi dėl negrų

Kai kurių bolševikų “šefų” 
užsispyrimas kolonizuoti Brid- 
geportą negrais šukele nepasi
tenkinimo netik tarp Bridge- 
portę namų savininkų ir šiaip 
piliečių, bet ir tarp pačių bolše
vikų. Kai kurie rimtesni (ne 
fanatikai) bolševikai pasiprieši
no šimtą “rasių lygintojų” sky- 
mui ir todėl dabar tarp jų ei
nanti stipri kova.

Kaip žmones pasakoja, di
džiausi negrų pravadyriai yra 
bolševikų gazietos neva redak
toriai. Vienas jų yra “draugas” 
Gasiunas, nelabai senai skutęs 
barzdas, o jau dabar “rasių ly
gintojas”.

Kai kurie pasakoja, kad 
“draugas” Gasiunas vienų, ne- 
dėldienį vadžiojęsis su negrais 
po Bridgeportą ir paskui toj 
valgykloj, kur paprastai bolše
vikai susirenka, užfundijo neg
rui pietus. Ta pati vakarų bu
vo Kanklių choro koncertas. 
Gasiunas, sakoma, suorganiza
vęs visą negrų chorą ir nuva
žiavęs kartu su jais į koncertą. 
Gi lipant j gatvekarj taip “drau
gas” Gasiunas mandagiai už 
rankų kilnojęs negrus į gatve
karj, kad net kai kurios “drau
ges” leidės pradėjo jiems pa
vydėti. Nuvažiavęs j koncertą 
“draugas” Gasiunas pareikala
vęs iš “Kanklių choro”, kad 
jam butų leista su negrais ant 
steidžiaus užsilipti. Vieni sako, 
kad jis reikalavęs, kad duotų 
negrams kalbėti, o kiti, kad 
dainuoti. “Kanklių choras” te- 
čiaus atsisakęs leisti Gasiuną 
su negrais ant steidžiaus. Ka
dangi choras taip diktatoriškai 
pasielgė su “draugu” Gasiunu, 
tai jis su visu buriu negrų 
demonstratyviškai apleidęs sve
tainę. Bolševikų gazieta neuž
ilgo rengia koncertą. Reikia ti
kėtis, kad tame koncerte “drau- II 
gas” Gasiunas pasirodys su 
juoduoju choru.

Del šito įvykio tarp bolševi
kų ježednevnos štabo ir “Kank
lių choro kilęs rimtas susikirti
mas. Kuo tas užsibaigs, neži
nia.

Patirta, kad ir pačiam bolše
vikų štabe kilo didelių susikir- 
timj dėl negrų. Sakoma, kad 
jų gazietos manageris yra nusi
taręs rezignuoti. Rezignacijos 
priežastis esanti ta, kad lietu
viai atsisaką duoti jam garsini
mų. Jie saką: “Eik ant Steit- 
stryčio garsinimų ieškoti”. Sa
koma, tas manadžeris neprita
ręs iš karto “draugų” Kvailonio, 
Gasiuno ir Andriulio politikai 
kolonizuoti Bridgeportą negrais. 
Kuo tie neramumai baigsis, pa
matysime vėliau.— B. V.

Brighton Park
Mickai susilaukė su na u s. — 

Brighton parko knygynas Jo
kanto name.

Pereitą savaitę Brighton par
ke pp. Mickai susilaukė sunaus. 
P-as Mickus, kuris turi siuvimo 
ir taisymo drabužių šapą prie 
Archer Av. netoli Richmond St., 
ir kuris siuva siutus kitiems, 
dabar turės pasiūti siutą ir žie
minį overkautą savo naujam sū
nui. P-as Mickus yra linksmas 
susilaukęs sunaus. Sūnūs ir mo
tina jaučiasi pusėtinai gerai.

Brightonparkiečiai susilaukė 
knygyno gražioj ir patogioj vie
toj. Viešojo knygyno skyrius, 
kuris pirmiau buvo gan nepato
gioj vietoj, dabar tapo perkeltas 
į naują p. Jokanto namą prie 
Archer Avė. arti Richmond St. 
Dabar knygynas randasi pa
čiam Brighton parko centre. 
Nereikės toli eiti knygų parsi
nešti bei nunešti. Nors kny-

[Pacific and Atlantic Photo i

Roma. — Edda Mussolini, 
Italijos diktotoriaus duktė, ku
ri dabar važinėjasi po Europą.

gynas dar visai neseniai čia 
persikėlė, bet jau baigiamas 
tvarkyti ir knygos jau išduoT 
damos'. Teko peržiūrėti knygy
no katalogą. Pasirodo, kad yra 
naujam knygyne nemažas pa
sirinkimas knygų iš moskslo 
sryties, filosofijos, literatūros, 
sociologijos, istorijos ir daug ki
tokių. Kurie moka anglų kal
bos, yra gera proga pasinaudo
ti knygyno veltui teikiamomis 
knygomis. Lietuviai ypatingai 
turėtų savo vaikus raginti skai
tyti knygas ir naudotis knygy
nu.

Nevisųomet reikia baigti au
kštus mokslus, kad nuveikti di
delius darbus ir pasiekti savo 
tikslo. Šai dabartinis Anglijos 
premjeras MacDonaldas, kuris 
nebaigė augštų mokslų, o vien 
tik skaitė ir studijavo knygas. 
Šiandie jis skaitomas žymiausiu 
žmogum pasaulyj. Tokių pavyz
džių yra šimtai.

—Brightonparkietis1.

Cicero

Mirė Antanas Eišmantas 
Cook pavieto ligoninėje, šeš
tadieni, spalių mėn. 26 <1., apie 
5 vai. ryto.

Kokie 5 metai atgal Antanas 
Eišmantas gyveno Town of 
Lake apylinkėje. Tapo sužeis
tas ir gulėjo Cook pavieto ligo
ninėje. Po to, jis buvo išsių
stas i Oak Forest prieglaudą,

JUST K1DS—A Ten Year 01d Uncle. By Ad Carter

BE A REAL UNClc?

OR JE5‘ A G1RL-?

