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Praloto K. Olšausko Byla Kaune' k

’ralotą Kaltina 
dėl Zmogžudybės

Masinis vokiečių ko
lonistų bėgimas iš 

sovietų Rusijos

Milžiniškas žmonių susidomėjimas - Teis
mas apgultas minių - Teismo salėj pil
na vyskupų, kunigų, vienuolių -t Užsie
nių radio telegrafo agentūros ir didieji 
pasauliniai laikraščiai atsiuntė specia
lius savo korespondentus — 130 liudi
ninkų

5,000 ūkininkų, metę savo ukius 
Sibire, prašo Maskvą leisti 
jiems emigruoti svetur

KAUNAS, spalių 1. [“Lietu- Į rumus tikra spųstis. Žmones ir 
vos Žinių” reportas.] — šian-1 
die Apygardos Teisme prasidė
jo praloto K. Olšauskio byla. 
[Pralotas Konstantinas Olšau-

i iš toliau viską metę bėga ar
tyn prie sustojusio ties apy
gardos teismo rūmais automo
bilio. Būrys policijos negali šu-

skis yra kaltinamas dėl žmcg- ]ajkyĮj minios plūdimo ir žmo
žudjbės - pasmaugimo savo 
meilužes, S. Danilevičiutės-Us- nės vienas pro kitą grūdasi ar-

posėdis 
ryto,

po ties teismu 
buvO|įr nekantriai visi laukia 

tačiau rodami praloto Olšauskio.

rumus 
žmonių.

apgu-

suta- į

pasi- 
Be.t 

praeina minutė — kita, o iš 
|.automobilio vis niekas nesiro- 

Minia baigia eiti iš kan-

tijananskienės. žmogžudybė bu- 
vo papildyta pernai rudenį Rir- grotomis automobilis 
stone.]

Nors teismo 
paskirtas 9 vai. 
nuo 8 vai. ryto
Apygardos teismo 

lusios minios
Masė žmojiių stpvinėja ir ne- do.

kantrauja Laisvės Alėjoj ties trybės. Pagaliau atsidaro auto- 
teismo rūmais, gnidžiasi kori- mobilio durys ir pirmas 
dorinis, pilnas kiemas, nes automobilio išlipa kalėjime
kas tikrai nežinojo viiš. padėjėjas korpuso vedė-
iš kurios pusės atvažiuos pra-1 jao p. KcrsakCvičius.

lotas Olšauskis, Po jo žengia iš automobilio
ar Ugniagesių gatve, ar Lašs- vyr. korpuso prižiūrėtojas su 
vės Alėja, nes paprastai iš ka- jaunesniuoju prižiūrėtoju, bet 
Įėjimo kaliniai gabenami Ke-J spaudžia mipia ii* jie neturi 
stučio gatve, iš ten pasuka Ug-J kur stovėti. Tada 
niagesių gatvėn ir per kiemai policija skiria taką
varomi į teismo rumus. O pro!per minią ir prašo publiką nuo 
kur atveš pralotą Olšauską, I teismo rūmų visai pasitraukti, 
niekas nežino ir dėl to visi bai-|bet niekas nenori klausyti, nes

MASKVA, spalių 14. — Me
tę savo ukius Sibire, į Mask
vą atkeliavo penki tūkstančiai 
Rusų vokiečių, kurie reikalau
ja, kad sovietų valdžia leistų 
jiems ('.migruoti ar į Kanadą, 
ar į Argentiną, ar į Paragva
jų, ar į kurį kitą kraštą, kur 
jie gilėtų vėl įsisteigti žemes 
ukius ir ramiai gyventi. Jie sa
kosi turį jau Kanados imigra
cijos vyriausybės užtikrinimą, 
jogei ji jiems padėsianti ^įvyk
ti ir apsigyventi Kanadoje, jei 
tik sovietų valdžia leisianti 
jiems iškeliauti iš Rusijos.

Kol kas betgi sovietų vald
žia atsisakė leisti jiems emi
gruoti. . . ■
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Į Sibirą nebegrįšią
Užsienio laikraščių korespon

dentams, kurie tuos vokiečius 
aplankė jų įsisteigtoje už Mas
kvos stovykloje, jų vadai pa
sakė, kad geriau jie mirsią čio
nai, nekaip grįšią atgal j Si
birą arba eisią į į kolektyvius 
sovietų ukius. Jie “pasakė, kad 
likusieji Slavgorodo (Sibire) 
kolonijoj 32,000 vokiečių kolo
nistų taipjau paliksią tą kolo
niją ir atvyksią pas juos į Mas
kvos stovyklą, kai tik jie 
rinksią pakankamai pinigų 
lionei geležinkeliu.

Ko re spon < len tams bcesan t
vykioje, į ją atvyko dar dvide
šimt šeimų.’

su-
ke-

sto-

tie,šiai nekantrauja, ypačiai 
kurie neturi bilietų įeiti teis
mo salėn ir todėl labai bijo 
praleisti vienintėk; progą pralo
tą Olšauską pamatyti.

Kai išgirsta Ugniagesių gat
ve ūžiant automobilį, tai mi
nia tekina bėga į Ugniagesių 
gatvę, bet ten pamato

vietoj Olšauskio Kapulskio 
x bulkas

vežiojantį automobilį, ir vėl vi
si bėga atgal. 8:30 vai. teismo 
koridorjuose ir lauke kyla su
judimas, nes žvalgai iš balko
no su binokliais pamatė nuo 
įgulos bažnyčios važiuojantį 
šen kalėjimo automobilį ir vi
si manė, kad jau atveža pra
lotą Olšauskį. Tačiau automo
bilis nusuko pas taikos teisė
jus ir palikęs kalinius, grįžo 
atgal kalėjiman, tur būt, pra
loto Olšausko paimti. Taip ir 
buvo.
9:10 vai.• kalėjimo apkaltas au
tomobilius pasirodė su pralotu 
Olšausku ties apygardos teismo 

• rūmais.
Tuo momentu apie teismo

pasitraukęs gali nepamatyti 
praloto ODauskio. Bet jau bu
vo laikas, kad pralotas Olšau
skis turi lipti iš automobilio, 
tačiau
Pralotas Olšauskis iškiša galvą 

iš automobilio,
apsižvalgo ir vėl lenda atgal. 
Bet sargyba jį prašo išlipti ir 
pagaliau, pralotas Olšauskis pa
sirodo miniai, kurioj pasigirsta 
įvairus balsai ir Šukiai. Kiti 
nori kuo ilgiausiai kalinį ma
tyti, tačiau sargyba eina savo 
pareigas ir pralotą Olšauskį iš 

Tuo

iro-

žen-

ORF)S-

-minios akių nori atimti, 
momentu
pralotas Olšauskis piktas 

ningai šypsos
ir išsitiesęs lėtai su svita
gia- Į Apygardos teismo rumus; 
j j lydi du sargybiniai iš užpa
kalio, o policija priešaky ir iš 
šalių. Teisman atvažiavo 
pralotas" Olšauskis su sutana, 
tačiau be kryžiaus ir ordenų. 
Jis visai iš lėto, mažai į šalis 
žvalgydamasis, bet šimtų akių 
lydimas lipo aukštyn laiptais. 
Prisiartinus pralotui OlŠau- 
skiui prie teismo salės, teismo 
kuluarai labai pajudėjo, sumi
šo, vienas kitam. ro<lo, stebisi, 
o kelios moterys verkia.

[Tęsimas rytoj]

Kas uždera, sovietų valdžia 
viską atima

Vokiečių kolonistai skundė
si, kad toj Sibiro daly derlius 
esąs be galo menkas, 
ras (api-

Hekta- 
2*/> akro) duodąs 

vos 9 bušelius javų, vietoj pa
prastų 36 bušelių. Jie sako, kad 
sovietų javų kolektoriai prie
varta reikalavę daugiau grudų, 
nekaip iš laukų buvę surink
ta, o kai ūkininkai' nepajėgę 
tiek duoti, tai jie buvę priver
sti parduoti kitokią savo man
tą, kad patenkintų valdžios rei
kalavimus. Kadangi dėl to grė- 
sęs jiems nuolatinis badas, tai 
jie nusitarę mesti visa, parduo
ti savo mantą ir prašyti sovie
tų valdžią leisti jiems visai iš 
Rusijos emigruoti.

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

Iš viso gražu ir truputį šil
čiau; lengvi mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 44° ir 62° F.
Šiandie saulė teka 6:02; lei
džiasi 5:13. Mėnuo leidžiasi 
2:14 ryto.

Voldemaras vyks pas 
Mussolinį?

Latvių Telegrafo Agentūra 
praneša girdėjusi, kad Augus
tinas Voldemaras, nuverstas 
Lietuvos diktatorėms, ketąs il
gesniam laikui išvykti j Ita-

Maskvoj jiems gresia didelis 
vargas ir badas

Visi tie vokiečiai yra apsi
gyvenę vasarnamiuose, papra
stai susikimšę po tris šešioli
kos asmenų šeimas trijuose ma
žuose kambariuose. Jų pinigai 
greitai išsisems, ir tuose bu
tuose jiems teks gerokai pa
šalti, kai prasidės šaltoji rusų 
žiema-

Dauguma tų kolonistų yra 
menonitai, nemaža liuterionių 
ir kiek mažiau -katalikų. Visi 
kalba vokiškai, nors yra Ru
sijos piliečiai. Visi moka skai
tyt ir rašyt ir iš viso, matyt, 
yra blaivi ir darbštus žmonės. 
Jų tėvų tėvai emigravo i 
siją iš Reino provincijų 
1803 metus.

