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Žinia Apie Voldemaro Suėmi 
ma Esanti Neteisinga

Lietuvos Pasiuntinybė Washingtone tikri
na, kad Voldemaro sąmokslas prieš 
valdžią ir vagystė esą prasimanymas

WASHINGTONAS, spalių 30. įgaliota pranešti, kad žinia yra 
[Lietuvos Pasiuntinybės tele- grynas prasimanymas, 
grama Naujienoms]. Del pa
sirodžiusios Associated Press 
žinios, paimtos iš vokiečių 
“Neue Berliner Zeitung”, esą 
Kaune įsakyta Voldemaras 
areštuoti už pasikėsinimą nu
versti vyriausybę ir pasisavini
mą* dviejų milijonų litų, 
siuntinybė, patikrinus Kaune,

Turint omenyje kas nuola
tos stengiasi įtikinti pasaulį, 
kad lietuvių tautai nerupi ne
priklausomybė, bet tik avantu
ristų vagių šaika kursto ją prie 
to asmeninio išnaudojimo tik
slais, nesunku įspėti šios ir pa

pą- našių žinių šaltinis. '
[Pasirašęs] Balutis.

Praloto K. Olšausko Byla
Važiuojant atsitikęs toks epi

zodas.
Bevažiuodami privažiavę tą 

vietą, kur buvęs taisomas ke
lias. O kadangi buvus naktis, 
šoferis gerai kelio įžiūrėti ne
galėjęs, tai privažiavęs prie pat 
išgriauto kelio ir lies užšau
tomis skersai kelio kartimis, 
automobilių sustabdęs.

Kai automobilis netikėtai su
stojęs, pralotas Olšauskas pa
šokęs ir dideliai išsigandusiu 
balsu paklausęs: Kas čia yra,

į rus pašalinių žmonių nenori 
I įleisti, tačiau visą dieną žmo
nės eina ir eina prie teismo 
salės, norėdami nors pro du
rų langelį pažvelgti vidun. Kai 
kam sa’.ėn pažvelgti ir pama
tyti pralotą Olšauską pasiseka, 
o kili nieko nelaimėję turi grįž
ti atgal. Bet jei žmonės salėj 
negauna praloto Olšausko pa
matyti, lai vis dėlto toli teis
mo salės neina, bet išėję gat
vėn siuvinėja čia pat ir laukia 
teismo posėdžio galo. Mat, ti
kisi vežant pralotą Olšauską 
pamatyti.

Devintą valandą vakaro (ei
smo rūmai buvo apgulti daug 
gausesnės žmonių minios, negu 
vakar. Šiandie žmonės jau ne
sutelpa Lukšio, Ukmergės pi. 
ir L. alėjos gatvių galuose, bet 
žmonių banga užlieja ir Ožeš-

Kai šoferis pasakęs, kad čia 
nieko blogo nėra, o tik kelias 
taisomas, tada pralotas Olšau
skas vėl lengviau atsidusęs.

Atvažiavus netoli Aleksoto, 
pralotas Olšauskas uždainavęs 
kažkokią prancūzišką dainelę.
Dainavęs susijaudinusiu, nenor-j kienės gatvės galą, 
maliu balsu. * j Policija minią Skirsto, prašo

Di* Stonkus j pasišalinti, tačiau minia nere-
[tėja, bet dar tirštėja. Pamatę

Tą pačią dieną buvo iššauk-, afvažiuojant kalėjimo automo- 
tas liudininku ir dr. Stonkus.
Jis senas Olšausko pažįstamas, j 
aktingas “Saulė” dr-jos narys.

Del dr. Stonkaus, parodymų,J smo rurnų Apį.o sustojusį auto- 
teismo rumus, sodi- 

i auto- 
spųstis.

bilj, būriai žmonių nuo miesto 
sodno ir pašto įstaigos bėga te
kini paskui automobilį prie tei-

| • » K1 * \ z 1 l I 1 l 

kuluaruose buvo kalbama, kad lmobjĮj ir 
jis apie pralotą Olšauską alsi- nailt pralotą Olšauską 
liepęs neigiamai. Net pasakęs,: žmonių buvo

r*/1 Iaiovyio nvo nonų 1 1 y%<v_ I ——

galima sakyti tai, ką jis aP*e I negalnis praskynė sau 
pralotą Olšauską esąs patyręs i iojuį Olšauskui taką į automo- ♦ ...... xi,,v __
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ii J. V. karo laivai 
siunčiami į Kinus

M? NILĄ, Filipinai, spalių 
30. - Laivyno Vyriausybės įsa
kymu, šiandie iš čia išplaukė į 
Kinų vandenis trys Jungtinių 
Vaisi bių karo laivai, naikin
tuvai l\;p?, Truxlon ir Peary. i 
Ryloj išplauks dar naikintu
vai Slc\va-I, Pillsibury' ir Par-

Ir Čechoslovakijoje 
įsisteigs socialistų 
valstiečių valdžia

Per 1 » 
abi ' • 
gur.’.ij

i \ įvykusius rinkimus 
! s į T jos gavo daų- 
v.'ctų parlamente

VIENA, Austrija, spalių 30. 
— Čechoslcvakijoj įvykusių pra
eitą sekmadienį parlamento 
rinkimų padariny, naujoji to 
krašto vadžia bus, turbut, so
cialistų ir valstiečių rankose.

Rinkimais šį kartą daugiau
sia vietų parlamente gavo ag- 
rarų (valstiečių) partija, o an
tra stipriausia po ja — socia
listų partija. Abidvi tos par
tijos dabar veda pertraktacijas 
viena su antra ir su kitomis 
tokiomis partijomis, kurių pro
gramai kai kuriais klausimais 
supuola su jų programais. Del 
to galimas daiktas, kad bus pri
imtas kompromiso valstiečių- 
socialistų programas ir sudary
tas vajstiečių-darbininkų kabi
netas, kuris tupės daugumą 
parlamente.

Einšteinas protes 
tuoja prieš Gas- 

tonijos bylą
BERLYNAS, spalių 30.

Vokiečių delegacija įteikė Jung
tinių Valstybių ambasadai Ber
lyne protestą prieš Gastonijos, 
N. C., streikininkų bylą, kur 
ryšy su policijos viršininko 
Aderholto nušovimu buvo sep
tyni komunistai nuteisti įvai
riems kalėjimo terminams, nuo 
5 iki 20 metų.

Ambasadai įteiktas protestas
kad teismo esą nepatogu ir ne- p0|įcįja jr sargyba tik vargais pasirašytas garsaus matomati-

ir pra-

— taip tie dalykai esą šlyk- Hy:
stUs* I Pralotas Olšauskas lipdamas

Dr. Stonkus teisme pasakęs automobilin su ranka pamoja- 
dar ir tokį dalyką, būtent, prieš Vo miniai ir taip atsisveikinęs 
karą vieną kompaniją, kurioj i nuvažiavo kalėjiman. 
dalyvavęs ir dr. Stonkuj su i Riek teko patirti, teismo 
pralotu Olšausku, pirkę dvarą. jsėdis tą dieną baigės 9:30 
Kompanijos iždan reikėję įneš-į vakaro.

ko Alberto Einšteino ir šešio
likes kitų žymių Vokietijos 
mokslininkų, advokatų ir ra
šytojų. '

[Atlantic and Pacific Photo}
K •

Laivo S. S. Wisconsin kapitonas Douglas H. Morrison. Jis 
žuvo kartu su savo laivu spalių 29 d. Nelaimė įvyko Michigan 
ežere netoli nuo Racine. Viso dingo 16 žmonių.

Nikaragiečių . garui-! Prapuolęs aeropla 
zonas pakelė maiš- , nas su 5 žmonė

mis atsirado
zonas pakėlė maiš 

tą ir pabėgo
MANAGUA, Nikaragua, spa

lių 30. — Oficialiai praneša, spalių 30. — Didelis trimis mo- 
kad nedidelis nacionalinės gvar- torais Western Air Express ac- 
dijos garnizonas Telpanecoj, roplanas, kuris praeitą pirma- 
šiaurinėj Nikaraguoj, pakėlė dienį išskridęs iš Kingmano, 
maištą, nuveikė savo oficierus' Ariz. į Kansas City per smar- 
ir pabėgo į kalnus. Manoma, kią audrą prapuolė kelionėje 
kad maištininkai perėjo per sic-j tarp Navajo ir Albuquerque, 
ną į Hondurasą.-

ALBUQUERQUE, N. Mex

po-
Meksikos miestas užgy
nė garsines anglų kalba 

filmas

Tornadas Texase

vėlai vakar vakarą atlėkė, i Al- 
buųuartpie su sveika visa savo 

! penkių žmonių įgula.

ti kiekvienam nariui po 5,000 
rub. Pralotas Olšauskas 5,000 
rub. įnešti negalėjęs, nes netu
rėjęs pinigų, o kai sugrįžęs iš 
Amerikos, rinkęs aukas “Sau
lės” rūmams statyti, tada leng
vai įnešęs 10,006 rub.

Visuomenė praloto Olšausko Į 
byla tebesidomi.

Liudininkų nuklausta 32
Spalių 7 d. teismo posėdis 

prasideda punktuališkiau negu 
kitomis dienomis. šiandie ir 
pralotas Olšauskas išrodo dau
giau pasilsėjęs, gyvesnis. Jis 
sparčiai užlipa aukštyn teismo 
rūmų laiptais.

šveicorius nuneša pralotui 
Olšauskui karafiną šalto van-

Nors policija į teismo kulną- (|ens

zm.

fcORS

Salėj, jei tik teismas nepo- 
sėdžiaujas tai, sako, pralotas 
Olšauskas vis kalbusis, tarta
sis su savo gynėju p. Tumėnu.

spa-MEKSIKOS MIESTAS, 
lių 30. Praneša, kad Pueb- 
lo miesto administracija išlei
do patvarkymą, kuriuo užgina
ma rodyti teatruose krutamuo- 
sius paveikslus su parašais an
glų kalba, taipjau angliškas 
garsines filmas.

Peliukė išardė politinį 
moterų mitingą
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1 Planuoja dirižablių
liniją per Ramųjį 

vandenyną
LONDONAS, spalių 30.

Dviejose vietose aeroplanų ka- 
lašt rotose vakar žuvo du britų 

! aviatoriai. Netoli nuo Firth of
Forll), aeroplanui sudužus, už- AKHON, Ohio, spalių 30
simušf lakūnas Robert Wilson.- (’0®,.lv8ar, z*pPelin ko*l>oracija
Antra nelaimė atsitiko Honkon
ge, kur lėktuvui nukritus į ju
rą žuvo aviaci jos karininkas į 
A. Ward.

Clementel bandysiąs 
sudaryti Francijos 

kabinėta

skelbia, kad ji tuojau prade
gsianti statyti du didžiausiu pa- 
! šauly dirižabliu reguleriam su- 
l sisiekimui oru per Ramųjį van
denyną tarp Kalifornijos ir Fi
lipinų salų.

Korporacija tikisi, kad diri
žabliai bus baigti statyti 1932 
metais ir reguleris susisieki
mas įsteigtas 1933 metais.

Tų dirižablių pastatymas pa
reisiąs 15 milionų dolerių.

PARYŽIUS, spalių 30.—Ra
dikalų socialistų (liberalų) par
tijos vadui, Eduardui Deladie- 
rui, nepavykus sudaryti naujo 
ministerių kabineto, griovusios 
premjero Briando valdžios vie-j
toj, prezidento Doumergue pa-130. . 
kviestas dabar sutiko

Hansas City pienių 
streikas baigtas 

kompromisu
KANSAS CITY, Mo., spalių 

Ilgoką laiką tesęsis čia 
naują ; pieno streikas pasibaigė, pieno 

kabinetą bandyti sudaryt Etien- gamintojams ir pieno pristaty- 
ne Clementel, senato finansų' 
komisijos pirmininkas ir buvęs 
finansų ministeris Herrioto ka
binete. Clementel yra taip pat 
radikalų socialistų 

j žmogus.

tojams sutikus priimti preky
bos rūmų arbitražo komisijos 
kompromiso pasiūlymą.

partijos plebiscitas, prohibicijos
11 •

kabino-

klausimu per gyven
tojų surašinėjimą

I1K1Ų ZlIlUlliy IgURL l •’

Lakūnai sako, kad, susitikę; dalyvauti
su smarkia audra kelionėj, jie 
su savo aeroplanu laimingai nu
sileidę nedidelėj aikštėj miške 
netoli nuo mažiuko Trechado, 
N. Mex., miestelio ir ten pra
leidę naktį ir dieną, ligi audra 

’IO. aptilo.
žalos padare ank- į ' ______ ■

sti šį rytą siautęs čia ir apie- yengry rašytojas nUS’i-

Dauję trobų sugriovė arba 
draskė ir keletą žmonių 
žalojo

HOUSTON, Tex., spalių 
Nemaža

ap-
su-

linkėj tornadas. Priemiesty ke
liolika namų buvo sugriauti, 
daugelio kitų stogai nunešti. 
Keletas asmenų taip pat buvo 
sužaloti, vienas jų turbut mir
tinai.

Vienas pilietis, A. Martin, ir j 
jo žmona, kurie dar miegojo, 
ir kurių namus audros sūku
rys kliudė, buvo su visa J 
nunešti 500 pėdų ir numesti 
Abudu buvo skaudžiai užgauti

Spekuliuodamas biržoj, 
kasininkas praspeku- 

liavo banką

žudė dėl dukters 
mirties

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

Nenusistojęs oras; 
lietaus;
ir žiemių

Vakar
tarp 50°

šiandie
džiasi 4:47. Mėnuo teka 3:20 
ryto.

J Į p. Leoną pralotas Olšauskas 
— veik nesikreipiąs; teisiamasis

pra-

gali 
vidutiniai pietų 
rytų vėjai.
temperatūra įvairavo 
ir 56° F.

būt 
rytą

saule teka 6:20, Įei

visą ne posėdžių laiką praleid
žiąs su Tumėnu besitardamas.

Pirmadienį, kaip ir buvo spė
jama, matyt, kad tęsiamas liu
dininkų klausinėjimais.

