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Lašinių Skutimo Lenkų seimas tapo ati 
dėtas mėnesiui laiko

Byla Kaune
Lašinių bylos kilimo1',1.12) ''."'į A«lin;kas ę . Zinoje, kokius lupini!

istorija
kokius lašinius 

s-ga stato ir sąmoningai pri
ėmę.

Rašo Naujienų korespondentas į Kaip matome, kaltinami žy- 
P r a n ė s B' r o 1 i s mus žmonės. Jų nusikaltimams 

apginti, pasamdyti žymus ad
vokatai: prof. Beleckinas, prof.

adv. Nor- 
š viso — 
liudininkų 
Byla, ži- 

porą savai-

VAKSl VA, lapkr. .). Mi
nisteris pirmininkas Svitalskis 
šiandie vienuolikta valanda ry- 

; to atvyko į seimo rūmus ir 
seimo pirmininkui Dašynskiui 

visi įteikė prezidento Moscickio de- 
ukin., kretą, kuriuo seimo sesija ati

dedama trims dešimtims dienų.

[Tęsimas]
KAUNAS, spalių 1<

Šis laiškas sukėlė tikrą pra- j gelevjčius i 
garišką audrą. Nors čia paini-! astuoni 
nėtos lik trys pavardės — Juo
zas Ruškys, Josiukas ir Del
tuva — bet visa amerikoniškų 
lašiniu skutimo aferos kompa
nija, pajutus, kad čia gal iškil
ti visa “istorija” ir kad lit* la- 

kriminalu,

vandeniu
Puolė ią

visaip
šokinėti.
Rutkauskėlį, 
žadėjo iš vietos pa-

šiniai gal pasmirsti 
pradėjo l> 
gioti ir k 
apipilti 
vargša J. 
jį gązdino
šalinti, nubausti, bet .nieko ne
pešę nusiramino. Pasinaudoda
mi tais apie lašinių skutimą 
‘'paskalais“ kaikurie pažanges
nieji laikraščiai, nors netiesiai.; 
nors jumoristiškai-alegoriškai, 
pradėjo lasyti. “Lietuvos Ži
nios” tuomet buvęs Seimo na
riu Josiukas, rodos, buvo pa
traukęs atsakomybėn už “šmei
žtą”. Bet kaip paskui iškilo tar
dymas ir byla, tai ir tas Jo- 
siuko skundas nuėjo ant šuns 
uodegos.

Galų gale vargais negalais I 
tais “lašiniais ’ susidomėjo auk- i 
šiosios Lietuvos teisingumo sie
ros ir pradėjo neva tardymą. 
Sakau dėlto “neva”, kad tr.s 
labai lėtai ir, kaip pamatysime 
iš bylos eigos, labai ilgai tęsė
si. Galų gale lašinių aferos kai-> 
liniukai tapo suimti ir kalėj:-j 
man sukišti, kurie už didelius 
užstatus tapo paleisti. Ir štai 
dabai* turime bylą, keistą, in- 
domią, pikantišką “1 
limo” bylą...

KALTINAMIEJI

ius, pris. 
ir kiti, i 

advokatai, 
iškviesta virš šimto, 
neina, tęsis apie 
čiu.

Susipažinkime

Tam tikromis 
Liet. Ukin. s-gai

su byla.

sutartimis, 
buvo paves-

Du “plečkaitininkai” 
tapę suimti Vievy

Atvykę iš Vilniau.? karininkę 
‘Ramovės’ ir kriminalinės po
licijos bombarduoti

<SHINGTON, D. C., lapk. 
[Lietuvos Pasiuntinybės 
__ i , telegrama, Naujie-

Elta praneša: Lap-

Praloto K. Olšausko BylaTrys tarnautojai užmu
šti traukinių kolizijoj

[Pacltto and Atlantic Photo]

Grafo Karolyj žmona, kuri 
kartu su savo vyru gavo leidi
mą atvykti i Ameriką.

VIENA, Austrija, lapkr. 5. 
— Kelionėj i Steinbruacką eks
presinis 
nys
traukiniu, 
nio 
nas

KAUNAS, spalių 14. [“L. ž.”]
P. Leonas toliau bekalbėda

mas iškėlęs visus praloto Ol
šausko nuopelnus “Saulės” 
dr-jai, švietimui, katalikų baž- 

Leonas pasakęs, kad

aliuziją: jei jauna graži tarnai
tė šluoja kunigo kambarį ir klo
ja jam lovą, tai ji gali ir lovoj 
atsidurti. Ir iniciatyva galinti 
kilti iš vyriškio pusės. Bet kal- 

i v. . t , , ulbant apie Ustjanauskienės irnyciai. Leonas pasakęs, kad , . * . 2 . .. . . . .. . i praloto Olšausko santykius rei-praloto Olšausko švietimas bu-!J^ ..... , 4. , j K.
vęs vienašališkas’, subjektyvus, 
bet vis dėlto esą daug verčiau 
subjektyviai žmones šviesti, ne
gu juos palikti tamsumoj. Ei
nant p. Leono žodžiais, praloto 
Olšausko visuomeniški nuopel
nai esą gana dideli. 

Sako, kai Leonas 
pralotą Olšauską garbinti, tai 
jo, praloto Olšausko šeiminiu 
pradėjus graudžiai verkti, i 
iššaukta liudininke ir turi tei
ses saloj būti).

Paskui prof. Leonas kalbėjo 
apie tai, kaip pralotas Olšaus
kas būdamas labdaringose drau
gijose šelpdavo vargdienius i* ’ 
beturčius.

O niekam nevertas esąs daly
kas ką nors svetimais pinigais 

... jr_„r____ _ ,___ , .... šelpti. Jei iš savo kišenės, kiek
bitiniu įsakymu nesikauti ir ne-1 nori tiek duodi, o visuomeniš- 
vartoli ginklo ne prieš bet ku
rio, kad ir nedraugingiausio, 
krašto ginkluotas jėgas.

Grafas Holsteinas betgi pa
taria, kad jo pasiūlymas butų 
pavestas visuotiniam 
piliečių balsavimui, ir 
ias, jei už jį pasisakys ne 
žiąu kaip 50 nuoš. visų 

; Hictojų.

vakar susidurt’ su 
Ekspresinio 

mašinistas, pečkurys 
konduktorius buvo

trauki- 
prekių 
t rauki- 
ir vie- 
užmu-

Siūlo Danijai visai 
nusiginkluoti

Konservatorių vadas siūlo pa
naikinti danų kariuomenę ir

• kia pasakyti, kad iniciatyva ki
lus ne iš praloto Olšausko, bet 
iš Ustjanauskienės.

Kur tai matyta sakąs p. 
Leonas jauna skaisti mergi
na apsigyvena pas jauną kuni
gą Olšauską ir visą laiką jį gun- 

pradėjęs ( ^°*
Kai tik Ustjanauskienė pra- 

lotą Olšauską sugundžius, tuo- 
zjį jau pradėjus jam statyti dide

lius medžiaginius ir seksualinius 
i reikalavimus. Stasė visą amžių 
gundžius pralotą Olšauską ir vi
są amžių jį šantažavus.

Nepaprasta gundytoja
Stase sugundžius ne tik pra

lotą Olšauską ir jos sugundytas 
jis sulaužęs celibatą, bet ji iš
vedus iš kelio ir II. Ustjanaus- 
ką, nes jis metęs šeimą ir mė
ginęs su ja susivesti.

Toj srity, •— p. Leono many
mu, — Ustjanauskienė turėjus 
turėti nepaprastų gabumų, nes 
ji suviliojus ne paprastą kuni- 

I gą, bet kunigą akademiką.
Ustjanauskienė susilaukus iš 

j praloto Olšausko vaiko, bet ar 
; kaltas esąs pralotas Olšauskas, 
jei Ustjanauskienė vaiko norė
jus? Ir paskui pralotas Ol
šauskas kas mėnesį Ustjanaus- 
klen'ei mokėjęs alimentų po 
50 6C rub.

Prokuroro ir ei vii. ieškovo 
esą stengiamasi kuo ryškiausiai 
įrodyti, kad pralotas Olšauskas 

Į mokėjęs alimentus, bet jei įro- 
jdoma, kad iš tikrųjų alimentus 
; mokėjo, tai tas tik rodąs aukš- 
' tą praloto Olšausko moralę. Jei 
I pralotas Olšauskas savo vaiku 
> rūpinąsis, tai esanti jo dorybė, 
(be nenusikaltimas. Ar kaltina
mas bent vienas tėvas esąs už 
tai, kad jis rūpinąsis savo vai- 

jkaiš?! Negalima esą už tai kal
tinti ir praloto Olšausko.

Pralotas Olšauskas norėjęs iš 
Ustjanauskienė pasi-,savo vaiko padaryti žmogų, ge- 

kad pralotas rai išauklėti ir tuo tikslu gabe- 
Amerikon. Ir 

n.« j| tas viskas rodą tik praloto O!-
Kalbėdamas dėl kunigo celi- šausko kilnumą ir dorovingumą, 

bato, p. Leonas padaręs ir tokia (Bus daugiau)

KOPENHAGA, Danija, lapk. 
5. Grafas Benį Holstoin, 
konservatorių vadas, įnešė fol- 
kNinge (atstovų bute) suma
nymą, kad Danija visai nusi
ginkluotų. Jo pasiūlymu, armija 
ir laivynas turi bu t panaikin
ti, tvirtovės sugriautos, o ar
mijos ir laivyno fabrikai pa
versti išimtinai civilėmis labo
ratorijomis. Civilės policijos ir 
žandarmerijos tarnyba kad bu
tų praplėsta ir jurai, su spe-

, o. [ Ll€
1 Amerikai 
noras.] 
kričio antrą dieną policija su- 

’ , Vir-
šinską ir Biclauską, kurie, at
vykę iš Vilniaus, buvo apsi
stoję Vievy. Juodu turėjo li
teratūrą, keturis revolverius,

la aprūpinti musu kariuomenę j (|u plakai tininku,
vietos (Lietuvos) gamybos la
šiniais ir kiauliniais taukai*. 
Už kilo lašinių sutaria mokėti 
>o 5,70 lit., bet ūkininkų s-gai
msiskurdus, kad vietos garny- granatų ir pragaro ma-

’ * lašinių sunku gauti ir kad)CS
ie b/angųs, intendentura 

!iko mokėti po 6,50 lit., bet 
dalė sąlygą, kad lašiniai bu
tų vietos gamybos. Ūkininkų 
3-ga pasižadėjo. Del aiškumo, 
?aminėsime, kad tuo laiku 
amerikoniškų lašinių kilg. kai
navo 1924 m 
n. 1 
1925 m. 
lašiniai 
m. 5,60 
rūkyti. I 
šiniai daug prastesni.

Ukin.’s-ga iš anksto gauda
vo pinigų užsakytiems laši
niams pirkti. Lašinių užpirki
mu rūpindavosi
Sergėjus Josiukas, ukin. s-gos 

veikėjas
ir Dovydas Frizinskas (žydas 

; prekybininkas). Įrašinių buda- 
; vo reikalinga pristatyti šim-

su-

.)

2,85—3 lit., 1925 
lit.; ukrainiški lašiniai

rinkoje kainavo 1925 
lit. sūdyti ir 6,15 lit. 

Be to amerikoniški la-

lašinių sku- tais tonip L • • į Įį intendenturos sandėlius, tai 
ūkininkų s-gos įgaliotiniai sa
kydavo, kad lašiniai yra Klai- 

1 pėdos krašto gamybos, rody
davo ir antspaudas Klaipėdos 
krašto skerdyklų.

Vieną kartą kariuomenės 
sandėlio valdininkas vyr. Įeit. 
Noreika

(pažymės ameiikoniškų 
spaudų inicialais “U. S.

bet antspaudos, matyti, 
išskustos ir jų vietoje padėtos

... Klaipėdos skerdyklų antspau-
buv. seimo narys ir ukin. |(|os> 

s-gos centr. vald. narys, 4) 
Bernardas Sakalauskas — buv. 
seimo narys ir ukin. s-gos 
centr. vald. narys bei preky
bos skyriaus direktorius, 5) J. 
Bergas — ūkio banko Mariam- 
polės skyriaus direktorius, 6) 
J. š’oblis — ukinink. s-gos 
Šiaulių apygardos pirmininkas, statyta komisijos pirmininkui 
/) J. Voleišis — tos pat apy- i pulkininkui Butkevičiui, kuris 
genies tarnautojas, 8) Serg. dalyvavo tikrinime atgabentų

nagrinėti antradienį,

šmugelio aferoje

Kariuomenės teisme ši 
pradėta 
spalių 15

Lašinių 
kaltinama dvylika asmenų: 1)
Fel. Mikšys — buv. seimo at
stovas ir ūkininkų s-gos cen
tro pirmininkas, 2) d r. Eliz. 
Draugelis buv. seimo narys 
ir kuri laiką pirmininkavęs 
ukin. s-gai, 3) Petras Josiukas

ant-

buvo

Vyr. Įeit. Noreika apie ta1' 
pranešė sandėlio viršininkui 
kapit. Deltuvai ir sakė susta- 
tysiąs aktą. Deltuva jį nura
mino pasakęs: “Tu nejsišok su 
savo aktais, žinok — tuos la
šinius stato valdančioji parti
ja”. Dvi paltys lašinių buvo pri

penios tarnautojas, i
Josiukas, 9) Dovidas Frizins- 
kis (žydas) abu ukinink. s-gos 
lašinių pristatytojai, 10) Pulk. 
Butkevičius, 11) kap. Deltuvos

siną.
Sulaikytieji prisipažino, kad 

jų atvykimo tikslas buvo išpla
tinti literatūrą, susprogdinti 
karininkų Romovę ir krimina
linės policijos įstaigą. Instruk
cijas ir pinigų gaudavo iš Pa
plausko.

[Del šio oficialiuos Lietuvos 
žinių agentūros pranešimo apie 
“ginkluotų plečkaitininkų” su
ėmimą skaitytojai ras Naujie
nų Redakcijos pastabą antrašte 
“Nauja provokacija ar tiesa?” 
redakciniuose straipsniuose, 1- 
lame puslapy.]