Ru- 
apie

NEW YOR’KAS, spalių 14.— 
Sir Esme Howard, Anglijos am
basadorius Washingtone, gar
laiviu Bermuda išvyko į Britų 
Vakarų Indijas atostogų.
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lAtlantic un<i i'aciric Photo)

Kansas City, Mo.— Myrtle Bennett, kuri nušovė savo vy- 
kai tasai jai uždavė per veidą po to, kuomet ji pralošė 
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ra, 
“bridge” lošį.

Tąsynės angliakasių Šiauriniuose Kinuose 
’ unijos vadų tarpe baisus badas

Illinois unijos pirmininkas skun- žiręnSc č’mtais miršta kasdien; 
džia Lewisą Amerikos Darbo 
Federacijai

žudėsi patys ir savo vaikus 
žudo

ŠANCHAJUS, Kinai, spalių

Oro katastrofos

Trys asmens žuvo aeroplano 
liepsnose '

Australijos valdžia 
rengiasi trauktis

SPR1NGFIELD, 111., spalių!
14. — Harry Fishvvick, paša- 14. — Bado padėtis šiaurine- 
lintas Illinois angliakasių uni
jos pirmininkas, pasiuntė To- blogyn ir blogyn. Per kelis pa

starus

£•3 Kinų provincijose eina vis

mėnesius gyventojai 
šimtais miršta badu kasdien, 
ir iki ateinančio pavasario jo
kios natūralios pagalbos nema
tyt. Visi 92 Šensi provincijos

ronte, Kanadoj, laikomai Ame
rikos Darbo Federacijos kon
vencijai telegramą, kurioj jis 
sako, kad per visą tą laiką, 
kaip United Mine Workers of
America tarptautiniu pirminin- distriktai miršta palengva ba
ku yra John L. Le\vis, Illinois 
angliakasiai sumokėję jai 6 mi- 
lionus dolerių, bat paramos iš 
jos niekados nesą gavę nė su
dilusio cento.

Fishwick ir sekretorius-iždi- 
ninkas , Walter Nesbit, ] 
taipjau tą telegramą pasirašė, 
pareiškia Amerikos Darbo Fe
deracijos pirmininkui, • Wil- 
liamui Greenui, kad jie rezig
nuosią, jeigu Illinois angliaka
sių organizacijos knygų revizi
ja parodysianti neregulerumų, 
kaip kad Lewis prikišus. Bet 
tą atvejį Lewis turįs taip pat 
duoti revizoriams peržiūrėti in- 
ter n acion ai i n es sąs kai t as 
save, Indianapoly.

■ (k> mirtim. Miestuose mieste
liuose gatvėse guli badu miru
sių žmonių kūnai. Ištisuose kai
muose nebeliko gyventojų: dau
gybe jų išmirė, kiti išėjo šiaip 
bastytis. Kraštas virto tyru-

kurs’^ais* Buvus“ls Pirm^a,u derlin- 
I InnLiin

pas

Japonija priima pa
kvietimą dalyvauti 
juros konferencijoj
TOKIO, Japonija, spalių 14.

- Gautomis žiniomis, savo at
sakyme j Didžiosios Britanijos 
pakvietimą dalyvauti penkių 
valstybių juros nusiginklavimo 
konferencijoje Londone Japo
nija sakanti, kad ji mielai kvie- 
timą priimanti, kadangi nuo
širdžiai trokštanti pasaulio tai
kos ir sumažinimo sunkių gin
kluotės naštų.y

LAKE PROV1DENCE, La., 
spalių 14. — Vakar pavakare 
netoli nuo čia atsitiko didelė 
oro katastrofa. Skridusiame 
2,(K)0 pėdų aukštumoj aeropla
ne kilo gaisras, ir lėktuvas, vi
sas liepsnoj, nukrito žemėn. Pi
lotas Marion Hatch ir jo du 
pasažieriai, H. Hollingsworth 
ir Stanley Conn, žuvo ugny.

Pasažierius užsimušė, pilotas 
sužalotas

DETROIT, Mieli., spalių 14. 
— Penkiolika mylių į žiemius 
nuo Detroito nukrito aeropla
nas, kurio pasažierius C. W. 
Kel užsimušė, o pilotas Frau k 
Wrede skaudžiai užsigavo.

Pilotas užsimušė
CHESAPEAKE, Ohio, spalių 

14. — Jo aeroplanui nukritus 
iš 50 pėdų aukštumos ir susi
kūlus, užsimušė čia Jolin Stew-

LIMA, Peruvija, spalių 14. 
— Prezidentas I^eguia vakar 
tapo trečiam penkerių metų 
terminui inauguruotas kaip re
spublikos galva.

25

Naują kabinetą turės sudaiyti 
laimėjusios Darbo partijos 
vadas Scullin

MELBURNAS, Australija, spa
lių 14. — Premjeras Stanley 
M. Bruce, galva nacionalistų 
valdžios, kuri įvykusiais praei
tą šeštadienį visuotiniais rinki
mais buvo smarkiai Australi
jos Darbo partijos sumušta, nu
tarė tuojau įteikti general-gu- 
ibernatoriui rezignaciją.

Nauju premjeru bus 
Henry Scullin, rinkimus 
j ilsios Darbo partijos
kuris sudarys grynai darbiečių 
kabinetą, 

i V , , ... t •' * •

Balsų suskaitymas dar nepa
baigtas, tačiau iš jau esamų 
duomenių atrodo, kad iš visų 
75 vietų parlament^ Darbo par
tija dabar turės 44 vietas, na
cionalistai 16, Krašto partija 
10 ir nepriklausomieji 5.

James 
laimė- 
vadas,

KONSTANTINOPOIJS, Tur
kija, spalių 14. — Vakar į Kon
stantinopolį atplaukė Britų 
Tarpžemio juros laivyno dalis. 
Tai dar pirmas Britų laivyno 
yizitas Turkų respublikai, ku
rios galva yra Mustafa Kema- 
lls.

Lietuvi
•AV

iš Radio WLS Stoties

345 metrų—870 kilocycles

gus laukus nepaliaujamos ket
vertų metų kaitros ir sausros 
visai sunaikino.

Miestuose ir kaimuose žmo
nės ardo savo namus ir med
žius maino į maistą. Tėvai me
ta savo vaikus, arba žudo juos, 
kad jiems nereikėtų palengva 
badu mirti. Daug žmonių pa
tys žudosi.

I

Sianfu mieste, šensi provin
cijoje, atidaryta dvyliką kon
centracijos stovyklų, ir devy
niolika šalpos stočių dirba die
ną ir naktį. Ties jomis dieną 
naktį stovi ilgiausios žmonių 
eilės, kartais taip ilgos, kad 
paskutiniems stovinčių tenka 
laukti dvi dienas, kol paga
liau gauna menką maisto da-

Šiandie,
Spalio 15,1929

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

PROGRAMAS
DALYVAUJA: BARITONAS PRANAS JAKAVIČIUS, SOPRANO 
SOPHIE SAURIS, TENORAS JONAS SERSEVIČIUS. MERGINŲ 

TRIO, BYANSKO-STEPONAVIČIAUS ORKESTRAS

3.

4.

5.

k

i

.... ORKESTRAS
P. JAKAVIČIUS
.... ORKESTRAS

SOPHIE SAURIS
..... ORKESTRAS

VANCOUVER, Britų Kana
da, spalių 14. — 113 rusų du- 
choborų Oak alios kalėjime, ku
rie buvo paskelbę bado strei
ką, savo straiką paliovė, išbū
davę tris dienas. Kalėjime jie 
yra uždaryti už tai, kad visai 
pliki, vyrai ir moterys, 
demonstraciją protestui, 
valdžia verčia jų vaikus 
mokyklą.

darė 
kam 

eiti ,:j

1. Maršas .......................................................
2. Kad skausmas (Laumianskienės) .........

Lietuvių Liaudies dainų poupouri ......

Lopšine (Naujalio) 
Valio valužė (Petrausko) ......................
Lietuvių šokiai .........................................

6. Liaudies daina,
Karvelėli (Sasnausko) ...... ....................

7. Oi močiutė,
Čiu-Čiu-liuhu (Šimkaus) ........................

8. šokiai ......................... .................................
9. Kaitink šviesi saulutė.

Bernužėli nesvaliok (Petrausko) ........
10. Era mano brangi (Šimkaus)

Tų mergelių dainavimas (KaČanausko)
11. Maršas ........................... *...........................

J. SERSEVIČIUS

MERGINŲ TRIO 
.... ORKESTRAS

SOPHIE SAURIS

P. JAKAVIČIUS
.... ORKESTRAS
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Antradienis, spalių 15, 1929

Ir orą sutvarkysime
Oro spėjimas ir jo kitimų prie

žastys.—Elektrinė oro teori
ja. —Johannsen'o pažadas ir 
jo jvykdininuus.