šiandie, kaip ir kitomis die
nomis, liudininkų parodymai 
teismo kuluaruose gyvai deba- 
tuojama ir teismui pašaukus 
salėn kurį liudininką, korido
riuose tuojau sakoma, jog

(Tąsa ant 4-to pusi.)
tas

BRADFORD, Anglija, spalių 
30. — Menka peliukė vakar va
karą išardė čia politinį moterų 
mitingą. ’

Mitingo metu vienas vyriš
kas pastebėjo kampe bėgiojan
tį žvėrelį ir parodė kalbėtojai 
Mrs. Ethel Grundy, darbiečių 
kandidatei į miesto adminis
traciją. “O, tai tik peliukė,” at
sakė kalbėtoja ir ramiai ban
dė kalbėti toliau, bet didesnė 
dalis klausytoj ų,
moterų, dūmė iš salės laukan.

daugiausia

Deladicrui nepavyko 
tas sudaryti vyriausiai 
cialistų atsisakymo dalyvauti _
valdžioj. Socialistų atstovai par- Scbafer ketina pasiūlyti kon- 
lamente praeitą sekmadienį bu- gresui bilių, kad per ateinantį 
vo 36 balsais prieš 12 nutarę visuotinį gyventojų surašinėji- 

Į dalyvauti naujame kabinete, mą 1930 metais butų padary- 
kur socialistai turėtų gauti to- tas plebiscitas [visuotinis' bal
kį pat skaičių ministerių, kaip Ravimas] prohibicijos įstatymo 
ir Deladiero atstovaujamoji ra- į pakeitimo klausimu, 
dikalų socialistų (liberalų) par
tija. Del to tačiau turėjo dar 
galutinį žodį tarti nacionalinė 
socialistų partijos taryba. Su
šauktas nacionalinės tarybos 
suvažiavimas, po karštų deba
tų, praeitą antradienį 1,590 
balsų prieš 1,451 nutarė koali- 

' cijos valdžioj su liberalais 112-

WASHINGT()NAS, spalių 30.
Wisconsino kongresmanas

Einant proponuojamu bi
blinį, gyventojų surašinėtojai 
turėtų atklausti kiekvieną pi
lietį, ar jis pritaria prohibici
jos įstatymo pakeitimui taip, 
kad butų leista gaminti ir par
davinėti alus ir nestiprus vy
nas, ar ne.

Du prohibicijos agentai 
nuteisti už prohibici- 

jos laužymą

Rado lauke penkis savo 
sūnūs sukapotus

SOUTH BEND, Ind., spalių 
30. — John Mardney ir Con- 
rad Bivin, federaliniai prohi
bicijos agentai, tapo čia teis
mo nubausti po pusantrų me
tų baudžiamojo kalėjimo. Abu
du buvo kaltinami dėl sąmok-

Bulgarija, 
Vietos laikraščiai

spalių 
pra- 
kai- 
gy- 
nu- 

pen-

BUDAPEŠTAS, Vengrija, spa- »lo su butlegeriais. 
lių 30.

■ metų amžiaus dukteriai, po ke-
!lių minučių nusižudė rašytojas
Ernst Osvat, aestetas ir moder- 
nios vengrų literatūros pionie- 

irius. Jis nusišovė.
Prieš dvejus metus mirė jo 

jaunesnipji duktė, ir tuomet 
ties jos kapu nusinuodijo rašy
tojo žmona.

SOFIJA, 
30. 
neša šiurpią žinią. Vienas 
mietis, Angglovas vardu, 
venąs Vasiliovičių kaime, 
nešęs j ganyklas maisto
kiems savo sūnums, ganiusiems 
avis, rado visus juos kirviu su
kapotus j gabalus. Kas buvo 
tas baisus galvažudys, nepavy
ko susekti.

Vakar mirus jo 25

Penki rusų banditai pa
smerkti sušaudyti

spalių
depar-

PITTSlBURGH, Pa., 
30. — Valstijos bankų 
tamentas uždarė McKees Rocks 
Peop’e’s State Banką, susekęs 
jo kasoj $60,000 nepritekliaus.

Pasirodė, kad banko kasinin
kas Stephen iSembrot spekulia
vo biržoj ir prakišo $60,000. 
Sembrot bandė nusinuodyti, ir 
dabar yra ligoninėj.

MOTERIŠKĖ UŽMUŠTA 
TOMOBILIAMS SUSIDŪRUS

AU-

MASKVA, spalių 30.—šian
die teismo tapo pasmerkti su
šaudyti penki vyrai, nariai plė
šikų bandos, .kuri, sako, užmu
šus 65 asmenis, jų tarpe še
šis žvalgybininkus, Tos bandos 
vadas esąs vienas pats nuga
labijęs trisdešimt žmonių. Ke
turi bandos nariai dar nesu
gauti. Be pasmerktų sušaudy
ti, dvidešimt astuoni kiti, jų 
tarpe keturios moterys, nutei
sti kalėjimui nuo dvejų iki de
šimties metų.

AURORA, UI., spalių 30. — 
Vieškely netoli nuo $t. Charles 
šiandie, dviem 
susidūrus, buvo užmušta viena 
moteriškė, Mrs. W. Schaivis 
(gal lietuvė?), 29 metų am
žiaus, iš Janesville, Wis.

automobiliam

NEW YORKAS, spalių 30. ■ 
— Winston Churchill, buvęs; 
Anglijos iždo kancleris, kuris 
du mėnesiu sveciavos Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoj, 
šiandie Borepg'aria laivu iš
plaukė namo.

Lietuvos Žmonėms
musų pagelba ne tik reikalinga, bet 
būtina. Pagelba amerikoniškų dolerių, ku
rių kasmet Lietuvon išsiunčiama gi
minių ir draugų keletą milionų dolerių. 
Tais Amerikos doleriais maitinasi, apsi
rengia ir savo ūkį apžiūri didelė dauguma 
Lietuvos žmonių. Be jų jiems sunku butų 
apseiti. Nesigailėkime jų, jie eina geram 
tikslui. Juos galite siųsti per Naujienas.

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

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.
. Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet. •
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

So. Millard Avė., į lietuvių tau
tiškų bažnyčių (prie 35-tos gat
vės ir Union Avė.) į Lietuvių 
Tautiškas kapines, 8 vai. ryte.

Report.

Antradienio vakaras
Atydai musų tau 

tiečių
Lietuviškų dainų besiklausant

Antradienio vakarai dėl ma
nęs, ir daugelio kitų žmonių, 
pasidarė lig ir kokios šventės 
nešančios oru daug malonumo. 
Tų vakarų mes laukiame atide
dami į šalį visus kitus reikalus, 
ir sulaukę rūpinamės susėsti 
prie radio lygiai astuoniose, 
idąnt nepraleidus nė vieno pun
kto programe. Ir tai yra labai 
malonu: klausomės gražių me- 
liodijų, išgirstame naujų ir nie
kad negirdėtų balsų.

Pereito antradienio vakare, 
kaip dėl manęs, buvo tikras 

' surprizas: išgirdau dainorius ir 
dainininkę, apie kuriuos nieko 

... nebuvau nė girdėjęs! Tai nau
jos jėgos, tai nepažįstami as
menys išėjo ir užkarto mane nu
stebino! Ir aš jaučiausi gerai 
pažįstąs Chicagos lietuvius!

Ponia Oželienė lietuviškai pu- 
- blikai buvo labai mažai žinoma, 
*o Vaidylų Vyrų Choras dauge- 

— liui visai nė negirdėtas, vienok 
klausantis jų dainavimo jautei, 
kad tai yra ne šiandie suorga
nizuoti dainininkai, bet gerai iš- 

•’silavinę, pažįstantys savo už
duotis ir verti pasiklausyti ir 
pasigėrėti.

Apart dainininkų — daininin- 
kių išgirstame ir naujų dainų, 
naujų muzikos meliodijų, kurių 

1 jei ne radio programai, gal nie
kad negirdėtumėm. Paimkim, 

7 kad ir musų muzikantus, kurie 
sudaro orkestrų. Jie visi išsila
vinę muzikoje, bet pirmutiniai 

.* jų bandymai per radio buvo ne
drąsus. girdėjosi nesutarimas, 

ii stoka instrumentų — o dabar, 
rodos ne tie muzikantai groja! 

t Ir supratimas, ir jėga,
gramo turtingumas — viskas 
atsirado. Ir mes klausytojai, 
girdėdami vis ką ' nors naujes
nio ir geresnio, vis labiau ir la
biau įvertinam šį gražų darbą.

Ant galo norėčiau paprašyti, 
kad ir lietuviškasis pranešėjas 
p. A 
kartu

ir pro-

Zymontas progresuotų 
su visu programų ir su 
o ne vis tais pačiais žo- 
ir sakiniais kalbėtų Nau-džiais

j ienų ir kitų įstaigų skelbimus.
Vienas iš klausytojų.

Mirė po ilgos ligos
mėn. 28 

Vincentas Girjo- 
I lynos ligoninėje,

Pirmadienį, spalių 
dieną, mirė 
tas, Edward 
Maytvood, III.

Vincentas Girjotas tarnavo 
kaip kareivis pasaulinio karo 
laiku. Jisai buvo sunkiai su
žeistas, ir sirgo nuo to laiko.

Velionies paliko moteris naš
lė ir du posūniai. Paliko čia, 
Amerikoj, taipgi brolis Domi
ninkas, kuris tarnauja kariuo
menėje ir šiuo laiku. Velionies 
brolis atvyko Chicagon iš Ca- 
li forui jos.

Laidotuvės bus penktadienį, 
lapkričio 1 dieną, iš namų 1415

A M ER IROS INT ELIG ENTIŠK U 
MAS’ PERGALĖJO.

Istoriniai paraleliai tarp pranyki
mo senovinių prietarų prieš bankus, 
automobilius, geležinkelius, spaudos 
laisvę ir kitas seniau neapkęstas idė
jas ir išnykimo senovinio prietaro 
prieš cigaretų rukimą, yra dabar 
vaizduojamas apgarsinimuose prak
tiškai visuose dienraščiuose.

“Daugelis išradimų y idėjų, kurios 
dabar yra visų priimtos, pradžioj 
turėjo nugalėti didelius prietarus, 
kaip kad ir cigaretai”, pareiškia 
garsinimas. “Jeigu nebūtų laimė
jęs šaltas protas ir inteligentišku
mas, mes šiandie neturėtumėm nemo
kamų mokvklų, įstatymų prieš vaikų 
vergija, akstinimo mokslo, moterų 
balsavimo teisių ir daugelio kitų 
naudingų dalykų, prieš kuriuos pir
miau aitriai kovota.

“Gerinimas ir vystymasis sveikų 
idėjų visuomet nugalėjo senovinius 
prietarus, kurie nuolatos griežtai ko- 

"vojo prieš pažangos pirmyneigą. Kai 
‘dėl cigaretų, tie pagerinimai įvedė j 
kepinimo procesą pašalinimui erzi
nančių ir kenksmingų medžiagų, ku
rias galima rasti net geriausiome ta
bake jo natūraliame stovyje.

“Tie apgarsinimai todėl turi dve-| 
jopą tikslą, netik garsinti Lucky 
Strike cigaretus, bet taipjau atžvmėti j 
daugelį Amerikos inteligentiškumo 
pergalių, kurios prisidėjo prie išau- 
ginimo šios šalies tokia, kokia ji da
bar yra”.

ie, kurie 
kad buvo 

a<t- 
pa- 
ar- 
tai

madienį, 8 vai. vakare. Dabar 
p-nia S. Vaičiene guli ligoni
nėje. Butų geistina, kad kliu
bo nariai ir narės atlankytų ją, 
ypatingai jos draugės ir drau
gai. S. Vaičiene yra sena kliu
bo nare ir gera rėmėja.

Ji guli Rvangelical ligoninė
je (54zgatvė ir South Morgan), 
kambarys 200. Lankymo va
landos nuo 2 iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 8 vai. vakare.

visoms ačiū, kurie tik prisidė
jo prie kalbamo vakaro pasek
mių.

Vardo SLA. O-to Apskričio,
Geo. J. Stungis, Pirm.

Rengia vakarienę
Lietuvių 

Kliubas 
einantj 
porte

Džianitorių Piliečių 
rengia vakarienę at- 
šeštadienį

čiate. Kurie manote dalyvau
ti, tai esate meldžiami praneš
ti apie tai rengėjams ne vė
liau, kaip petnyčios vakare. Pa
šaukit telefonu: Hyde l?ark
8348.,

Bus kalbų, žaismių; bus taip
gi muzika. Visi atsilankiusieji, 
tikimės, turės malonaus^ laiko.

Kviečia Kliubs Komitetas.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columhia

Bridge-
Gal atsimenate 

skaitote laikraščius, 
daugel kartų garsinta būti 
sargiais, ir jeigu kas kokio 
tarimo reikalaujate pirkime 
ba pardavime nuosavybių
kreipkitės prie tam tikrų agen
tų ; laike kokios nelaimės teis
me prie advokatų, o reikale 
pirkimo arba įdėjimo pinigų 
kur į kokias vietas, labiausiai į 
“stakus” tai kreipkitės 
bankierių.

Keletą metų atgal kada 
schoff’as su Harringtonu 
gandi nėjo visuomenę, .aš garsi- SVeiktų.

prie

Bi- 
ap-

nau laikraščiuose ir laikiau 
daug susirinkimų; nekurtose 
vietose buvau išjuoktas ir pa
niekintas kaipo užvydas, kada 
norėjau patarti musų lietu
viams būti atsargiais. Taipgi 
keletą savaičių atgal patariau 
būti atsargiais, t. y. pasitarti 
perkant “stakus” arba nežino
mus bonus, kame daugiausiai 
musų tautiečių tampa apgauti. 
Tas ir dabar atsitiko kada go
dus milionieriai susitarė išnau
doti visuomenę, ir biednesniuo 
sius, kų ir padare. Mažesni 
biznieriai ir darbininkai prara
do kelis miliardus dolerių per 
paskutines kelias dienas.

Tai kodėl neturėti omenyje, 
jog tai yra geras būdas savę ap
saugoti, pasidedant savo sun
kiai uždirbtus centus darbe ar
ba biznyje, kada jų atlieka, į 
atsakančiai saugią banką, kuri 
yra po Valstijos ir Clearing 
Ilouse Association priežiūra, ir 
kur visi jūsų sudėti deleriai yra 
apsaugoti ir garantuoti.