73 sovietu kaliniai 
<v » 

pabėgo iš Solovkų

Sūnūs nužudė savo 
sergančią motiną; 
jury jį išteisino

Teisme kaltinamasis atvirai >Xti- 
sipažino nušovęs motinų tik
slu padaryti galą jos kentė
jimams

krašto 
priim- 

ma-

Šaukia nepaprastą 
ADF konferenciją

Draguignane, tFfancijoj, ką 
iik pasibaigė Įdomi byla, kur j 
prisaikinlieji posėdininkai iš-l 
ieisino asmenį, kaltinamą, ir ji' 
)atį kaliu prisipažinusį, dėl nu-! 
sūdymo motinos. 

Kaltinamasai buvo jaunas 
vyras, Richard Corbatt. Cor- l()S 
bet t, kuris teisme pats save gy
nė, atvirai prisipažino, 
praeitą gegužės mėnesį 
vęs savo motiną. Molina, 
jis, sirgo vėžio liga ir baisiai 
kankinosi. Daktarai pripažinę, 
kad ji nebepagydoma, kad jo
kios pagalbos jai nebes 
negalėjęs ilgiau žiūrėti 
motina kankinasi, ir ryžęsis pa
daryti galą jos kentėjimams. 
Jis gerai suprantąs, kad nusi
kaltęs įstatymams, bet savo są-; K 

ižine jis jaučiąsis gerai pada-|Radi.O Žinifl <4])ic Angli 
ręs. Jis pasirengęs priimti bet i 

FranriinQ mietiniu-bausmę, kokią tik teis-; rrdiicijUk pdo |mag -ain paskirsįqs> jam n,e_
kai graso visuoti 

niu streiku

Trylika jų pasiekė Suomiją, ki- 
kelio-

organizavimo kampanijos pie 
tuose

ti 60, manoma, žuvo 
nėj snieguose

lapkr. įHEI.SINKIS, Suomiai, I
5. — Vakar į Suomiją atkly-j 
do trylika žmonių, sovietų Ru
sijos, kalinių, pabėgusių iš ka
lėjimo vienoj Baltosios juros 
saloj [Solovecko salose?].

Pabėgėliai, kuriuos užtiko 
suomių sargyba Suomijos-Ru- 
sijos sienoj, pasakoja, kad iš 
tos salos kartu pabėgę jų vi
so septyniasdešimt trys kali
niai, bet kiti šešiasdešimt vei
kiausia kelionėj per girias pa
klydę ir, galbūt, žuvę snie
guose.

\VASIIINGTONAS, lapkr. 5. 
Amerikos Darbo Federaci- 
pirmininkas Wm. Green 

išleido visų federacijos pri- 
ka(| klausančių nacionalinių ir in- 

nušo- ternacionalinių unijų vadams 
sakė * Pašaukimą suvažiuoti konfe- 
• • į re.ncijai Washingtone lapkričio

11 dieną. Tos nepaprastos dar
bo vadų konferencijos tikslas 

Jis!bus sutaisyti planus didelei dar- 
kaip ! liininkų organizavimo kampani

jai pietų valstijose, kur jie, ne-1 laiką, jį šantažavus, 
organizuoti, samdytojų yra be 

I galo išnaudojami

kus pinigus skirdamas visuomet 
susilauksi įtarimų, nepasitenki
nimo. Tų įtarinėjimų ir pralo
tas Olšauskas negalėjęs išveng
ti, pav., Voroneže.

Del prokuroro tvirtinimo, kad I 
pralotas Olšauskas esąs žiaurus,1 
šiurkštus p. Leonas girdėjęs, i 
kad ' teisiamasis buvęs tiktai' 
taupus ir nuoseklus.

Jei pilietis Antanas Smetona 
tarnaudamas Vilniaus* banke 
drožęs vienam žmogui jį įžeidu
siam ausin, ar tai busiąs žiau
rumas? Ar pralotas Olšauskas 
skeldamas savo brolienei žan- į 
dan esąs žiaurus? Ne, čia n 
žiaurumas, bet savo garbė 
ambicijos gynimas.

Kokia teise Ustjanauskienė re! 
' kaliavo iš praloto Olšausko 

pinigų
Kai dėl to, kad Ustjanauskie-1 

nė nuolat iš praloto Olšausko i 
reikalavus pinigų, tai Leonas’: 
išvedžiojęs, kad ji neturėjus nei; 
dorovinės, nei juridinės teisės 
iš praloto Olšausko pinigų rei
kalauti, 
naudodamo tuo, 
Olšauskas sulaužė celibatą, visą nęs jį užsienin,

j butų reikėję taip daryti, jeigu

jos karaliaus mirtį 
buvo perdėta

PARYŽIUS, lapkr. 5. Fran-
Lietuvos Žmonėms

(butų buvęs toks įstatymas, ku-|CUZų “Radio-Paris” stoties kon- 
ris leistų atsakingiems gydyto- cerįas užvakar buvo staigiai 

pcj Jams nebepagydomų ligonių i p2r(rauk(as įr skelbėjas prane
šė, kad Anglijos karalius Jur
gis miręs širdies liga.

Kelioms minutėms praslin-

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.

PARYŽIUS, lapkr. 5.
to, kad buvęs pašto ministeris 
Germain Martin, prieš pasi
traukdamas iš vietos, paskelbė 
Paryžiaus spaudoj straipsnį, ku
riuo jis aštriai smerkė pašto.

kentėjimams padaryti galą.
Valstybės gynėjas reikalavo 

kaltinamajam mažiausiai pen- 
kerių metų vienišo 
tačiau

kalčjimo, |<[|s įa pa|j radio stotis jau 
..„v J1S ......... .......c . . prisaikintieji posedinin-.prane5f gavi|S iš Londono bri-
telegrafo ir telefonų tarnauto-1 k?';nlĮ0 Vi'‘'.n<‘(8 e?'!.vTo7, vyriausybės pranešima tele- 

skelbė nuospiendį. Nekaltas, i foni, iOHi žinin anie karaliaus

lašinių. Butkevičius pranešė III 
apygardos tiekimo skyriaus vir
šininkui pulk. Aglinskui, o šis 
ant pranešimo padėjo rezoliu
ciją “Žiniai” ir įdėjo papkėn. 
Kelis kartus buvo pranešta ūki
ninkų sąjungai, įspėta, kad 
amerikoniškų lašinių n-estaty- 

pikiytų sutartį, bet ukinin- 
s-ga liko “nebyle”, į rąš- 
neatsiiiepė, vis pristatyda- 

amerikoniškus lašinius.
(Bus daugiau)

tų, 
kų 
tusChicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra- vo 
našauja:

Iš dalies debesiuota;
dėlė temperatūros
stiproki pietų vakarų

Vakar temperatūra 
tarp 32° ir 48° F.

nedi-i 
atmaina; 
vėjai.
įvairavo

WASHlNGTONAiS, lapkr
— Charles G. Dawes, amba-;
sadorius Anglijai, šiandie at-;
vyko į VVashingtoną konferuo- 5
ti su prezidentu Hooveriu bu- tuvu pro virtuvės langą 

juros nusiginklavimo vė vietos farmerį Albertą 
Mėnuo leidžiasi konferencijos Londone reika- <He ir mirtinai pašovė jo

I lais. ną.

Šiandie saulė teka 6:28, lei- simos 
džiasi 4:39. 
7:51 vakaro.

JUS de didebo jų nestropumo., pubIi ku|.ios buvo 
apstletdtmo n- nerupasUngumo | |(.ismo kan]bal.vs> 
savo pareigose, dabar, kadan-;(. iMeisinlajal„ suk5!g 
gi Martin vėl tapo paskirtas pa-L . T. .... n * . įsmingąs ovacijas,sto mimsteriu, pašto tarnauto- 

sajijuriHa (unija.) laike mitin- %------------------------------

gą ir nutarė reikalauti, kad pa-j Ta r U kiny S perbeg’O per 
što ministeris shvo viešą ap-j moteriškę jos nCĮlŽ- 
kaltinimą tarnautojų atšauktų. į g’avęs
Jei ministeris to nepadarys, pa-  
štiirfnkai keta paskelbti visuo-. CADMUS, Mieli., lapkr.

Itinj streiką. /

j fonu, kad žinia apie karaliaus 
pnsi- mįrtį yra neteisinga. Karalius 
Jur-V' Jurgis yra Sandringhame švei
tri uk- i<as įr gyvas.
jury

Buvus žymi artiste mi
rė dideliame varge

5. — 
mirė 
laiku

NEW YORKAS, lapkr. 
Didžiausiame varge čia 

5.— Mrs. Lillian Bond, savo
< ^Vietos gyventoja, Mrs. Chan-ibuvus žymi šekspyrinių dramų 

der, vakar netyčia parpuolė' aktore, ėjusi vardu Lillian Bed-
1 1 tarp geležinkelio bėgių prieš ;dard. Jos kūnas padėtas mie-J 

1 v\ENI>sN(?;’ į*0” lapk’latbėgantį prekių traukinį. Perėto lavoninėj, ir jei niekas ne- 
susimils žmoniškai ją palaido- 
t i, ji bus palaidota Potters 
Field’e, kur laidojami vis? gat
vėse rastų mirusių beturčių kū
nai.

Nežinomas piktadarys šau- praduzgė lokomotyvą ir 37 
n11*0-(vagonai, ir moteriškė, kuri 
Wed- kniūpsčia gulėjo prisispaudus 
žmo-jprie žemės, atsikėlė visai ne

užgauta, tik baisiai išgąsdinta.

NAUJIENOS
Chicago, III1739 So. Halsted St

——M.



2 NAUJIENOS. Chicago, UI. Trečiadienis^ lapkr. 6, 1929

Bričporto bėdos
koks ūpas pasidarė 
mus’ piliečių: 
pyksta ir dejuoja, 
saulė nešviečia.

Kaž 
visų 
visi 
kad
Gaspadinčms pečius kurti 
nelabai patinka.
•Burd&ngieriai susiraukę, 
dreba jųjų kinkos.
Aiskryminėse dejuoja: 
nieks neperka papso.
Visi šaltį pasigavę 
ieško išgert šiiapso.
Vaikšto nosis pakabinę 
garsus golfininkai.
Visiems šalta, visi dreba - 
nėra ukvatninkų.

Nugarai Skaudant
Plaukite Inkstus

■*»■■■'<■ "■ ........ .............. .... - ■

Nusiminę komisarai 
spiaudo šlapius strytus, 
kad naišdege juodukų 
pulką atvaryti.
Varo vajų bolševikai, 
bet almužnų stoka: 
Ježsdncvoą nieks neskaito, 
juodukai nemoka.
Bet spykužių biznis 
žymiai pagerėjo.
Nieks į miškus nevažiuoja 
prisigaudyt vėjo.
Grosernėse ir-gi
Kūmulės kas rylas 
perkasi naminės 
du sykiu varytos.

Tavorškos raudonos 
kumpius kolektuoja. 
Draugai komisarai 
apie juos sapnuoja.
Maži tavorščiukai 
mokasi trukšmauti, 
kad didi tavorščiai 
rengias juos ąpgauti.
Visų blusos dreba — 
Kam čia pasiskųsti, 
jei Maskva užpykus 
senvičių nesiųstų...

sigavo ją ir išmušė visas pik
tas dvasias, žinoma, nė langai 
nepaliko neišbyrėję. Apie šj 
įvykį visaip spėliojama.

Vieni sako, kad musų pilie
čiui tik įsivaizdavę, o kiti tvir
tina, kad šiur buvusios piktos 
dvasios jo auzą apstojusios. Aš, 
iš savo pusės, patarčiau visuo
met pakviesti dvasiškį, kad 
naują auzą pašventy tų. O jeigu 
to neišgali, tai reikėtų atkalbė
ti tam tikrą maldą. Ir jūsų 
feaulas galėtų ją sutaisyti. O 
tada šiur, kad jokios piktos 
dvasios jūsų nebaderiuos.

—Kaulas.

300 byla

Fedaraliame teisme,

Brighton Park
Gerkite Daug Vandens Ir 

Paimkite Druskos Pirm 
Pusryčių

Spuki

lių m- 
monde, Indiana, prasidėjo byla 
300 žmonių (vyrų ir moterų), 
kurie yru kaltinami nusižengę 
prohibicijos įstatymui. Salėj, 
kurioj teismus posėdžiauja, yra 
vietos kokioms 70 žmonių, o 
čia vien kaltinamųjų apie,300. 
Susigrūdimas neįmanomas. Svar 
blausieji kaltinamieji šioje by
loje yra: East Chicago meras 
Kaleigh P. Hale, jo policijos 
viršininkas James Regan, ir 
East Chicgao saugumo tarybos 
narys Edward Higgins.^

»i ' i '......................................... s “Kiekvieną antradienio vaka-
Ką sako Lietuvių rą klausomės Majestic Radio 

— programoj patinka jis mums“...
Mrs. Carl W. Jacke, Blooming- 
ton, III. 

* * ♦ 
Ii !tf ■ ■

“Gerbiamieji: Kaip lietuviai 
mes' gerėjamės lietuvių progra
mų kiekvieną antradienio vaka
rą“. Tony Sungaila, Jr., Keno- 
sha, Wis. 

* *, ♦
“Majestic Radio: Labai pati

ko lietuvių muzika, nes ir aš 
lietuvaitė... Ar negalėtų sudai
nuoti duetas dainelę “Pas dar
želį trys mergelės”? Julė Bon- 
savage, Peely, Pa.

* * *
J K

“Antradienio vakarą lietuvių 
programas buvo labai geras. 
Klausysiu tų programų kiekvie
ną antradienį. Prašyčiau sugro
ti Lietuvos himną“... Joseph 
Gregalis, Pittston, Pa.

Radio Programo 
Klausytojai

“Patiko lietuvių programas 
labai, nes ir pati esu lietuvaitė“. 
Anna Barowsky, Trackville, Pa.

■I"

Atsiliepimai apie goncerms per 
radio, iš stoties W;LS, • ku
riuos rengia “Naujienos”, 
Jos. F. Budrikas ir Uarry 
Atter Co», Majestic Radio 
distributorim, antradienio va
karais, nuo 8 iki 9 valandos.