Jau senai mokslininkai laužė 
galvas, kaip galima pasidaryti, 
kad reikalui esant, butų lietaus 
ar gražus oras, nes tai turėtų 
didžiausios reikšmės žemės 
ūki ui, o žemdirbystė yra tas pa
grindas, kuriuo remiasi visa 
žmonija, ir net technikoks iš
radimai priklauso iš dalies nuo 
to, kiek tas išradimas tiesiogi
niai ar netiesioginiai reikalin
gas žemės darbui. Lig šiol 
oro suvaldymo darbe žmonės 
buvo akli ir tik paskutiniais 
metais tenka spaudoj išgirsti 
balsų apie “oro suvaldymą”, 
tikriau sakant, apie oro regu
liavimą. Taip pat šiandien į- 
gauna tikresnės reikšmės mete
orologų ir pranašų spėjimai, 
koks bus oras ir po keletos die
nų. šiemet iš anksto per kele
tą dienų prieš Sekmines visos 
meteorologinės stotys ir garsus 
oro pranašai išpranašavo, kad 
jaukią pavasario šventės nuo
taiką suardys blogas oras. Taip 
ir buvo. Dabartinių gerų me
teorologinių stočių spėjimų 70 
—80% išsipildo. Šiuo atžvilgiu 
ir Lietuvoj meteorologijos biu
ras, vedamas sumanaus mete
orologo p. S. Olšausko, neatsi
lieka, nors darbo sąlygos dar 
sunkios, nes pas mus meteoro
loginių stočių tinklas, dar, toli 
gražu, nepilnas. Oro spėjimų 
tobulinimui daug padeda oro 
tyrimo stočių tinklo tankumas: 
juo tas tinklas tankesnis, juo 
oro spėjimai gali būti tiksles
ni. Nors jau daug dirbta šioj 
cro tyrinėjimo srity, bet vis 
dėlto dar iki šiol nesurasta bu
do, kuriuo butų galima atspė
ti orą iki 100%' tikslumu nors 
kitai dienai, o jau oro spėjimas 
kelioms dienoms pirmyn dar 
mažesni tikslumą turi. Visas 
sunkumas, kuris neleidžia visiš
kai tiksliai atspėti orą net ryt 
dienai, yra tas, kad oro sąly
gos kartais, ypač esant nepa
stoviam orui, staiga pasikeičia

ir, be to, lig šiol taikomas orui 
atspėti būdas buvo ir dar te
bėra visai netobulas, nes mete
orologinės stotys spėja orą iš- 
tyrusios tik apatinius oro sluo
ksnius, o apie viršutinius jo 
sluoksnius, nieko nežinodamos. 
Tuo tarpu patirto, kad viršuti
nių oro sluoksnių ištyrimas oro 
spėjimui turi didžiausios reikš
mės. Nors paskutiniuoju metu 
pradėta tyrinėti viršutiniai oro 
sluoksniai, bet tas tyrinėjimas 
dar maža ką duoda, nes tie pa
tyrimai orui atspėti niekur dar 
netaikomi. Už tai šiandien iš 
meteorologijos biurų girdime 
tiktai bendrus oro spėjimus, ku
rie pasako bus “šilčiau” ar 
“šalčiau”, debesuotumas “padi
dės” ar “pamažės”, o toki kri
tulių kiekį visai jau bendrai 
tepasako ir tai dar kartais “abe
jojamai”. Tiksliai pasakyti, 
kokia bus rytoj temperatūra, 
kiek kritulių iškris, koks tik
rai bus debesuotumas, šiandien 
dar negali. ,

Norint tiksliau orą atspėti, 
reikia pažinti gerai tos priežas
tys, kurios iššaukia oro pasi
keitimą ar kitus 
reiškinius. Dar 
priežasčių pažinimo
tada, kai norime pasidaryti vie
nokį ar kitokį orą, kitaip sa
kant, kai norime orą reguliuoti, 
kas šiandien jau pradedama kai 
kur mėginti.

Visi žemės atmosferos apsi
reiškimai iššaukiami Saulės 
spinduliavimo: jei nebūtų to 
spinduliavimo, nebūtų tada ir 
jokio oro judėjimo.
kad žemės pusiaujo kraštuose i diškumą, kas 
Saulės spindulių veikimas daug C

atmosferos 
didesnio tų 

reikalinga

didesnis, kaip atšigalių kraš
tuose, atsiranda žemės pavir
šiaus atmosferoj gana didelis 
temperatūros įvairumas, o nuo 
to temperatūros santykiavimo, 
įvairumo kyla gulstinės ar stat- 
meninė oro apybėga” — sako 
prof. Dr. Grosse. Įkaitintas 
pusiaujo oras iškyla auštyn ir 
tada jis iš ten slenka i šiauri
nius ar pietinius kraštus. Tuo 
budu pasidaro viršutinio oro 
sluoksnio srovės, kurios per il
gą laiką nusileidžia ir į apati
nius sluoksnius. Kadapgi žemė 
sukasi iš vakarų į rytus, tai 
tos oro srovės pakrypsta kiek 
į šiaurės rytus musų šiaurinia
me žemės pusrutulyje. Taip į 
šiaurę atplaukia šilto oro, nuo 
ko šiaurėje pasidaro didesnis 
oro spaudimas, o tam išlyginti 
apatiniuose oro sluoksniuose 
susidaro oro srovė iš ašigalių į 
pusiaują, ši srovė taip pat dėl 
žemės sukimosi gauna kiek ki
tokią kryptį. Šita oro srovė su
daro taip vad. pasatų vėjus. Del 
šilo oro sluoksnių kaiteliojimosi 
ir dar dėl nevienodo Žemės pa
viršiuje jurų pasiskirstymo su
sidaro daugelis į rytus slenkan
čio žemo ir aukšto oro spaudi
mo sryčių, nuo ko daugumoj ir 
priklauso musų oras. Tačiau 
norint tiksliai pasakyti koks 
bus oras po vienos ar dviejų 
dienų,neužtenka dar sekti šitų 
oro sričių spaudimo plėtojimąsi 
ir jo kelių kryptį. Čia dar rei
kalinga gerai pažinti ir sekti 
įvairius kosminius 
bei veiksmus,

magnetizmo vyksmus, Mėnulio 
įtaką, periodišką žemės ašies 
svyravimą, jurų srovių judėji
mą, žemės paviršiaus bei relje
fo dėl nuolatinių žemės drebė
jimų ir ugniakalnių išsiverži
mų pakitimą ir d. k. šitie visi 
reiškiniai turi gana didelės įta
kos oro pakitimams. Saulė savo 
dėmių didžiausio kiekio metu 
atneša žemei daugiausia elek
trinės energijos,nuo ko sustip
rėja žemės magnetizmas, pa
didėjo oro elektringumas, o tai, 
kaip mokslininkai mano, iššau
kia gana dažnai įvairius stai
gius atmosferos reiškinių paki
timus. Yra dar daugybė vei
ksnių, kurie taip pat atsiliepia 
į temperatūros žemėje svyravi
mus. i'f

Jau seniai yra žinoma, kad 
vandens garai jungiasi i laše
lius ir pasidaro rūkas arba lie
tus tik tada, kai ore yra dulkių, 
o kitaip lašeliai nesidaro. Bet 
vėliau, kai labiau įsigilinta j 
elektros reiškinius ir juose dau
geliui gamtos apsireiškimų im
ta ieškoti priežasties, buvo pa-
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tirta, kad lietaus lašeliai darosi 
ir tada, kai oras jonizuojamas, 
t. y. kai jo atomai apkraunami 
elektra. Oras jonizuojąs! lei
džiant per jį Rentgeno ar radio- 
aktyvių-spinduliuojančių me
džiagų spindulius ir veikiant 
Saulės kartu su žemės magne
tizmui. Kai šita buvo patirta,

tada visi lig šiol buvę oro ap
sireiškimų aiškinimai atpuolė ir 
visi tyrinėjimai įgavo tikresnės 
reikšmės. Pirmiausia tą tvirtą 
pagrindą pasirinko garsus Ame
rikos meteorologas A. J. Davis.

(Bus daugiau)

Dabar Chicagos Lietuviai
PERKA SAU

reiškinius 
būtent, Saulėj

“Del to, i spinduliavimo pakitimų perio- 
; priklauso nuo 

Saulės dėmių gausumo, Žemės

Ar Jūsų “Visi šeši 
Cilinderiai Veikia”?

Kepenys — Pilvas — Viduriai 
— Nervai — Smegenys — šir
dis — Ar jie visi veikia 100%?

žmogaus kūnas yra kaip geras au
tomobilius — viskas jame turi būti 
tinkamoj tvarkoj, jeiįęu jus norite, 
kad jis veiktų kųogeriausia.

Jus negalite tikėtis jaustis 100%, 
jeigu jūsų kepenys yra pakrikę, jūsų 
pilvas ne tvarkoj, jūsų nervai pairę 
ar viduriai užsikimšę. Jus turite su
tvirtinti savo gaiviąsias jėgas ir jus, 
silpni, pavargę, nusiminę vyrai ir mo
terys, kurie ilgą laiką gydotės, ban
dydami atgauti jaunesnių metų gy
vumą ir patvarumą, jus liksite nuste
binti ir patenkinti pamatę kaip grei
tai spėka, energija ir gyvumas su- 
grvš vartojant Tanlac.

Nueikite pas savo aptiekininką da
bar ir gaukite bonką Tanlac. Milio- 
nai žmonių sugryžo ant kelio į jau
nystę, sveikatą ir laimę nuo šio gar
saus toniko ir nėra priežasties ko
dėl ir jus negalėtumėt pradėti šian
die atbudavojimą jūsų nusidėvėjusių 
kūno audmenų ir atgaivinimą visos 
jūsų sistemos.

Pinigai bus sugrąžinti, jeigu jums 
gręitai nepagelbės tikras pabandymai 
Šių visame pasaulyje garsių vaistų.

(Aįaįeblic radio
Iš Didžiausios ir Atsakančiausios Lietuvių Krautuvės 

Chicagoje

PeoplesTurniture (om.
Nes jie žino z ir pilnai tiki, kad ši didžiausia Lietuvių ištaiga 

Amerikoje visuomet gali teikti visiems savo rėmėjams vien tik 
•pilnai atsakančias prekes už vieną ir.teisingą kainą su mandagiu 
ir veikliu patarnavimu per patyrusius žmones šiame užsiėmime. 
Todėl kiekvienas Lietuvis, kuris TIK ŽINO šias krautuves perka 
sau radios ir kitokius Namam reikmenis Peoples Krautuvėse.

Peoples Furniture Co. Krautuvės būdamos pilnai autorizuotos 
pardavinėti Majestic Radios, visuomet užlaiko didį skaičių šių 

pristatymo į jūsų namus. Musų kaina ant Ma- 
abai žema ir prieinama visiems.