<

JtyHĄTCHA UNCLE

JBAD - UHCOURSE tT$
QOITE A ’SPONSABILITyJ 

BEIK' A UNCLE - YUH PONT 
SEE rnANY PELLERS AS 
YOUTNG AS> > AM BEIN-

JUST KIDS By Ad Carter

ĮOKD mnr

p-------J YquR. GU0VE AH3T
HUCH ACCOUNT F1OSH BOT 
Vkt G\VE MY OBE ETED 
KITIEM - A DRA5S POOR KN0&- 
A DOG COkkĄR AN A DEAD 
RAT MITU A STRING TO ( 

SVBNG HER BY-ALEFER..I 
YOUR NO ACCOUNT GtOVE? 
15 SHE A G0 riUSH’? ISSHE

------  ----------- -—.—v ....————---------------- - __

U

Į kurioj išgyveno apie trejus 
metus.

Kokie trys mėnesiai atgal ji
sai sugrįžo iš Oak Forest ir 
apsigyveno Ciceroje, adresu 
1337 So. 52nd Avenue. Čia su
sirgo ir vėl buvo išvežtas i 
pavieto ligoninę, kur ir mirė.

Dabar kūnas pašarvotas na
muose, kur gyveno, būtent — 
1337 So. 52nd Avenue (pas 

i Veroniką Gimtienę).
Laidotuvės bus trečiadienį, 

j spalių mėn. 30 dieną, iš * namų 
!į šv. Antano parapijos bažny- 
| čią, o iš ten į šv. Kazimiero 
| kapines.

Prašomi atsišaukti giminės, 
draugai arba pažįstami, kurie 
| žino daugiau apie velioni.

Del platesnių informacijų pa- 
I šaukite graborių Charles Syre- 
I \vicze — telefonas: Cicero 291.

Reporteris.

Cicero
Improvement Kliubo komisijos 

pasikalbėjimas su miesto ko
lektorių, T. J. Buckley, rei
kale taksų.

Musų, kliubas paskutinia
me susirinkime buvo nutaręs 
šaukti masmitingą ir jus ir 

: asesorių prašyti, kad išreikš- 
i turnė! savo nuomonę apie tak
sus, nes visuomenė labai tais 
klausimais įdomauja.

Kolektorius atsakė:
— Tiesa, visi įdomauja tak

sais, delei taksų yra visokių iš
vadų. Tad leiskite man plačiau 
apie tai pasakyti. Per -eilę me
tų to neturėjome, ką turime 
šiandie. Taksai būdavo tvar
komi, nuosavybė būdavo tak- 
suojama vietinių asesorių, ir pa
vieto asesorius su tuo sutikda
vo. Cicero taksai būdavo ma
žesni iš viso Cook pavieto, ir 
miestelio reikalai tvarkiai ap
rūpinti, vadinasi, mokesčių bū
davo užtektinai.

Bet musų kaimynai tuo ne
buvo patenkinti. Keletą kartų 
buvo mėginama įkalbėti, kad 
Cicero piliečiai dėtųs prie Chi- 
•agos. Tatai nepavyko. Tą pa- 
edo balsavimai..

Metai po metų taip ir trau- 
kesi. (Jalų <<<>.! e pavieto virši
ji inkai sumano patys pertak- 
inoti visą pavietą ir paleidžia 
savo žmones darban.

Tuojaus pasipylė protestai. 
Mes patys išsiuntinėjome laiš
kelius su nurodymais, kad pi
liečiai, pasirašę, siųstų juos 
kaip protestą. Ir žmonės tą da
rė. Vienok pavieto viršininkai 
nepaisė, miestelių asesorius pa
niekino.

Tuomet mes kreipėmės pas 
gerus advokatus, tiesų žinovus, 
kad tą pavietų viršininkų su
manymą panaikinti. Vienok pa
vieto viršininkai pasirodė ga
lingesni. Jie mažųjų neklausė. 
Ir nemanykite, jog tai paliečia 
tik Cicero. Tai paliečia visą 
Cook pavietą. Ir kaip bus su 
taksais, šiandie niekas nežino 
ir negalima pasakyti. Tas jūsų 
šaukiamas masmitingas nieko 
nepagelbės.

Komisija atsakė:
— Mes žinome, kad buvo 

šaukiama keletas viešų mitin
gų kitų tautų piliečių, tarpe jų 
čekų, ir jus su asesorių ten kal
bėjote. Taigi ir lietuviai nori 
girdėti plačiau apie taksus.

( — Taip, žmonės reikalauja 
i— suliko miesto kolektorius T. 
! J. Buckley. — Mes kalbame, 
i Bet ar visi mus supranta ir ar 
|Įvertina musų norus, kad mes 
norėtumėm, idant visi žmo- 
nes patenkintų, pidant Haksaj 
butų kuomažiausi. Ir mes da
rome ką galėdami. Bet žinote, 
kad yra didesnių, negu mes, 
ir kad jų padiktavimo prisi
eina klausyti. O žmonės to ne
supranta ir suprasti nenori.

Atsiranda kokis avantiūris
tas, kaip kad jūsų tarpe zbuvo 
Ūselis, kuris daug žadėjo, sa
kė viską padarysiąs, o žmonės 
dėjo pinigus. O kas išėjo?

Ir man rodosi, kad šiuo mo
mentu ir šiame taksų reikale 
viešo susirinkimo kolei kas ne
reikalinga, — nurodė p. Buck
ley. — Patys žinote kas atsi
tinka viešame susirinkime. Vi
sur vienas kitas randasi, kuris 
nori pasirodyti ir drumsti ra
mybę žmonių tarpe. (

Padiktuoti ką nors viršinin
kams yra labai lengva. Bet 
mažai yra tokių, kurie supran
ta reikalų tvarkymąsi, jau ne
kalbant apie paprastus darbo 
žmones. Aš patarčiau sekti 
spaudą ir laukti kada pareis 
knygos iš valstijos. Ir jeigu bus 
kas nepaprasto, tuomet teks su
eiti visiems ir kelti protestus.

Komisija tarė kolektoriui 
ačiū už nurodymus ir pasakė, 
kad ji suprantanti, jogei ima 
kolektoriaus laiką. Į tai p. 
Buckley atsake, kad visai ne. 
Jam malonu ir svarbu susitik

ti su piliečiais ir su jais pasi
tarti svarbiais visiems reika
lais.