Tolesniu i, turint daugiau pi
nigų galite nusipirkti Pirmus 
Mergišius' arba Auksinius Bonus 
kurių vertė jums yra garantuo- 

. ta. Todėl dar kartą patariu 
neužmiršti ir būti atsargiais. 
Lietuviai yra darbštus žmonės 
ir visados padaro biznį, tiktai 
nemoka juos taupyti, paduoda
mi savo pinigus į svetimtaučių 
rankas ir išnaudotojų.

Joseph J. Elias, Prezidentas 
Universal State Bank, 

3252 So. Ilalsted St.

P-nią A. Raginienę ištiko ne
laimėk Spalių 19 dienų, anksti 
ryte, ji išvažiavo grybauti. Kai 
pavažiavo keletą desėtkų my
lių, sukantis automobilius ap
virto ir sunkiai sužeidė mo
terį. i ' "'f'!

Ji buvo nuvežta į šv. Anta
no ligoninę. Ligoninėje p-nia 
BaginSenė. išbuvo 10 di 
Dabar yra parvežta namo, 
nėra vilties, kad greitai 

Kaip girdeli, tai 
dytojai numato, jogei teks 
gulėti lovoje apie porų 
šių.

P-nia A. Baginienė 
tinę įstojo į Joniškiečių 
Kliubą ir 
naujus narius, 
jo laiko 
buotoja.

16 žuvo laivui pasken
dus

Jos. F. Bųdrik muzikos krautuve užlaiko visus vė
liausius lietuviškus rekordus

rengia-

Iš Joniškiečiu kliubo

i tuo 
na re,

Praėjusį sekmadienį, spalių 
27 diena, kada visi Joniškie
čių L. K. kliubo nariai ir drau
gai linksmi rengėsi važiuoti j 
parengtą Rožių Balių, 
laiku iiuliudusi kliubo
p-nia S. Vaičienė, suspausta 
ligos, turėjo apleisti visus sa
vo draugus. Penktą valandą 
vakare ją išvežė į ligoninę, nes 
ant rytojaus reikėjo daryti ope
raciją.

Operacija buvo padaryta pir-

Bet 
pa- 
gy- 
pa-

mėne-

pirmu-

pradėjo prirašinėti 
.Ji iki pastaro- 

buvo veikli kliubo dar-

geistina, kad jos visi 
ir draugūs atlankytųdraugai

ją. Žinoma, ligonis geriau jau
čiasi, kuomet jį atlanko drau
gai. P-nia Raginienė gyvena 
adresu 3637 So. Washtenaw 
Avė. J. B.

Sugryžo iš Lietuvos
Spalių 24 d. sugryžo iŠ Lie

tuvos p. J. K. Milius, lietuviš
kų filmų gamintojas. P. J. K. 
Milius, kaip gabus ir patyręs 
kinematografas, parvežė, daug 
įvairių paveikslų, kokių dar 
mes Amerikoje lietuviai visai 
neesame matę. Kam teko ma
tyt pernai jo rodamas paveik
slus, tai visi buvo patenkinti 
vaizdų gražumu. Gi šią vasarų 
nufilmavo daug daugiau. Ap
lankė atskirus kaimus, ūkinin
kus, miestus, miestelius. Ne
užilgo turėsi te patys progos 
pamatyti ir persitikrinti.

Laima.

Padėkos žodis
Tariu labai daug ačiū pro- 

gramo dalyviams, kurie taip 
smagiai linksmino musų rink

skričio Lasebolininkų vakarėly, 
būtent, — p-lei V. Stradom- 
skaitei, solistei, p-lei H. Ka- 
manduliutei, akompanistei, p. 
F. Jakavičiui, solistui, p-lei V. 
Misevičiulei ir p. J. Kaului, mu
sų naujam solistui.

Taipgi dėkoju musų darbš
čioms vakaro šeimininkėms, 
kuries pagamino labai skanių 
vakarienę: ponioms M. Misevi
čienei, Kuolienei, 
Julei (Misevičiųt-ei) 
Žema iri ulei.

Dar ka>tą tariu

Jonaitienei,

visiems ir

Paprasti Darbininkai, Dirbtuvėse 
Dirbantieji ir Šeimininkės Suranda 

Geriausį Budą Palengvinimui 
Geliamų Muskulų!

Reikia tik kelių centų h* 3 minučių laiko išsitrynimui, 
kad užbaigti skausmus pailsusių muskulų ir sustingusių 
sąnarių. Tas yra patikrinta Olympiškų čampionų treni- 

ruotojų ir garsių pasaulinių atletų.

Viskas ko jums reikia nuo tų 
virpančiai skaudamų muskulų ir 
geliančių sąnarių po sunkaus die
nos darbui, tai Pain-Expellerio su 
Inkaro vaisbaženkliu, kuris yra 
neperviršijamu lininientu, naudo
jamu nuo 1867 metų beveik visose 
pasaulio valstybėse. Jį rasite tūk
stančių farmerių namuose, Alas- 
kos kasyklų kempėse, Afrikos eks
pedicijose, dirbtuvėse, ofisuose ir 
miestelėnų namuose — jis visur 
atlaiko savo poziciją!

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu įsisunkia į odos sky
lutes, palengvina kraujo sukepi- 
mą ir skubiai prašalina visus gė
limus ir skaudėjimus.

Garsus kumštininkai, basket- 
bolo lošikai, Olympiškų ristikų 
čamūionu treniruotojai nėra pa-

tenkinti su jokiais kitais vaistais 
palaikymui jų muskulų ir sąnarių 
lanksčiais ir tvirtais.

Jei norite, galite mokėti šimtą 
dolerių už gydymą nuo reumatiz
mo, neuraičio, neuralgijos, tačiau 
niekas nesuteiks tokio naudingo 
ir ūmaus palengvinimo, kaip 35c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kuris parsiduoda 
kiekvienoje pasitikėtinoje vais
tinėje.

Nepalieka plčtmų ant drabu
žiu, nedegina ir nesudaro poslin
kių ant odos — neturi to nemalo
naus kvapsnio, kaip kiti išdirbi
niai — bet Pain-Expelleris kuo- 
tikriausi’ai prašalins iš jūsų siste
mos kiekvieną skausmą ir gėlimą. 
Jus jausitės stebėtinai energingu, 
taip atnaujintu ir sustiprintu.

Apgr.—No. 88

Kalbama vakarienė 
ma subatoj, lapkričio 
Pramoga prasidės ne vėliau, 
kaip 9 valandų. Vakarienė — 
apie 11 valandų.

Vakarienė rengiama Univcr- 
sal Kliubo buveinėje, ,814 West 
33rd st., antros lubos.

Kviečiame visus dalyvauti, 
kurie' šiam sumanymui prijau-

Nužiūrima, kad paskendus 
laivui Wisconsin žuvo ne 13 
žmonių, kaip manyta iš pra
džios, bet 16.

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

Bereikalingas
Kentėjimas!

da
taip 

prie
buti

tas pats. Niekad nespau
džia širdies, dėlto vartok 
tankiai kaip reikia; bet 
žastis bite skausmo gali 
gydoma tik per daktarą.

Jei kitą syk galvos skausmas 
privers jus būt namie —

Ar kokis kitas skausmas su
laikys atlikti sutartį —

Atmink Bayer Aspirin! Nes 
vargu yra skausmas kurio jis 
nepaldhgvintų, ir palengvintų 
greitai.

Šie tabletai suteikia tikrą pa
lengvinimą, ar milionai .jų ne
imtų be sustojimo. Jie yra nei 
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužrašinėtų.

Nebūk kankiniu nereikalingo 
skausmo. Nuo šalčio kuris taip 
lengvai sustabdomas, nuo neu- 
ritis, neuralgia, nuo ypatingų 
moterų skausmų, ar nuo bile ki
tų kentėjimų kuriem Bayer As
pirin yra toks veiklus antidotas.

• p { •
Save apsaugoti, pirk 

Bayer yra saugus.
tikrą. 
Visa-

BAYER ASPiliIV
Aspirin yra trado žymč Bayer Fubrjko MoftoaceticacldCBter of Salicylicacid

OPEN 
EVEPY . 
SUNDA^

II
to

V -

Bet
Bukite čia Rytoi 

Dar kartą Mid-West, South Si- 
des didžiausia radio krautuve, 
pasiūlo šį sensacingą Majestic 
Kadio išbandymui jūsų namuos

943L

Modelis 92
$189.00 

pilnai 
įrengtas

Didelė nuo
laida už ju
si! seną inu 
zikalj inst

rumentą.

— Patarnavimas
k yra vienatinė san-

krova Chloaifojo. kuri pri- 
k. statyn ir įves Majestic 

L radio už valandos lai- 
ko jums atčjtiH ar 

bū patelefonavus.

M odei 92 
Shown Above

6136 S, HALSTED ST. NORMAL
OPEN EVERY EVENING TILL 9:30 O’CLOCK

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooscvelt Rd.
arti St. Louis Avė, 

CH1CAGO, 1LL

‘Ali

■MUM

BUTĖNAS BABRAVIČIUS
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ . 

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

10” 75c
16137F Žalia Girelė ,

Lik su Dievu Panitolia
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas

16138F Kačiuskas (A. Vanagaitis) 
šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUN1UTĖ ir F. STANKŪNAS 
su Orkestrus akompan.

1G139F Oi, Skauda, Skauda 
Aš Žirgelį Balnosiu

KELETAS PAŽYTĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš MUSŲ 
PILNO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas 
su Orkestros akompan.

10” 75c
16136F Piršlybos Amerikoj 

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

'Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko, Leader 
12” $1.25 
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma

Lietuviška Veseilia, Dalis Antra 
61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 

Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
• Singing by A. ŠAUKEVIČIUS 

10” 75c 
1G129F Dariau Lyseles, Valcas 

Jonelio-Polka
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MA1NERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotkot Leader
1G135F Šokikų Polka

Naujų Metų Polka
1G112F Magdės Polka

Medžiotojo Valcas*
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12” $1.25 . .
61002F Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10” 75c
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio Daina
K. MENKEL1UN1UTĖ ir F. STANKŪNAS

1G09GF Trys Sesutės
“Valia Valužė”

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
su Orkestros akompan.

16184F Kai Aš Buvau Jaunas 
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
16183F Žideli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS 

Kariška Polka
16181F Gerk, Gerk Girtuoklėli Polka 

Senos Mergos Polka
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 

su Orkestros akompan.
16132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. žemaitė) 

O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
16088F Lietuvoj Mados

Pas Draugą Julių 
16085F Vanagienė Polka 

Lietuviškas Džiazas
16078F Mergutę Prigavo

Eina Pati į Karčiamą
1G071F Karvutė

Doleris
1G072F Sharkey Daina

Munšainukas
1G078F Reikia Topt, Dalis I

Reikia Topt, Dalis II
1G030F Margarita (A. Vanagaitis)

Be Nosies (A. Vanagaitis
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16113F Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka

1G119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka

Išgirskite ir įsigykite pas

UūriKJnc.
3417-21 So. Ilalsted St., Chicago, 111.
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Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

susirinkę musų namuose an
tradienį, spalių mėn. 29 d. 1929 
m., gėrėjosi 
mu.

Siunčiam?
Vyrų chorui 
bieevičiui.

Susirinkusieji labai alydžiai 
klausėsi p-nios Oželis dainavi- 

kad 
vėl 
bu-

dideliu entuziaz-

padėką orkestrui, 
ir p. Adolfui Zam-

Atsiliepimai apie koncertus per 
radio, iš stoties WL8, ku
riuos rengia “Naujienos”, 
Jos. F. Budrikas ir Harry 
Alter Co., Majestic Radio 
distributoriai, antradienio va
karais, nuo 8 iki 9 valandos.

mo, ir turime pasakyti, 
norėtumėm 
dainuojant, 
tų.

Tjkimės,

Peterson, St. Paul, Minnesota.
>!s

Mes su jungėm savo radio su 
Majestic WLS stotimi antra
dienio vakarą tarp 8 ir 9 valan
dos. Gėrėjomės pramoga labai”. 
II. D. Sharp, Killduff, Iowa.

S(« sj<

jūsų programo 
ge-

jeigu galima

NAUJIENOMS.
Gerbiamieji:—
Musų naująja įstaiga — Lie

tuvių dainomis ir muzika per 
Radio — svečiai, kurie buvo

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai 

Nuramins
Neleiskite rūgščiam skilviui, 

gasams, nevirškinimui jus kan
kinti. Ir nevertokite šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra 
verta tai daryti, kuomet milio- 
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Milk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra alkali geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kiekį rūgščių perviršio 

ir atlieka tai tuojaus. Jis 
galbūt pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryti sekamą kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi
lios.

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš
kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų — ir net 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pataria daktarai; kurį vartoja 
ligoninės. Per penkias dešimt 
metų jis vyriauja.

Kad sužinoti daugeli svarbių 
vartojimų Phillips Milk of Mag
nesia, reikia visuomet namuose 
laikyti jo bonką. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c 

tikrojo, 
gali nė

kad Tamstos 
te visi pasiruošę ateities 
bui. Mr. ir Mrs. IX Ruski n, 
Chicago, III. (Aukščiau paduo
tas vertimas, nes laiškas buvo 
rašytas anglų kalba. V. P.).

>Jt ❖

Gerbiamos “Naujienos”:
Labai mums patiko šio va

karo radio koncertas, kuria
me, tarp kitų, dalyvavo Vaidy- 
lų vyrų choras ir dainininkas 
Adolphas ^ambicevičius. Pra
šom koncerto rengėjus, kad 
duotų mums progą vėl išgir
sti šį vyrų chorą. Bet specia
liai prašom, kad pakviestų dai
nininką A. Zambicevičių lan
kiau dalyvauti. Jo balsas, nors 
lik žinomas mums per radio, 
yra malonus. Norim lankiau tą

esa- 
dar-

Nors paskiau minimas, bet 
ne mažiau užganėdinantis yra 
ponios Oželienės balsas. Norim

Taip pripratome prie lietu
viško radio programo kas sa
vaitė, tad tikimės, jogai jis pa
siliks tarpe musų kaip žiemos 
vakaro valandėlė. I

Marė Narmontienė,
L. Narmontaitė,

Chicago, III. •

Mes gėrimės Lietuvių Prog
ramų labai ir Jaukiame jo kiek
vieną antradienio vakarą... Ar 
negalėtumėt duoti vieną iš te
kančių dviejų numerių: “Lakš- 
tingėlė” arba “žirgelio šokis”? 
Miss Mary Turosky, New Phi- 
ladelphra, Penna. 