RAMOVA
THEATRE

351 h and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj i 
Ketverge, Spalio, 

15,16 ir 17
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“The Argyle Case'
dalyvaujant

Thomas Meighan, Lila Lee, 
II. B Warner

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

/■— ....... - ; .

Kelias Į pasisekimą 
ir laimę yra 

prieky
JUS, bet jus negalite gėrėtis 

dalykais be sveikatos. Daugelis 
mihonierių atiduotą visą savo 
turtą, kad galėtų pasigardžiuoti 
steiku. Priežastis yra nepaisy
mas savo kūno. Kiekvienas skau
smas turi savo priežastį ir mes 
turime susidomėti tais simptomais 
pirm negu jie pasidarys kenks
mingi musų sveikatai.

Pilna analitinė ii- fizinė egzami- 
narija parodo visas priežastis ir 
šiais moderniškais budais mes ga
lime gėrėtis smagumais geros 
sveikatos.

Aš, specialiu studijavimu užsie
ny, "•aliu pagelba naujų metodų 
išgydyti atkakliausias ligas.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackumi Houlevard 

Suite 1615
Phone Harrison 1950

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:80 po pietų, nedėk

KEŽAS,

v-

oi

i

___"BETTER 
^erythiNG Forl he HOMES i

DREKTORIAI—SAVININKAI
J. A. K RŪKAS, .1. NAKROMUS, V. MAKAVETSKAS,

KRUKAS, A. LAPENAS, D. ŽEMAITIS.

radio dėl greito 
jestic Radio yra

Su Ženkleliu *€ 437 reiškia gerumą Pasirinkimas iš 3-jų 
Skirtingų Madų

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

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynes reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draug’ysčiij konstitucijos. 
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

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

NAUJI ENO
1 739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL

Majestic Modelis 92

Majestic Modelis 91 
bešųirengtas $137.50

(Pilnai įrengtas C1C7 PA 
be tūbų ........ I O f Modelis 181

kombinacija Majestic radio ir 

tu“"as...bc $265.00

$5.00 tik reikia įmokėti, o sekančiu^ pinigus galite išmokėti i 
vienus iki dviejų metų laiko, be palukų ir carrying charge. Vėl- 
tui įrengimas jūsų namuose, ilga gvarancija.

Ateikite šiandieną į Peoples Krautuves, pamatykite, išgirskite,
ir su pilnu pasitikėjimu užsisakykite sau Majestic Radio.

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio 
vakarais.

Demonstracija jūsų namuose yra suteikiama veltui'per 
musų mandagius pardavėjus. Šaukite Hemlock 8400

SOUTH 
\y ĖST si DĖS

2536-40 W. 63rd Street
Ant South Maplewood Avenue

'■
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Antradienis, spalių 15, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS Pietų ašigalio turtai

Windsor, Ontario
Dar visai neseniai valstybės 

neturėjo jokių ekonominių in
teresų pietų ašigalio žemyne 
vien dėl to, kad jis randasi nuo • 
gyvenamų vietų gana »toli: iki 
artimiausios ašigalio vietos nuo 
žmonių gyvenamų sričių tenka 
plaukti arba skristi dirižabliu 
apie 9 tūkstančius klm., kas 
sudaro beveik ketvirtadali to il
gio, kuris "susidarytų apvažiuo
jant visą žemę. Seniau daro
mos ekspedicijos Į pietų ašigalį 
turėdavo vien tik moksliškosios 
reikšmės. Jei kuri nors ekspe
dicija, atradusi ašigalyje naujų 
sričių, pastatydavo savo valsty
bės vėliavą, tai darydavo tik 
tiksliai pažymėti atradimų lai
ką. Nė vienam seniau atradė
jui ir nė vienai valstybei nerū
pėjo atrastą naują kraštą pri
jungti prie bendrų savo žemių 
skaičiaus ir ten padaryti • savo 
kolonijas. Tik vėliau, paskuti
niais laikais, geriau ištyrus to 
naujo žemyno paviršių ir ypač 
po paskutinijų Amerikos lakū
no Richard E. Byrd naujų a*t-

Dūliai nederliaus Kanadoje 
darbų eiga eina silpnu tempu. 
Dauguma dirbtuvių visai susto
jo, nekurios dirbtuvės dirba, 
bet su visai maža gamyba. Ge
neral Motors korporacija Kana
doje naujus šešių cilinderių 
Chevrolet automobilius dirba 
pilnu tempu, nes nauji Chevro
let automobiliai turi geriausio 
pasisekimo automobilių rinkoje. 
Aš pats pirkau naują šešių ci
linderių Chevrolet automobilį. 
Kiek man teko patirti, tai aš 
randu naują Chevrolet automo
bilį ekonomišku, patogiu, gana 
gražiu ir atatinkamai tvirtu. 
Naujas Chevrolet teikia paran
kiausią aptarnavimą visų klasių 
Žmonėms. Visi pastebi naujo 
Chevrolet automobilio gerumą 
ir visus išperka kiek tik dirb
tuvės padirba. Dabar nauji 
Chevrolet automobiliai dirbami 
pagal praktišką patobulinimą.! radimų, pietų ašigaliu pradėjo 
Windsore Chevrolet dirbtuvėse domėtis Anglija, Amerika, Ap
dirba keliolika lietuvių, daugu- gentina ir Francuzija. Tas 
ma turi pastovų ir pelningą susidomėjimas pietų ašigaliu 
darbą Chevrolet dirbtuvėse. Aš1 Įgauna net politinės reikšmės, 
dirbu Chevrolet motorų dirbtu
vėse ir buvau atleistas maži
nant darbininkų skaičių. Aplan
kiau gražiausi pasaulyje gam
tos regini Niagara Falls, vė
liaus gavau laikiną sezonini 
darbą. Dabar esu be darbo.

Vakarais einu technikos mo
kyklon jau treti metai. Mo
kykloje šiais metais mokinių

žinoma, daugiausia 
turi to žemyno pa- 

iš kurių prieinami tie 
Į žemyno vidurį retai

1923 m. anglai ypač sustiprino 
savo įtaką į pietų Ašigali ir jo 
pakraščius pavedė Naujosios 
Zelandijos gubernaturai, - kuriai 
įsakė sekti banginių medžioklę 
ir be tam tikro jų leidimo ne
leisti jų medžioti. Tuo budu 
anglai jau turi paėmę i savo 
rankas beveik visus ir pačius 
geriausius pietų ašigalio že
myno pakraščius.

Suprasdama šitą pietų atšiga- 
lio žemyno reikšmę prekybai ir 
pramonei Prancūzija, 
ėmė skverbtis į tą
1924 m. rugsėjo 27 
dento aktu franeuzų
Dumont d’Urville 1810 m. 
rasta Adelės šalis buvo prie 
franeuzų kolonijų prijungta ir 
pavesta Madagaskaro 
gubernatoriui.

Amerikos lakūnui 
Byrd’ui atradus naujų
pradėjo reikšti pretenzijų Į 
pietų ašigalį ir Jungtinės Ame
rikos Valstybės. Tačiau kol ki- duoda naudą dėlto, 
tos valstybės ėmė interesuotis kad pačios Naujienos 
pietų ašigaliu, anglai suspėjo yra naudingos. *

visą eilę prie pietų ašigalio že
myno esančių salų, būtent: Su- 
edgeorgiją, Suedarknėją, Pietų 
Hetlandą, Pietų Sandvičą, G ra
kamo žemę ir k. Vėliau savo 
kolonijas išplėtė ir į kitas ap
link esančias salas. Tą prijun
gimą ‘matome iš Anglijos val
džios laikraščio “Government 
Gazette”. Jau 1907 m. anglai 
buvo sudarę komisiją, kuri iš
tirtų Falklando saloj pramonės 
Įsigalėjimo galimumus.

Pietų ašigalio mėlynieji ban
giniai, kurie siekia ligi 26 met
rų ilgio, duoda apie 14 tūkstan
čių litrų alyvos. Tam reikalui 
tarnauja 8 banginių medžiojimo 
garlaiviai, talpos apie 12 tūks
tančių tonų, kurie kartais par
veža tiek banginių, jog iš jų 
pagamina iki 3 milionų 
alyvos. Kai kuriuose iš 
vų įtaisyta iš banginių 
gaminimo įmonės, šalia
gaminimo apyvarton eina dar ir 
banginių mėsa, kuri Naujosios 
Zelandijos salose į konservus iš
dirbama. Del šių turtų šaltinio

jau pusę tų žemių prijungti sa
vo nuosovyben. Nors Jungtines 
Valstybės pasidarė rimtu kon
kurentu anglams, bet vis dėlto 
galime tikėti, kad angiai gudria 
savo politika užtikrins galutiną 
pietų ašigalio žemyne Įsigalėji
mą. ‘ “L. U.”

MiLBAV

THEATRE
3140 S. Halsted St.

Otarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

15,16 ir 17
rodoma visas kalbanty

sis paveikslas

Visa tai verčia susidomėti ne 
tik banginių medžiotojus, bet ir 
atskiras valstybes, nes čia bu
tų galima gauti pakankamai ža
lios medžiagos banginių alyvai 

j gaminti.
reikšmės 
kraščiai,

i turtai, o
kada žmonės apsilanko, nes vi
sas tas naujas žemynas pri
dengtas ledu ir per tai negyve
namas ne tik žmonių, bet ir gy
vulių. Savo paviršiumi pietų 
ašigalio žemynas didesnis už 
visą Europą. Pasiekti jo vidu
rį ne tik šiaip žmonėms, bet ir 
pasirengusiems tam reikalui 
ekspeditoriams (ekspedicijos 
dalyviams) gana sunku, nes ten 
viešpatauja didžiuliai šalčiai, 
audros ir nepaprastos pūgos, 
kokių kitur žemės paviršiuje 
beveik neužtinkame. Tas apsi
gyvenimo ir ūkio Įrengimo ne
galimumas ir vertė politikus 
nesidomėti ta šalimi. Didžiojo 
karo metu padidėjus technikoj 
žaliavos pareikalavimui, ir pa
sunkėjus išsimaitinimo klausi
mo išsprendimui, prasidėjo ir 
prekybininkų veržimasis į pie
tų ašigalį. Prekyboj labiau 
reikšminga pasidarė gauta iš 
banginių alyva. Nuo 1909 m. 
iki 1918 m. gautos iš pietų aši
galio banginių alyvos metinė 
vertė pasiekė apie 11 milionų 
svarų sterlingų (apie 540 mil. 
litų), šios alyvos išdirbimui da
lyvavo U Norvegijos, 2 Angli
jos ir 1 Argentinos Įmonė, o 
žaliavos pristatymui pirmoj ei
lėj stovi Anglija.

i Anglija norėdama užtikrinti 
sau tos žalios medžiagos šalti
nių išnaudojimą, jau 1908 m.