Miesto kolektorius paprašė 
duoti jam žinią, kada ir kur 
Improvement kliubas tupėsiąs 
susirinkimą, o jisai busiąs ir 
pranešiąs visiems kas yra rei
kalinga. Komisija padavė susi
rinkimo vietą ir laiką.

kIN V U H MAGINE A 
FELLER CALLlN'TOHMY UNCLE.'

d I AINT SO PARTICLĄR< 'BODE 
TRAPUS' IHAT G00D OLE GlOVE l 

BOT AS kO 13G AS YOU V/ANT HER 
50 nueri l'LL LETCHA HAVEHER 
IF 'YOU'LtGinHE TOUR TAUPOM: 
VJHATCHA FOUHP Y ESTE R P A Y VJITH 
THE OTHER THINGS- I AlNT SO 
PARTIC'EAR THOUGri! (-----------------~

CANT GJT A — 
ONE EYED KITTEN EVFŠY 

DAY NIUSHV r~v-------

Vienas iš komisijos užklau
sė, kas yra daroma dėl 16-tos 
gatvės gelžkelio bėgių.

P-nas Buckley nurodė,’ kad 
apie trekes (bėgius) galima 
daug kas pasakyt, arba visai 
mažai. Ta žemė priklauso gelž
kelio kompanijai. Trekes čia 
randasi nuo senų laikų, ir kai 
kurie žmonės spirte spirė kom
paniją, kad ji įdėtų trekes dėl 
transportacijos. O dabar atėjo 
laikai, jogei žmonės prievarta 
nori išmesti trekes. Jus suau
gę žmonės. Suprantate, jog 
taip negali būti, kad jeigu kas 
ką užsispirs, tai ir turi būti.

Neseniai jisai, p. Buckley, 
kalbėjęs su kunigu Vaičiumi, 
ir kunigas taipjau klausęs, ko
dėl, girdi, nespiria be kompani
jos dėl tų trekių. Tatai ne taip 
lengva padaryti. Aš pats tų 
lYekių nenoriu, ir niekas jų ne
nori. Bet ką padarysi? Musų, 
t. y. miestelio inspektorius per 
daugelį metų nedavė kompani
jai ramybės, reikalavo, kad ji 
išimtų tas senas nenaudojamas 
trekes. Kompanija gi vis at
sakydavo, kad ji sutaisysianti 
ir naudosianti, kad dirbtuvės, 
girdi, aplinkui dauginasi ir tre
kus esančios reikalingos.

Na, pradėjo taisyti. Žmonės 
pakelia triukšmą, įsimaišo po 
licija, ir už tą jų žygį jie tu 
rėjo būti skaudžiai nubausti. 
Reikalas atsiduria teisme. Ūse
lis kolektuoja pinigus. Na, o 
kas šiandie yra? Ir kaip vis
kas užsibaigs, tai sunku pasa
kyti. Darbą mes sustabdėme.

Komisija, atsisveikindama pa
reiškė, jogei yra pageidavimas, 
idant visi reikalai eitų kuoge- 
riausia visų naudai.

J. Bartašius, M. Urba, 
Kaz. P. Deveikis.

Pp. Kareivų laiškas
Plačiai žinomi chicagiečiai— 

pp. Kareivų šeimyna— šiemet 
žiemavos" Texase. žemiau tal
pinama laiškas iš jų kelionės.

Apleidus Chicagą
Kelionė buvo įdomi. Aplei

dom Chicagą 9-26-29 apie 8 vai. 
ryto ir leidomės tiesiai į šau
tus.

Keliai buvo geri per visą Illi

nois valstiją. Lengvai pasiekėm 
Cairo, Illinois. Pernakvojome 
ir ant rytojaus turėjom persi
kelti ant laivo, per Ohio River 
į Kentucky valstiją. Ten jau 
radom blogų kelių, bet nedaug. 
Taip pasiekėm Tennesee valstiją. 
Keliai ten geri. Pervažiavom 
didesnius miestus, kaip Memp- 
his. * •

Ten apžiūrėjome nekurias 
vietas ir leidomės linkui Little 
Rock, Arkansas. Ten vėl nak
vojom, ir ant ryt (tai buvo 
šeštadienis) vėl patraukėm Hot 
Springs linkui. Tai yra vieta 
verta pamatyt. Viskas švaru, 
didžiuma namų nauji, ypatin
gai viešbučiai gražiai atrodo 
tarpe didžiųjų kalnų.

Nuo Hot Springs, linkui Tex- 
arkano, keliai taisomi ir kal
nuoti, todėl sudarė labai prastą 
važiavirhą. Padarėme tik apie 
190 mylių. Privažiavę jau 
Texas rubežių, turėjome su
stot ir atsils'ėt mieste Texar- 
kana.

Sekmadienį dar pasilsėję, 
apie pietus laidomus linkui Dal
ias, Texas. Atvažiavom ten, vėl 
atsikvėpėm. Dar buvo laiko pa
vakarieniauti. Važiavom toliau. 
Vakaras buvo gražus, keliai ge
ri. Nakvojom Cleburne.

Ant ryt, tai buvo pirmadie
nis, važiavom linkui San Anto- 
nio. Keliai geri, biskutį kal
nuoti. Pasiekėm San Antonio, 
apsistojom nakvoti. Rytmetį 
jau važiuojam linkui Corpus 
Christi, ir ten paviešėję, važiuo
jam į Harlingen ir Rio Rondo.

Apie 8 valandą vakare bu

OPEN EVERY EVENING T1LL 9; 30 O’CLOCK

M odei 92
Shoufn Abovt

Didelė nuo
laida už jū
sų seną m u 
zikalj inst

rumentą.

Bukite čia Rytoj" 
Dar kartą Mid-West, South Si- 
dės didžiausia radio krautuvė, 
pasiūlo šj sensacingą Majestic 
Kadio išbandymui jūsų namuos

6136 S. HALSTED ST. NORMAL 9431

Modelis 91 I Modelis 92 1 
$159.001 $189.00

pilnai I pilnai 
įrengtas Į įrengtas

Mid-West Sankrovoj 
----  Patarnavimas 
Mid-West yra vienatinė san- 

■fil krova Chieatfoje, kuri pri-
KK Btatya ir įves Majestie 

radio už valaudoH lai- 
/ įko jums atūjUH ar 

patelefonavus.