>Jc >J< *

Klausiaus lietuvių muzikos 
kas savaitę. Patiko labai”.. Mrs. 
Gerulas, VVorcester.

Jūsų programas 
geriausias iš visų,
girdėjusi iki šiol. Nė nesitikė
jau, jogei kada nors teks iš
girsti lietuvių muziką ir dainas 
per orą. 
sysiuos 
Mrs. A. 
Conn.

Mass.

buvo tikrai 
kokius esu

buvo J

dydžio. Reikalaukit 
Prastesnis produktas 
veikti tiek gerai.

“M ilk of Magnesia”
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemica 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H 
Phillips nuo 1875 m.

Dabar visuomet klau-
Majestic valandos”...
Pra uitis, Waterbu,ry,

“Klausėmės* 
antradienio vakarą ir tikrai 
rėjomes juo”... Mr. & Mrs. 
seph Hoffman, De Smets, 
Dakota.

Muzikalis jūsų programas iš
ėjo puikiai šį vakarą (antradie
nio). Mabel C. Ilarris, Blue
Springs, Nebr.

“< ’!<

“Majestic Radio... Atsiųskit 
žurnalą “The Voice of the Air”. 
Gėrėjaus Lietuvių Programų la
bai”... Margaret Polosky, Mone- 
sen, Pa.

v !!'

“Tikrai malonu klausytis Ma- 
jestic-Lietuvių valandos”... M. 
H. Haberman, Cassville, Wis.

s|t sjs 8>C

vakarą (antradienio)“Šį
klausėmės Majestic Radio Kor
poracijos ir lietuvių programo. 
Buvo puikus”... George L. Tall- 
man, Leta, Arkansas.

$ >!<

“Malonu buvo klausytis Ma
jestic Radio ir lietuvių progra
mą praėjusį vakarų (antradie
nio)”... Mrs. W. H. Woodring, 
Waverly, lowa

# jJC #

“Rašau, kad pasakyti, jog ge- 
Majestic ir lietuvių

programų antradienio va- 
Meldžiu siuntinėti mums 
Voice of the Air.” Jea- 
Johnson, Roland, Iowa.

rė j omus 
radio 
kare.
“The 
nette

“Gėrėjomės Jūsų programų 
antradienį. Jūsų programas bu
vo skirtingos rūšies, malonus 
ausiai”... Miss Doroty B. Coo- 
per, Decatur, III.

—xxx—
“Majestic Radio: Ką tik klau

siaus Jūsų programą lietuvių 
muzikos ir dainų iš stoties W. 
L. S. Išėjo puikiai”... Howard 
Morris, Newark, III.

—xxx—
“Patiko lietuvių programas 

vakar vakarą”.,. Mrs. Dan Mor- 
rispn, Pontiac, III.

—xxx—
“Gerbiamieji: Noriu padėkoti 

už stebėtinus lietuvių progra- 
mus. Mes nepraleidome jų ne 
kartą. Polka pakelia senus ir 
jaunus ant kojų. Dėkodama vi
siems ir kiekvienam, kurie pa
dėjo tuos programus suruošti, 
pasilieku” — Miss Mary Yoches, 
Peoria, III. (o po šiuo gražiu lai
škeliu pasirašyta dar lietuviš
kai: “Marijona Yočiukė — tik
ra lietuvaįtė”).

—XXX—
“Gerėjames Jūsų programais 

nepaprastai (immensely) ”... 
Katherine Ripshc, Pontiac, III.

—xxx—
i “Klausiaus per savo Majcstic 

Radio J tisų ‘duodamo lietuvių 
programo. Patinka man ta lie
tuvių šokių muzika ir dainos. 
Geras ir yra Majestic Radio”... 
F. J. Maier Lofer, Seneca. III.

—xxx—
“Gerbiamieji: Klausomės .Tu- 

sų lietuviškų programų kiekvie
ną antradienį. Norėtumėm gau
ti Jūsų žurnalą (The Voice of 
the Air)”... Mrs. M. J. Sadna- 
viteh, West Frankfort, III.

Sustok! Norisi kad
Lie-

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

NORTHWESTERN
Stove Repair Co.

Pataisymo Dalys 
dėl

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

5 krautuvės Chicagoj
662 VV. Roosevelt Road

176 West Lake 
2355 Mitwaukee 

312 West 63rd
3209 E. 92nd Street

Street
Avė.

Street

NORTHVVESTERN
STOVE REPAIRCO.

C.

ši

“Majcstic Radio: Mes gėrėjo
mės ‘Bu Ruthas’ choru, ir tik
rai klausysimės Jūsų palinksmi
nimų kiekvieną antradienį.” Mr. 
Geo. Abromavege. Pittston, Pa. 
(Choras minimas čia yra “Bi
rutės” choras”).

—xxx~
“Majestic Radio: Per pasku- 

nes tris savaites mes gėrėjo
mės lietuvių ir lenkų progra- 
mais, ypač pirmaisiais. Mano 

vakarą I tėvai yra lietuvių kilmės ir šie 
tų pro- programai teikia didelio malo-

“Gerbiamieji, — Lietuvių pret 
gramas iš stoties WLS atėjo 
tikrai gerai. Nors nesuprantu 
kalbos, bet muzika ir melodijos 
tikrai geros”... J. A. Stewart, 
Akron, Ohio.

—xxx—
“Gėrėjomės Jūsų antradienio 

programų tikrai ir turime viltį 
išgirsti jį ateinantį antradienį” 
...Miss Adelaide Buffa, Mem- 
phis, Tennessee.

—xxx—
“Majestic Radio: Klausiaus 

Jūsų radio programo Lietuvių 
dainų ir muzikos. Patiko labai. 
Norėčiau, kad Jūsų artistai ir 
daugiau, lietuviškų liaudies dai
nų dainuotų”. Frances E. Dob- 
kius, Glasco, N. Y.

—xxx—
“Didžiai įdomu ir smagu 

klausytis jūsų lietuviško progra
mo”... L. II. Webster, Grand 
Rapids, Mich.

—xxx—
“Buvo labai įdomu klausytis 

Jūsų programo pereitą antra
dienio vakarą”... E. M. Lehew, 
Zanesville, Ohio.

—xxx—
“Majestic Radio: Klausiau Jū

sų lietuviško įprogramo antra
dienio vakare. Patiko jis man 
labai”... Sophie Christopherson, 
Minneapolis, Minn.

--XXX--
“Majestic Radio, — Jūsų ant

radienio vakaro programas tik
rai buvo geras (fine). Tikiuos 
girdėti daugiau koncertų”... He- 
len 11. Rohm, Black Creek, Wis.

—XXX—
“Majestic Radio Co. ir Lietu

viai: Jūsų programas antradie
nio vakarą buvo puikus (just 
splendid). Malonėčiau girdėti 
daug daugiau tokių programų” 
...Zcbrosky, Sauk Rapids, Minn. 
Minnesota.

“The Majestic Radio ir Lie
tuviams: Noriu pasakyti, kad 
malonu klausytis Jūsų progra
mo antradienio vakarą. Jis taip 
skiriasi nuo kitų. įvertinu tai” 
... Ethel Strickland, VVisconsin 
Rapids, Wis.

--XXX--
“Majestic Radio: Gerbiamieji, 

noriu pasakyti, kad širdingai 
Įvertinu Lietuvių valandą”... Gi. 
A. Bnrbich, La Crescent, Minn.

—xxx—
“Majestic Radio: Ką tik klau-

■ ■■oi Rrnji w i i  .. i.. — i ii

siaus Jūsų lietuviško programo. 
“Dainų ir Muzikos’. Patiko la
bai.” Luella McRiley, Perry la.

--XXX--
“Klausėmės Lietuvių Progra

mo praėjusi vakarą ir tikrai gė
rėjomės muzika ir dainomis”. 
E. E. Hoeksprung, Lansford, 
North Dakota.

* sj: $

“Klausėmės jūsų programo šį 
vakarą ir manome, kad jig bu
vo puikus”. Aldoro Ryan, Em- 
poria, Kansas.

Šaltis gali pavirsti 

plaučių uždegimu
Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 

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

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

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

510-G 
CREOMULSION Co., Atlanta, Ga. 
Atsiųsk dykai bonkutę Creomulsion 

nuo užsitęsusio kosulio po šalčiui. 
Vardas ..............................................

Gatvė ................................................
Miestas ..................  Valstija ___
Viena bonkutė šeimai. Rašyk aiškiai

CREOMULSION
Dienos Per Vandenyną

“Majesitic* Radio ir lietu
viams... įvertinu jūsų progra
mą antradienio vakarą. Meldžiu 
siuntinėti žurnalą “The Voice 
of the Air”. Jus sakote, kad 
siuntinėjatė veltui”, 
yes, Roland, Iowa. 

sjs sjs >Jc 

į. '“Jūsų programas
labai geras. Klausysiu 
gramų kiekvieną antradieni”... | numo jiems”... Miss Ida Daniu- 
Mrs. F. P. Morkin, Mikėną, Wis. I nas, Mohawk, N. Y*.

* * * I -------XXX—
“Kai mes užs>tatėm savo Ma- 

jestįc radio lietuvių programui, | vakarą i- 
tai tikrai 
muzika 
šaunus 
prašyti 
darbą.” 
Omaha,4c 

pranešti jums,
mes gėrimės antradieniais 
tuvių Programų, ypač lietuvių
šokių muzika”... Mrs. M. S. Ki- 
mutis, E. St. Louis, III. 

$ * #
“Majestic Radio,
Jos. F. Budrik
Noriu padėkoti už Lietuvių 

Programus iš stoties’ WLS kiek
vieną antradienio vakarą. Ir 
meldžiu siuntinėti “The Voice 
of the Air”... Mrs. Thos. Aleks, 
Grand Rapids, Mich.

* * *
Patinka Lietuvių Programas, 

kurį duoda Majestic Radio Corp. 
kiekvieną antradienį.” Gust A.

Girdėjau programą pereitą 
— lietuvių. Programas 

gėrėjomės lietuvių I buvo pastebėtinas”... Mr. ir Mrs. 
ir šokiais. Ir jie buvo Matuka, Milwaukee, Wis. 
(grand). Meldžiame pa- . . xxx—-
artistus tęsti šį gera Majestic Radio

Mr. Jos. Chadnick,|Jums’ kTad pasakyti. Jogei gerė- 
Nebr

“Šį vakarą Majestic 
vių radio programas 
mus aiškiai, kaip diena. Ir, oh, 
kokią muziką lietuviai turi. Jų 
šokių muzika puiki. Duokite 
daugiau ,.............
Mrs. E. G. Larsow, Sioux City, I 
Iowa.

Rašau

|jomes Jūsų' lietuviška progra
ma praėjusį antradienį”. F. 
Yuknavich, Wilkes Bare, Pa.

A —xxx—
“Stotis WLS: Jūsų progra

mas antradienį, kurį duoda Ma
jestic Radio- ir lietuviai, yra iš- 

v , ... „ .imtinai geras, o ypač liaudies 
jų šokių meodijų ... L|aįn<)S”t<# Kari Johnson, T.ulsa,

ir lietu- 
pasieke

—xxx—
“Gerbiamieji — Gėrėjaus Jū

sų lietuviškuoju programų. Mel
džiu pasveikinti programo daly
vius mano vardu. Kun. J. S. Pie- 
ters, Uniontown, Kentucky.

—xxx—
“Majestic Radio kompanijai: 

Mes klausėmės Jūsų programo 
per 60 minučių, ir tikrai verta 
buvo klausytis”... Mr. ir Mrs. 
Brown, CIeveland, Ohio»

—xxx—
! “Nors esu amerikonas, vienok 
tikrai malonu buvo man klausy
tis Lietuvių programo — solo 
dainų ir muzikos”... Geo. Grath, 
Milan, Wis.

—xxx—
“Majestic Radio: Pereitą va

karą mes vėl girdėjom Jūsų 
programą ir gėrėjomės juo. Mes 
stengiamės pagauti Majestic ir 
Lietuvių valandą. Ir Jus teisy
bę sakot, kad Majestic yra “the 
monarch of the Air”. Mr. & 
Mrs. Chas Ilentze, I^afayette, 
Ind.

PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS 
PER BREMENĄ 

Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

EKEMEN
Laivas EUROPA dabar budavųjamas ir veikt 

pradės nuo kovo mėn., 1930 m.
Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą

Patogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos šalimi. 
Reguliariai išplaukimai kožną savaitę 

populiariais Lloyd laivais.
Del sugrįžimo liudymų ir kitų informacių 

atsiklauskit savo vietinio agento arba

NERTU GERMANI 
1LLCYDg 

^h^^!30 W. Randolph St., Chicago.

Nieko nevertas 
“vedusio gyve

nimas”
Kaltina pačių “nervus”

“Silpni nervai,” sako vienas New 
Yorko daktaras, “mano apskaičiavi
mu, suardo daugiau laimingų apsi- 
vedimų, negu kas nors kitas.”

Netik kad linksmą būdą padaro su- 
rugusiu ir nepakenčiamu, nervišku
mas yra didelė sunkenybė jūsų gai
viosioms jėgoms — jis iščiulpia jūsų 
jaunystę ir jūsų spėkas ir sunaikina 
jūsų grožę. Kokis skirtumas pasidaro 
;arp mėlinakės, žvalios mergaitės, ku
rią jis apsivedė. Ne stebėtina, kad 
vedusio gyvenimas pasidaro nebepa- 
cenčiamas.

Bet jus galite atsikratyti savo ner
viškumo — ir tai greitai — ir patapti 
'amia, linksmia moterimi, kokia jus 
juvote pirmiau. Paimk šaukštuką 
Tanlac prieš kiekvieną valgį ir prieš 
einant gulti, ir jeigu jie nepadarys 
iš jus naujos moteries — nepašalins 
iš jus nuovargio ir pakrikimo jaus
mo — nueikit atgal ir atsiimkit savo 
pinigus.