* * *
“Dvi mergaites, kurios daina

vo lietuvių dainas, buvo pui
kios“... John Povelitis, Aliąui- 
ppa, Pa.

P-as Albert Raymond (iš She- 
nandoah, Pa.) prašo padainuoti 
dainų “Tykiai, ftykiai nemunūlis 
teka“.

* *

“Heilo! Gėrėjaus lietuvių pro
gramų”... Al. G. Yakulis, Du 
Bois, Pa.

Valgant riebaus maisto perdaug ga
li jvaryti inkstams ligą, sako žino
vai, nes pasidaro rūgštys kenksmin
gos inkstams, šie persidirba, persi- 
kemša medžiagomis ir ateina nugaros 
skaudėjimai, gėlimai, galvos skaus
mai, nemiega, pūslės ir šlapumo ne- 
galiavimai.

Pajutę, kad nugarą skauda, ar pūs
lė neveikia kaip reikia, pradėkite ger
ti daug vandens, primaišydami kokias 
keturias uncijas Jad Salta iŠ geros 
aptiekos. Imkite po šaukštuką stikle 
vandens prieš pusryčius ir inkstai 
dirbs puikiai. Tos druskos pagamin
tos iš sudėtinių rūgščių vynuogių ir 
citrinos, prie kurių dadėta lithia. Per 
ilgų laiką jos vartojamos inkstų ne- 
galiavimuose, kad nuveikti rūgštis, 
kurios prikemša inkstus.

Jad Salts negali niekam pakenkti. 
Iš jų pasidaro malonus ouibuliuojan- 
tis lithia gėrimas, kurį milionai vy
rų bei moterų geria retkarčiais idant 
nuvyti nuo savęs rimtas ligas, ir už
laikyti inkstus sveikais ir ^Variais, 

J - ' KT M

Ten ir ii
LIETUVOS |
PER HAMBURGĄ 1

Su musu populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

n n ia NEW Y0R- /iri KO IKI KA1B* 
U U U NO IR ATGAL

Trečia Klero
Plūs $6 U. S. Revanue 

taksai

Kelioni greita ir pigia kainai 
Del permito ir kitu informa-l 
ei j u kreipkitės prie rieti- J 

n i ų agentu arba prie 1

Hunburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

Pasirodo, kad jau visa lietu
viška Čikaga apsėta piktomis 
dvasiomis.

Nemanykite, kad aš išmisli- 
jęs ką nors tauškiu. Ką papa
sakosiu, yra tikras įvykis. Ir 
aš pats nebūčiau tikėjęs tokio
mis kalbomis, jei butų man sa
kęs bile koks’ paprastas pilietis. 
Ale negali būti jokių abejonių, 
ba visą šią istoriją girdėjau 
iš patikėtinos ypatos — krikš
čionio demokrato.

šeštadienio vakarą užsukau į 
lietuvišką užeigą ir čia pat su
tikau viršminėtą seną pažįsta
mą. Išsigėrėme mudu po vieną 
karčiosios, na, ir pradėjo jis 
pasakoti man, kas atsitiko su 
jo švogeriu.

Buvęs parėję—dviese su bur- 
dingieriumi. žinoma, buvo abu
du ištempę >k pp vieną-kitą už 
parininkų sveikatą. Ale nebuvo 
girti vis’ai.

Kai jau grįžo namo iš parės, 
tai jis tvirtino burdingieriuį, 
kad pavojinga yra nakties vė
loje vaikštinėti, nes visos pik
tos dvasios esančios palaidos. 
Kiekvieną žinksnį žengiant ga
lima sutikti pavojų iš dvasių 
pusės. Bet burdingierius tik 
juokus krėtė iš savo sąkeleivio 
ir tvirtino, busią piktos dvasios 
“tik prasimanymas“.

Parėjo juodu namo. Rakina 
duris. Raktas netinka. Musų 
piliečiui tuoj ir dingtelėjo gal- 
jo mintis: iš namų išeidamas 
jis užrakinęs duris ir viskar 
buvo tvarkoje, o dabar 
raktas nebetinka!

Laime dar, kad 
“neužspregiuotas“. 
rius įlenda vidun,
ris, spaudžia elektrinį botoną— 
nugi šviesa nedega!

Net plaukai musų pari n in
kams ant galvos pasišiaušia. 
Tuojau suprato, kad čia piktų 
dvasių darbas. Susiradę žva
kės galą, užsidega ją. Nugi, 
brol— ant kiekvienos krasios ir 
ant stalų prisėdę piktų dvasių- 
įvairių žvėrių pavydalu!

Musų tautietis, nieko nelauk
damas, pasigavo amerį klosete 
paslėptą, ir kad pradės švais
tytis' juo po auzą ir daužyti pik
tas dvasias, tai, kuomet burdin
gierius sugrįžo iš beismanto su- 
fiksinęs fiuzą ir uždegė šviesą, 
jis pamatė šitokį vaizdą kiči- 
nyje: skeveldros krėslų ir ki
tokių forničių, o burdingbosis, 
sukaitęs, darbuojasi frontruimy 
su anderių.

Ir kol burdingierius atėmė 
amerį, tai iš rakandų paliko be
veik vieni šipuliai.

Na, tai matote, kad piktų 
dvasių esama visur!

Arba vėl vienas pilietis, ro
dosi, pora savaičių atgal, sugrįž
ta vėlai iš parės. Abu su ma
ma. {eina vidun—viskas tvar
koje. Tiktai ant langų prisėdę 
piktų dvasių. Laimė dar, kad 
čia pat, po ranka, buvo šiupėlė 
(šovei). Tai musų pilietis pa

Laiškai Pašte
97

100
104
105
106
110
116

z 120

ISladkus Sophia 
Stulgaitei P A 
Vasiliakini Jonui 
Vaičiūnas Elizebeth 
Vatekun Albinu 
Vainorius A 
Wilson Shoe Co 
Zelnis Agneska

“Klausiaus Jūsų lietuviškos 
muzikos. Nors ąesuprantu kal
bos, vienok programas man pa
tiko labai“... Mrs. A, Evans, 
Chicago, 111.

♦ * # .
“Majestic Radio: Siunčiu! ke

letą eilučių> kąd pasakyti, jog 
mes įvertiname Jusų; programą 
antradienį nuo 8 iki 9 vaL va
karo... Mes turime Majestic Ra
dio, ir tikrai didžiuojamės, kad 
taip šauniai paduoda jis mums 
musQ programą“. Misa Qlga 
Shimkųs, ęalumet City, Uk

* *
“Majestic Radio: Lietuviu 

Valanda iš stoties WLS tikrai 
buvo gera“... John Fetaaitis, 
Qak Forest, Iii.

* *
“Gerbiamieji: Mums labai 

malonus pasirodė lietuvių prog
ramas antradienio vakarą“... 
Mr. A. H. Nansen, Decatun, III.

*
“Gerbiamieji

mums lietuvių; valandos“... Mrs. 
B. T. Welch, Downers Grove, IIP 

< Sfc. *
“Gerbiamieji: patiko lietuvių 

programas“... - Mus. Anthony 
Jakes, Scrar.iton, Pa.

RAMOVA
THEATRE

8b ih and Halsted Streets

Utarninke ir Seredoj 
Lapkričio 5 ir 6

štai

langas buvo 
Burdingie- 

atidaro du-

: Patinka Ubai
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

Youie tiwre with a Crosley

“The Four 
Feathers”

Apsižiūrėk su z 
Savo Inkstais!

Mažas ar perdaug tankus šlapimasis 
reikalauja ūmios atidoj.

INKSTŲ pakrikimai yra perdaug rimti, 
kad galima butų juos ignoruoti. Apsi

moka paisyti pradinių signalų. Mažas, 
deginantis, ar perdaug takus inkstų šlapi
masis; mieguistas, nebojantis jautimasis; 
pa’stirimas, luošumas ir puolatinis strėnų 
skaudėjimas yra laiko įspėjimai. Paklau
sykit jų!

Kad ųaakstinti normali inkstų veikimą 
ir pagelbėti jūsų inkstams išvalyti jūsų 
kraują nuo nuodingų atmatų, vartokite 
Doan’s Pilis. Yra patariamos visame pa
saulyje. Parduoda geri pardavėjai visur.

Vartotojų Pataria Doan’s:
Miirtz, 1838 AValIace St., Chicago, III., sako: “Aš turėjau 

Mano 
Aš

50,000
Mrs. Hoiner C. _____ _ _____ __  ____ ___ _

galvos skaudėjimą ir kvaitulius ir jaučiaus pastyrusi ir pavargusi, 
inkstai neveikė tinkamai: šlapimasis buvo labai neregu liiuiš ir deginantis, 
netikėtai pabandžiau Doan's Pilis ir dabar jas neįstengiu užtektinai išgirti. 
Doan's suteikė man greitą pagelbą”.

Doan’s Pilis
A Stimulant Diuretic to the Kidneys

dalyvaujant
Wiliiam Powell, Richard
Arlen, Clive Brook ir k.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

NamųApšildymo 
IR 

PLUMBING0 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ. |,
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1180 netoli State

Naujas Crosley Radio, gražus kabinetas su 
dynamic speakeriu, su viskuo. Nieko dau
giau nereikia pirkti. Dykai įrengiame jūsų 
namuose. Garantuojame.

Galite mokėti tik po $2.00 į savaitę
Kaina su viskuo

$97.50
REX RADIO SHOP

3343 So. Halsted Street
Del Demonstravimo Jūsų namuose šaukite

Telephone Boulevard 3986

Budriko Radio
Krautuvėj UIS MASTI KSAilKI

PEOPLES 
DENTIST

135 S. State St.
Komp. .VITAMS, 3 fl., prleiąi* Falr

Per 35 tu. Cbieagos didžiausi dentistai.

Be skausmo
Suteiksimo Twilight Sleeu ar nmmj be 
skausmo smagenų užmarinįnu) traukiant 
dantį ar jj taiaant. NSra SKAUSMO. NE
SIJAUČIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWOKK $ yfl
Sanitary jfciEfl

Brid<ework bo ,
trininios. patogus, FF.I W
Svarus ir itvirti-jtfMZįB^į ij -SfcafC 
namas jūsų bur 
noje. Valgykite.-JT?''* 
ragaukite ir sko- 
ninkytėu maistu t. L' f . CįįJMlĮl* 
t;j pačią dieną.

Vienos dienos patarnavimas
Mes tikrai galime duoti 'jums GERES
NIUS DANTIS už ŽEMESNĘ KAINA- 16 
metų garantija.

DYKAI X-RAY
Ateikite šiandie. Gaukite musų patari
mą ir kainas prieš taisant jūsų datitie. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS Y'RA ŽEMOS

COKALHE PLATU
ImportuOto n.-ilu<iUio9 
rausvumo, pripildo ju- 
sų eidą. jus išrodosite 
daug jaunesnis.
Kreditas—r6 mėn. išsiniokėiimui 

“Nėra palūkanų—nėra carryhif cnarges.”
ATDARA: kasdie iki D vai. 

Netoliomis 9 iki 12 d.

ĮfCASH
Nupirks Šį Gražų 

' Grojiklį Pianą’l
Jums nereikia daugiau {mokėtu Ateikite ir I 
pamatykite musų gražų pianų pasirinkimą I

DYKAI
Grindų lempa

Rolių 
kabinetas

Muzikos Roles
Dueto suolelis

LENGV1 
IŠMOKĖJIMAI

*MID-WEST

s14S
Gražys

Augštos
Rūšies 
Pianai

Telefonuokite
Normai 9431, jei- T A
gu jus negalite KJbbr U JL1 AKJtbO
Si $450 vertes 
hus parduoti už 
šią kainą.
būdas yra lengviausias būdas”

6136 S. HALSTED ST. NORMAL 9431
S®®ATDARA KIEKVIENĄ VAKARĄ IKI 10 VaLT

Galite pirkti su pil
niausiu ūžšivikeji- 
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

sIv5- ''11

■ '■

Ul—U--------- L
N

' i ■ 1

oj
Vii

i

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.

341 7-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard U (i.’>

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

Korporacijos
.htvk i--*;-.’*'! r ajMBu

I
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į Susivienijimo, atsilankykite, 
ųt »!<

čia šaltakojai labai brangus, 
kaip būdavo Lietuvoje linai. 
Dal jų moterėlės surengia nei 
peštynes. Ne labai senai buvo 
įvykę tokios peštynės, kurioje 
pusėtinai moterėlės nukentėjo, 
bet šaltakojai nemaž. Tik jie 
pasijuokia iš tų moterėlių. Ar 
negeriau butų, kad jos dau
giau protautų, ažuot pešusios, 
nes iš 
barniai

i .j.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ką sako klausytojai 
apie Lietuvių Pro

gramą per radio

Naujienoms, —
Tikrai yra malonu girdėti 

lietuvių radio programai iš sto
ties WLS. Malonu klausytis 
lietuviškų dainų ir lietuviški! 
muzikos melodijų. žmogus 

jautiesi, kad esi koncerte su sa
vais žmonėmis. Tokie progra
mai atrodo labai reikalingi, 
ypač išgarsinti lietuvių vardų...

Su pagarba
S. V. Parėdnis,

tų peštynių paskui 
juokiasi.

« s<(

verčiama pavetrčs
buvęs senas namas ant

miesto

NAUJIENOS, Chicago, III.
__________________ 1.......................  „,r.VK8X .

Tame susirinkime bus išspręsta bet čia atėję 
neprisidėję.” 
“nusiramino”.

daug naujų dalykų.
« ❖ ♦
penktadienį įvyko 
Kliubo šusirinki- 
atsilankė viduti- 
naujas narys pri- 
keletas 
aprūpina

rėkiate ne centu 
Tada komunistai

K 8 '

Atvažiuoja is 
Lietuvos

Budriko Radio 
programas

ligonių, 
lankyto-

bolę los-

sj:

sky-
iš komunistų 
šiemet uŽvfil-

■i ....y at’T.ifaiftr’rt—• anacr i-—• ,

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

-1860 New-

KalvinskienČ, 
i:m so. 50

“Naujienų” laivakorčių 
riaus patarnavimu atvažiuojp 
i j Lietuvos, laivu “Poloniu”, 
kuris pribus New Yorkan apie 
lapkričio 13 dieną, šie lietu
viai:

P-n i a Ona Kundralavičicnė, 
pas savo dukterį ir žentą Ig-

Grikšas, 
Lekelis,

nacą Minkevičių, 
port Avė.