OPEN 
EVERY 
SUNDAY

FH0M J

vom, kaip sakoma, namie. Iš 
viso padarėm 185® mylių, bet 
didesnę dalį kelio pervažiavom 
Texas valstiją. Kelionė pavyko 
rasi išskiriant tai, kad gavome 
3 “flatus”—vis važiuojant tper 
Kentucky ir Arkansas.

Atvykę čia radom orą gražų, 
šiltą, kaip kada net ir per šiltą. 
Termometras rodo tarpe 80 ir 
90, bet vėjui pakilus nėra taip 
blogai. Naktys vėsios.

Sodnai visur matos pilni vai
sių ir gerai atrodo. Dabar jau 
nekurie pradėjo vaisius skinti, 
ypatingai grapefruit, ir lemo-' 
nūs. Grandžiai (apelsinai) jau 
geri valgyti, bet dar visiškai 
žali.

žmones čia dabar daugiausia 
sodina kopūstus. Daugelis jau 
sodina, o kiti vėl rengia žemę 
vaisiniams medžiams.

Tiek iš kelionės. Labų dienų 
chicagiečiams ir visiems musų 
draugams.

—A. J. Kareiva ir šeima.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.
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CHICAGOS
Rasta pavogtos brang- 

menos Bridgeporte
Vogtų dalykų, vertes dau

giau kaip tuksiančio dolerių, 
surado seržantas Joseph Burke 
ir jo skvadas ir areštavo kele
tą vyrų. Jie, sakoma, prisipa
žinę keletui holdapų. Areštuo
tieji yra: Thomas Wyalt, 3351 
Emerald avė., Harry Rintz, 
4319 So. Spaulding avė., Steve 
Komisky, kurio flate vogtieji 
dalykai rasta, 3604 So. Lo\ve 
Avė.

|o salėse bus muzika ir šokiai. 
Vaikučiai ir jų tėvai kviečia
mi dalyvauti pramogose^ kvie
čiama ir šiaip publika.

Trečiadienio vakarą pramo
gos rengiamos Dvorak parke, 
prie Cullerton ir Fifek gatvių.

Pramogos bus šiuose parkuo
se: Columbus, Dvorak, Doug- 
las, Eckhart, Franklin, Harri- 
son, Holstein, Pulaski, Shedd, 
Sheridan, Stanford, Union, Au- 
sti'n Town Hali ir La Folio t te.

Teisėjai jau ir prizus pasky
rė. Paroda turtinga. Vertėtų 
juo didesniam lietuvių skaičiui 
ją pamatyti.

Graboriai ____
Phone Boulevard 4139

Arkliukai nunešė
Madison and Kedzic State 

banko tarnautojas, Frarik Cul- 
liton, prisipažino, kad jisai iš
eikvojęs $108,000 banko pini
gų, betydamas ant arkliukų.

Davė vaikui vyno, 
neteko vaiko

Teisėjo Saka t h kambariuose 
buvo byla Arthuro Schroetto
rio ir jo pačios Violtt Schroe- 
tber. Pati reikalavo, kad jų
dviejų kūdikis (pusantrų me
tų) butų jos globoj, o jis — 
kad jo. Pati nurodė, kad tė
vas davęs kūdikiui vyno ra
gauti. To užteko. Teisėjas nu
sprendė, kad vaikas geriau lai
kyti motinos globoj, ba pratin
ti vyną gerti, kaip levas da
ręs, yra negerai. Sehroetteriai 
gavo persk iras.

Paveikslų paroda Dai
lės Institute

šiuo laiku Chicagos Dailės In
stitute yra atidaryta piešinių ir 
skulptūros kurinių paroda. Ji 
tapo atidaryta spalių mėn. 24 
dieną, o užsidarys gruodžio 8 
dieną.

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

750 West 
31st St.

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.

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai 
laidotuvėse Ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningai ir ne- 
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui įkyrią.

3307 Aubum Avė,
CHICAGO. ILL.

----- o-----Graboriai

DR. VAITUSH, O. D.

Lietuviai Gydytojai
Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, UI

Įvairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Asidand Avenua 

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

Rez. Telephone Plaza 8201

Pasitiks Hallovveen
šventę

Ketvirtadienio vakarą West- 
sidės parkų sistema turės visą 
eilę pramogų vadinamai Hal- 
lovveen šventei pasitikti. Pra
mogas prižiūrės parkų perdėti- 
niai. Bus dalinamos vaikučiams 
dovanos, bus rodomi paveikslai,

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

PRANEŠIMAI
Naujienų ^puikus nauja serija 

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

— Sekretorius T. Rypkevičia.

Phone
Hemlock 9252

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

Lietuvių Moterų draugija Apšvieta 
rengia paskaitų seredos vakare, 
spalio 30 dienų, 8 v. v., Mark White 
Square parko knygyne, prie Halsted 
ir 29 gatvės. Prelegentu bus Dr. 
Bertašius, skaitys prelekciją temoj: 
Paprastos viduramžių moterų ligos. 
Kviečiame visas moteris atsilankyti.

Komisija.

ANTANAS JASINSKAS

Marųuette Park Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo mėnesinis susirinkimas 
jvyks seredoj, spalio 30 d., 7:30 vai. 
vak., naujoj parapijos svetainėj. Šis 
susirinkimas bus labai sbarbus ir vi
si nariai būtinai malonėkit susirink
ti, nes bus sekantį mėnesį teisėjų 
rinkimas ir musų kliubas prie to tu
ri prisirengti. —Valdyba.

Roseland. — Susirinkimas Greiter 
Pullman’o Lietuvių Geresnės Val
džios Kliubo įvyks antradieny, spa
lių 29 d., 8 vai. vakare, Strumilos 
svetainėj. Visi prašomi atsilankyti. 
Kandidatai į teisėjus bus indorsuoti, 
ir bus svarstomi prisirengimai dėl 
kliubo šokių, kurie įvyks lapkričio 17 
d. Adv. J. P. Waitches, pirm.

Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų ant Bridgeporto turės savo 
mėnesinį mitingų utarninke, 29 d. 
spalio, 8 vai. vakare, Lietuvių Audi
torijos salėj. Visi atstovai malonė
kite pribūti, nes daug dalykų turime 
apsvarstyti. Nepamirškite, kad mu
sų balius įvyks 27 d. lapkričio š. m.