Nueikit pas savo aptiekininką dabar 
ir gaukit bonką Tanlac. Milionai žmo
nių sugryžo ant kelio į jaunystę, 
sveikatą ir laimę nuo šio visame pa
saulyje garsaus toniko ir nėra prie
žasties kode! ir jus negalėtumėt dar 
šiandie pradėti atbudavoti nusidėvė
jusias savo kūno audmenis ir atgai
vinti visą savo sistemą.

—XXX— d* X* I
“Geri draugai. Aš esu regu- 

“Majestic ir Lietuvių Valan- li(|rig W1LS stoties programų 
da... I ikrai gėrėjaus minėta klausytojas ir manau, kad jie 
valanda, ir ypač todėl, kad ma- yra geriausi duodami per orą 
no tėvai buvo lietuviai. Mano programai. Lietuvių programai 
nelaimei, aš gyvenu apielinkėje, | ypatingai malonus, 
kur nėra ne vienos lietuvių šei
mynos... Medžiodama įvairias 
stotis, nustebau pagavusi jūsų 
valandą. Ir kaip malonios at
minties ji paliko man... Mano 
motina yra dainavusi man, kai 
aš buvau jaunesnė... Ji mirusi 
jau... Bet ar negalėtumėt pa
prašyti kurią, nors iš jūsų so
pranų artisčių padainuoti dai
ną, pavadintą “Lietuva”, žo
džiai anglų kalba yra tokie: “I 
was born in Lithuania, at myj 
parents”, etc. — “I started out 
to wander, for my fame”, etc. 
šie žodžiai yra kaip geriausia 
aš galiu išreikšti anglų kalba... 
Klausysiuos ateinantį antradie
nį”. Mrs. R. G. Benedict, Way- 
nesboro, Pa.

* * *
“Ką tik klausiaus jūsų šau

naus lietuvių programo ir gėrė
jaus kiekvieną įbomentą”.. Mrs. 
A. L. Spaulding, Urbana, III. 

--XXX—
“Viena eilutė, kad pasakyti, 

jogei mes pagavom lietuvių dai
nų ir muzikos programą, ir kad 
Majestic radio mes klausėmės”. 
Melvin Bowcott, Zeigler, III.

Mr. Ray
Hupp, Grand Rapids, Mich.

--XXX--
“Praėjusio antradienio prog

ramas buvo puikus”...
Nellie Anderson, Swea City, 
Iowa.

Miss

Prastas Apetitas?
Mr. Alex Taylor, Geiter, Ala., sako, 

"Nuga-Tone pagelbėjo man puikiai. Kuomet 
afi pradėjau jas vartoti, aš turėjau skaus
mus šone, mano apetitas buvo prastas ir 
negalėdavau naktį gerai pasilsėti. Dabar 
šone skausmų nebeturiu, mano apetitas ge
ras, mano miegas pasilsinantis ir atšvieži
nantis, aš jaučiuosi geriau visais atžvil
giais."

Tūkstančiai vyrų ir moterų laike pasku
tinių 35 metų įgijo tas pačias puikias pa
sekmes. Kai kurie jų buvo silpni, nervuoti, 
išblyškę. Kiti turėjo skilvio ir virškinimo 
trubelius, gasus viduriuose ir žarnose, svai
gulį, silpnumų, inkstų ligas. Kai kurie bu
vo menki ir turėjo trubelių su virškinimu. 
Nuga-Tone suteikė jiems daugiau jėgos, ge
resne sveikatų ir energijų. Jos padaugino 
jėgų visij kūno organų ir jie pasijuto esu 
jaunesni. Nuga-Tone turi jums pagelbėti, 
o jei ne, tai nieko nekainuos. Žiūrėkit ga
rantijos ant kiekvieno pakelio. Nusipirkit 
1 butelį šiandie.

NAMŲ SAVINNKAI NEVILKINKIT
Ruinažinkit savo ISlaldan, pnSalinklt rnpefičiuB ir bMaa su rcndaunlnkals. 
Jus esate apsidraudė nuo gaisro!
Kodėl neapsidrausti savęs nuo visų rendaunlnkų ir filaip su namu surištų ne* 

smagumų. Tai kainuos Jums mažiau kaip centas I dienų.
I.egallškl patarimai dykai nariams visų laikų.

O----30—OO DIKNV NOTOS KKNDAUNINKAMS DYKAI NARIAMS.
NARYSTE *3 I ME
TUS. NĖRA KITŲ 

MOKESNIŲ

NARYSTE 13 I ME- ATSINEAKIT AĮ APGARSINIMĄ 
TUS. NĖRA KITŲ PRIEŠ GRUODŽIO 15, 1029 ir GAU-

MOKESNIŲ KITĘ 1 METŲ NARYSTE UŽ »«.

City of Chicago Landlords Association
4650-59 SO. ASHLAND AVENUE. TEL. BOULEVARD 7878

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.
k .............     . ... --------- -------------- .......

t*°p FLAV0REp

A... MANUfACTURFD B*^heuser-Bdsch.i^
. >—louis,Nėra Nieko 

Dirbtino 
Siame Malt Syrupe
Jis neturi jokių fillerių, jokių prie
maišų, jokio dirbtinio nudažymo, 
jokio dirbtinio skonio, jokių 
substitutų. Jis duoda DAUGIAU 
patenkinimo už MAŽESNĘ kainą, 
negu kuri kita rūšis, kokią pinigas 
gali pirkti. Pasiklausk savo parda
vėjo.
ANHEUSER-BUSCH — ST.’LOUIŠj

Budweiser
Barley-Malt Syrup

Western Salės Corporation,
1525 Newberry Avė. Distributors, Chicago, III. Phone CanaI 7051
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pinigų išeikvojimą ir radęs, kad tas pranešimas esąs 
grynas prasimanymas. Pasiuntinio žodžiais, supranta
ma, nėra pamato netikėti. Bet ar jį teisingai painfor
mavo Kaunas, tai kitas klausimas.

Valdžios spauda Kaune ir oficialė žinių agentūra, 
sakysime, per keletą metų skelbė visokių sensacijų apie 
Plečkaitį, o šiandie y?a labai rimtų įtarimų, kad visus 
savo šposus Plečkaitis krėtė su valdžios žinia. Kol Kau
no viešpačiai neatrems to įtarimo, kad jie darė provoka
ciją (su Ęlečkaičiu), tol jos žinių teisingumas bus abe
jotinas.

Thomas Aiva Edisonas

sidarbavo elektros srity j. Edi
sonas jį skaitė žymiausiu eks- 
perimentalistu ir todėl labai 
domėjosi jo darbais, nes ir jis 
pats turėjo labai didelį palinki
mą visokiems tyrinėjimams ir 
eksperimentams daryti. Bosto
ne begyvendamas Edisonas pa
darė savo pirmą išradimą: su
galvojo mašiną balsams rekor- 
duoti. Bet Washingtone tą jo 
mašiną atsisakė priimti. Tai 
buvo didelis smūgis jaunam iš
radėjui. Vienok Edisonas ne- 
nupuolė dvasioj, ale dar su di
desniu pasiryžimu ėmėsi darbo.

(Bus daugiau)

FRANCUOS SOCIALISTŲ NUTARIMAS

Francijos Jungtinė Socialistų Partija savo nepa
prastam suvažiavime nutarė atmesti radikalų partijos 
kvietimą eiti valdžion. Šis socialistų nutarimas panaiki
no progą kairiomsioms partijoms paimti valdžią į savo 
rankas, ir radikalų vadas Daladier, kurį respublikos 
prezidentas buvo įgaliavęs sudaryti ministerių kabinetą, 
nuo šito uždavinio atsisakė.

Dabar naujoji valdžia veikiausia bus sulipdyta iš 
vidurinių partijų.

Musų nuomone, Francijos socialistai padarė klaidą.
Partijos taryba buvo pasisakiusi didele dauguma 

balsų už dalyvavimą koalicinėje valdžioje. Bet taryba 
negalėjo veikti be visos partijos pritarimo, todėl ji ant 
greitųjų sušaukė partijos suvažiavimą. Suvažiavime 
1,590 balsais prieš 1,450 balsų partijos centro pasiūly
mas buvo atmestas. Dauguma delegatų parėmė kairio
jo sparno nusistatymą, kad socialistai neprivalą eiti į 
“buržuazinę valdžią”.

Tame, iš tiesų, nėra nieko naujo. Nuo didžiojo karo 
laikų Francijos socialistai visuomet laikėsi šitokios po
zicijos, ir jau vieną kartą dėl to valdžia išsprūdo iš ran
kų pažangiemsiems. 1924 m. po didelės kairiųjų partijų 
pergalės rinkimuose, Eduardas Herriot nieku budu ne
galėjo prisikalbinti socialistus dalyvauti valdžioje kartu 
su radikalais. Tuomet radikalų partija bandė valdyt 
.viena, o socialistai ją rėmė parlamente. Bet kadangi so
cialistai nenorėjo imti ant savęs atsakomybę už valdžios 
darbus, tai radikalų valdžia nebuvo pakankamai stipri 
atremti reakcininkų puolimus, ir po keleto Herriot ka
bineto krizių valstybės vairas galų gale pateko į Poin- 
care rankas. ( -

Tas argumentas, kad socialistai negalį dalyvauti 
“buržuazinėje valdžioje”, yra labai paviršutiniškas ir 
kiek gilesnės kritikos neišlaiko. Dalyvavimas valdžioje 
yra ne principo, bet taktikos klausimas, todėl jį reikia 
svarstyt, atsižvelgiant į aplinkybes. Bet aplinkybės po
kariniu metu Europoje yra tokios, kad be socialistų pa
gelbės beveik niekur negali susidaryti pažangi valdžia. 
Kada socialistai atsisako eiti į valdžią, tai ją paima į 
savo rankas atžagareiviai. Argi yra išmintinga socialis
tams leisti, kad atžagareiviai valdytų kraštą iki to laiko, 
kada socialistai turės absoliučią daugumą parlamente?

Jeigu socialistai sudarytų valdžią vien iš savo par
tijos žmonių, neturėdami daugumos parlamente, tai jie 
vistiek negalėtų pilnai vykinti savo programą, kaip kad 
ir dalyvaudami valdžioje kartu su radikalės buržuazi
jos atstovais. Tatai mes matome dabar Anglijoje ir pir
miau matėme Švedijoje.

Bet, kaip ten nebūtų, Francijos socialistai nutarimą 
priėmė ir kolkas dalykas nepasikeis. Tečiaus galima nu
manyt, kad ilgai tokio savo nusistatymo jie nesilaikys. , 
Šiame partijos suvažiavime jau beveik pusė partijos de
legatų . balsavo už dalyvavimą valdžioje, kuomet pir- 
miaus dalyvavimo šalininkai sudarydavo tik menką 
dalį delegatų partijos suvažiavimuose.

(Tęsinys)
Edisonas išgelbsti nuo mirties 

vaiką
Įtūžęs konduktorius išmetė 

Edisoną su jo spaustuve ir la
boratorija Mount Clemens sto- 
tyj. Toj pat stoty j įvyko ki
tas atsitikimas, kuris turėjo di
deles reikšmės Edisono gyveni
me. Tai atsitiko 1862 m. rug- 
piučio mėnesyj. Edisonas sto
vėjo prie stoties ir laukė savo 
traukinio. Tuo laiku tapo at
kabintas vagonas, kuris pagal 
inerciją gana smargiai riedėjo 
bėgiais. Staiga Edisonas pa
matė ant bėgių bežaidžiantį vai
ką. Paspėjo kaip tik j laiką. 
Vos nustūmė jis vaiką, kaip 
atpyškėjo vagonas, kuris dar 
truput Į užgavo jo kulnį. Vaikas, 
kurį išgelbėjo Edisonas, buvo 
J. U. Mackenzie, stoties' agento, 
sūnūs.

Prieš tai, kaip jau 
tokį 
Tad 
spe- 
var-

Mokosi telegrafijos

Mackenzie, kuris pažino ir 
mėgo Edisoną, po to įvykio pa
sidarė dar labiau jam palankus. 
Jis pasisiūlė išmokyti Edisoną 
telegrafisto darbo. Nėra rei
kalo aiškinti, kad tą pasiūlymą 
Edisonas priėmė su didžiausiu 
džiaugsmu.
matėme, jis' turėjo šiokį 
supratimą apie telegrafą, 
jam čia reikėjo išmokti tik 
cialius simbolus, kurie yra
tojumi geležinkelio telegramas 
siunčiant. Apie tą laiką Edi
sonas buvo priverstas likviduo
ti savo biznį su laikraščiais. 
Ačiū tam, jis dabar galėjo tele
grafijos studijavimui pašvęsti 
visą laiką. Fiziškai jis buvo 
gana stiprus ir turėjo tiesiog 
nepaprastą ištvermę. Dažnai jis 
dirbdavo be jokio poilsio 18 va
landų paroj. Prie tokių apys- 
tovų jis darė neįmanomai dide
lį progresą. Per keturis mene
sius jis išmoko tiek, kiek žinojo 
ir pats Mackenzie. Be to, Edi
sonas dar darė visokius eksperi
mentus su elektra.

DARBININKŲ IR VALSTIEČIŲ LAIMĖJIMAS 
ČEC11OSLOVAKIJOJE

Pereitą sekmadienį Čechoslovakijoję įvyko parla
mento rinkimai. Nors jo rezultatai dar nėra pranešti, 
kadangi Čechoslovakijoje atstovai renkama sulig pro- 
porcionale sistema ir ima daug laiko suskaityt balsus, 
bet telegramos jau praneša, kad rinkimus laimėjo Val
stiečių ir darbihinkų partijos.

Valstiečių partija, sakoma, pravedusi daugiausia 
atstovų į parlamentą. Antra po jos esanti cechų socialis
tų partija. Tečiaus šalia cechų socialistų tame krašte 
yra da ir kitų tautų socialistų partijos; ypač stiprus yra 
vokiečiu socialdemokratai.

Spėjama, kad šitų rinkimų pasėkoje nauja Čecho- 
šlovakijos valdžia susidarys iš valstiečių ir socialistų 
koalicijos.

Taigi Europoje darbo žmonių jėgos nuolatos stip
rėja.