P-nia Katrina 
pas Peter Delkus, 
Avė., Cicero, III.

P-nas Kastan tinas 
pas giminaitį Frank 
1824 S. Ruble Si.

Apie jų atvykimą 
gą pranešime vėliaus.

“Naujienų” laivakorčių 
skyrius.

Teko nugirsti 
kad jie rengiasi 
dyti kliubą. Aš jų paklausiau, 
kam jiems reikalinga užvaldyti 
Kliubas? Gavau atsakymą, buk 
kliubas perdaug mėtąs pinigus 
jaunuoliams. Girdi, jei jie, ko
munistai valdytų kliubą, tai 
panaikintų besbolo ir basketbo- 
lo jauktus. Sako: užtektų it 
musų vieno (t. y. komunistų) 
jaukto.

Ar jus matote, ką komunis
tai rengiasi daryti su Kliubu? 
Jie savo planams vykinti daro 
slaptus susirinkimus. Kliubie- 
Čiai turi budėti, kad nepakliū
tų į valdybą tie, kurie prieši 
naši jaunuolių sumanymams. 
Turbūt nė viena draugija Rose 
landė nesirūpina jaunuoliais 
taip stropiai, kaip Golden Štai 
Kliubas. Bet atsiranda ir to
kių, kurie nori jam koją pa
kišti. Reikia tokių apsisaugo 
ti.

į Chiciu-

To prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bankai

Garsinkites Naujienose

Pereita 
Golden Star 
nias. Narių 
niai. Vienas 
s i rašė. Yra 
Kliubas juos 
jais.

Jau pradėta besket 
ti. Kliubas turi naujų veiklių 
lošėjų, kurie gerai lošia bolę.

i žmonės indomaujas lošimu, 
dažnai ateina pasižiūrėti, kaip 

lva*1 lošiama.
Pereitą vasarą, kurie lošė 

besbolę, tiems nutarta nupirkti 
švederius; o tiems, kurie los 
besketbolę, tai nutarta sureng
ti vakarą. Su uždirbtais pini
gais nupirks lošėjams švederius. 

I šį sumanymą davė Nakrašius. 
Kliubas priėmė, išrinko komisi
ją. ,kartu ir pats Nakrašius ap
siėmė dirbti naudai kalbamo va
karo.

Šitam geram sumanymui pa
sipriešino komunistai. Mat, ko
munistai nenori, kad kliubas už
ganėdintų jaunuolius. Kuomet 
jaunuoliai bus užganėdinti, tai 

Į komunistai negaus nė vieno 
Į jaunuolio į savo porčiapo kliu- 
! hą.

Keletą kartų mačiau gazie- 
| toje skelbiant, kad ir komunis
tai turį suorganizavę kokį tai 
kliubą, ir iš jo sudarę porčiapo 
jauktą. Bet tas jų jauktas bi
jo šviesos ir nepsairodo viešai. 
Kuomet tokį sumanymą paduo
da jaunuolių naudai, tuoj pra
deda priešintis komunistai. Bet 
buvo keletas narių ,kurie jiems 
pastebėjo: 
kliubauzę ir pasižiūrėti, kaip 
besbolo ir basketbolo 
groja; nei į kliubo parengimus, nieji komunistai?—žvalgas.

šen

Jau 
mas - 
šešių miesto blokų statytas, 
dviejų fliorų aukščio. Sakoma, 
kad jame gyveno daug “pavie
trių“. Net reikėjo stebėtis, kur 
tos “pavietrės” galėjo gauti 
vielos apsigyventi. Daug laikoj 
ims kol tą namą nugriaus. Ką 
anl los vietos statys, neteko 

UI- patirti. Žmogus.

radioDidžiausia lietuvių 
krautuvė Chicagoje, p. 
Budriko, 3417 S. Halsted st., 
pereitą sekmadienį vėl links
mino visus gražiausiu ir įvai
riausiu lietuvišku programų per 
radio. Kaip pranešė programo 
vedėjas p. Valančius, kad bus 
labai gražus programas, taip 
ištikro ir buvo. Su tikrų ma
lonumu žmogus klausai lokių 
artistų/ kaip p. Babravičiaus, 
Petrausko, Butėno ir kitų (re
kordų). Šio sekmadienio pro
gramas iš stoties WHFC tę
sėsi, kaip paprastai, nuo 4:30 
iki 5 vai. ir buvo vertas aukš
čiausios mokesties. Jis susidė
jo iš tokių numerių, kaip tai 
Polka-’klumpakojis, Bernužėl 
nevesk pačios ir lt.

Muzikantas.

D-ras S. Zmuidzinas 
apleido Chicago ant tūlo lai
ko,- .Jo ofisas buvo 1110 W. 
Monroe si. Kada sugrįš atgal 
tai praneš apie tai.

Roseland

žinios

Bričportas

Negrai laike bolševikams spyčių

Jei dar iki šiol kam nebuvo 
aišku, kad Bridgeporto bolševi
kų gazieta nori importuoti šion 
kolonijon negrus, tai pereitą ne- 
dėldienį visi galėjo persitikrin
ti. Atsilankę Lietuvių Aud i to
li jcn į bolševikų Audri ui io-neg- 
ro prakalbas, persitikrino, kad 
bolševikai ne juokais kalba apie 
negrus. Jeigu “Kanklių choro’’ 
koncerte bolševikams nebuvo 
duota progos pasirodyti ant es
trados su negrais, tai pereitą 
sekmadieni bolševikai savo tiks
lą atsiekė. Negras musų bolše
vikams pasakė tokių puikų spy- 
čių, kad net jie patys pripažįs
ta, kad ir Andriulį “subytino”. 
Tiesa, daugumd ten buvusių 
net ir pačių bolševikų pasipikti
no negro pasirodymu. Net 
patys bolševikai pripažįsta, kad 
tai buvo keistas apsireiškimas 
—negro pasirodymas ant estra
dos bolševikų koncerte. Vienok 
negras padaręs didelį “hit”. O 
ko daugiau reikia? Bile tik šio- 
kj-tokj biznį bolševikai padaro, 
tai gatavi ir patį biesą statyti 
ant steidžiaus.

Jeigu vienas negras buvo to
kia didelė atrakcija, tai kas bu
tų, sakysime, jeigu du-trys ar 
daugiau jų butų pasirodę? Kas 
tada butų buvę? Bolševikai ga
na gudrus. Tų progų jie nepra
leis.
kartą jie pasikvies ne vieną 
negrą savo koncertan, bet visą 
“rotą”.

Publikos tiek “daug” buvo, 
kad galerijai pritruko tikietų, 
todėl ji buvo tuščia.

—Bridgeportietis.

Pereita ketvirtadieni 
šiame direktorių susirinkime 
buvo pranešta, kad bendrovės 
prailgintas organizavimas- dar
bas pasibaigė. Direktorių nuo
monė buvo: pasiūlyti šėrinin- 
kams lotus parduoti. Žinoma— 
parduoti su uždarbiu.

Direktorių nuomonė yra, kad 
užėjo tokios aplinkybės, jog 
darbininkai mažai benori prisi
dėti prie namo pastatymo Rose- 
lande. Sako: yra tokių dar ti
kinčių žmonių, kurie mano, kad 
namas galės pats išdygti ant lo
tų naktį, kaip grybas. Bet vi
si žino, kad stebuklų nėra ko 
laukti. Tad kito nieko nebus 
galima daryti, 
likviduoti.

Dirbo nekurie 
bendrovės labui, 
briežtas planas’
kinti gyvenimai!, gal būt todėl, 
kad ne visi prisidėjo darbu ir 
medžiagiškai.

Valdybai pavesta sušaukti 
priešmetinį ir metinį šėrininkų 
susirinkimą. šėrininkai bus 
šaukiami į susirinkimą atviru
tėmis ir pranešimais į laikraš
čius. Gavę pakvietimą atviru
te ar per laikraščius, nepamirš
kite atsilankyti į susirinkimą.

įvyku-.

kaip bendrovę

daugelį metų 
bet jos už- 

negalima įvy-

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi j 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Pus - Balsio
Systema

Reikia manyti, kad kitę

Kenstington

Pranešimas.

Šį penktadienį, svetainėje 
341 Kensington avė., įvyks 
Roselando Lietuvių Kliubų ir 
Draugijų Savitarpinės Pašal
pos Susivienijimo susirinkimas. 
Bus jame raportas iš baliaus, 
visokių pranešimų ir svarsto
ma nauji reikalai Susivieniji
mo labui. Visi nariai-rės ir vi
si tie, kurie norite prisirašyti

Dr. P. P. Šimaitis
Naprapatas

Jau 8 metai kaip užsiima žmonių 
gydvmu Chicagoje.

us

Komunistai nebuvo taip prie 
šingi Kliubui, kol jie neturėjt 
įsisteigę savo nuovados garažiu 
je. Dabar susirinkę nuovadoje 
jie daro visokius slaptus susi
rinkimus, kad pasmaugus kitas 
draugijas. Man gerai žinoma, 
kas per vieni yra tie samozvan 
cai. Jie neturi sarmatos pasi 
naudoti Lietuvos baduolių pi
nigais; Sacco ir Vanzeti surink 
tomis aukomis, streikierių au 
komis ir kitais jų pačių sutver 
tais fondais jie jau pasinaudo
jo. Kur esate matę tokius be 
sarmačius žmones, kaip raudo

Visai Nauji
KAINOS ATPIGINTOS

Scheen-Grid

ąTKR

IIADIO
Jus’ never ateiti į

jauktai

Išmokėjimais - $2 i Savaitę

By A4 Carter

ILLINOIS

Tai yra dalis telefonų idealo, kad bile 
r, galėtų greitai ir už mažą kainą, kal- 
kur. Nėra jokio apsistojimo Bell Siste-

i

3417-21 So. Halsted St
Telephone Boulevard 4705

■■t*

rusaniro ivimono uoierių į meną
DAUGIAU kaip 200 naujų Bell telefono triobesių šiemet statoma 
.lungt. Valstijose, bus pravesta dar 800,000 naujų telefonų ir bus 
įrengti nauii svičbordai aprūpinti dar daugiau kaip 3,000,000 pa
saukimų i dieną.

Tai yra tik keli dalykėliai iš 1929 m. Bell Sistemos konstruk
cijos ir pagerinimų programo, kuris kainuos 550 milionų dolerių 
— pusantro miliono dolerių i dieną.

Telefonų augimas ya būtinai reikalingas naująjai Amerikos 
civilizacijai, teikiančiai geresnes progas paprastam žmogui. Bell 
Sistema samdosi 400,000 darbininkų, yra valdoma 450,000 šėri- 
ninkų ir tarnauja visos šalies žmonėms. '

Kiekvieną dieną Bell Sistema pratęsia savo linijas, pasiekdama 
vis daugiau žmonių. Tai yra dalis telefonų idealo, kad bile 
vienas žmogus, bile kur, galėtų greitai ir už mažą kainą, kal
bėtis su bile kuo, bile kur. Nėra jokio apsistojimo Bell Siste
moje. ,

Frank Borden
4250 Archer Avė.

One Policy

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

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

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

Baigęs Naprapatijos Kolegiją 
(Ilinojuje; duoda dietą — valgių 
■surašą; išgydęs nurodo raštu kaip 
šlaikyti sveikata ir ant toliau. Eina 

ir j namus gydyti. Tel. Hemlock 
1881. Žmonės sako esąs nebran- 
gininkas, sukalbamas.

Valandos nuo 9 iki 
nuo 2 iki 4 po pietų ir 
vakaro, šventadieniais

MMMMMiMtaMMaMM

11 iš ryto, 
nuo 6 iki 8 
nuo 9 iki

,--- -^UK

Modelis 55 su nauju kabinetu kaip parodoma paveiksle
Tik biski Įmokėti 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

TiKtai
Už

Be 
Tūbų

JOS. F. SUDRIK, bi

JUST KIDS—••The Lady He Lov»
BELL TELEPHONE COMPANY 

BELL SYSTEM
* One System - Universal Service

N’TESYE.RDA't I TREAltD 
HER TO A 50DX NTODAY VJE 
GONNA TAWE A WALW* AW.VEXL 
M Y POP SAYS YUH Kibi NBVER TELu 
WHAT A W0MAN'5 GONNA DO 
•tilu she.’s Done

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

silpnumą.
Geriausi Amerikos ir Europos metodai yra var

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

m nnQQ S’s garsus Europos vaistau, bendrai su Dr. Rošs 
Snecialistas specialiu gydymu, išgydo sifilį, skaudulius ir krau- 
’ p jo pakrikimus. Jo kainos yra žemos ir lengvi iš

mokėjimai padaro šiuos pastebėtinus gydymus prieinamus kiekvie
nam.

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

Pasitarimas yra dykai ir griežtai konfidencialią. Tas neuždeda an| 
paciento jokių pareigų. Neatidėliokit, ateikit šiandie!

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street 

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

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

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

Britanijos vice-karalius Indijoje, lordas Irwin, pa
skelbė spaudoje oficialį pareiškimą, kad Indijai bus su
teikta pilna autonomija ir kad ji naudosis “dominijos” 
teisėmis britų imperijoje (panašiai kaip, pavyzdžiui, 
Kanada). Tai yra vienas reikšmingiausių įvykių Didžio
sios Britanijos istorijoje. Indija iki šiol buvo Anglijos 
kolonija, kurią valdė Anglijos paskirti viršininkai su 
kariuomenės pagelba. Trys šimtai milionų Indijos gy
ventojų tokia padėtim, žinoma, yra nepatenkinti ir se
niai jau Indijoje eina stiprus žmonių bruzdėjimas prieš 
savo valdovus.