———------------------------ *
Praradimas Svorio?

litrų 
tų lai- 
alyvos 
alyvos

taip pat 
žemyną, 

d., prezi- 
kapitono 

at-

general-

t. E 
sričių

Mr, Cottfried Scliilling, Preaeott, WiH„ 
salto, “AŠ BVČriau 130 svarų, dabar aA svo
riu J 55 svarus ir jaučiuosi včl labai gerai, 
AA visai buvau nusilpęs ir mano skilvis vi- 
siAkai buvo suiręs, kuomet. aA atsikeldavau 
iA ryto uA jaučiausi labiau nuvargęs, negu 
vakare eidamas gulti. Ačiū jums už geras 
pasekmes, kurias gavau su pagelba Nuga- 
Tone."

NUga-Tone jau yra atlikusio* puikių da
lykų per 35 metus. VirA milionas vyri) ir 
moterų pasidarč stipresniais ir ^veikesniais 
vartodami tas gyduoles. Niekas negali su
silyginti su Nuga-Tone suteikime geresnio 
apetito ir pagelbėjime virAkinimo. Jos su
teikia daugiau jėgos nervams ir labiau su
stiprina raumenis, praAalina svaiguli, už
kietėjimų, sustiprina inkstus ir kepenis, 
praAalina reumatizmų ir neuralgijų, sutei
kia atžvležinanti miegų, padaugina silp
niems svarumų. Nuga-Tone yra labai geros 
dėl silpnų, nervuotų vyrų ir moterų. Jos 
yra parduodamos vaistinėse, ir jei nesutei- 

| kili gerų pasekmių, pinigai gražinami. Tik- 
> i rai nusipirkite 1 butelį Šiandie. .

Skelbimai Naujienv4e

Bus

“The Drake Case”
dalyvaujant

Gladys Brockvvell, Forest 
Stanley, Robert Frazer

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Cons tablo”
Kalbančios žinios.

ją

PRAŠALINTASTAPO

ni

TUBBY

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

CHICAGO. ILL.

paukščių, vadinamų pingvinų, natūrą ir jos priežiūrai pavedė

AMERIKOS INTELIGENTINGOM AS su panieka žiūri į tą senąjį prietarą, kuris šiurkščiai diktuodavo, kad senumas senatvė tai esą 
veiksnys, aprubežiaojantis naudingumą. Šiandieną senatvė ne tik yra gerbiama, bet reikalauja sau vietos kiekvienoje gyvenimo srityje.

'"K

ši vakar iš VVLS stoties paskelbs speciales 
MAJESTIC Sąlygas.

Midwest pasiūlo mažiausj Chicagoje jmokėjimą, kar
tu su geriausia visame mieste patarnavimu.

PASISKUBINKITE
Ateiki/e tuojaus ir susi

tarkite apie prista- 
ą šio Galin
gojo Oro Vie

špačio

R’

•4-

allowance

Initrum.nt

Už tai kiekviena tų valstybių, 
ypač Anglija stengiasi dabar 
kiek galima daugiau ašigalio 
sričių prijungti prie bendro sa
vo kolonijų skaičiaus.

Pietų ašigalio ūkiškoji vertė 
bei ekonominė reikšmė pasireiš
kia tuo, kad ten randama dide
lė gausybė banginių, ruonių, ir 
kitų juros gyventojų. Be to,

yra daugiau, taip pat ir lietu- užtinkama dar didžiuliai pulkai1 Įsteigė Falklando saloj guber-
vių šiais metais daugiau yra 
lankančių mokyklą. Kanadoje 
mokslo semk kiek nori: daugy
bė mokyklų, mokslas aukštai 
pastatytas, dūliai pigumo vi
siems prieinamas, todėl kas 
gyvas visi lanko mokyklas.

Spalių 9, 1929 Windsor’ą ap
luoke general gubernatorius 
lx#d’as ir Laidy Willington’ai, 
vyriausioji Kanados galva.

—George .J. Yurk.

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą 
“rytmetinę liftą”, šis paprastas 
būdas yx’a tikra palaima. liau- 

guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštinės ypatybės 
leidžia Phillips Milk of Magne
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuojantis 
na reguliarį 
Vartojamas 
jis neleidžia 
dantims puti

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virs 50 me
tų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. 
Phillips, nuo 1875 m.
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užtikriveikimas 
vidurių veikimą, 
plovimui burnos, 
rukštims ėsti ir 
laike nėštumo.

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

BARNEY PETKA’S 
Men’s Furnishings

4171 Archer Are. Arti Richmond St

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
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SENOVĖS PRIETARAS

c 5*4ĮTjjį•* vi/
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WlHS0P-

tą spraginimas padarė
Praėję* yra ta* senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga
retų — Progresas padaryta. Mes pdsalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iŠ 
tabakų.

IAU, kuomet cigarėtai buvo daromi be modernio mokslo pagel- 
l^bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 
tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

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

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

It’s toasted"
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.
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VENGRIJOS DIKTATŪRA KETINA NUSILEIST 
VISUOMENEI

Viena seniausiųjų Europos diktatūrų, būtent, Veng
rijos diktatūra, jau ėmė svyruoti. Išgyvavusi dešimtį 
metų, ji premjero grafo Bethleno lupomis prabilo apie 
rinkinių reformą ir demokratijos atsteigimą krašte. 
Pastebėtina, kad pastaruoju laiku mažai girdėt apie re
gentą admirolą Horthy, kuris buvo tikrasis diktatorius 
Vengrijoje; jį lyg nustelbė ministeris pirmininkas.

Dviejų Budapešto laikraščių atstovams grafas 
Bethlen pareiškė, kad valdžia sutinka su dviem opozici
jos reikalavimais: kad turi būt peržiūrėta taikos su
tartis ir turi būt atsteigta pilna demokratija. Valdžia 
esanti pasiryžusi praverti visą eilę demokratinių refor
mų, kurios apimsiančios spaudos įstatymo pakeitimą, 
žodžio laisvės ir susirinkimų laisvės įstatymų pakeiti
mą ir visų visuomenės laisvių varžymų pašalinimą, ku
rie buvo įvesti karo metu. Ministeris pirmininkas- pasa
kė, kad valdžia veda derybas su opozicinių partijų at
stovais, tarp jų ir su socialdemokratų partija, ir tikisi, 
kad tos derybos duos teigiamų rezultatų.

Vengrijos socialdemokratų partijos centralinis or
ganas “Nepraszava” paskelbė, kad partija stato val
džiai šitokių reikalavimų: likviduot kontr-revoliuciją, 
įsteigt demokratinę tvarką, suteikt amnestiją politi- 
niems kaliniams, užtikrint laisvą sugrįžimą tiems, ku
rie pabėgo į užsienius nuo kontr-revoliucijos persekio
jimų. Socialdemokratai reikalauja taip pat visuotinos 
rinkimų teisės, slapto balsavimo ir garantijos, kad rin
kimai į parlamentą absoliučiai nebus varžomi.

Ar valdžia šituos reikalavimus išpildys, ar ne, sun
ku pasakyti. Bet reikšminga yra jau ir tai, kad social
demokratai gali tokius reikalavimus viešai statyti ir 
kad valdžia bando dėl jų derėtis. Tai jau visai nesutin
ka su diktatorių papročiais. Vengrijos diktatūra, ma
tyt, pajuto, kad jai sprūsta dirva iš po kojų.

*

IR ISPANIJOS DIKTATORIUS DERASI

'Spaudoje jau atkartotinai buvo žinių apie Ispani
jos diktatoriaus, gen. Primo de Rivera, pasižadėjimą 
atsteigti krašte konstitucinę tvarką ir apie jo bandy
mus susitaikyti su visuomene. Dabar Londono “Times” 
praneša, kad Primo de Rivera turėjo ilgą pasikalbėji
mą su buvusiu premjeru, grafu Romanones. Kadangi* 
Romanones yra Ispanijos liberalų partijos vadas, kuri 
visą laiką buvo griežtai nusistačiusi prieš diktatūrą, tai 
šitam de Riveros pasimatymui su juo Europos spauda 
duoda didelės politinės reikšmės.

Kaip žinoma, gen. Primo de Rivera buvo > atsikrei
pęs ir į socialistų partiją, kviesdamas ją dalyvaut tau
tos seime, kuriam bus pavesta pagamint naują valsty
bės konstituciją. Bet jo kvietimas buvo atmestas.

Taigi yra aišku, kad dauguma diktatūrų Europoje 
šiandie pergyvena aštrų krizį. Lenkijos Pilsudskis ban
do susigerinti su seimu, kurį jisai neseniai spiaudė; 
Vengrijos valdžia žada grąžinti žmonėms pilietines tei
ses; Ispanijos diktatorius siūlo kraštui naują konstitu
ciją; Lietuvos diktatoriai ėmė kalbėti apie savivaldybių 
ir seimo rinkimus. O buv. Lietuvos premjeras atvirai 
prisipažįsta, kad Lietuvoje prasidėjo ne tik valdžios, bet 
ir valstybės krizis, kuris negreit pasibaigs...