ŽINIOS IR J U ATŠAUKIMAI

Telegrafisto darbas
Baigęs telegrafisto mokslą, 

Edisonas pradėjo dirbti pas 
Wa įkęri, kuris laikė auksinių 
daiktų krautuvėlę ir telegrafo 
ofisą. Edisonas ofise turėdavo 
būti naktimis, kad priimti pri- 
siunčiamas telegramas. Tiesa, 
tų telegramų būdavo nedaug, ir 
Edisonas gana dažnai išsitiesęs 
ant laikraščių krūvos ramiai 
sau miegodavo. O miegoti jam 
reikėdavo, nes dienomis jis taip 
pat dirbdavo. Dirbdavo jis sa
vo laboratorijoj arba prie tele
grafo aparato, bandydamas pa
gauti vėliausias žinias. Priimti 
spaudai skiriamas telegramas 
ne bet koks telegrafistas tega
lėdavo. Tam darbui reikėdavo 
didelio sumanumo ir patyrimo. 
Bet Edisonas palyginamai 
trumpą laiką įgudo visai 
blogai pagauti laikraščiams 
riamas telegramas.

Kanadoj
Pasilikti pas Walkerį 

nui nebuvo jokio
Todėl jis pradėjo ieškoti darbo 
kitur. Darbą jis gavo Strat
ford Junction, Ontario provin
cijoj. Dabar jis buvo pilnas 
operatorius, nežiūrint į tai, kad 
jis turėjo tik šešioliką metų 
amžiaus. Dirbti jis turėjo nak
timis nuo septynių vakaro iki 
septynių ryto. Per naktį jis 
turėjo kas valandą duoti į vy-

per 
ne
ški-

Ediso- 
išrokavimo.

Lietuvos pasiuntinys Washingtone sakosi patikri-
Kaune Associated Press pranešimą apie valdžios nausį ofisą signalą. Tas pat- 
/mą areštuoti Voldemarą už valstybės išdavystę ir vaikymas buvo įvestas tuo ti-

kslu, kad operatorius’ negalėtų 
miegoti. Edisonas dienomis 
darydavo visokius bandymus ir 
todėl naktimis jam buvo labai 
sunku išsilaikyti nuo miego. Ir 
Edisonas miegodavo. Bet nepai
sant to ofise kas valandą iš 
Stratford Junction pasigirsdavo 
signalas.

Praloto K. Olšausko 
byla

lęs’, o ją nusiuntęs pranešti šo
feriui, kad kelionė atidedama 
kitai dienai. Ryto metą keikda
ma valiusi jo batus.

Rūgs. 18 d. vakare pralotas 
Olšauskas grįžęs namo dar su 
purvinesniais batais, bet pats 
juos nusivalęs, o tarnaitę pa
siuntęs pas šoferį, kad atva
žiuotų su automobiliu. Ji gerai 
mačius, kad praloto Olšausko 
veidas buvęs labai persimainęs, 
jis pats buvęs labai susijaudi
nęs, net ir užmiršęs jai ir 1 lt. 
skolos grąžinti.
Kur pralotas Olšauskas važinė
jos sugrįžęs Kaunan iš Birštono 

ė

Apie tai, kur pralotas Olšaus
kas buvo nuo rūgs. 13 ligi 17 
d. ėję visokių versijų. Tačiau 
spėjama, kad visi neaiškumai 
išnyko po kunigų Srogio, Pūkio 
ir Šimaičio parodymų. Jų paro
dymais kažkodėl teismo korido
riuje labai susidomėta ir plačiai 
kalbėta.

Kun. Šimaitis parodęs, kad 
tuo metu kilęs kažkoks konflik
tas. '

Buvę kreiptasi J pralotą Ol
šauską ir prašyta, kad jis at
vyktų į Plungę. Bet pralotas 
Olšauskas atvykti Plungėn 
griežtai atsisakęs. Tada direkt. 
Šimaitis prašęs pralotą Olšaus
ką, kad jis butų Kaune, bet šis 
atsakęs, kad nurodytomis die
nomis Kaune nebusiąs.

Rodos1, rūgs. 16 d. kun. Pu- 
kys atvažiavęs Kaunan ir nuė
jęs į praloto Olšausko butą. 
Bet jo neradęs. Vienuolė Kazi
miera paaiškinus, kad praloto 
visai nėra ir kad jis kalbąs te
lefonu iš Klaipėdos. Sugrjšiąs 
tik po kelių dienų.
Pralotas Olšauskas buvęs sut
rupinęs ar jo niekias neieško
Sako “Saulei” semin. direk

torius sesuo Kazimiera teisme 
paliudijus, kad rūgs. 20 d. pra
lotas Olšauskas jai skambinęs 
telefonu iš tolimos vietos ir 
klausęs ar viskas ramu, ar nie
kas jo neieškąs. Sesuo Kazimie
ra atsakius1, kad viskas tvarkoj. 
Tada pralotas Olšauskas pakar
totinai vienuolę Kazimierą klau
sęs, ar daugiau niekas jo neieš
kojęs. Ji nežinojus, iš kur pra
lotas Olšauskas kalba ir pasi
teiravus, kur jis dabar esąs. 
Pralotas Olšauskas nesakęs1, iš 
kur kalbąs.
Perrišta praloto Olšausko ranka

Kad praloto Olšausko grjž-

tant iš Birštono buvus sužeista 
ir aprišta ranka, jau šeštadie
nį, sako, teisme paliudijęs šof. 
Butkevičius, kuris vežė pralo
tą Olšauską iš Birštono į Kau
ną. Bet tą patį, ką ir Butkevi
čius, liudijęs ir kun. Genys, nes 
jis, kun. Genys', rūgs. 16 d. su
sitikęs pralotą Olšauską Palan
goj ir matęs jo aprištą ranką.

Rūgs. 17 d. šoferis Minaje- 
vas vežęs pralotą Olšauską iš 
Palangos į Laukžemės dvarą ir 
matęs praloto Olšausko rankoj 
įdrėskimą.

(Bus daugiau)

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

(Tąsa iš 1-mo pušį.) 
liudininkas tą ir tą pasakysiąs, 
tas tą ir tą matęs, girdėjęs, pa
tyręs. Pavyzdžiui, įėjo liudyti 

praloto Olšausko sargas 
Bulzgys ir jam įėjus salėn, tuo
jau kuluaruos rados keli žino
vai, kurie nežinantiems paaiš
kino, kad Bulzgys teisme pa- 

esąs jis žinąs, kad 
gyrusis, kad

Edisono gudrumas
Bet kartą 

išėjo aikštėn, 
naktį sumanė 
šonui. Jokio 
vo. Tačiau tuoj po to pasigirdo Į pralotas Olšauskas parvežęs jai 
signalas. Tatai atrodė gana iš Amerikos dovanų.
keistai, ir užveizda nutarė iš- P1.alotsa Olšauskas ilgai rengės 
tirti dalykų., Jis tuoj nuvyko BirStoną apleisti; w vis nega. 
1 stotį, kur dirbo Edisonas, ir 16jo išvažju<>ti.
užtiko telegrafistą ramiai sau 
bemiegantį. Pasirodė, kad Edi- Raudonojo Kryžiaus viešbu- 
sonas sujungė telegrafo apara- Ri° Birštone - ūkvedys Kostke- 
tą sulaikrod žiu ir padarė taip, vičius iššauktas teisman liudi- 
kad kas valandą aparatas au- ninku, esą tikrai pasakęs, kad 
tomatiškai siųstų signalus. Su- pralotas Olšauskas rūgs. mėn. 
prantamas daiktas, Edisonas už pradžioj kelis sykius buvęs pa
tą savo gudrumą gavo peklos. O sh'uošęs išvažiuoti iš Birštono, 
greit po to jis ir visiškai aplei- bęt dėl nežinomų priežasčių sa- 
do Kanadą. vo kelionę vis atidėliojęs. Pa-

Klajoklio gyvenimas I in^ (|ž kam]>arį ir sakęs. kad 
Nuo to laiko Edisonas prade- važiuojąs Kaunan, tačiau už- 

jo vesti klajoklio gyvenimą, uot važiavęs, be ūkio vedėjo 
Trumpą laiką padirbėdavo vie- žinios, sudėjęs daiktus į spin- 
noj vietoj, paskui kitoj. Tele- tą ir palikęs tarnaitei saugoti, 
grafo operatoriaus darbą tuo Po kelių dienų grįžęs ir, nie- 
laiku buvo labai \ lengva gauti, ko nesakydamas, apsigyvenęs 
nes patyrusių telegrafistų visai tam pačiam kambary. Ustjanau- 
mažai tebuvo. Tad Edisonas skienė -sykį sutikus Kotkevičių 
mažai ir tepaisė. Darbo ne- ir klausinėjus kaip Olšauskas 
tekti jam’ nieko nereiškė, nes gyvena.
jis žinojo gerai, kad rytoj ga- Purvini batai
lės dirbti kitur. Rekomendaci
jų tais laikais niekas neklausė. Tarnaitė Rickevičienė paliudi- 
Visa kas buvo reikalaujama,— Uus’ l;a(l pralotas Olšauskas 
tai mokėti savo darbą. rūgs. 12 d. buvęs pasiryžęs Bir

štoną palikti, davęs jai 5 lt. do- 
Užejo dveigys treigį vanų, bet vakare sugrįžęs labai 

Besibastydamas iš vienos vie- molinais batais, tuojau atsigu- 
tos į kitą, Edisonas pagalios pa- ___ ________________________
sieke Memphis, Tennes'see. Jis 
tuoj 
rodė 
rint 
Jam 
linija, kuri skaitėsi sunkiausi 
visame ofise. Pasigirdo signa
las. Visi telegrafistai laukė 
šposo. Mat, iš St. Louis tele
grafavo operatorius, kuris skai
tėsi dideliu ekspertu ir labai 
greit siųsdavo telegramas, taip 
kad būdavo labai sunku jį sek
ti. Edisonas nerangiai sudėjo 
cojas ant stalo, susirado kram
tomąją gumą ir pradėjo rašyti 
siunčiamą telegramą. Jis buvo 
pasilikęs apie penkias dešimtis 
žodžių. Visi ofiso darbininkai 
susirinko aplink ir žiurėjo kas 
čia bus. Edisonas greit pasivi
jo ir kuo tiksliausiai užrašė vi
są telegramą. St. Louiso opera
torius pavargo ir pradėjo lė
čiau dirbti. Tąsyk Edisonas 
atidarė raktą ir pasiuntė St. 
Louiso operatoriui paraginimą, 
kuris skambėjo taip: “Heilo, ka
da j ųs1 pradėsite greičiau dirbti! 
Tokiu greitumu telegramas ga
li siųsti ir nepatyręs operato
rius.” Tokiu budu St. Louiso 
ekspertas iškirto šposą ne Edi
sonui, o pats sau. Kaip yra sa
koma, užėjo dveigys' treigį.

Pirmas išradimas
Tačiau Memphise Edisonas 

neilgai tepasiliko. Jis padirbo 
ten trumpą laiką, o paskui vėl 
pradėjo bastytis. Taip jis pa
siekė Bostoną. Bostone pradėjo 
su didžiausiu atsidėjimu studi
juoti Faraday veikalus. Fara- 
day, kaip žinia, buvo vienas žy
miausių mokslininkų praeito 
šimtmečio. Ypač jis daug pa-

Edisono gudrybe
Užveizda vieną 

telegrafuoti Edi-1 sakysiąs, 
atsakymo nega- Usljanauskienė

Vaikų kosulys!
Turi būti sustabdytas pirm 
pasidarys pavojingas. Su
stabdykit tą siundinantl 
kutenimą su Severa’s 
Cough Balsam, vaikų ir 
suaugusių favoritą per 
50 metų. Molonus, 
saugus, veikmingas. 
Jusu aptickininkas 
turi jų. 25c. 
Ir 50 centų.

Severai 
coughbalsam

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

29, 30 ir 31
Vishs kalbantis paveikslas

“Smiling Irish
Eyes”
dalyvaujant

Coleei> Moore ir k.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.

pradėjo ieškoti darbo. At
ganą apšepęs. Bet nežiu- 
i tai, darbą jis tuoj gavo, 
tapo pavesta iš St. Louis Budriko

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

Jos. F

Krautuvėj

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

Atwater 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.

Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
BOSCl
KADI O

BIST

RADIO

Lietuvių programai ant Radio per W. L. S. ir 
W. H. F. C. yra apmokami Jos. F. Budrik 

Korporacij'os
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CHICAGOS 
ŽINIOS

šovę kelyje, kada jis susigin
čijęs dėl kelio važiuoti. Poli
cija nužiūrėjo, bene bus su
žeistasis vyras tas pats, kurį 
DeGroff pašovė. Jo vardas yra: 
Fred Willis, 1123 Ea3t I7th 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.

Gaisras padarė $50,000 
nuostolių

Kilo gaisras trobesy 60-04 
\Vesi Madison st. Nuostoliu 
padaryta apie $50,000.

Sudegė trys kūdikiai
Hodkins miestely moteris, 

Mary Matcyevicli, -mėgino už
kurti gazolino pečių. Liepsna 
pagavo jos drabužius. Užside
gė drabužiai ir jos stiliaus Jo
no, kuris stovėjo prie motinos.

Moteriškė sušuko pagel'bos. 
Jos vyras, kuris dirbinėjo skie
pe, užbėgo viršun, išnešė mo
terį laukan. Paskui sugrįžo ir 
išnešė sūnų.

Bet jau trečiu atveju įbėgti 
na man nebepavyko, nes lieps
na nepaprastu greitumu apėmė 
visa namų.

Liepsnose žuvo Mateyevi- 
chio trys kūdikiai: Mary — 5 
metų, Gertrūda — 3 metų ir 
Virginia 9 mėnesių.

Sudegęs trobėsis buvo me
dinis ir tik vieno aukšto.

Išgelbėtoji moteris ir sūnūs 
skaudžiai opdegę.

Northside susilauks 
greitai busų

Galvekarių kompanija norė
jo įvesti busų linijų tomis gat
vėmis, kuriomis gatvekariai ne
bėgioja. Basais manyta privež
ti prie gatvekarių, o jau čia 
publika, su gautais Ruse trans- 
feriais galėsianti važiuoti gat- 
vekariais toliau. Busų kompa
nija užprotestavo. Po ytin il
gų tasynių dabar Circuit teis
mas išnešė nuosprendį, leid
žiantį gatvekarių kompanijai 
įtaisyti busns, ir, reikia ma
nyti, busai greitai pasirodys.