Konservatoriai su liberalais dėl to lordo Irwino pa
reiškimo pakėlė triukšmą, nes jie negali sutikti su ta 
mintim, kad didžiausiai Britanijos kolonijai butų su
teikta laisvė. Indijos autonomija reikš, kad tūkstančiai 
Anglijos aristokratų ir kapitalistų sūnų nebegalės dau- 
giaus turėti šiltas vietas biurokratijoje ir armijoje, ku
rias Anglija laiko Indijoje: jos gyventojai patys save 
valdys. Spaudoje buvo pradžioje gandų, kad opozicija, 
kai tik susirinks Anglijos parlamentas, tuojaus pareika
laus darbiečių valdžią tą pareiškimą atšaukti, o jei ne, 
tai valdžia bus nuversta. Bet dabar tos kalbos nutilo, 
kadangi konservatoriai ir liberalai bijosi prakišti dar 
daugiau, jeigu valdžia paleis parlamentą ir paskelbs 
naujus rinkimus.

Taigi, pasinaudodama opozicijos baime, Darbo Par
tijos valdžia eis prie Indijos paliuosavimo nuo Anglijos 
lordų ir kapitalistų jungo. Suprantama, ims laiko, kol 
bus išdirbta nauja tvarka ir nustatyti nauji santykiai 
tarpe to milžiniško krašto ir Anglijos; bet pradžia, ku
rią daro MacDonaldo kabinetas šitoje linkmėje, atidaro 
haują gadynę Indijos gyvenime. Laisvės ir tautų apsi
sprendimo idėja ima viršų pasaulyje.

NAUJA PROVOKACIJA AR TIESA?

Valdiškoji telegramų agentūra “Elta” praneša apie 
dviejų “plečkaitininkų” suėmimą su literatūra ir gink
lais. Ši žinia labai kvepia provokacija, kadangi Plečkai
tis sėdi kalėjime Prūsuose, o politiniai emigrantai Vil
niuje seniai yra nutraukę su juo ryšius ir viešai jo at
sižadėję. Emigrantų organas “Pirmyn” prieš kiek laiko 
net įdėjo straipsnį, kuriame Plečkaitis yra apšauktas 
“lietuvišku Azefėliu”. Todėl “Eltos” pasaka apie “pleč- 
kaitininkus” yra pigus blofas.

Jeigu tečiaus butų tiesa, kad Vilniuje gyvenantys 
emigrantai siunčia i Lietuvą žmones, apginkluotus gra
natomis, ir planuoja teroristinius aktus, kaip tvirtina 
valdžios telegramų agentūra, tai reikėtų pasakyt, kad 
toks jų darbas yra be jokios prasmės. Valdžios atstovų 
žudymais politinė tvarka Lietuvoje negali būt pataisyta. 
Tas faktas, kad Kauno diktatoriai pasiskubino tą žinią 
išsiuntinėti telegrafu į visas šalis, aiškiai rodo, jogei ši
tokį teroro sąmokslai yra naudingi diktatūrai, o ne

Bet tie suimtieji ir “prisipažinusieji” teroristai gal 
yra žvalgybos agentai arba į žvalgybos kilpas pagauti 
koki nors nesubrendėliai, kurie patys nesižino ką darą. 
Mes nenorime tikėti, kad Paplauskas arba kuris kitas 
rimtesnis žmogus emigracijoje turėtų su jais ką nors 
bendro.

paprasta tiesa. Kokią tvarką, 
sakysime, yra sugriovęs Pil
sudskis? Jisai jokios tvarkos 
nesugriovė. Būdamas socialis
tu, jisai ant griuvėsių cariškos 
rusų imperijos ir kaizeriškos 
austrų-vengrų imperijos statė 
nepriklausoma Lenkijos respub
liką. Ar tas jo darbas kam pa
tinka, ar ne, bet kiekvienas turi 
pripažinti, kad tai buvo kon
struktyvia, o ne desitruktyvis 
darbas. Kada pas Pilsudskį ėmė 
reikštis destruktyviai palinki
mai, tai su socialistais jisai per
siskyrė.

Yra taip pat aiški netiesa, 
kad Mussolini, būdamas socia
listu, “sugriovė” kokią nors 
esamą tvarką ir atsistojo vals
tybės priešakyje ir kad tuo
met jau jam socializmas pasida
rė “nereikalingas dalykas”. Vi
si žmonės, kurie skaito laikraš
čius, žino, kad Mussolini “iški
lo” ne tada,* kada jisai buvo so
cialistas. Mussolini daug an
ksčiau, negu pasaulis ėmė iš
girsti. jo vardą, kaipo “tautos 
vado”, buvo išmestas iš socia
listų partijos už tai, kad jisai 
stojo už karą ir rėmė naciona
lizmą. J valdžią jisai įėjo su 
pagelba armijos karininkų ir 
stambiųjų kapitalistų, kurie fi
nansavo jo ginkluotas ”juod- 
marškinių” gaujas, pasižymėju
sias savo banditiškais užpuoli
mais ant socialistų ir darbinin
kų sąjungų.

Pagaliau, ir Leninas, kol bu
vo socialistas, nieko nesugrio
vė. Tiesa, kad Rusijos socia
listai sugriovė carų monarchi
ją (ar Marijonams jos gaila?), 
bet tuo metu Leninas, Trockis 
ir visi stambieji ibqlševikų šu
lai dar sėdėjo užsieniuose; jie 
parvažiavo į Rusiją, kuomet 
revoliucija jau buvo įvykusi. 
Sugrįžę Rusijon, bolševikų ly
deriai, kurie iki to laiko buvo 
socialistai, atsistojo priešakyje 
minių, kurios apie socializmą 
nusimailė kuo mažiausia. Laips
niškai, taikydamiesi prie minių 
ūpo, jie krypo vis labiaus ir la
binus nuo socializmo, ir jau va
sarą 1917 m. jie viešai atmetė 
socialistų programą ir pasivadi
no “komunistais”. Tik po to 
jie padarė savo lapkričio mėne
sio perversmą ir įsteigė teroris
tinę diktatūrą.

Taigi Marijonų organas ap
verčia visiems žinomus istori
jos faktus. aukštyn kojomis, 
bandydamas įrodyti, kad socia
listai “sugriauja” tvarką”, “at
sistoja valstybės priešakyje” ir 
tuomet atsižada socializmo. 
Jeigu jam rūpėtų tiesa, tai jisai 
neimtų už pavyzdį renegiatus, 
tokius, kaip Pilsudskis, kurie 
atsižada savo principų (renega
tų visoms partijoms netrūks
ta). Pasaulyje šiandie socialis
tų yra daug—gal būt daugiau, 
negu kurios kitos’ partijos at
stovų. Visoje eilėje valstybių 
socialistai jau dalyvauja parla
mentuose ir valdžiose ir kai kur 
jie stovi valdžių priešakyje — 
kaip, Anglijoje, Danijoje, Vo
kietijoje ir t.t. Kokiu gi “de
struktyviu darbu” jie tenai už
siima?

Jeigu Chicagos vienuolių laik
raštis nebūtų žlibas ir truputį 
daugiau gerbtų tiesą, tai jisai 
pripažintų, kad dabartiniu lai
ku socialistai yra galingiausia 
kenstruktyvė jėga pasaulyje.

žmonių įsitikinimai kei- 
ir butų visai priešinga 
įstatams, jeigu jo nariai 
kaip nors varžomi arba

Susivienijimą, mažai tegelbėtų, 
nes yra žinoma, kad daugelis, 
gal net dauguma, tų, kurie 
šiandie remia bolševikų “sky- 
mus” Susivienijime, nebuvo bol
ševikai, kuomet jie buvo prira
šomi, 
čiasi, 
SLA. 
butų
baudžiami už jų įsitikinimus.

Kitas dalykas yra tas, kad 
■kova prieš komunistus Susivie
nijime eina ne dėl jų tam tikro 
nusistatymo, ne dėl idėjų, ku
rias jie skelbia apie tautą ar 
apie ką kitą, bet—dėl tam tik
rų jų darbų. Susivienijimą no
ri užkariauti ir paversti savo į- 
rankiu komunistų partija, kuri 
šituo tikslu varo šlykščią agita
ciją prieš teisėtai išrinktus 
SLA. viršininkus, organizuoja 
slaptas “guštas” SLA. kuopose 
ir diriguoja savo nariams, pri
klausantiems Sus-ui. Vadinasi, 
pašalinė organizacija bando pa
grobti Susivienijimą į savo na
gus. Ir komunistai,' kurie yra 
SLA. nariai, aklai klauso savo

partijos vadų ir tarnauja jų 
užmačiom#.

Tai yra faktai, iškelti aikš
tėn komunistų Centro biuro ap
linkraštyje.

Tegu komunistų partija pa
liauja kišasi savo nagus į SLA. 
reikalus ir tegu komunistai 
SLA. nariai paliauja kartu su 
savo partiniais lyderiais darę 
sąmokslus SLA. viduje— ir jo
kio reikalo Susivienijimui su 

| jais kovot nebus! Kas jų idė
joms nepritars’, tas su jais gin
čysis arba jų visai nepaisys, o 
Sus-o reikaluose visi galės dirb
ti sutartinai.

Komunistai turi tokią pat 
teisę laikytis savo idėjų, kaip 
kitos srovės savo, ir iš to, kad Iriomis permainomis ir šiandien 
S. L. A. narių idėjos yra ne 
vienodos, Susivienijimui negali 
būt žalos. Jeigu SLA. nori ap
imti kiek galint didesnę dalį 
musų visuomenės, tai idėjų 
skirtumas jame yra neišvengia
mas. Joms visoms turi būt vie
tos Susivienijime, — tik SLA. 
nariai privalo neužmiršti, kad 
SLA. reikalai ir gerovė turi sto
vėt pirmoje vietoje.

parduoti savo patentus’, kaip randasi tinkama anglis karboli- 
gautus desėtkus tūkstančių do
lerių išleisdavo įvairiems eks
perimentams. Maža to; jis ga
no dažnai/ pusėtinai įsiskolin
davo. Kartą tokiu kritišku mo
mentu, kada pinigai jam buvo 
labai reikalingi eksperimen
tams, jis sumanė išdirbinėti ce
mentą. Tuo budu jis manė pa
sidaryti pakankamai pelno, kad 
padengti išlaidas'. Tas priepuo- 
lamas Edisono susidomėjimas 
cemento pramone padarė tikrą 
revoliuciją. Išradėjas tuoj pa
stebėjo trukumus ir nieko ne
laukdamas pradėjo juos taisyti. 
Padarinyj tapo išrastas naujos 
rųšies pečius, kuris’ su kai ku-

nes rukšties gaminimui. Karo 
metu importas sustojo, nes tiek 
vokiečiams, tiek anglams feno
las buvo reikalingas sprogsta
mos medžiagos gaminimui. Na, 
o kada Amerika pati į karą į- 
sivėlč, tada apie importą iš 
Vokietijos negalėjo būti nei 
kalbos.

Pramonininkų atsakymas
Edisonas kreipėsi į chemika

lų pramonininkus, ragindamas 
juos’ surasti būdą sintetinio fe
nolo gaminimui. Gavo atsaky
mą, kad tam bus reikalinga pa
švęsti mažiausiai kokius devy
nis mėnesius. Tai reiškė, kad 
Edisonui reikėjo sustabdyti re
kordų išdirbimą. Bet jis pasi- 

pramonėj. Nėra reikalo aiškin- , ryžo pats tą problemą išrišti, 
ti, kad tą pečių sugalvojo Edi
sonas. Ačiū tam, kad Edisonas 
įvedė naujus metodus ir nau
jus prietaisus, produkcija ce
mento pramonėj neįmanomai 
padidėjo. J

tebėra naudojamas cemento

Jis pasirinko tinkamiausią for- 
mulą sintetinio fenolo gamini
mui ir tuoj pradėjo daryti pla
ną fabrikui statyti.

(Bus' daugiau)

Apžvalga
nors kokią nors esamą tvar
ką ir kol patys valstybės prie
šakyje neatsistoja. O kai savo 
tikslo atsiekia, socializmą rį

NUSISTATYMAI” SUSIVIE
NIJIME

MARIJONŲ “LOGIKA” IR

Chicagos vienuolių Marijonų 
laikraštis rašo apie kovą tarpe 
Pilsudskio ir Lenkijos socialis
tų. Pilsudskis esąs' “socialis
tas” ir einąs ex-socialisto Mus- 
solinio, komunisto Lenino ir 
“kitų panašių typų {ledomis”. 
O iš to reikią padaryti tokią 
išvadą:

“Pilsudskininkams ir ki
tiems panašios rųšies socia
listams socializmas yra ge- 

sugriauna kur
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“Reiškia, socializmas tinka 
tik destruktyviam darbui 
dirbti.”
Puiki to laikraščio “logika”. 

Jisai kalba apie tiam tikros rų
šies “socialistus”, būtent, tuos, 
kurie, iškilę aukštyn, atsižadėjo 
socializmo ir ėmė kovoti prieš 
socialistus; bet baigdamas, ji
sai jau sc- ’aliziną bendrai va
dina “kvailu” ir “destrukty
viu”!

Marijonų organo redaktorius 
ne tik nemoka logiškai protau
ti, bet jisai prasilenkia ir su

Sąryšyje su SLA. viršininkų 
nominacijomis, Brooklyno “Vie
nybe” tarp ko kito rašo:

“... Šitą kovą prieš koniu- 
munistų užmačią, pasigauti į 
savo nagus Susivienijimą* rei
kia pavartoti priemone dar 
daugiau tautiškai nusistačiu
sių lietuvių įrašyti į šitą mil
žinišką Amerikos lietuvių or
ganizacija.”
Visai teisinga, kad prieš ko

munistų užmačias reikia kovo
ti. Bet bus klaida, jeigu pri- 
rašinejant naujus narius i SLA. 
bus žiūrima į jų politinius ar 
kokius kitus principinius “nu
sistatymus”. Viena, toks žmo
nių skirstymas, priimant juos i

K. A. \

Thomas Aiva Edisonas

skly-

(Tęsinys)
Nauja laboriatorijia

Kada Edisonas nupirko
pą žemės' West Orange apielin- 
<ėj, jis buvo tik 40 metų am
žiaus, nors žmones jį ir vadin
davo “seniu”. Pramonė toj 
apielinkėj buvo labai silpnai iš
vystyta; visur aplinkui matėsi 
farmos ir gražios pievos. Ne
praėjo daug metų, kaip ta vie- 
;a taip persimainė, jog jos ir 
pažinti nebebuvo galima. Ir tai 
vis ačiū Edisonui, kuris įsteigė 
;en savo laboratorijas. Port 
Hurone Edisonas, kaip jau bu
vo minėta, turėjo laboratoriją 
skiepe, kur laikė 200 buteliukų, 
ant kiekvieno kurių buvo uždė
tas parašas “Nuodai”. Menlo 
Parke jo laboratorija turėjo to
kių prietaisų, kokių < niekur ki
tur nebuvo galima surasti. Bet 
naujoj vietoj, West Orange, jis 
įsteigė dar šaunesnę laboratori
ją.