Sekretorius.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 28 dienų, 5 valandą ry
to, 1929 m., sulaukės 55 m. am
žiaus, gimęs Palediškių kaime, 
Parnaravos parapijoj ir vai., 
Kėdainių ap. Paliko dideliame 
nubudime seserį Barborą Ja
sinskienę, švogerį Antaną Ja- 
sinskį, brolėnų Antanų Jasins-

* ką, brolėno moterį Barborą Ja
sinskienę, Lietuvoj dvi seseris 
— Antaniną Bernotienę ir Ka
zimierą Stanevičienę, gimines 
ir pažįstamus. Kūnas pašarvo
tas randasi 1304 St. Charles 
Road, Maywood, iii.

Laiddtuvės įvyks ketvirtadie
nį, spa'io 31 dienų, 11 vai. ry
to iš namų į M t. Carmel para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Mt. Carmel kapines.

Visi A. A. Antano Jasinsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
j^m paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo, Švogeris ir Brolėnai.

Laidotuvėse patarnauja gra- ■ 
borius W. H. Borman, Tel. L 
Melrose Park 714.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ystės.
OFISAS:

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

>238 S. Halsted St. 
TeL Victory 4088

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilio patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St.

Chicago, I1L 
Tel. Victory 1115

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimai da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
------ O-------

Res. tel. Van Burca 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite 296. 1679 Mibraukeo Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietą

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

to.

KOSTANTAS LENGVINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 26 dienų, 7:30 valandų 
vakare, 1929 m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Kauno 
rėd., Telšių ap., Gargždų mies- 

Amerikoj išgyveno 24 me
tus. Paliko dideliame nuliūdi
me sūnų Petrų, brolį Stanislo
vų, seserį Onų Jasinskienė ir 
gimines, o Lietuvoj motinų Ma
rijonų. Laidotuvėms rūpinasi 
buvusioji jo moteris Petronėle. 
Kūnas pašarvotas randasi 3841 
W. 66 St.

Laidotuves įvyks seredoj, 
spalio 30 dienų, 8 vai. ryto iš 
namų į tautišką bažnyčių, 
35-tas Street ir Union 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielų, 
o iš ten bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A Kostanto Lengvi
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimą^

Nubudę liehafrie,
Simus, Brolis, Sesuo ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

KAZIMIERAS NORKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 26 dienų, 10:30 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 12 
iYi. amžiaus, gimęs Chicagoje. 
Paliko dideliame nubudime tė
vą ir motina, seserį Liudvikų 
ir penkis brolius — Bronislovų, 
Stanislovų, Jonų, Aleksų ir Jur
gį. Kūnas pašarvotas randasi 
621 W. 14 PI.

Laidotuvės jvyks spalio 30 d., 
8 vai. ryte iš namų į Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kazimiero Nor
kaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Tėvai, Sesuo, Broliai 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
ljpriu£ Įlutl^us, Tel. Cąnal 3161 

.............................................................. u

KONSTANTAS I)EKSNIS

f

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 28 dienų, 5 valandą ryte, 
1929 m., sulaukęs .61 metų am
žiaus, gimęs Rokiškio apskr. ir 
parap., Raišeliu kaime. Paliko 
dideliame nubudime moterį He
leną, du broliu — Franciškų ir 
Juozapų, brolienę, anukus ir 
anūkes ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 1418 — 15th 
Grand St., Gary, Indiana.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
spalio 30 dienų, 9 vai. ryte iš 
namų į šv. Mykolo parapijos 
bažnyčių, Gary, Ind., kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į Kalvarijos kapines.

Visi A. A. Konstanto Dek- 
snio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Broliai, Brolienė, 
Anūkai ir Giminės.

F

S. D. LACHA VICZ
.. r.:-

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

2814 W. 23rd PL 
Chicago, 111.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
• Graborius ir
Balzamuoto  jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. -------0--------

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 52Q3

1327 So. 49 Ct.
r i

Telefonas
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

Chas.
Syrevvicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dienų 
ir naktį.
Koplyčia

CICERO, ILL.

ŽMOGAUS
AKIS

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2859 S. Leavitt St. Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedėlioj nagai sutarti

Office Boulevard 7042

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10

Nedėboj nuo 2:80 iki 4:80 po pisi

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752 
---o---------

Canal 0084
Dr. K. NURKAITIS

Optometristas
ExaminUįoju akis ir prirenka akinius. 

P-no Roslavitčiaus aptiekoj, 
nuo 6:30 — 9 vakarais

2028 South Halsted Street

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vaj.- 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. Brunsvick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė iviesa ir diathermih

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Repubbc 7868 
CHICAGO. IIJL

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 Soetb Wallac« Stre«t

DR. C. Z. VEZEL1S
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashlaad Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL,

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Weateru Avenue

Tel. Lafayetta 4146
VALANDOS:

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

----------o——- )

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phono 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.

■■■!■■ I ■ ■ ......

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, 
liesidence Phone Hemlock 7691

TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Telefonas Canal B464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas Ir Chlrurgss 

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 10 iki JI ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai, vakare. 
Nedėliomis ir Šventad. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 do Dietą 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.. 7-9 Utaminko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

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

Kampas Michigan Avė.
Tol. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

Vincentas Giriotas
Persiskyrę su šiuo pasauliu spalio 28 dieną, 7:80 va

landą ryte, 1929 m., sulaukęs 48 m. amžiaus. Gimęs Kau
no rėd., Panevėžio apskr., Subačiaus parap., Vilčiunų kai
me. Amerikoj išgyveno 25 metus. Buvo kareivis pasauli
niame kare. Paliko dideliame nubudime moterį Rozaliją, 
po tėvais Eagdusziankaitė, du posūnius — Petrą ir Alfon
są, brolį Dominiką, seserį Viktoriją, du pusbrolius — Juo
zapą ir Vincentą Manikus, tris švogerius — Adomą, Joną 
ir Juozapą Bagdusziankus, šyoįferj Juozapą Dragūną ir 
gimines, o Lietuvoj seserį Ona. Kūnas" pašarvotas randasi 
1415 S. Millard Avė.