Jūsų saugumui

Graboriai
> BUTKUS

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musu patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuemut 
esti sąžiningai ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui įkyria.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

----- o*—

J. Lulevich
Lietuvis Grabelius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. ModerniSka 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, UI.
Tel. Victory 1116

Akių Gydytojai
Pastaba: Maao ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

DR. VAITUSH, . D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali 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--------

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St Chicago. III

Res. tel. Vau Bureu 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 296, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pistu — - o--------

Įvairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenaa 

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

Rez. Telephone Plaza 8201

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas Jigas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rečiai

Nušovė gelžkelio vagilį, 
• kitą sužeidė

(U'lžkelio detektyvas A. W. 
DeGroff pastebėjo du vyrus, 
kurie mėgino atplėšti vagono 
duris. Ih'Groff, sakosi, palie
pęs vyrams pasiduoti. Bet šie 
užpuolę ji. Imtinose jam pa
vykę pašauti vienų. Pašauta
sis nusiraitojęs iki automobi
lio ir nuvažiavęs. Gi DeGrofi 
tuomet peršovęs imtynėse ki
tų. Kokiam pusvalandžiui pra
slinkus, lapo suimtas vyras li
goninėje, kur jis prašė pagel
bės. žmogus sakėsi, kad ji pa-

Policijos komisionierius, Wm. 
F. Bussell, paskutiniame poli
cijos departamento bjuletene, 
duoda tokių patarimų cliicagie- 
čiams:

Biznio firmos ir pirkliai yra 
įspėjami, kad jie Įsakytų pa
siuntiniams ir paketų išvežio- 
tojams, idant šie atiduotų siun
tinius lik tiems asmenims, ku
rių vardas yra nurodytas.

Daug vagysčių pasilaiko dėl 
pasiuntinių' neatsargumo arba 
nepaisymo.

{gundykite pasiuntinius, kad 
jie dabotųsi nepažįstamų žmo
nių, kurie slankioja koridoriuo
se apartmentinių trobesių arba 
biznio įstaigų, arba- kurie pa
sisiūlo: “aš paimsiu” ir tam 
panašiai.

Delei neatsargumo selsmanų, 
daktarų, teatrų lankytojų ir ki
tų žmonių, kurie palieka, ne
paisydami kur, čemodanus, ry
šulius etc., vagiliai piauną tur
tinga derlių.

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

Suite 1615

Tel. Harrison 1950

Kodėl tas neramus, nervuotas, 
“pavargęs” jautimasis? Jus ser
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. Tai tokis 
yra mano būdas, kurį aš išmokau 
1906 m. Berlino universitete ir 
kurio nuo to laiko aš laikaus su 
nepaprastomis pasekmėmis.

VALANDOS:

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

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

Garsinkites Naujienose

PRANEŠIMAI
Naujienų npuikos nauja serija 

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

— Sekretorius T. Rypkevičia.

.laimu Lietuviu Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susirin
kimų penktadieny, lapkričio 1 dieną, 
7:30 v. v., Chicagos lietuvių Audi
torium, 3133 So. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randasi daug svarbių reikalų aptar
ti. N. rast. S. Kunevičius.

PETRAS GREVIŠKIS

Draugiška vakarienė su programų 
rengia Liet. Tautiška parapija, lap
kričio 3 d., 1929 m., parapijos svet,. 
3501 S. Union Avė. Po vakarienei 
šokiai.

Roseland. Spalio 31 d., 7:30 vai. 
vakare, K. Strumilos svetainėje, 158 
E. 107 St. įvyks Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės direktorių susi
rinkimas. Šiame susirinkime bus 
visokių raportų ir pranešimų. Taipgi 
bus svarstoma prisirengimai prie šė- 
rininkų susirinkimo. Visi direktoriai 
atsilankykite paskirtu laiku, S. Šim
kus ir Rendževičius kviečiami j di
rektorių susirinkimą, nes turime 
svarbų reikalą. Šėrininkai, kurie 
I ersikelėte kitur gyventi, priduokit 
antrašą sekretoriui.

J. Tamašauskas, sekretorius

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 13 dieną, 1929 m., su- 
laukęs 22 m. amžiaus, gimęs 
Chicagoje. Patiko dideliame 
nuliudime motinėlę Kostanciją, 
patėvį Raymond Dugnas, seserį 
Eleonorą ir švogerį Bob Moore 
ir gimines. K imas pašarvotas 
randasi šv. Kazimiero kapinė
se, koplyčioje.

Pamaldos įvyks šeštadienyj, 
lapkričio 2 d., 7:30 vai. ryto St. 
David bažnyčioje, 32nd ir So. 
Emerald Avė., o po pamaldų 2 
vai po piet kūnas bus perkel
tas j nuosavą koplyčią šv. Ka
zimiero kapinėse.

Visi A. A. Petro Greviškio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti pamaldose ir kūno per
kėlime.

Nubudę liekame,
Motina, Patėvis, Sesuo, 
Švogeris ir Giminės.

320G S., Emerald Avė.

spalio 29 dieną, 2 valandą ryte, 
1929 m., sulaukus apie 70 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Airiogalos miestely. Išgyveno 
Amerikoj 52 metu. Paliko di
deliame nubudime vyrą Jurgį 
Adomaitį, vieną dukterį Juze- 
finą, žentą Stanciką, vieną pus
seserę Zigmantienę. ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuves įvyks penktadie
ny, lapkričio 1 dieną, 9:30 vai. 
ryte iš koplyčios į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Anelės Adomaitie
nės giminės? draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Žentas 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis, 'Tel. Boule
vard 4139.

138 E. 110 St.

Lietuvių Audėjų Draugijos mėne
sinis susirinkimas įvyks, ketvirtadie
ny, spalio 31 d., 8 v. v., Gage Parko 
svet., 55 St. ir VVcstern Avė. Visos 
narės yra kviečiamos dalyvauti.

Kviečia Valdyba.

North Side Bijūnėlio Choro dainų 
pamokos įvyks ketvirtadienyj, Spalio 
3,1 d., 6 vai. vak., Humboldt Parko 
svet. Prašome kuodaugiausia jaunuo
lių dalyvauti pamokose. B. S.

Liet. J.initorių Kliubas rengia va
karienę, šeštadieny, lapkričio 2 d., 9 
vai. vak., Universal Club House, 814 
\V. 33 St. Vakarienė bus 11 vai. vak. 
Bus kalbų, muzika ir žaismės. No
rintieji dalyvauti praneškite iki penk
tadienio vakaro telefonu Hyde Park 
8348. Kviečia Kliubo Komitetas.

Lietuvių Moterų Verpimo ir Audi
mo draugija dėl Pasaulinės Parodos 
susirinkimas įvyks šį vakarą, 8 vai. 
vak., Gage Park svet., 55th ir West- 
i'rn Avė. Visos narės malonėkite su
sirinkti ant šio susirinkimo.

Kviečia Valdyba.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas rengia vakarienę lap
aičio 3 d., 1929, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, abiejose mažose svetai
nėse, su gardžiais valgiais ir puikia 
nuzika. Taigi narių pareiga atsilan
kyti visiems skaitlingai ir atsivesti 
večiu, kurie draugiškai - pasivakarie- 
liausime ir pasilinksmisime. Pradžia 
’ v. v., įžanga $1.00 ypatai.

Rengimo Komitetas.

Vincentas Girjotas
Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 28 dieną, 7:30 va

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

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, lapkričio 1 dieną, 8 vai. 
ryte, iš namų į 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, 

Švogeriai ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis Tel. Yards 

1741.

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamaotojas
2814 W. 23rd PI. 

Chicago, IU.
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
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

ŽMOGAUS 
<IFa AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Re?. 2859 S. Leavitt St.. Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti ------- -o-------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. V EŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaud Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL. ........ -O ....... -

Dr. J. W. Beaudette
VIR8UJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė, 
VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 Ud 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet 

Telefonas Canal 8464

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 40 CL

Telefonas
Cicero 8724

Canal 0084

Dr. K. NURKAITIS
Optometristas.

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

............   ■■■ n

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Milvvaukce Avense, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayettu 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyrišku, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8102 S. Halsted Stn Chicago 
arti 31st Street

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

■ i -1-- ■ 1 ■' —
Advokatai

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St 
VALANDOS:

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8328 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1819..
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

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

Phone Lafayette 6820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandasru. draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO, ILL.

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
8464 South Halsted Street

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

Rez. 8261 South WaU*M Street

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 Z • 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Ufayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS'

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Akiu Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakarė 
Nedėlioj nuo 16 iki 1 

3265 So. Halsted St.

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. Maplcwood Avė. 

Telefonas Republic 7868
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

—....  - . i1 ■ " 1 ............ -

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 769U

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory D562

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

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

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

» e
Res. 6690 South Arteslan Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Įvairys Gydytoj ai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo 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 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 8119 
Rezidencijos telefonai •

South Shore 2238 ar Randolpfi 6800

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. )

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

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjs
Room 1592

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

-Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-8

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienu 

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.

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.
—u---- > . ----- .. I 1

Phone Franklin 2468

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 Ud 9 vaL 7 
. Phone Bouluvard 8697 

3315 So. Halsted Street
................  -H

Telephone Central 6926 I

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 Nnrth T^aSalle Street r 1 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Uocal Office: 1900 8. Union Av* 

Tel. Roosevelt 8710
VaL nuo 6 iki 9 vai. vak. . J
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ČIKAGA narna, užlipa j antrą ar trečių 
' , aukštų, nulipa žemyn ir vėl ei-
~ ... . na šalygatviu. Taip daręs iŠ pa-Kai kas iš čikagHĮs prae.t.es ir iQ vnikAtinėtj t.

dabarties, Čikaga lipa iŠ dumblo

Jau 1836 melais Čikagos tė
tušiai mėgino užpilti kai ku
rias balas, kur varlės koncer
tuodavo “Better go round, better 
go round!” Ir pilė. Vėliau mė
gino gręsti gatves akmenimis. 
Jie nugrimzdavo.

Pagalios atėjo laikas, kad tėtu
šiai ir visi gyventojai susidūrė 
su dar opesnia problema. Jaut
rus skaitytojas arba skaitytoja 
atleis, tikiu, jei pasakysiu, kad 
ne tik paršiukai ir vištukai, jau 
nekalbant apie veršius ir meitė
lius, mina mėšlą, bet ir žmonės. 
Ir prieš Čikagą, kurios gyven
tojų skaičius pasiekė keletą de- 
sėtkų tūkstančių, kilo klausi
mas: kaip ir kur srutom nuota
kos padaryti?

Inžinieriai išsprendė, 
reikia kelti gatvės, reikia 
namai bent kokia dvylika 
aukštin.

Namai pasinėrė
Gatvės pasikėlė — jei no vi

sur, tai daugumoj vietų. O kaip 
su namais ,kaip su trobesiais? 
Jie išrodė paskendę, nutūpę ža
liuose sodnuose. Kaimynai ne
galėjo matyti vieni kitų per gat
vę. Reikia pasakyti, kad tokių 
liekanų ir šiandie Čikagoje dar 
užtiksi m. Pa imkime vadinamų 
VVostsidę kaipo pavyzdį — Lea- 
vitt ir 22, 23, 24 gatvių apielin- 
kėje. čia kai kurie namai išro
do paskendę dar ir šiandie.

Skiepus budavoja

Pir-

(.'atvės keliamos

Kad išlipti aukštyn, Čikagos 
gyventojai ėmė statyti ant vir- 

[šaus savo namų antrą aukštą, 
i O pirmasis pasidarydavo kaip 

. ?. I koks beismantas.
Kiti vėl keldavo savo namus 

aukštyn. Prasidėjo darbas lipi-
Kiti vėl keldavo savo namus

1856 metais miesto taryba 
priėmė patvarkymų kelti gat
ves aukštin. Apie tų laikų iška
sta, tiksliau pasakius, išvalyta 
upė. ’ Gauta nemažai dumblo, 
kuris versta į gatves. Naudota 
kitokie atmatai gatvėms kelti. 
Bet iškelti vienu pasimojimu 
buvo negalima. Taigi Čikagos 
gatvės pasidarė panašios, saky
siu, Žemaitijos Kalvarijai — 
čia kalnelis, ten slėnis, čia vėl 
kalnelis.

Juokdariai pasakojo ir rašė, 
Čikagos gyventojas, nuvy- 
New Yorkan, negalėdavęs 
lygiu to miesto šalygatviu. 
girdi, paeis kiek, ir bėga į

kad

eiti
Jis,

mo -— pavalus, sunkus darbas. 
Čikaga, galima sakyti, kėlė save 
aukštyn už čebatų

George Pullman

aulų ausu-

pasirodo
nežino PulI-Kas iš čikagiečių 

mano miestelio? Kas nežino ar 
negirdėjo apie didžiausias ša
pas, kur dirbama miegamieji 
vagonai
nai”? Pradžių šioms dirbtuvėms 
ir visam Pullmano miesteliui pa
daręs George Pullman. 
pasirodė 
laiku.

vadiuami “Pullma-

Jisai
Čikagoje kalbamuoju

Čikaga lipo ankštyn, 
buvo daryti su biznio

Well, 
Bet kas 
įstaigomis? Kaip iškelti mūri
nius namus?

George Pullman parodė. Auk
ščiausias anų laikų trobėsis — 
Čikagos “skyseraper” — buvo 
viešbutis. Jis vadinosi Tre- 
mont Houso. Turėjo net ketu- 
rius aukštus! žmonės stebėjo
si trobesio aukštumu.

Bet štai gatvė iškelta,
masis trobesio aukštas “nusme
go žemyn”. Iškelti? Ale kaip 
iškelsi, jei trobesis iš plytų?

George Pullman apsiėmė iš
kelti. Jis užtikrino, kad nei 
vienas langas neišbyrės, nei vie
na plyta nesuhiš.