Netrukus tos diktatūros gal ims taip pat greitai 
viena po kitos griūti, kaip kitąsyk jos dygo. Svarbiau
sia pasaulyje diktatūra tečiaus yra Rusijos sovietų val
džia. Ji ne tik pasmaugė žmonių laisvę savo krašte, bet 
ji suskaldė darbininkus kitose šalyse ir tuo budu pri
rengė dirvą kitoms diktatūroms. Kol ji nesusmuks, tol 
pasaulyje nebus praėjęs pavojus demokratijai.

SVEIKAS PROTAS PAĖMĖ VIRŠŲ?

Worcesteryje, Mass., yra garsioji SLA. 57 kp., ku
ri pasižymėjo ne tiktai tuo, kad ji yra didžiausia kuopa 
Susivienijime, bet ir tuo, kad ji iki šiol karštai remda
vo visą komunistų politiką. Tečiaus neseniai pasirodė 
“Tėvynėje” šitoks kuopos oficialio korespondento, J. K. 
Karazijos, pranešimas:

“Worcester, Mass., SLA. 57 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioję, G d. spalio (October), 
2 vai. popiet, Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams __ _______ 88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam - -   1.50
Vienam mėnesiui....... .......—, .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei___  ■ - - 18c
Mėnesiui_____  - 75c
/

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paitg:

Metams — , .... 87.01
Pusei metų ----------- 8.51
Trims mėnesiams ........ — 1.75
Dviems mėnesiams_____ _ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta],

Metams____________
Pusei metų________
Trims mėnesiams 

88.00
4.00
2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Monaj 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

“Gerbiamieji SLA. 57 kuopos nariai, kviečiame 
visus dalyvaut musų susirinkime, nes jau ir mums 
laikas pradėt karą prieš bolševikus, kad jie nepa- 
sigautų.to musų miliono dolerių. Todėl visų narių 
pareiga dalyvaut kuopos susirinkime ir mokintis 
gintis nuo bolševikų ir didint SLA. armiją.” 
Argi jau ir toje 57-je kuopoje sveikas protas paėmė 

viršų ant bolševikiškų monų? 
- - ........... .. ...... . ....... . .—-■      -——

Apžvalga
VOLDEMARAS BUVO 

ATSTATYTAS

Pasikalbėjime su vieno laik
raščio atstovu, buvęs ministeris 
pirmininkas Augustinas Volde
maras atvirai prisipažino, kad 
jisai ne atsistatydino iš savo 
vietos, bet buvo pašalintas.

Jį išėdęs iš valdžios tautinin
kų partijos “šeškomas” (šešių 
komitetas) su pirmininku, inž. 
Vytautu Vileišiu, priešakyje. 
Voldemaras pasisakė nežinąs, 
koks buvo to “šeškomo” tiks
las prieš jį eiti, bet— viena esą 
aišku, tai — “kad Tautininkų 
kom. pirmininkas gavo portfe
li”.

Toliaus, buv. Lietuvos Musso- 
liniukas pareiškė, kad su jo pa
šalinimu iš valdžios kilo ne tik 
vyriausybės, bet ir pačios val
stybės krizis, kuris užsitęsiąs 
ilgai. Įdomus yra šie jo žo
džiai:

“Europos vakarų santykiai 
tvarkosi, konsoliduojasi (Lo- 
carno ir k.). Po to ateis eilė 
Europos rytams. Čia Lietuva 
gali laimėti ir pralaimėti.”

Taigi atrodo, kad Voldemaras 
numato pavojų net ir pačios 
Lietuvos ateičiai. Tenka pripa
žinti, kad jo mintis apie tai, jo- 
gei ir Europos rytams greitai 
ateis laikas susitvarkyti ir su- 
sikonsoliduot, yra visai teisin
ga. Dabartinė padėtis rytuose 
—ypač santykiuose tarp Lietu
vos ir Lenkijos, o taip pat ir 
santykiuose tarp Rusijos ir ki
tų šalių—yra nepastovi ir neto
limoje ateityje turės pasikeisti.

Deja, reikia kartu pripažinti, 
kad tautininkų politika labai 
blogai prirengė Lietuvą tam 
kritingam momentui, kada san
tykiai Europos rytuose bus per
tvarkomi. Ačiū Voldemąrui 
Lietuva dar niekuomet neturėj'o 
pasaulyje tiek mažai draugų, 
kaip šiandie!

ĮDOMUS VOLDEMARO 
PAREIŠKIMAI

Minėtą Voldemaro pasikalbė
jimą su laikraščio atstovu pa
duodame čia ištisai. Korespon
dentui paklausus, ką buv. prem
jeras manąs apie naują padėtį, 
gavo iš jo tokį atsakymą:

—Naujas Min. Pirminin
kas viso ko centran pastate 
p. Prezidentą. Paprastai vals
tybės galvos į debatus ne
metama, nes Valst. Preziden
tas nėra atsakomingas x as
muo.

Del krizio galiu pasakyti 
tiek, kaęl dabar prasidėjo ne 
valdžios, bet valstybės kri
zis, kuris ilgai užsitęs.

Čia prof. Voldemaras pla
čiau apsistojo ties Europos 
tarptautiniais santykiais.

—Europos vakarų santy
kiai tvarkosi, konsoliduojasi 
(Lokarno ir k.). Po to ateis 
eilė Europos rytams. Čia Lie
tuva gali laimėti ir pralaimė
ti.

čia prof. ilgesnių rėveliaci- 
jų pareiškia Vilniaus klausi
mu ir sako:

—Mano politikos nieks ne
galės tęsti bei vesti.

—Gal galėtumėt pasakyti 
apie tiesiogines kabineto kri
zio priežastis,—-teiravausi to
liau.

—Yra ranka ir yra įran
kiai. Ranka gali būti gera, 
o įrankiai blogi.

Tautininkų šeškomas dar 
nuo 1927 m. veda prieš ma
ne akciją. Dar kada buvo

gyvas Putvinskas tam tikra 
delegacija jį klausė: už ką 
stovi šauliai ?

Dar prieš krizį atėjo pas 
mane vienas asmuo, kuris pa
reiškė, kad mano nuvertimas 
atidėtas iki rudeniui. Įrody
mui, kad jo žinios yra tikros, 
jis man papasakojo, kas tam 
tikru laiku mano bute buvo. 
Tai buvo tikra.

žinodamas tą, aš aeroplanu 
buvau -nulėkęs Palangon, nes 
buvo labai svarbu žinoti prieš 
Tautų s-gos posėdžius, ar tu
riu visišką pasitikėjimą. P. 
Prezidentas užtikrino. Aš 
išvykau. Tačiau būdamas 
Ženevoje gavau žinių, kad ak
cija prieš mane atnaujinta. 
Todėl, visa metęs, skubotai 
turėjau grįžti Kaunan.

—Koks gi, p. profesoriau 
to, kaip tamsta pavadinai, 
tautininkų šeškomo tikslas 
buvo vesti akciją?

—Mažiausiai esu informuo
tas. Viena tik aišku, kad 
Tautininkų kom. pirmininkas 
gavo portfelį.

—Ar tai ir visos kabineto 
krizio priežastys?

—Aš vedžiau derybas su p. 
Aravičium vidaus reik. min. 
vietai užimti ir, p. Preziden
tui pavedus, jau buvau jį pa
kvietęs.

Įdomu buvo pasiteirauti 
apie staigiai nutrauktus ar
timiausius p. Voldemaro, kaip 
valdžios atstovo darbus. P. 
Voldemaras atsake, kad rude
nį butų buvę pravesta savi
valdybių (rinkimai, o pavasarį 
buvo numatyta Seimo.

—Kai kas mieste kalba, 
kad su Tamsta derybos nesą 
galutinai nutrauktos?

—Po to, Kai man buvo pa
reikšta, kad esu atstatydin
tas, joĮįų, derybų nėra, — 
atsakyta.,

—Paprastai, p. prof., vy
riausybės. atsistatydinimas 
yra fiksuojamas oficioze tam 
tikrų dokumentų skelbimu. 
Kadangi tokių dokumentų ne
buvo paskelbta, »tai kai kas 
daro išvadą, kad Tamsta ne
sate padavęs atsistatydinimo, 
—teiravausi.

—Tas yra taip—aš neatsi
statydinau.

—Ką manote dabar veikti? 
—buvo , paskutinis mano 
klausimas.

Prie šio paklausimo p. Vol
demaras paėmė iškarpas iš 
“Le Temps”, “Times” ir at
sake :

—Čia yra įvertinta Lietu
vos vyriausybės pasikeitimas, 
čai yra išeituoti tamstos te
legramos žodžiai apie mano 
pasitraukimą iš politikos ir 
padaryta išvada, kad aš išei
nąs ir iš vidaus politikos. Tai 
klaidinga išvada. Taip mano 
pareiškimo suprasti negali
ma. Aš atsisakiau paimti 
užsienių reik. min. portfelį,' 
bet aš neatsisakiau dalyvauti 
vidaus politikoje. Jei prasidė
jo gilesnis krizis, tai reikia 
padėtį gelbėti. Pasyvumo aš 
nenumačiau. Gelbėti padėtį 
skaitau savo pareiga.

Toks yra pakankamai įdo
mus pasikalbėjimas su buv. 
Min. pirmininku.

Skiriantis, prof. Voldema
ras pasakė, kad šią savaitę 
jis duos išsemiantį raštišką 
atsakymą visiems žurnalis
tams į jų raštu jam paduo
tus paklausimus ir šypsoda
masis pastebėjo, kad dėl šio 
pasikalbėjimo cenzūrai busią 
apie pusę dienos darbo ir 
vargu kas iš to bepaliksią.