Laidotuvės įvyks petnyčioj, lapkričio 1 dieną, 8 vai. 
ryte, iš namu i Tautišką bažnyčią, 35 St. ir Union Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Vincento Girjoto giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Posūniai, Brolis, Sesuo, Pusbroliai, 

švogeriiai ir Giminės
LaidotuVese patarnauja graborius Eudeikis Tel. Yards 

1741.

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Akių G^
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPEC8ALISTAS

Phone Canal 2118
v Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomai 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 19—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 311» 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS1 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. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880

Dr. J. A. Roth 
Gydytojas-Chirurgas 

Vyrų ir moterų ligos
1659 W. North Avė. 

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 6484

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

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

\3265 So. Halsted St.

Res. .660(1 South ArtesUn Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Rezidencijos tel. Midvvay 5512 
Ralph C. Cupler,M.D. 

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0211 
Valandos: Panedėliais ir Kętvergais 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyją 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

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

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

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

V. VV. RUTKAUSKAS
• ADVOKATAS

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

* Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 24641

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. 1/a Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

, Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalIe Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 ilki 5 vai. vak.
Local Office: 1990 S. Union Avė, 

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



8

Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai
Atsiliepimai apie koncertus per 

radio, iš stoties WLS, ku
ri rengia “Naujienos”, 
Jos. F. Budri kas ir Harry 
Alter Co., Majestic Radio 
distributoriai, antradienio va
karais, nuo 8 iki 9 valandos.

Mano vyras ir aš tikrai džiau
gėmės išgirdę Lietuvių Progra
mą pereitą vakarą. Tikrai sma
gu buvo girdėt; per orą lietu
viu balsai, kadangi mes esame 
Fleetvvoode vienintele lietuvių 
šeimyna, o kiti gyventojai tai 
vokiečiai ir holandai.

Mes jaučiamės vienų vieni,! 
kadangi, kaip jauna pora, visai. 
neseniai atvykome čia iš Du'1 
Bois, Pa.”... Mr. & Mrs. Joseph I 
Yusnukis, Fleetwood, Pa.

Gerbiamos “Naujienos”, 
Pavelykite man tarti keletą

žodžių apie Jūsų programus per 
radio.

Aš ką tik sugrįžau iš ligoni
nės, kur kovojau su mirčia il
gą laiką. Po sunkios operacijos 
buvau labai silpna ir nuvargusi.

Kada antradienio vakare ma
no sūnūs pareiškė, jogei yra 
lietuviškas programas per ra
dio, as nė tikėti nenorėjau. Bet 
jis užstatė radio, ir aš išgir
dau.

Nustebau ir akis išplėtusi se
kiau kiekvieną žodį. Man vis-j 
kas labai patiko,, o labiausia tai | 
panelės Staniuliutės dainavi-j 
mas. Aš užmiršau apie savo i 
skausmus, ir, gulėdama lovoj,! 
pradėjau kartu dainuoti. Kada| 
jau programas pasibaigė, tai

NAUJIENOS, Chicago, III.

pasijutau lyg tvirtesne. Net 
mano vyras ūme juoktis iš ma
nęs, sakydamas, kad lietuviškas 
programas pagelbėjęs geriau, 
nei vaistai.

Dėlto ir negaliu išlaikyti ne
tarusi širdingo ačiū Jums, ger
biamieji ir gerbiamosios, kurie 
dalyvavote programe, už Jūsų 
malonius balsus ir gražią muzi
ką; ir Jums, gerbiamieji nau- 
jieniečiai, ir p. Budrikui, už jū
sų taip rūpestingą pasidarbavi
mą lietuvių garbei. Linkiu jums 
sėkmingai darbuotis. Ir priža
dam visokiais reikalais kreiptis 
i Jus. Mes iki šiol kreipėmės 
visokiais reikalais į “Naujie
nas”.

Tariau čia kelis žodžius, ger
biamieji redaktoriai; meldžiu 
atleisti man, jeigu neaiškiai bu
vo surašyta. Man ranka drebė
jo, aš geriau negalėjau. Zuzana 
Čepulienė, Chicago, III.

* * *
Gerbiamos “Naujienos”,
Girdėjome Jūsų ir Majestic 

radio programą per radio, iš 
stoties' WLS, antradienio vaka-
ra, spalių mėn. 22 d.

Labai linksma buvo mums I
klausytis programo. Labai gra
žiai išėjo muzika, visoki šokiai 
ir maršai.

Ne tik mes lietuviai, ale ir 
svetimtaučiai džiaugėsi, kad ge- 

; rai lietuviai pasirodė. Tai mes 
visi pittsburgh iečiai lietuviai 
linkime “Naujienoms” geriausio 
pasisekimo ir visi “Naujienų” 

i skaitytojai žadame stengtis 
gauti “Naujienoms” naujų skai
tytojų už tai, kad gražiai mus 
linksminate.

Su pagarba, Būrys Pittsbur- 
gho lietuvių.

« « *
Gerb. “Naujienos”,
Pavelykite ir man tarti pa-

MADOS.

2851 Svečiuosna eiti suknelė. Galima siūdinti iš 
byle lengvos materijos arba voalinės materijos. 
Sukirptos mieros 16, '18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau virš 
i.u rodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. I>aiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Malstod St.. Chicago. TU.

r-------------------------------- —--------- *
NAUJIENOS Patiem Dept.

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

siųsti man pavyzdi No _______ __
Mieros —..................... per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

dėkos žodį už Lietuvių Valan
dą iš radio stoties WLS, duo
damą Jūsų ir Majestic radio 
pastangomis kas antradienį.

Mums labai patinka lietuviš
ki programai — dainos ir or
kestrą.

Musų šeimyna susideda iš 
penkių — tėvelio, mamytės, se
sutės ir broliuko. Visi mes my
lime lietuviškas dainas. Mes 
mylėtumūm klausytis jų kas 
vakarą. Aš pati myliu skam
binti pianu lietuviškus kurine-

I liūs.
Veliju Jums laimingai reng

tis sekamam programui.
Su pagarba, Petronėlė Jut- 

kuss Indiana Harbor, Ind.
* * *

Gerb. “Naujienos”, —
Priimkite širdingą padėkos 

žodj UŽ tuos malonius koncer
tus per radio iš stoties WLS. 
Tikrai yra malonu girdėti tuos 
lietuviškus programus. Daug 
ačiū visiems tų koncertų daly
viams.