George nusamdė 1,200 darbi
ninkų. Užsakė nukalti 5,000 
sriubų. Na, pagal duotą ženklą, 
visi 1,200 vyrų pasuko šriubus 
ketvirtadalį rato. Duota antras 
ženklas — ir vėl ketvirtadalis 
rato. Ir pradėjo didžiausias Či
kagos trobesis kilti aukštyn — 
povai, bet nepaliaujamai. O kai 
iškilo, tai padėta pamatas ir 
sklypas.

Na. ir prasidėjo muro kėlimas 
aukštyn. George Pulman gi pa
darė pradžią savo karjerai, o 
taipgi, ateityje, kovoms su dar
bininkais, streikų laužimui, ske- 
bams, etc., etc. 'Bet apie tai vė
liau. —čikagietis.

Lietuvių bylos 
teismuose

priešMargaret Y. Newman 
Chicago Tr. Co., Wladislaw Gra- 
bowski, Barbaro Urbutis ir ki
tus, bylos Nr. B-90178, Circuit 
crt., Byla uždaryti trust dydą 
sumoj $5,000.

Betty Tomis prieš Paul Miko, 
bylos Nr. B190179, Circuit crt.. 
byla dėl $10,000.

Anthony Wilkes prieš Frank 
VVilkolele, John ir Auna Jasins- 
ki ir kitus, bylos Nr. 190195, 
Circuit crt.. byla dėl partnerys-

NAUJIENOS, Chicago, ui.
— .......-1—....... ..........—————.—.——.—.—,———

QC rūpinasi ant vietos, WashingtoneJ
1J11U&vfJul Lcto Ypač didelės pagelbos būna reikalin

gi ex-kareiviai išgavime kompensaci
jos, pensijos, ar pašalpos.

Prašant to biuro pagelbos, reikia 
adresuoti: Congresman Ruth Hanna 
McCormick, House of Representati- 

p ves, Washington, D. C.
šiuomi pranešu gerbiamai 

Chicagos lietuvių visuomenei, 
jog lašiniai ir kitokie mėsos 
produktai atėjo iš Lietuvos. 
Todėl 
kurie 
pirkti 
vos.

Ketvirtadienis sp. 31, 1929

CLASSIFIED ADS
.Lašiniai iš Lietuvos Financial

Finansai-Paskolos

ii

tamstos esate kviečiami, 
mylite, atvykti 
gardžios mėsos

ir pasi- 
iš Lietu-

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

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ir sumanų* vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

| Taip pat galėsite gauti iš 
Lietuvos įvairios rųšies labai 
skanių Birutes .saldainių, gin
taro karolių, brasletų. špilkų ir 
kitokių dalykų. Užlaikau taip
gi saldžio medąus ir gardžių 
grybų. KraUtUVė kasdien atda-l SpedaU«ta» gydyme chroniškų ir naujų 11- .. f , 1 ,T ». ru. Jei kiti negalėjo Jumis iėgydytl, atšilau-ra iki 9 vai. vakaro. Nedehomis ^tp^ -nane. Mano pilnas ISegzaminavl-

I trinti Q f i oria ilitill Ttlzpfl liorn j p jpj flYąOl®

jums sugryft. Ei- 
. kuris neklaus Jūsų 

____ _____la, bet pats pasakys 
po galutino iScgzaminavlmo—kas Jums yra.

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

Kambaryj 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvtn ki 1 no nietų.----------o----------

* * "I mns atidengs jūsų tikrą ligąnnn 10 vai iki 4 no nipfii Vi-' hn8,u iUfl gydyti, sveikata ji nuo iv vai. iki i po pietų, vi klt pn8 tlkr(l Bpoclfti)8ta, kur 
sus kviečiu atsilankyti. 'kur lr- kaH Jųme 8k-

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

Chicago, 111.
Tel Victory 6122

(Apg.) Ofiso 
pietų, 

lioi

1

S't.

TK)

Taksai
UŽ 1928 metus Bridgeporto apie- 

linkėjė, nuo upes iki 39-tos gatves 
ir nuo State jki Crawford Avė.

Ix)o Karbauskis, buvęs assesoriaus 
padėjėjas, praneša, kad jus turite 
t k tris dienas sužinojimui apie savo 
taksus šioje apielinkėje. Ateikite j 
p. Novvaczyk raštinę, 2895 Archer 
Avė., dieną ar vakare, atsinešdami 
kartu savo senąją taksų bilą ir p. 
Karbauskis pagelbės jums sužinoti 
šių metų taksus.

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 į 
trumpą laiką, die
nomis ar vakarais.

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas. ♦

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

HUTU HANNA McCORMICK NAU
JAS PATARNAVIMO BIURAS

Musical Instruments

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

8213 Cottage Grove Avė.

------ O-------
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 
grojiklį pianą už $85, įskaitant 
suolelį ir roles. Cash ar išmo
kėjimais.

1418 No. Wood St.
Kreipkitės į Radio sankrovų

Miscellaneous
įvairus

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus _ _______
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
VVabash 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 geriausiu būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Help VVanted—Femaie
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
vaikus ir truputį padirbėti apie na
mus. Virti nereikės. Atsišaukite pas 
Freedmajis Restaurant 818 W. 14 St.

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 perinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pieti^.

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

Tel. Victory 3486

Business (Jhances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis išdirptas per daug metų, 
viskas geram stovy, nebrangiai, 1605 
So. Paulina St.'

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

• PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa. Darbo užtenkamai visados.* 
655 W. 18 St.CL ASSIFIED ADS.j

“Jeigu jus turite draugą ar kaimi- 
ną, kuris turi šiokių tokių reikalų 
Washingtone, jis neprivalo nusimin
ti, kaip kad būdavo praeity”, pareiš
kė Mrs. Ruth Hanna McCormick 
grupei svetimtaučių atstovų. Būda
ma jauna mergaitė ji buvo sekreto
rė savo tėvui senatoriui Mark Man
iui, artimam draugui ir patarėjui 
prez, McKinley. .lis suorganizavo tam 
tikrą biurų patarnauti savo valstijos 
piliečiams. Nežiūrint kokiu reikalu 
buvo kreipiamąsi, jis buvo atliekamas 
ir greitai pasiunčiamas atsakymas. 
Jai ir teko tą biurą vesti.

Vėliau, kada ji nuvyko i Wash- 
ingtopą jau kaipo . senatoriaus Mc
Cormick žmona, ji vėl suorganizavo 
ir vedė panašų biurą.

Kada pereitais metais ji tapo iš
rinkta kongresan, ji vėl suorganizavo 
panašų biurą, kur kiekvienas pilietis 
galėjo gauti reikiamos pagelbos rei
kaluose su valdžia. O tų mažų rei
kalėlių yra daugybe, kurių pats žmo
gus, be vietinių žmonių pagelbos gal 
ir negalėtų atlikti, štai reikia gau
ti leidimas laikinam įvažiavimui, j 
reikia pratęsti pasą, reikia atitaisyti 
taksus, reikia atidėti deportavimą. 
Tokius reikalus sunku atlikti namie 
ir labai gerai būna kai jais kas nors

24 mėnesiai išmokėjimui

Mes kalbam lietuviškai.

A. BLACKSTONE

PLUMBING2733

B06O

36oe

2960 2606 184 North Halsted St.

Dmumniiiiima,

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

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

750 West
31st St.

“Hard to Get”

Business Service
Biznio Patarnavimas

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

2733

Alice Wildzius prieš Leonų 
Murphy, bylos Nr. 507424, Su- 
perior crt., byla dėl $10,000.

John Bernotas prieš Cora 
Bernotas, bylos Nr. BĮ90222, 
Circuit crt.. divorsas,

Auna G. Cartan prieš Chica- 
go Co. Ry. Co., bylos Nr. B190- 
232, Circuit crt., byla dėl $5,000.

Eleonor Gillis prieš Julian 
Gillis, bylos Nr. 507527, Supę- 
rior crt., prašo atskiro užlaiky
mo.

Chas Valvvero prieš John Jo
kantas, bylos Nr. B190381, Cir
cuit crt.

Anna Rudnicki prieš Michael 
Rudnicki, bylos Nr. 507627, Su- 
perior crt., divorsas.

Helen Witkowski prieš Anton 
Witkowski. bylos Nr. 507628, 
Superior crt., divorsas.

J. S. RAMANCIONIS
Buvę, vedSjae B ridKfiport Paintlng 

&. Hardvrare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER
Painters & Decoratora

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

T«I. Victorv 7261
———i—----- -

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namui mažu* Ir dideliu*. 
faipRi taikau senu*. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas, 
tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riausi darba

Grei- 
stogus visokios rųšies 
bile kur. Dykai ap- 
. Mes atliekame ge- 

mieste. Kedzie 8463.

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

Mes įvesime į jūsų namų 
apšildymų ir įdėsime 

plumbingų

Nereikia nieko įmokėti. 
Nepraleiskit šios progos! Seredoj ir Ketverge 

Spalio 30 ir 31

AND HEATING 
SUPPLIES

3 SM. SKURINI8 seklyčios ‘setas $7.50, 
Kasiniai pečiai $5, Dreseriai $6, Lovos $2, 
Daybeds $5. Kaurai $10, Aisbaksiai $5, Vir
tuvės kabinetai, virtuvės setai. Valgomojo 
kamb. setai.

GAUGER,
1 E. (sint st.. St. Lawrene6,

PARSIDUODA bučernė, išdirbtas 
biznis. Gera proga. Turiu greit 
parduoti. Ateikite ir persitikrin
kite. Pašaukite Victory 9656.

2733 Sporto suknelė. Galima siūdinti iš byle vienos spalvos materijos. 
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2960 Mažai panelei suknele ir apsiaustas. Labai tinka rudeniui. Su
kirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus.

2606 Suaugusiai moterei ploninanti jos figūrą suknelė. Galima siūdin
ti iš byle materijos. Vienos spalvos ar margos materijos. Sukirptos mie
ros 16, 18, 36, 38, 40, 42 ir 46 colių per krutinę.

Kampas raudonu frontu.

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
Pabudavosime ir finansuosime, 

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

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

t Tel. Randolph 8780

kaipo

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)

Financial
Finansai-Paskolos

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

GROSF]RNĖ ir delicatessen krau
tuve sferoje vietoje, visokiu tautų 
upK’y venta; gyvenimui Ranabariai 
pakaly; man kainavo $1500, parduo- 
siu už $750 iš priežasties ligos, 
John Blythe, 8856 S. Cottage Grove.

PARDUODU grosernę labai geroj 
vietoj. (Pardavimo priežastis, esu vie
na pati našlė moteris, 4634 South 
Wallacfe St. Phone Boulevard 1233.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

PARSIDUODA Butcher Ice ma- 
chine ir bučerio Ice Box 8x12, 2 me
tų senumo; labai pigiai. 5256 Prin- 
centon Avė.

Automobiles
$800
$275
$500
$250

Ford coupe .................................. — $400
Ford Roadster ................................... $400
Auburn Roadster ......   — $550
MeDERMOTT MOTOR SALES CO.

Triangle 9330

’*.!8 Buick 5 pas. »?<lan _ 
'20 Paiffn Sedan <> ratai . 
'29 Eh»cx Sedan .....
1927 Na»h Coach apeeial 
’29 “ ' 
'29 
•28
7130 S. Halsted St..

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

liausiais pagerinimais. Pas

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

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

280 AKRŲ, medžiais apaugę. Del 
investmento. 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000. $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašy
kite dėl platesnių žinių. Agentai ne
silankys pas jus. NAUJIENOS, Box 
1 137, 1739 So. Halsted St.

Exchange—Mainai

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė
Tel. Lafayette 2082

IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 
kampinis muro bungalovv, mainysiu 
j bučernę, restorantą, seną namą, 
coftages, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirmą jmokčjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Personai
Asmenų Ieško

Norint gauti vienų ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą b lankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymžti mierą Ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

NAUJIENOS Pattera Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, HI.
Čia Įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ----------- —
Mieros ___ _________ per krutinu

(Adresai)

Naujieną: Pattetn Depf., 1739 So.
Salstad St., Chicago, 111.

(Mlertas ir valit.)

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

J. NAMON & CO.
Mortgage Bankers & Real Estate Inv. 

2418 W. Marųuette Road, 
arti Westem Avė. Tel. Grovehill 1038

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.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mCnesinž- 
mis mokestimis. 

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marahfield Ava. 
r'- ■■■■ » 1 ■ ■ ■■ .......—

Paskolos suteikiama 
j viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
, INVESTMENT

CORPORATION
1 Kapitalas $500,000.00 

______________ 3804 So. Kedzie Avė. 
4556 So. Rockwell St, Chic.to._III. 6738-6716

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

dalyvaujant
Dorothy Mackail, Luise Fa

zenda. Charles Dclaney
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
“The Lion’s Roar”
Kalbančios žinios

Phone Virginia 20 5 4 .

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildome visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084
V a m u S taty m o. ą 

* A uN1 RAK TORIUS S

ir

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

Situation VVanted
Darbo Ježko

IEŠKAU- darbo prie namų ar prie 
vaikų, esu patyrus tame darbe. P. 
Mikalauska, 5647 S. Rockvvell St., 
Tel. Prospect 6501.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia______

GRAINDERIŲ reikia dirbti ant 
šlapių tekilų. Whitaker Mfg. Co., 
5723 W. 65th St. Imkite 63 St. gat- 
vekarį j Clearing.

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.

REIKALINGAS viršininkas. Krik
ščionis, su kapitalu, asmeningumu ir 
išvaizda gali gauti dalj pelningo biz
nio, 
gas. 
rius, pripratęs 
kalų ir tvark 
1739 | “ ‘

kuris parodė nepaprastas pro- 
Turi būti gerai patyręs biznie

ms prie vedimo ofiso rei- 
:ymo pinigų. Naujienos, 

So. Halsted St. Box 1138.

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

REIKALINGAS kriaučius prie mo
teriškų drapanų. Kreipkitės tuojaus 
Arlauckas ir Zakaras, 4837 W. 14 
St., Cicero 1863.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
2 augštų namas, 4 ir 4 kambarių, 

elektra jr toiletai viduje, prie 1901 
S. Ruble St. Galite tuojaus krausty
tis. $500 cash ar lobas, likusieji 
lengvais išmokėjimais.

Savininkas
1829 Blue Jriand Av*»

prae.t.es