Aš pareiškiau viltį, kad 
cenzūra, kuri nėra pakanka
ma garantija sulaikyti nori
moms pareikšti žinioms, leis 
hj atspausdinti.

Apie skaitymą
Knyga apie skaitymo meną.— 

Klaidingas įsitikinimas. — 
Greitas skaitytojas. — Grei
čiausiai skaito laikraštininkai, 
c lėčiausia inžinieriai. — Skai
tyti reikia tyliai, naudojant 
vien tik akis.— Apie skaity
mą visokių raštų.

Šiomis dienomis prof. Walter 
B. Pitkin išleido labai įdomią 
knygą vardu “The Art of Ra- 
pid Reading”. Toj knygoj jis 
įrodinėja, kad nedaug tėra žmo
nių, kurie mokėtų tinkamai 
skaityti. Mat, dalykas yra 
toks, kad skaitymas skaitymui 
nėra lygus. Kai kurie žmonės 
tegali skaityti tik slebizuodami, 
kuomet kiti skaito taip šauniai, 
lyg žirnius į sieną beria. Kurių 
skaitymas yra produktyviškes- 
nis, žinoma, čia nėra jokio rei
kalo aiškinti. Tačiau ir pas 
apšviestus žmones yra įsitikini
mas, kad neužsimoka perdaug 
greit skaityti. Girdi, kas greit 
perskaitoma, tas greit ir už
mirštama. Kitaip sakant, nėra 
galimybės įsigilinti į skaitomą 
knygą, laikraštį arba žurnalą. 
Tad kai kurie tiesiog ir patar
davo skaityti nedaug, bet skai
tyti nuodugniai. Reiškia, ap
svarstyti kiekvieną sakinį, kiek
vieną žodį. Be to, rekomenduo
davo jie skaityti garsiai.

Tačiau dabar pasirodo, jog 
visi tie samprotavimai yra klai
dingi. Suprantamas daiktas, 
prie tokios išvados priėjo ne 
vien tik prof. Patkin. Buvo ir 
seniau mokslininkų, kurie abe
jojo slebizuojanČio skaitymo 
naudingumu. Pavyzdžiui, gar
sus anglų švietėjas Adams jau 
prieš dvidešimtį metų skatino 
žmones, kad jie mokytųsi grei
tai skaityti. Jis net parašė 
knygą, nurodydamas geriausius 
skaitymo budus ir duodamas 
kitokių naudingų patarimų. Toj 
knygoj jis priveda labai įdomų 
pavyzdį. Londone, jam esą teko 
susipažinti su vienu škotu, ku
ris 'ėjo profesoriaus pareigas 
pagarsėjusiame universitete. 
Tas profesorius buvo tiek išmo
kęs ir įgudęs greitai skaityti, 
jog per dvi ar tris valandas per
skaitydavo trijų šimtų puslapių 
romaną. Ir kas įdomiausiai, 
kad jis romano turinį daug ge
riau atsimindavo, negu papras
tas skaitytojas, kuriam ima 
apie dvyliką ar daugiau valandų 
perskaityti tokįo didumo kny
gą. Bet tai išimtinas atsitiki
mas. Reikia savotiško gabumo, 
kad išmokti -taip greitai skaity
ti. Gal iš miliono atsirastų ko
kis vienas, kuris galėtų tatai 
padaryti. Ir tai jis 'turėtų ge
rokai pasilaviriti.

Vienok grįžkime prie prof. 
Pitkino knygos. Ta knyga yra 
svarbi tuo, kad joj galima rasti 
daug praktiškų nurodymų, kaip 
išmokti greitai skaityti. Prof. 
Pitkin per ilgus metus darė 
bandymus su įvairios rųšies 
žmonėmis. Tų bandymų svar
biausias tikslas buvo v sužinoti, 
kokios profesijos žmonės moka 
geriausiai skaityti.

Bandymų rezultatai labai įdo
mus. Pasirodo, jog lėčiausiai 
skaito inžinieriai, o greičiausiai 
laikraštininkai. Reporteris per 
sekundą pajėgia perskaityti 
apie penkis žodžius, patyręs re
daktorius apie septynis, o in
žinierius vos pusketvirto. Tiesa, 
iš perskaityto inžinierius gauna 
daugiau faktų, negu bile kuris 
kitas skaitytojas. Bet kadangi 
jis skaito labai lėtai, tai, pavyz
džiui, per valandą laikraštinin
kas sužvejoja nepalyginamai 
daugiau faktų, negu inžinierius.

Biznieriai taip pat gana lėtai 
skaito. O tai labiausiai dėl to, 
kad Amerikoj visoks biznis 
dažniausiai yra atliekamas as
meniškai. Tai nėra geras pa
protys. Žmogus per minutę ga
li pasakyti tik apie 80 žodžių. 
Taigi biznio reikaluose įvyksta 

didelis Taiko aikvojimas. Šiek 
tiek pasilavinęs biznierius be di
delio sunkumo gali per minutę 
perskaityti nuo 200 iki 300 žo
džių. Vadinasi, jeigu tas ar 
kitas reikalas jam butų išdės
tytas raštu, tai jis daug spar
čiau galėtų atlikti savo darbą.

Vaikai beveik vienu ir tuo 
pačiu laiku pradeda kalbėti ir 
mokytis skaityti. Tatai, sako 
prof. Pitkin, yra blogas daly
kas. Ir štai kodėl. Vaikai į 
skaitymą pradeda žiūrėti kaipo 
į savo rųšies kalbą. Mokyklose 
jie taip pat yra mokomi garsiai 
skaityti. Tad laikui bėgant 
skaitymas jiems pasidaro savo 
rųšies kalba į save. Na, o 
kiekvienas žino, jog skaityti ga
lima daug greičiau, negu kal
bėti. Skaitymas garsiai yra ne
tikęs paprotys ir nuo jo patar
tina pasiliuosuoti.

Greičiausiai skaito tas žmo
gus, kuris skaito vien tik aki
mis. Kitais žodžiais sakant, 
nenaudoja nei balso nei lupų. 
Kai kurie psichologai tvirtina, 
jog ir tyliai skaitantys žmonės 
vartoja gerklę ir liežuvį. Gerklė 
ir liežuvis, taip sakant, formuo
ja skaitomus žodžius. Bet tas 
žodžių lormavimas įvyksta la
bai greit ir todėl prilygsta sa
vo rųšies stenografijai (greit- 
raščiui) A

Išmokti greit skaityti nėra 
labai sunku, reikia tik pasila- 
vinti. Eksperimentai su stu
dentais parodė, jog jiems rei
kia nuo 30 iki 60 dienų lavintis, 
kad žymiai pagreitinti savo 
skaitymų. Bet ir šiaip kiekvie
nas piliets gali per keletą mė
nesių daug pagerinti savo skai
tymą.

žinios ir apyskaitos privalo 
būti skaitomos greit: daug-maž 
pb penkis ar šešis žodžius per 
sekundą. Skaitant po dvi va- 
landi tokiu greitumu per metus 
butų galima perskaityti 13,- 
000,000 žodžių, kas sudarytų 
139 vidutiniško dydžio knygas.

Rimtesnius straipsnius gali
ma skaityti po keturis žo
džius i sekundą. Pašvenčiant 
tokiam skaitymui po dvi valan- 
di kas dieną, per metus butų 
galima perskaityti 10,500,000 
žodžių. Tatai sudarytų apie 
šimtą knygų, ir kiekviena kny
ga turėtų 105,000 žodžių.

Skaitymas techniškų knygų 
ir straipsnių yra dar lėtesnis. 
Paprastai perskaitoma tik po 
tris žodžius per sekundą. Vadi
mas:, skaitant kas dieną po dvi 
valandi, per metus tebūtų gali
ma perskaityti tik 8,000,000 žo
džių. Tai sudarytų maždaug 
80 vidutiniško didumo knygų. 
Moksliškos knygos, kurių turi
nys nėra žinomas, skaitoma dar 
lėčiau.

Tokiu greitumu skaito'vidu
tiniškas §kaitytojas. Tatai, sa 
ko prof. Pitkin, yra ganą blo
gas rekordas. Skaitymas turė
tų būti bent pusantro karte 
greitesnis, negu jis yra dabar. 
Ir kiekvienas inteligentiškas 
žmogus gali tatai padaryti, jei
gu tik jis to norės. Tiksliau ra
kant, jeigu jis netingės per ke
letą mėnesių padirbėti, t. y. 
pratintis greitai skaityti.

—K. A.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie 

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu t ar mašinėlė, suk b’S ta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Antradienis, spalių 15, 1929

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

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

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

-------- t----------------------

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

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

( SAPNININKAS

Knyga išguldymui sapnų 
reikšmės

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

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.50

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

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

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marquette Park
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaicio aptieka 

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.



Antradienis, spalių 15, 192.9

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

P-nas Babravičius 
dainos per radio

Namų savininkų susirinkimas 
buvo sėkmingas; susirinko 
apie 400 žmonių; nutarta 
rinkti parašai restrikcijai; iš
rinkta komisija; bolševikams 
nepavyko triukšmas sukelti.

gavo p. 
iš New 
praneša, 
dainuoti

P-nia Jurgelionienė 
Babravičiaus laiškų 
Yorko. Babravičius 
kad turįs pakvietimų
ir dainuosiąs per radio spalių 
mėnesio 19 dienų.

Spalių mėn. 27 diena p. Ba
bravičius dainuoja “Vienybes*’ 
koncerte, o dviem dienomis vė
liau, t. y. spalių 29-tą, dainuoja 
Scrantone, Pennsylvania, kur 
jam rengia koncertą p. Ste- 
ponauskas.