J. K. Miažukna, Pittsburgh, 
Pa.

:Js ••!<

Gerb. “N-nų” Redakcija, —
Zeiglerio lietuviai labai užga

nėdinti dainomis per radio ir 
muzika. Mat, pas mus nekurie 
lietuviai nėra girdėję lietuviš
kų dainų ir muzikos jau dau 
gelį metų. Todėl visi tik ir lau
kia antradienio vakaro'ir kal
ba apie programus, kuriuos 
rengia “Naujienos” ir Budri- 
kas. Mes, zeigleriečiai, tariame 
ačiū.

D. Gribinas, Zeigler, III.
:Jc i’c

“Naujienoms”, —
Siunčiam širdingą padėkavo- 

nę už lietuvišką programą. Pas 
mus klausėsi lietuviško progra
mo apie 30 žmonių per Majestic 
radio. Visi labai patenkinti. Aš

vardą ir visus lietuvius. Apie 
lietuvius sužinos, visa Amerika.

* « ♦
Pareinu iš arbo, paimu “Nau

jienas” ir randu didelį prane
šimą, kad Jos. F. Budrikas duo
da programą per radio iš sto
ties WHFC. Atidariau radio, ly
giai 6 avlandą ir išgirdau per
statant Budriką kaip programo 
rengėją. Programas buvo ge
ras.

Aš esu pirkęs Majestic radio 
181. Tai gera mašina. Galima 
girdėti taip, kad sakytumei vie
noje stuboje šnekėtume). Pa
tarčiau lietuviams remti Budri
ką, eiti pas jį pirkti.

Steve Mileika.
Xt >j< *

“Gėrėjausi jūsų lietuvių pro
gramų kiekvieną antradienio 
vakarą... Ypač patiko strunų 
dalis programe... Turiu vilties, 
kad nepaliausite davę Lietuvių 
Programus visą žiemą ir daž
niau”... J. E. tKnodel, Cooper, 
Iowa.

* * *
“Jūsų malonus Lietuvių Pro

gramas pasiekė mus šauniai 
praėjusi vakarą.” Enid Peters, 
Luxemburg, Wis.

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Atkaklus kosulys, kuris laikosi po 
didelės slogos, ar po antpuolio bron
chito, greitai pasiduoda gydamo- 
sioms ypatybėms Foley’s Honcy and 
Tar Compound. Padarytas iš tyros 
pušies smalos, šviežio minkštinančio 
medaus, kartu su kitomis vertingo
mis kosulį gydančiomis gyduolėmis, 
Foley’s Money and Tar paskleidžia 
raminantį gydantį apvalkalą ant įdeg
to gerklės ir oro taku pamušo. Bron
chinis kosulys, kvaršinantis naktinis 
kosulys, gąsdinantis krupo kosulys 
greitai sustabdomi. Nuolatos varto
jamas per 50 metų ir kasmet suvar
tojama daugiau kaip 2,000,000. Pa
klauskit savo aptiekininko Foley’s 
Horiey and Tar Compound ir nevar
tokite jokio kitokio.

■■   f  - ■   

Marąuette Park
Halioween vakaro šokis.

Rengiamas spalių mėnesio 
30 d. (trečiadienio vakarą) B. 
V. M. Auditorijoj, prie 68-tos 
ir Washtenaw gatvių. Pradžia 
7:30 valandą.

Kaip rengėjos tikrina, visi at
silankiusieji ir atsilankiusios 
turės tikrai smagų laiką. Bus 
šokiai, laimės spėjimas, grand 
maršas, dovanos, etc. Dalyvaus 
Paul Simutis ir jo orkestras.

Kviečiami visi atsilankyti. 
Pramogą rengia draugija var
du The Young Ladies Sodality.

fCLASSIFIEB flDS.i
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Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

/ & Hardvrare Co., 
HARDWARE PAINTS &

PAPER
Painters & Decoratoru

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

Tai. Victorv 72Ci
--------O--------

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victorv 2740
-------- o—-----

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzie 8463.

Antradienis, spalių 29, 1929

CLASSIFIED ADS.
Miscellaneous

_____________ Įvairus____________ _

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi- 
Jos dėl kelnių vyrams ir vaikams, 
kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 

musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 3486

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

OPERATORKŲ ir siuvėjų ranko
mis, patyrusių ant dresių. Lipson 
Bros., 325 W. Adams St.

REIKIA 10 moterų dirbti nakti
mis. 5 valandos darbo. $15 į sa
vaitę.

Mergaičių dirbti dienomis ar nak
timis Garantuota vieta . Ateikite 
tuojaus. Graham Employment, 833 
Mihvaukee Avė.

REIKALINGA apsukri veiterka į 
restoraną. Gera mokestis gerai dar
bininkei. 2517 W. 69 St.

Fumiture & Fixtures
Rakandui-Įtaisai

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris namų darbui ir prižiūrėti 
vaiką. Gera mokestis. 2517 W. 69 St.

3 8M. 8KURINI8 seklyčios Betas $7.50, 
R-aninini pečiai $5. Droseriai $5, Lovos $2, 
DaybedH $5. Kaurai $10, Ainliaketai $5, Vir
tuvėn kabinetai, virtuvės setai. Valgomojo 
kamb. setai. GAUGER,

541 E. 01 st St.. prie St. Lawrenee. 
Atdara utarn., ketv, sub. vakarais.

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

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

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

PARDAVIMUI didelis šildomasis 
pečius, $25. 4410 So. Wood Street,
2nd fl., rear.

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

PARDAVIMUI kietųjų anglių šil
domasis pečius, lova ir springsal. 
W. H. Uhler, 3747 S. Halsted St.

Automobiles
’28 Buick 5 pas. sodan .................... $800
’20 Baigė Sedan 0 ratai _____________ $275
’20 Ersox Sedan .........   $500
1027 Nash Coach speeial........... .......... $250
’2I) Ford coupe ............   $400
’2O Ford Roadfltcr .................................  $400
’28 Auburn Roadster ......      $550

MoDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 S. Halsted St.. Triangle 0330

Furnished Kooms
DETROIT, Mich. Kambarys ant 

rendos, l’/ž bloko nuo Grand River, 
3 blokai nuo W. Chicago Blvd. 9836 
Chenlot St., Detroit, Mich.