Kinetografas

Į, West Orange Edisonas per
sikėlė 1887 m. Tuo laiku pas 
jį gimė mintis išrasti tokį in
strumentą, kuris tarnautų 
akims maždaug taip, kaip fono
grafas tarnauja ausims. Kitais 
žodžiais sakant, jis pasiryžo iš
rasti krutamuosius paveikslus. 
Dviem metam praėjus po per
sikėlimo į naują vietą, Eidso- 
nas išrado tokį instrumentą. 
Tačiau tik šešiems metams’ pra
ėjus buvo išduotas patentas 
Tą savo instrumentą Edisonas 
pavadino “kinetografu” arba 
“kinetografiška kamera”, t. y. 
prietaisu rekordavimui judėji
mų.

Fo.tochronografas
Kinetografo principai jau se

niai buvo žinomi. Francuzas E. 
Marey buvo jau išradęs foto- 
chronografą, kurio pagalba jis 
galėjo analizuoti bėgimą, •plau
kimą ir vaikščiojimą. Jis nu
ėmė paveikslą krintančios ka
tės, iš kurio aiškiai matėsi, kaip 
ji verčiasi, kad nupulti ant ko
jų. Su fotochronografu jis da
rė daug visokių eksperimentų, 
kuriuos vėliau aprašė savo kny
goj vardu “Judėjimai”. Tačiau 
tas franeuzo instrumentas buvo 
labai netobulas dalykas. Reikė
jo genijaus, kad krutamu pa
veikslų ėmimą ištobulinti. Edi
sonas padirbėjo keletą mėnesių 
ir padarinyj atsirado kino 
atrai ir kino pramonė.

paroda 
m. įvyko

Edisonas
pat nuvyko į 
savo lėšomis

te-

pa
su

Paryžiaus
Paryžiuj 1889 

saulinė pąroda. 
savo žmona taip 
parodą. Ten jis
pastatė pavilioną ir nugabeno 
eksponatus. Tatai, kaip apskai
toma, jam kainavo apie $100,- 
000. Bebūdamas Paryžiui, jis 
susitiko su garsiu mokslininku

Pasteur’u ir inž. Aleksandre 
Eiffel, kuris surengė Edisonui 
pagerbimo vakarienę. Vakarie
nėj dalyvavo vienas žymiausių 
pasaulio kompozitorių, Gounod, 
kuris savo muzika ir dainomis 
linksmino svečius. Kai Ediso
nas pasirodė operoj ,tai orkest
ras pradėjo groti “The Star- 
Spangled Banner”, o visa publi
ka sustojo. Bet Edisonui, ku
ris buvo pratęs prie ramaus 
gyvenimo, visos tos ceremonijos 
gana greit įgrįso ir jis pasi
skubino grįžti į savo laborato
riją, kur 
mingas.

Edisono skaitlingi išradimai
Aprašyti visus Edisono išra

dimus yra tiesiog negalima. O 
tai dėl to, kad jis kaip yra ap
skaitoma, iki šiol jau yra išra
dęs apie tūkstantį įvairių daly
kų. Taigi jeigu reikėtų apra
šyti kiekvieną dalyką, tatai už
imtų labai daug vietos. Bet 
dar vieną kitą jo išradimų, ma
nau, visgi ne pro šalį bus pažy
mėti.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Lapkričio

jis jautėsi tikrai lai-

Pinigai 
eilis dalykas.

Cementas
Edisonui buvo antra- 

Nespėdavo jis

Fenolas
Fonografo rekordams daryti 

yra reikalingi kai kurie chemi
kalai. Tarp jų ypač svarbią ro
lę lošia fenolas (karbolinė lukš- 
tis). Fenolo Edisonas sunauda- 
davo daugiau, negu bile vienai 
kitas pramonininkas Amerikoj. 
Vyriausias fenolo šaltinis buvo 
anglies smala. Bet Amerikos 
anglis tam tikslui netikdavo, nes 
iš jos labai mažai tegalima gau
ti fenolo. Todėl iki karo Ame
rika tą chemikalą importuodavo 
iš Vokietijos arba Anglijos, kur

Sį Vakarą

Visas kalbantis paveikslas

“Ulusion”
dalyvaujant 

Charles Body Rogers, 
Nancy Carroll ir k.

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios.

Lapkričio 6 dieną lygiai 9tą vai. vak. ir
Toliaus kas vieną seredos vakarą tame pačiame laike 

per keliolika savaičią.

Programą Finansuoja
Dvi Didžiausios Lietuvių
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Rinkimai veži-

Užmušė turtingą 
pilieti

Judson VVilliams, 75 metų, 
gyv. adresu 3511 So. Wells st., 
sugrįžo namo. Čia kažinkas už
puolė jį. Apsvaigino blakdže- 
kiu ir atėmė iš jo laikrodį $15 
vertės. VVilliams gyveno vie
nas. Jis buvo gan turtingas 
žmogus, turėjęs Chicagoj ke
letą namų. Nugabentas ligoni
nėn, VVilliams mirė.

Vakar buvo rinkimai 22 tei
sėjų j Superior ir i Circuit 
teismą.' Taipgi buvo paduota 
balsavimui sumanymai išleisti 
bonus. Vienas tų sumanymų 
reikalavo $20,000,000, kad pa
statyti iškeltą kelią automobi
liams. Rinkimai praėję, 
drai imant, ramiai. Buvo 
matoma, kad iš 1,700,000 
suotojų balsus paduos tik 
500,000.

veži- 
vieną

tų vežimą, sumažintų prieša
kines šviesas. Svarbu yra mo- 
torininkams tureli šviesas, kaip 
to reikalauja įstatymas.

Akių Gydytojai 
Tel. Victory 6279 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Lietuviai Gydytojai

Traukinys užmušė 
merginą

už-Illinois Central traukinys 
bėgo ant automobilio, kuriuo 
važiavo Miss Dorothy Andre, 
2642 So. Kedvale avė., dvi ki
tos merginos, jos draugės ir 
pora vaikinų. Andre tapo už
mušta, o visi kiti sužeisti. Ne
laime pasitaikė Rervvyne.

Atidarė operos sezoną
Pirmadienį buvo pirmas vai

dinimas Chicago Civic operos 
naujame trobesyje. Visos 
tos buvo užimtos. Visai 
cagos “sosaidė” susirinko, 
dinta veikalas “Aida”.

vie-

70 nuteisti
Iš 300 asmenų, kaltinamų ry

šyje su nusikaltimais proliibici- 
jos įstatymui (jų tarpe East 
Chicago mero ir policijos vir
šininko), 70 ypatų rasta esan
tys kalti.
30 dienų iki 2 metų kalėti ir 
sumokėti piniginės baudos po 
50 dolerių ir daugiau.

Jiems bausmių nuo

ben-
nu- 
bal- 
apie

Rengiasi paminėti mū
šių paliaubos dieną

Jau užbaigta planai 
mėms, rengiamoms kad 
nėti musių paliaubos 
Balius įvyks Guyon Paradise 
salėje, 11 dienų lapkričio. Pro
gramas bus labai įvairus. Po 
programo šokiai.

Teatruose

iškil- 
pami- 
dieną.

Chicago teatre — pradedant 
lapkričio 8 dienų, tus rodomas 
paveikslas, kurio siužetas im
tas iš garsiosios apysakos 
“Sherlock Holmes”, paveikslas 
pavadintas tuo pačiu vardu; 

scenos produkcija; kitokie nu
meriai.

United Artists teatre — šiuo 
laiku rodomas paveikslas 
“Evangelinę”; kitokie nume
riai.

McVickers teatre — šiuo 
ktt duodama Hollywood 

vue”; kitokie numeriai.
Roosevelt teatre — šiuo

ku rodoma kalbantysis paveik
slas “Why Bring That Up?”; 
kitokie numeriai.

Oriental teatre — pradedant 
8 dienų lapkričio bus rodomas 
paveikslas “Broadway”; tai 
kalbantysis paveikslas; muzi- 
kalis numeris “Football Fro- 
lics”; ji išpildys Lou Kosloff 
ir jo orkestras. <

sas toje pusėje, j kurią 
mas važiuoja.

Kiekvienas motorinis 
mas privalo turėti bent 
raudoną šviesą iš užpakalio.

Laisnių lentos turi būti dvi 
— viena priešakyje, o kita už
pakalyje auto. Laisnių lente
lės turi būti prirakintos tvir
tai, kad jos Besisuptų. O jos tu
ri būti taip apšviestos, kad lai- 
snio numerį galima butų ma
tyti bent per 50 pėdų.

įstatymas taipjau reikalauja, 
kad automobilis arba komer
cinis vežimas susitikdamas ki-

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Ldc. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

M u s ii patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime Išlaidų užlai
kymui skyrių.

8307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.----- o------

lai-
Re-

lai-

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse pat a r 
nauju geriau ir pi 
5iau, negu kiti ta 

ei, kad priklausau 
prie grabų išdii 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

>238 S. Halsted St 
Tek Victory 409*

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Maao ofisas dabar randasi 
nąiiipį vietoj

D

J. Lulevich 
Lietuvis Graborius 

ir Balsamuotojas 
Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, UI.
Tel. Victory 1115

-o-------

DR. VAITUSH, O.
LIETUVIS AKIU SPECULISTAS

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, 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. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

S. D. LACHAVICZ

Telefoną* 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 SL Chicago. Iii

Res. tai. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 216, 1579 Milvaukee Avė.
Tel. Brunsvrick 0624 

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

valandai po pietį-------—o-..........

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St, Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį -------- o------- •

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaad Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL. ——O--------

M

įvairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenu* 

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

Rez. Telephone Plaza 8201

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

So. Ashland Avė.1800
VALANDOS!

iki 4:8fl ir nuo 7 iki 1Q 
7

nuo 2:88 iki 4:88 po pi*l
Nuo 2

Nedėlioj

Telefoną* Canal, 1464

Lietuviu Graborius ir 
Baisa mio t ojas

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516
—O-------

ŽMOGAUS
AKIS 

yra taip cialikatnas raudejiraaa. 
maža dalis žmonių supranta apie

MADOS
Kalėdų ženklai (seals)

Greitu laiku prasidės vajus 
pardavinėti stampoms — vadi
namoms “Christmas Seąls”. 
Pelnas, surinktas iš pardavi
nėjimo tų ženklų, eis kovai su 
tuberkuliozių (džiova). Patar
tina lietuviams pirkti, kiek kas 
išgali, tuos ženklus, nes pini
gai, sukelti šitokiu budu bus 
sunaudoti geram tikslui. Va
jus pardavinėti Christmas 
Seals bus varomas nuo Padū- 
kavonės dienos iki Naujų me
lų. Užsisakyti tų ženklų gali
ma iš The Chicago Tubercu- 
losis Institute, 360 North Mi- 
chigan .avenue. Telefonas — 
Central 8316.

Šekspiro veikalai 
scenoje

3974
2971 Paskiausios mados labai ele

gantiška iš šilko pasiūta suknelė. Ga
lima siūdinti iŠ dviejų spalvų materi
jų, bet materijos ir spalvos turi būti 
sutaikintos.

Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Ilk

Nuo 11 dienos lapkričio iki 
dienos vasario 15)30 metų, 

Chicago Civic teatre bus vai
dinami šekspiro veikalai. Chi
cago Civic teatras randasi 
me pačiame trobesyje, kur 
po perkelta Civic opera, 
tenl prie Wacker I>rive 
Washinglon. Biletus galima 
užsisakyti per telefoną. Vaidi
nimai bus duodami kiekvieną 
vakarą, išskiriant sekmadie
nius. Pradžia 8:30 vai. vaka
re. Telefonas Kandolph 5638; 
biletus taipjau galima pirkti 
ofise adresu 33 Wesl Madison 
Street. Trečiadieniais po pie
tų vaidinimai; jų pradžia 2:30 
valandą. Kainos prieinamos.

Jūsų saugumui

ta- 
ta- 

bu-
ir

NAUJIENOS Pattern Deut.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia idedu 15 centų ir prašau at

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

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestai ię valąt.)
I --------------ll»lljll <R I l-W

šioš savaitės biulelene poli
cijos komisionierius, Wm. F. 
Russell, įspėja automobilistus 
ir komercinių automobilių šo
ferius:

Valstijos įstatymas reikalau
ja, kad kiekvienas motorinis 
vežimas butų apšviestas iš 
priešakio dviem gelsvai balz
ganomis lempomis ir taip aiš
kiai, kad tas vežimas butų ga
lima matyti bent per porą 
tų pėdų. Tiktai ugnegesių 
ratai, policijos patruliai 
ambulansai yra leidžiami 
ti raudonas arba žalias

šim- 
apa- 
arba 
lurė- 
švie-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

Jok jos 
veikimą. Didele daugybi akiu suga- 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dykų egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
Canal 0084

Dr. K. NURKAITIS 
Optometristas

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South We*tern Avenu*

Tel. l^afayett* 414O

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro ---- —-o-. - —

OfUo Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Dr«x*l 9191

DR. A. A. ROTH
Ruans Gydytoja* Ir Chirurgą* 

Specialistą* moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicsųų 
arti Slst Street

Valandos 10 iki 11 ryto. 2 iki 4 no 
pietų, ir nuo 1 iki 9 vai. vakare. 
Nedaliomis ir S Ten tad. 10—12 diena

Advokatai

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

Lietuviai Gydytojai

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenu* 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1980 

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 
3323 South Halsted Street 

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

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

—,-----  —................. , -į

MIKOD1MAS LINDŽIŪS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 3 dieną, G valandą ry
to, 1929 m., sulaukęs 54 m. 
amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Tauragės ap., Žvingių parapi
jos, Bikavėnų kaime. Amerikoj 
išgyveno 22 metus. Buvo narys 
Liet. Tautiškos dr-jos ir Gar
sus Vardas Lietuvių dr-jos. Pa
liko dideliame nubudime broli 
Vincentą, brolienę Barborą 
puseserę ponią Gečienę pus
brolį Mikodimą Miller, du 
švogeriu — Kazimierą ir Joną 
Paulius, dvi švogerkas ir gi
mines, o Lietuvoje du brolius 
— Kazimierą ir Antaną ir se
serį Marijoną. Kūnas pašarvo
tas randasi 2511 W. 45 PI. Lai
dotuvėmis rūpinasi brolis Vin
centas.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
lapkričio 6 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A.. A. Mikodimo Lind- 
žiaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Broliene, Puseserės, 
Pusbrolis, Švogeriai, 
švogerkos ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St

1327 So. 49 CL

Telefonas 
Cicero 8724

Telefonas 
Boulevard 6208

Ą. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89 

4424 So. Rockwell St 
Virginia 1290

BARBORA STONIENE 
po tėvais šimkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 4 dieną, 2:55 valandą 
po piet, 1929 m., sulaukus 36 
m. amžiaus, gimus „Tauragės 
apskr., Pajures parapijos ir 
miestelio Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Adomą ir dukterį He- 
len 13 metų amžiaus, sūnų 
Adomą 7 m. amžiaus, tris se
seris — Oną Daukšienę, Domi
cėlę Lenkauskienę ir Uršulę Da- 
račiunienę ir 4 švogerius ir gi
mines, o Lietuvoj, seserį Mari
joną Gaidauskienę. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4855 So. Ko- 
lin Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
lapkričio 7 dieną, 8:00 vai. ry
te iš narnu i Nekalto Prasidė
jimo Panelės Šv. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Stonie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Vaikai, Seserys, 
švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Phone Cicero 294

Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

Telefonas.
Patarnavimas dieną 

ir naktj.
Koplyčia

Chas. 
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, 1LL.

i

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

ir pritaikymoEkspertas tyrimo okiu 
akiniu

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų Room 8. 
Phone Canal 0628

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Lafayette 6820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 1701 

Tel. Randolph 0331-0382 
Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 6562

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

209 
St. 
vak.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:86 
Sekmadieniais pagal susitarimą

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

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

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

Tel, Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel, Boulevard 7589

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

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

—,---------------------------------------------- --------- 1

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

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. Maplevrood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenuo

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

2221 W. 22nd St 
Arti Leavitt St 

Telefonas Canal 2512

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki I

26

Ofiso ir Rez. Te). Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Hnlsted Street

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

Rez. 82111 South W*llar» Street

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 16—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 311h 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj* 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark S ta. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

ir

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rote. Tel. Republic 9606

labo*

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 29 matai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ave^ 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:86 vai. 
vakaro. NedėL nuo 10 iki 12 ▼. dienų 

Phone Midway 2880

v. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

TeL Prospect 3525.

Phone

Leonas

Phone Boulevard 8483
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.

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.

2468
ikelonis

Advokatas 
10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 Iki £ vaL 

Phone Boulevard 8617 
3315 So. Halsted Street

Re*. 6600 South Artestan Avenae 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Kctvergais 

3 iki 8 v. v. Uternmkais ir 
Pėtnyciomis 1 iki 6 v. v.

Telephonė Central 6926

F. W. Cheinauckas 
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 19M S. Union A 

Tek Roosevelt 671Q
Vai, nuo 6 iki 9 vai, vak. .
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką mate ir nugirdo 
Reporteris

Ką reiškia U. S.

kad nemažai 
Jie atsakys:

gudruo
liui ted

žinau, 
lių yra. 
States of America.

Aš irgi maniau taip. Bet pa- i 
sirodė, kad klydau. Lietuviams' 
šios raidės kai kada reiškia ki-. 
tą ką.

NAUJIENOS, Chicago, III.

apžiūrėti lašinius, ar pakanka-'ras pasimokinti ir grįžti į tėvo
mai riebus jie yra, ar nesivar- ūkį, nes ūkis išrodo esanti pa
to kirminaitės. stoviausia Lietuvoje vieta gy-

Klausia jo teismas: “Ar ma- venti ir dirbti.
tei tamsta, kad lašiniai buvo iš|' Ryšyje su tuo galima paste-
Amerikos? šis' atsako, kad ne- boti, kad ir žmonės, kurių ži
nia tęs.

Klausia jo: “Ar nematei ant-
1 spaudos U. S. A.?

“Taip, sako jis, mačiau’’.
“Ką gi reiškia raides U. S.

A.?—klausia teismas.
—Man buvo paaiškinta —sa

ko valdininkas-—kad jos reiškia
“Ūkininkų Sąjunga Aleksote”.

Taigi žinokite, kad
j ne visuomet reiškia
įstatęs of America.

Trečiadieniu lapkr.
■n

Pasak p. Olšausko,

U. S. A.
United

šių metuc *

Tą faktą aiškiausiai h-odė p. te_atr0 sezonas Lietuvoje prasi- 
J. Olšauskas, neseniai sugrįžęs dėjęs dviem dideliais veikalais, 

i kurie pastatyta ne tik visos 
Lietuvos, bet ir užsienio mašta
be. Vienas tų veikalų buvo— 

Taigi ma- j tragedija, o kitas komedija.
Tragedija— tai praloto Ol

šausko byla. Voldemaro nu
vertimas užmiršta, žiūrėta tik

iš Lietuvos. Ir ne tnan vienam 1 
įrodė. Jam pačiam įrodyta bu- , 
vo tai Kaune. O Kaunui iro-! 
dė teismo liudymai.
tote, kad įrodymas turi ne bet 
kokios svarbos: jis yra užre- 
korduotas.

Taigi ką reiškia raidės U. S. | I’raloto by,os- Tragedijos daly- 
A ? Paaiškinsiu. v’a*—Patsai pralotas, liudinin-

Kaune buvo garsi lašinių by- kai, advokatai ir spauda buvo 
la. štai byloje ir kilo klausi-:‘tikri aktoriai, vaidinusieji svar
inąs raidžių U. S. A. reikšmės. Iresnes ar menkesnes roles. Nie-

Matote, Lietuvos kariuomenei ^as nesijuokė, visi buvo rimti.
mas raidžių U. S. A. reikšmės. Iresnes ar menkesnes roles. Nie- 

Matote, Lietuvos kariuomenei, ^as nesijuokė, visi buvo rimti.
reikėjo lašinių. Juos galima bu- Ir visų ūpas buvo kaip trage-| 
vo gauti iš pačios Lietuvos ir ^Uai nustatytas.
iš Amerikos. Lietuvos lašiniai t) lašinių byla kas kita. Nie- 
pristatyti Lietuvos kariuomenei 
kaštavo kuone 
kiek Amerikos, 
ėmusi Lietuvos 
palaikyti savo šalies

Gi Lietuvos 
kurie apie lašinius

O lašinių byla kas kita. Nie
kas neėmė rimtai. Kad ir kaip 
supykęs atsikels iš miego žmo
gus, tik prisimink lašinių bylą, 

1 ir matai, kad jo pyktis išsisklai- 
| dė, kaip debesis’ vėjo išnešiotas.

Kada 1929-30 metų teatro se- 
atidarytas Kaune

dvigubai tiek, 
Bet valdžia 
lašinius, kad 

pramonę.
valdininkams,

sukinėjosi, zonas tapo
pasirodė, kad ir Amerikos la-1 taip sėkmingai, tai tikimasi, jo- 
šinius galima sunaudoti. Tik, £e* visas sezonas praeis ne
reikia mokėti. 'paprastu pasisekimu.

Na, ot, jie ir išrašė Ameri
kos lašinių. Lašiniai atėjo. Visi
su antspaudomis—U. S. A
S. A., visur aplinkui .

Lie-
U. tuvos jau ketverius metus. Tai, 

o. 2A., vistu apininui . .palyginti, ^trumpas laikas. Jis
Kas daryti? Reikia tas ant- tečiaus pastebėjo žymų progre- 

spaudas išskusti. Ir išskuto. Iš- są šalies gyvenime.
kustus lašinius nusiuntė j Kaune

Klaipėdą ar kur kitur, čia dar Vietos, 
parūkė, ir sugrąžino 
Kauna kariuomenei.

• • 1 1 • • jau buvo iš Lietuvos, nes Klai-. kuriais 
pėda yra juk Lietuvos dalis, išsisukti koją, šiandie klojama 
Ir už juos paimta jau pilna asfaltu. Taisoma gatvės. Ir 
Lietuvos lašinių kaina, o pelnas išrodo, kad Kaunas peršoks per 
teko gudruoliams.

Biesas toč’aus prispausdino
tų antspaudų su raidėmis U. S., ką kitą jų vietoje.
A. tiek, kau visų nė neišskus-j stebėti, kad ir provincijos mies
tą. Kai kurios užsiliko.

Mėgėjai lašinių ir pastebėjo.
O toliau pradėta kalbėti, plepė-;
ti... žinote kaip yra. Reikalas ma pastebėti pasirinkime užsi- 
atsidurė teisme. j ėmimo. Lietuvos respublikos

Teisme gi, suprantate, knysa pradžioje buvo ūpas baigti mo- 
dalykus iki “padamento”. Na, kyklą ir gauti valdišką darbą, 
ir pradėta klausinėti vieno vir- šiandie jau rodosi, ypač moks- 
šininko, kurio pareiga būdavo lą einančioje jaunuomenėje, no-

P-nas Olšauskas nematė

atgal į lūšnos, 
Lašiniai naujais

Pačiame 
statyba žengia pirmyn, 
kuriose seniau stūksojo 
šiandie pasipuošusios 
trobesiais, šalygatviai, 
einant grūmojo pavojus

gatvekarių “gadynę” ir naudo
sis basais, kol žmones išmislys 

Galima pa-

tai puošiasi, taisos patogiau gy
venti.

Kitas įdomus’ reiškinys gali-

Geriau Busite Patenkinti
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

LA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

patyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems ~ pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčiiĮ, kaip tai:

RADIOS
RADIOLAS Atwater Kent

1MDA KIMBALLJL R,a eitos radios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė.
Telephooe Lafayett* 8171

__ _ _ betteR 
mythiNG ForThe HOM ES

2536-40 West63rd Street
Telephone Hemlock 8400

irioje yra švietimo reikalai, vis 
daugiau dėmesio kreipia į ama
tų ir ūkio mokyklas. Tai yra, 
p. Olšausko manymu, tikrai 
sveikinantis Lietuvos gyvenimo 
reiškinys.

Senieji ūkininkai gal nedaro 
tokio progreso savo ūkių vedi
me, kokio norėtumėm. Bet jau 
pasireiškia jaunosios kartos į- 
takos į ūkį, ir jos įtaka, bend
rai imant, rodo gerų žymių. 
Jaunuomenė, pasimokinus ir 
matydama, kad jos laimė suriš
ta su ūki u, stengiasi tobulinti

šiai sakyti: mes užfiitaravopie 
pasilinksminti.

Reikia manyti, kad džianito
rių kliubas ir ateityje kartas 
nuo karto surengs tokių vaka
rienių. Ne kažin kaip skaitlin
gu buriu, prie vakarienės, pa
sikalbėjimas ir šnekos, labiau 
ne kas kitas, kelia draugingu
mo jausmą, kuris kiekvienai 
žmonių grupei yra reikalingas.

Report.

buvo padarytas visai naujas išradi
mas, galbūt tiek revoliucinis, kaip 
tais laikais išrodė garlaivis.

Net daktarai dabar pripažysta, kad 
“kepinimas”, pašalindamas iš tabako 
kenksmingas ir erzinančias medžia
gas, padarė Lucky Strike cigaretus 
visai skirtingus. Nuolatos didėjan
tis pripažinimas jų viršenybės, pada
rė Luckies daugiąusia parduodamais 
cigaretais pasaulyje.

Bateriij aptarnavimas
Phone Boulevard 2854

Joseph Witolds
and Battery service, Vulcani-Tire 

zing. Naujos batarės garantuotos ant

PRANEŠIMAI
Naujienų npuikos nauja serija 

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

— Sekretorius T. Rypkevičia.

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

Lietuvis savininkas.

(
■r ■innn ■ -tr ra- »uucsnr.-rf«i»w«

CLASSIFIED MS
Educational

CLASSIFIED ADS
Help Wanted—Malė

___ Darbininkų Reikia _ _____
. . REIKALINGAS geras kriaučius jbkolmam Jums Pinigus p artnerius. Nereikalingi pinigai, tik 

' turi turėti užtektinai patyrimo, 3407 
Fir St. Indiana Harbor, Ind.

Financial
Finansai-Paskoloa

$100 IKI $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičiui 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Art4 Maruh/ield Av*.
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

ir
Help VVanted—bemale

Darbininkių Reikia
REIKALINGA moteris indu plovė

ja. Patyrusi.
4169 So. Halsted St.

—---- O-------

REIKALINGA virėja, turi būt pa- 
j tyrus. Atsišaukite tuojaus.

! 716 W. 22nd St.
------- O-------

Gyvenimas Kaune, ir gal būt 
net tokiuose miestuose, kaip 
Panevėžys arba Šiauliai, tur būt 
yra įdomesnis, nei Amerikos 
lietuvių tarpe. Jie labiau įdo
mauja kultūrinio gyvenimo 
klausimais. Jie daugiau turi lai
ko kultūriniam gyvenimui.

—Reporteris.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo susirinkimas įvyks 
lapkričio 6 d., 8 vai. vakare, Bagdo
no svetainėj, 1750 So. Union Avė. 
Malonėkite būti laiku ir naujų narni 
atsiveskite. A. Zellon, prot. rašt.

SLA. 36tos kuopos įvyks susirin
kimas trečiadienio vakare, lapkričio 
6 d., 7 vai. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorium, 3133 So. Halsted St. 
I rašau pribūti visų narių, ba randa
si daug reikalų aptarti ir skolingi 
nariai prašomi užsimokėti mokestis.

Rast. J. Balchunas.