Business (Jhances
_ Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kriaučiaus ir valy
mo šapa. Labai gera vieta, žema 
kaina. 7253 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė, greta A 
A P. Vieno žmogaus sankrova. Me
tinis biznis $25,000. Prie pat kam
po. Pigiai. Boulevard 2860. Namų te
lefonas Saginaw 6280.

PARDAVIMUI grosernč, 5 kam
bariai užpakaly dėl gyvenimo. Pigi 
renda. Tel. Virginia 2409.

PARSIDUODA’ grosemė, 4 kam
bariai, garu apšildoma, renda pigi. 
Biznis išdirbtas. Parduosiu už teisin
gą pasiūlymą. 5956 S. Ručine Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černę ir grosernę su namu. Geras 
cash biznis. Kampinis mūrinis na
mas, garu apšildomas. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant mažesnio na
mo. 6001 S. Carpenter St. Engle- 
wood 2116.

i visiems patariu pirkti Majestic 
' radios.

Likit sveiki. John Endzelis, 
Georgetown, III.

* ❖ ❖
Gerbiamieji, —
Mes užstatėme radio WLS 

stočiai antradienį, nuo 8' iki 9 
valandos. Turėjome svečių tą 
vakarą, ir,kai išgirdome lietu
vių muziką, tai didžiai gėrėjo
mės. Mano draugai ir aš mano
me, kad labai puiku yra girdėti 
per radio dainas ir šokių muzi
ką, kurių ilgėjomės girdėti per 
radio.

Turime .viltį, kad jus varysi
te gerą darbą toliau. Dėkodami 
pasitinkame, —

Frank Paicevvicz, Lenert, Wal- 
ter Piaicewicz, Chicago, III.

# * *

“Naujienoms”, —
Pranešu “Naujienoms”, kad 

lietuvių programas 22 dieną 
spalių mėnesio per radio buvo 
pagirtinas. Už tai kreditas ten
ka “Naujienų” administracijai, 
Jos. F. Budrikui ir Majestic 
Radio kompanijai. Tik man gai
la, kad negaliu girdėti kiekvie
ną savaitę, ba dirbu naktimis. 
Ačiū rengėjams šių programų 
už tai, kad jie kelia lietuvių

grų. Jei kiti negrą 16 j o jumis išgydyti, ateilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusi) 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakyt- 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
Pabudavosime ir finansuosime, 

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

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

NICKEL PLATING 
(Nikeliuoju) 

JOHN ORIENT, Sav.
Pečių sezonas, siųskite pas mane sa
vo pečių dalis. Praneškite, mes pa
tys pasiimame ir vėl pristatome. 

Pašaukite Yards 3920 
3701 So. Halsted St. (užpakalyj)

ATĖJO “Kultūros” No. 10. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.

Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 
1 ‘ padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

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

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui^_______

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

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

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

Financial
Finansai-Pnskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Ava.

NAUJI automobiliai pardavimui už 
didelį nupiginimą. Vėliausi modeliai.

2456 So. Michigan Avė.
Phone Victory 5151

Personai
___ Asmenų Ieško

JOHN Linkus paieško Martin 
Derkint. Prašau atsišaukti pa
čiam ar laišku; turiu labai svar
bų reikalą.

1947 S. Halsted St.

GERA farma, parduosiu arba mai
nysiu ant Chicagos prapertės. Kas 
norite geros fanuos, atsišaukite pas 
savininką. Agentų nereikia. 6001 S. 
Carpenter St. Englewood 2116.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

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

F. G. LUCAS & CO. 
4108 A)-cher Avė.

Phone Lafayette. 5107

RAMOVA 
THEATRE 

35th and Halsted Streets

Tik vieną dieną
Utarninke, Spalio 29

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Words and Music”
dalyvaujant

Louis Moran, Tom Patricola 
ir 100 gražuolių chorui

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
“Meet the Family” 
Kalbančios žinios

■

z .... ’
Išmokit Skrybėlės Dirbti
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja

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

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

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
nuošimčio ir lengvais išmokėji

mais. Paskolas suteikiam j 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

PAIEŠKAU savo pusbrolio Juoza
po Slauterio, kuris Sept. 27 apie 4 
vai. po pietų išėjo pasivaikščioti ir 
nesugryžo. Mes esame tavim labai 
susirūpinę. Jis pats ar kas žinote 
meldžiu pranešti. Uršulė Klusienė, 
712 W. 17 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Paskolos suteikiama 
j vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

i

. 6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

PAIEŠKAU Juozapą Bartis, yra 
pirkęs farmą iš Alex Lapinsko. Tu
riu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
kitas meldžiu pranešti. Antanas Ma- 
kaveckas, 3546 W. 64 St. Tel. Hem- 
lock 8777.

Help VVanted—Malė

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

8213 Cottage Grove Avė.

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.

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

Energiėki ir sumanų* vyrai gali 
rasti toroga padidinimui uždarbio ir 
paženglmui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS viršininkas. Krik- 

ščionis, su kapitalu, asmeningumu ir 
išvaizda gali gauti dalį pelningo biz
nio, kuris parodė nepaprastas pro
gas. Turi būti gerai patyręs biznie
rius, pripratęs prie vedimo ofiso rei
kalu ir tvarkymo pinigų. Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 1138.

1418 No. Wood St.
Kreipkitės į Radio sankrovą

REIKALINGAS patyręs forema- 
nas dėl didelio geležies yardo. Box 
1139, Naujienos, 1739 S. Halsted 8t.

SKOLINAM PINIGUS 
PARDUODAM, MAINOM 

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

J. NAMON & CO. 
Mortgage Bankers and Real 

Estate Inv.
2418 W. Maręuette Road, 

arti Westem Avė. 
Tel. Grovehill 1038

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

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

šaukite
MR. QUIN, 

Tel. Randolph 5981 
dėl smulkesnių žinių.

6 KAMBARIŲ medinis namas, su
2 karų garažu. 72 arti Racine Avė. 
$6,800.

2 FLATŲ namas, parduosiu už 
$3700.00, nes priverstas apleisti tą 
dalį miesto. 1825 S. Ruble St.