Džianitorių kliubo 
vakarienė

šeštadienio vakarą Universal 
kliube, 814 West 33-rd Street, 
buvo surengta Lietuvių Džia- 
ni torių Piliečių Kliubo vaka
rienė.

šis kliubas yra organizacija, 
kuri susitvėrė pirm poros me
tų. Organizacijos tikslas yra už- 
megsti artimesnių ryšių lietu
vių tarps, kurie dirba šį dar-

lietuvių džianitorių Chica- 
neniažai, 
vienu su

ir draugingi ry- 
kitais džianilo- 
labiau reikalin- 
kito užsiėmimo

O 
ftoje 
Šiai 
riams tur būt
gi, nei kurio 
retuviams.

Dalykas toks, kad jų dar
bas, ypač rudenį, ži-amą ir pa
vasarį, laiko juos 
i I ir 16 valandų. c 

naši taiko reikalas 
dienai-kitai, tai jau

dar ne didžiausia 
dzin n i tonų darbai 
jei kalbėsime apie 

Vienų gyvenimas

pririšęs po 
jei kartais 
pasitraukti 
džiani toriui

tikra beda. Nes. kas prižiūrės 
namus? Užleisti vietą kitam 
nesunku. B-et kada gausy kitą?

Susirgsi žmogus - vėl tas 
pats klausimas kada ir kur 
gausi vietą? Gauti darbą džia- 
iritoriui gal 
Leda. Be| 
ne vienodi, 
atlyginimą,
ir darbas yra žymiai geresnis, 
nei kitų. Gavęs tinkamesnį dar
bą, džianitorius turi jį dabo
ti, nes. kitas toks pat darbas 
nežinia kada pasitaikys.

Ot, dėl šių priežasčių džia
ni toriams ir svarbu yra turė
ti draugingumo vienų su ki
tais, kad, reikalui esant, gali
ma butų pagelbos gauti, pava
duoti vienam kitą.

O geriausia palaikyti tokį 
draugingumą yra, kada žmo
nės susitinka, pasilinksmina 
kartu, pasitaria ętel bendrų rei
kalų. šiuo tikslu, svarbiausia, 
manau, ir buvo suorganizuotas 
džianitorių kliubas.

Nors trumpai, palyginti, kal
bamas kliubas gyvavo, bet jau 
spėjo pasirodyti veiklumu. Kliu
bas, kaip organizacija, laiko re
guliarius susirinkimus. Be tų 
reguliarių susirinkimų, pereitą 
žiemą jis buvo surengęs deba
tus. O šią vasarą jau turėjo ke
letą išvažiavimų į girias.

Dabar, šeštadienį turėjo va
karienę. Jon susirinko gražus 
būrys svečių. Viso buvo ko
kios 60 ar 70 žmonių, džiani
torių ir jų draugų. Laike vaka
rienės tarta keletas žodžių. Drg. 
Daubaras perstatė kalbėti A. 
Žymontą (naujienietį), kuris 
papasakojo vieną-kitą juokin
gą pasakaitę. Kalbėjo trumpai 
taipgi p. Bardauskas ir V. Po
ška.

Po vakarienės buvo šokiai. 
Svečiai linksminosi gerokai iki 
po dvyliktos. Ir kodėl jiems 

! nesilinksminti? Jeigu kas tur; 
teisės pasilinksminti liuosą va
landą, tai žmonės, kurie pasto
viu ir dažnai gan sunkiu dar- 
^u pelno duoną. Atėjus valan
dai pasilinksminti, jie gali drą-'

Susivienijiino Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto mėnesinis 
susirinkimas įvyks lapkričio 6 d., 
Chicago Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 7:80 vai. vak. Nariai 

I esat visi kviečiami atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

Jonas Šulcas, rašt.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite1 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
i si gyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CH1CAGO. ILL.

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

8213 Cottage Grove Avė.
-------O-------

REIKALINGA veiterka Į Restau- 
! raciją mergina arba moteris — 
i trumpos valandos ir gera mokestis. 
' 804 W. 31 st St

ir

Roseland. — S. L. A. 139 kp. per
kelia savo susirinkimų vietą. Sekan
tis susirinkimas įvyks lapkričio 7 d.

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO 

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš„ ™ , , *v7*rn . «. (noKinsites ir car geresnis Kaip »

7:30 vai. vak., naujoj vietoj — 10413 moksite. Mokykla dienomis ir vaka
So. Michigan. Visi nariai prašomi 
tai įsitėmyti ir pribūti laiku. Taip- 

narių atsives- 
Rusinskas.

gi pasistengkite naujų 
ti. Sekr. J. P.

rals Atsilankykit arba reikalauki’ 
inlikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washinrton Blvd

TURTU parduoti savo $900 gro- 
jiklį pianą už neišmokėtą dalį, arba 
morgičių — $128, cashi ar išmokė
jimais.
MID-WEST PIANO STORES

6136 S. Halsted St.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

Miscellaneous
Įvairus

BRIDGEPORT | 
KNITTING SHOP . I

Neriam vilnonius sveterius — sto- 
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan-i : 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dcl kelnių vyrams ir vaikams, metu patyrimo.

i Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti ’ * ’ “
} musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 83rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

REIKALINGA 20 vyrų, moterų ir 
merginų prie lengvo ir švaraus 6 
valandų darbo. Turi žinoti miestą 
ir anglų kalbą gerai. Gera pradinė 
alga.

Atsišaukite prie
F. A. MULHOLLAND CO.

6 No. Michigan Avė. 
Room 900

Nuo 9 ryto iki 2 po piet.
Klauskite

Lithuanian Manager

Situation Wanted 
2' Darbo Ieško

BUČER1S ieško darbo, turi daug 
Pašaukite Roosevelt 

3275, klauskite Charles.

h ui Kent

Lietuvių Kriaučių 269 
C. W. of A. mėnesinis 
Įvyks penktadieny, lapkričio 8 dieną, 
1929 m., 7:30 vai. vakare, Amalga- 
mated Centre name, 333 S. Ashland 
Blvd. Visi nariai ir narės malonėkit 
susirinkti paskirtu laiku, nes yra 
daug .svarbių reikalų aptarimui. Taip
gi bus nominacija lokalo valdybos 
dėl ateinančių 1930 metų.

K. Navickas, rast.

Skyriaus A. 
susirinkimas Bu£»uie»b Service

Biznio Patarnavimas
Miscellaneous for Sale

įvairus Pardavimai

KAS IŠRADO PIRMĄ GARLAIVI?

I. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedšjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER
- Painters & Decorators

s RAMANCIONIS. savininkas 
8147 So. Halsted <9t.

Tai Vjctorv 726’

GARSUS Pietinės — Illinois mine 
run $6.50 už toną, pristatom. Lą- 
bai mažai dulkių. Lump egg, nut 
$7.50. Pristatom. Govalis, Canal 2311

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

TURIME rendon 3 flatus su mau
dynėms, randasi Bridgoporte, renda 
pigi $14.00. Kreipkitės Telefonu 
Boulevard 0470.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

$650 nupirks grosernę, delicatessen, 
saldainių štorą, darant} gerą biznį. 
Gyvenamieji kambariai užpakaly. 1 
mylia nuo Chain storių.

3956 So. Westem Avė.

Istorikai sako, kad “Robert Fulton, 
the Clermont, 1807’’. Bet istorijos 
klysta-.

Prezidentas Hoover spalio 22 d. 
atidengė Ohio upės monumentą Eden 
parke, Cincinnati, paminėjimui ati
darymo Ohio upės navigacijai visu 
jos 1,000 mylių ilgiu.

Šiose iškilmėse dalyvavo ainiai'
John Fitch, kurio pirmas spaminisj 
garlaivis padarė sėkmingą kelionę' 
Delavvare upe, Philadelphijoj, rugpiu-j
čio 22, 1787.

Nors jis padarė kitt> sėkmingą mo
deli 1788 m. ir trečia modelį kai Wa- 
sringtonas liko išrinktas pirmuoju 
Jung. Valstijų prezidentu, tečiaus ka
pitalistai su nepasitikėjimu žiurėjo į 
naują išradimą ir atsisakė Į jį inve
stuoti pinigus.

“Jeigu aš ir negyvensiu”, pasakė 
Fitch savo darbininkams, “jus galbūt 
sulauksite to laiko, kada garlaivis 
bus pripažintas patogiausiu budu ke
liauti vandenimis; jie ypač bus nau
dingi navigacijai Ohio ir Mississippi 
upėmis”.

Nelaimingasis John Fitch buvo net 
Francijon nuvykęs, pasitikėdamas 
savo išradimu užmteresuoti francu- 
zus. Bet franeuzai buvo ką tik pa
sodinę karalių Eouis XVI ir karalienę 
Marie Antoinette į kalėjimą ir nesi
domėjo naujais išradimais.

Prietarai negreit miršta. Prieta
rai prieš cigaretus paeina nuo tų 
laikų, kada visi cigaretai buvo iš
dirbami senoviniu budu, pirm negu 
mokslas atėjo pagelbon.

Bet kada Lucky Strike „išdirbėjai 
pradėjo “kepinti” cigaretų tabaką,

■Lr.ii.iin
M

<

■»pe<-ialiHtat< gydyme cbroniAkų u uhuju li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas lAegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei a* apsi- 
i malu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
pu galutino iAegzamtuavimo—kas juros yra.tralu tino i6e«rzamtuavlmo—kas jūron yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

20

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

Statau namus mažus įr didelius, 
iipgi taicuu seiiCS f':“-."-? f 

j te 
kai

3 8M. SK ŪKINIS settiyčios setas $7.60. 
masiniai pečiai $5. Dreserial $6. Lovos $2. 
Daybeds $5. Kaurai $10, Aiebaksiai $6. Vir 
tuvfis kabinetai, virtuvas eolai, Valgomojo 
kamb. setai.

GAUGER,
641 E. Olst St.. prie St. Lawrence, 
Atdara utarn.. ketv, sub. vakarais.

REIKALINGA bučernč, grosemė, 
arba kitas kokis biznis mainyti ant 
2 pagyvenimų namo. Kaina tik 
>6,500. Del informacijų kreipkitės:

J. NAMON and Co., 
Mortgage Bankers, 

2418 W. Marųuette Rd., 
Tel. Grovehill 1038

hermų finu i 
■n^ta ir duodu patarimus dv 
Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS
1230 So. Union Avė.

Phit.nr Victnry 2740

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies. 
h’le kada ir bile kur. Dykai ap- 
.kaitliavimas . Mes atliekame ge- 
■i?usi darba mieste. Kedzie 8463.

. BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair. 
Moųuette, Jacquard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 Šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai barmenų. Victor, 
1809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

PARDAVIMUI didelis .šildomasis 
rečius, kietoms anglims, $25. 4410 
S. Wood St., 2 fl. užpakaly.

PARSIDUODA grosernū ir delica- 
tesen, 2457 West 47 Place, telefonas 
i a f ay et te 2985. Matyti galima po 7 
zalandos vakare.

Karins lor naie
> Ūkiai Pardavimui

STASYS CIBULSKIS
ir

F. SABATAVICIUS
Painters & Decorators
5234 So. Seeley Avė.

Tel. Prospect 3049
Tel. Hemlock 0653

Darbą garantuojame

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
Pabudavosime ir finansuosime, 

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

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

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

4588 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Einančiai
Flnanaai-Pukolon

Paskolos suteikiama 
į viern diena 

2-RI MORGIČIAI 
3~TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Annitage 1199

A utomohiles

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

liausiais pagerinimais. Pas

160 AKRŲ Kane paviete, gera dėl 
)ieno ūkio. Riebi žeme. Kaina $21,- 

300. $5,000 įmokėti, likusius per 10 
metų.

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

280 AKRŲ, medžiais apaugę. Del 
investmento. 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000. $15,000 
•ash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašy
kite dėl platesnių žinių. Agentai ne
silankys pas jus. NAUJIENOS, Box 
1137, 1789 So. Halsted St

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

’28 Buick 6 pas. sedan _____________ !
’iitt Paigo Sedan 6 ratai .............. I
20 Essex Sedan .............. ....... T............... I
1027 Nash Coach spėriai __............ — :
’20 Ford coupe    .....................   :
'20 Ford Roadster ........................  !
'28 Auburn Roadster .... ..... ..........   I

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 S. Halsted St.. Triangle 0330

Exchange—Mainai

$800
$276
$600
$260
$400
$400
$660

PRIVERSTAS paaukoti Studeba- 
ker Sedaną, aš vartojau tiktai trum
pą laiką, viskas kaip naujas, man 
reikia pinigų, aš paaukausiu už 
$125; galima matyti vakarais ar ne- 
dėlioj.

6750 So. Campbell Avė.

Help VVahted—Malė
Darbininku Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški 
rasti progą 
uažengimui 
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. Sticknev. taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

Kreipkitės kas 
rvto iki 4 vai. no

ir sumanus vyrai gal 
padidinimui uždarbio ii 
pirmyn, pardavinėjam 
naujus 6 cilindeliu

būdų juos Darda

diena nuo 
piety.

10 D

VertelgųChevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts

IŠSIMAINO bizniavas namas — 
Storas su 4 flatais, mainysiu į pri- 
vatišką namą, lotą, nedidelę farmą 
arba priimsiu bučernę kaipo pirmą 
jmokėjimą. Taipgi galiu priimti na
mą ir kitame mieste. Kreipkitės — 

F. G. LUCAS A CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Real Estą te For 8a le
Namai-žeme Pardavimui

SKOLINAM PINIGUSPARDUODAM, 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 nuošimti. 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.
’Jortgage Bankers & Real Estate Inv. 

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
’nd morfaaKe ir narupinam 1 ir 2nd 
mortsraffe lensrvomis išlygomis. Tei- 

sintras ir greitas patarnavimas.
'425 So. Fairfield Avė.

Tel. I^afayette 0455

PARDUOSIU savo lotus pigiai, 
vienas blokas nuo Marquette Parko. 
v;<si ra^erinimai yra suvesti, pilnai 
pribrendę statymui. Man reikia pi
nigų. Privatinis savininkas. Rašy
kite ar matykite.

MR. C. ROMANO
10 S. La Šalie St. Room 150R
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