Be to, p. Babravičius gavo 
telegramą iš Kipro Petrausko 
(iš Argentinos), kuris kviečia 
jį, p. Babravičių, įeiti rusų dai
nininkų trupėn, šiuo laiku ga- 
stroliuojančion Argentinoje. 

Trupei priklauso ir Kipras Pe
trauskas. Jam p. Babravičius 
pasiuntė atsakymą.

Moterys daugiau 
nebijo skausmų!

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

laikų.

< Praeitų penktadienį įvyko 
Bridtgeporto namų savininkų 
masinis susirinkimas. Atsilan
kė kokie 400 žmonių. Didžiuma 
jų buvo lietuviai namų 
ninkai. liet dalyvavo ir 
taučių. '

Susirinkimui tkafibėjo
gan gatvės biznierių draugijos 
atstovas, “Naujienų” redakto
rius P. Grigaitis, šv. Dovido 
parapijos kunigas MoNamee, 
11 varčios aldermanas John P. 
VVilson, 3 distrikto Illinois val
stijos legislaturos narys George 
G. Noonan, M. J. Kiras ir San
daros redaktorius M. Vaidyla. 
Susirinkimą atidaro St. Mažei
ka, o pirmininkavo W. M. Stul
pinas.

Morgan gatvės biznierių 
draugijos atstovas, esmėje, pa
reiškė, kad jis kalba ne vien 
savo vardu. Kad jo mintims ir 

nuomone 
apsigyve- 
nupuldys 

sąvasties.
vertė nupul- 

o gal ir že- 
skriaudą na- 
kurių didžiu

kiti pritaria. O jo 
esanti tokia: Negrų 
nimas Bridgeporte 
vertę nekilnojamos 
Lotu ir trobesių 

per pusę, 
Ta.i reiškia

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

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

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

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

Apgr.—No. 87

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

Mes įvesime i jūsų narnų 
apšildymų ir įdėsime 

plumbingą

24 mėnesiai išmokėjimui

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

A. BLACKSTONE
PLUMBING

AND HEATING
SUPPLIES

184 North Halsted St.

Kampas raudonu frontu.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS, Chicago, III. 5
f 

jeigu butų kės neaišku. Šituo 
leidimu bandė pasinaudoti ko
munistai. 'Gasiunas mėgino su- 
rėžti “spyčių”, busią kalbėtojai 
kurstę “-rasių neapykantą”. Bet, 
viena, jo “angliška” kalba susi
pynė, o kita—susirinkimo pir
mininkas paprašė atsisėsti. Ga- 
siunae, kaip vienas komunistų 
apyklėšų, žinoma, nepaklausė 
pirmininko. Taigi policininkas, 
priėjęs prie Gasiuno, paprašė jį 
išeiti laukan. Policininko Ga
siunas paklausė ir dšėjo, paly
dimas policininko ir juokų iš 
publkos tarpo. Taip užsibaigė 
ši nepavykusi “revoliucija”. 
Gasiuno draugai, matyti, nusi
tarė, kad geriau bus tylėti, ne
gu susilaukti “išpravodijimo” iš 
svetainės.

Komisijon darbuotis restrik
cijos reikalu buvo nominuoti ir 
išrinkti vienu balsu šie asme
nys: M. J. Kiras, S. Mažeika, 
Izidorius Nausieda, pralotas M. 
Krušas, Owen Brady, Frank 
Betz, John P. Wilson (11 var
dos aldermanas), George G. 
Noonan (Illinois kongresma- 
nas) ir John McGuane.

—Reporteris.

11 vardos aldermanas Wilson 
kalbėjo trumpai. Pasakė, kad, 
kaip aldermanas, jisai jau yra 
veikęs, idant neįleidus negrų 
Bridgeportan. Kad jis pritaria 
restrikcijai ir dirbsiąs kantu su 
piliečių komisija, idant restrik- 
ciją įvesti.

Kunigas McNamee, šv. Dovi
do parapijos klebonas (kitatau
tis), išsirieškė taipjau už re- 
strikcijų.

3-čio Distrikto Illinois valsti
jos legislaturos narys, George 
Gary Noonan, išdėstė panašias 
jau mintis. Jisai dar pridūrė, 
kad ir sveikatos žvilksniu negrų 
apsigyvenifnas Bridgeporte ne
pageidaujamas. Esą, negrų tar
pe ligos labiau prasiplatinusios, 
negu baltųjų. Jei negrai apsi
gyventų Bridgeporte, tai butų 
pavojaus ne tik nuosavybei, bet 
ir baltųjų gyventojų sveikatai.

Paskutinis kalbėjo p. Vaidy
la. Jis nurodė, kad už sušau
kimą šio masinio susirinkimo ir 
už pasidarbavimą restrikcijai 
įvesti Bridgeporte iki šiol dide
le kredito dalis tenka pp. St. 
Mažeikai, W. M. Stulpinui ir 
kitiems Bridgeporte Lietuvių 
Namų Savininkų Susivienijimo 
nariams.

Beje, kalbėjo dar trumpai p. 
M. Kiras.

Kalboms pasibaigus, pirm. 
Stulpinas leido publikai duoti 
duoti klausimus, kad paaiškinti,

Tamstų Naujas Radio Daug Geriau

Mor-

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

$1678°

jie varo jų, 
tiems, iš kn-

‘ nu- 
Palcs- 
iš to 
dabar

KŪDIKIAI EINA SVARUMON 
ŠIUO PAPRASTU BUDU

Ateikite j bile ku
rią musų sankro
vą dėl nemokamos 
demonstracijos

savi-
kita-

Pirmiau matyk musų Radios ir 
dažinok kainas, o paskui pirkite, 
čia lengvus išmokėjimai dėl visų 
be jokio nuošimčio.

LIETUVIŲ RADIO EXPERTŲ 
INŽINIERIŲ KRAUTUVĖ

Mes esame autorizuoti 
dileriai

Veiks, jeigu bus pirktas iš musų 
Radio Krautuvės ir įstatytas i 
tamstų namus. Kam mokėt dau
giau už Radio, jeigu pas mus 
galit mokėt mažiau.

užbaigimo

SUDRIK, INC
CHICAGO, 1LI

Vardas

Adresas

Telefonas

Chicago,3417 5

v ' ■

Jei negalite atsilankyti, 
tai atsiųskite Šį Ikuponą.

PHILCO 
ATVVATER KENT 
FA D A
R. C. A. RADIOLA 
BRUNSWICK 
HOWARD 
STEINITE

4126 W. Madison St 
Van Buren 4446 

Kedzie 7400
1501 E. 53rd St.

Fairfax 5000

JOS. F 
3417—21 South Halsted Street,
Aš manau pirkti radio ir norėčiau gauti tą už $76. A t Vežkite j mano 
namus dėl demonstravimo.

6747 Stony Island 
Avenue 

Plaza 1313
ATDAROS KIEKVIENĄ VAKARĄ “ i

JONAS SERSEVIČIUS
'tenoras, jaunas dainininkas, 
šiandie, 8 vai. vakare, dainuos 
“Lietuvių Valandoj” per radio 
iš WLS stoties, Naujienų ir J. 
F. Budriko savaitiniame koncer
te. ,

GENERAL RADIO STORE
3856 Archer Avenue

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Tiktai Pagalvokit!4

darbuosis ben- 
idant restrikci- 
tik patartų re- . 
i vakarus nuo

siunti 
miau. 
mų savininkams, 
ma nėra turčiai. Tai reiškia 
nuostolius ir biznieriams. Kad 
apsisaugoti nuo tokios skriau
dos, reikia padaryti ręst rikei ją. 
Jisai, kalbėtojas, gali užtikrin
ti, kad Morgan gatvės biznie
riai ir tos apielinkės gyvento
jai pilnai pritaria restrikcijos 
sumanymui ir 
drai su kitais, 
ją Įvelti. Jisai 
s t rikei ją toliau
Morgan gatvės, būtent iki upes, 
iki kanalo.

Antras kalbėjo “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis. Jis iš
kėlė aikštėn, kokias nesąmo
nes kalba, komunistai, piršda- 
mi į kaimynus bridgeportie- 
čianis negrus. Esą, turi žmo
gus namą. Jis deda pastangas 
užlaikyti jį švariai. Jei rendau- 
ninkas nesilaiko švarumo, tai 
kas gali kaltinti savininką, kai 
šis paprašo rendauninką išsi
kraustyti. O štai visa apielin- 
kė, kurią namų savininkai ir 
gyventojai stengiasi palaikyti 
kaip galėdami gražiau, švariau. 
Jeigu į jų tarpą imtų bria.iilis 
žmonės, kurie tokių ambicijų 
neturi, tai kaip galima kaltinti 
namų savininkus, jeigu jie ne
norės įleisti savo tarpan atsi
likusius, mažiau kulturingus 
žmones.

Lietuviški komunistai šaukia, 
kad bridgeportiečiai privalą pri
siimti negrus, ba jie, t. y. ne; 
grai, esantys biecįnesni, labiau 
suvargę. Bet ar dėl to, kad ne
grai yra labiau suvargę, bridge- 
port iečiai turi įsileisti juos? Ko 
reikalauja komunistai — ar ne 
to, kad ir bridgeportiečiai pa
lys su vargtų, nupuklytų savo 
apielinkę iki negrų gyvenamų, 
normų?

To reikalauti yrai nesąmonė. 
Ve palyginimas. Kokios nors 
pramonės darbininkai sustrei
kuoja. .Jie reikalauja geresnių 
darbo sąlygų. Streikininkų vie
las užima kiti, labiau suvar
gę darbininkai. Ar dėl to, kad 
f.ie užemusieji streikininkų vie
las yra labiau suvargę, lai 
.streikininkai turi ir pasakyti: 
na., broliai, kadangi jus -labiau 
nuvargę, lai dirbkite musų dar
bą, o mes eisime skursti?

Tokiu reikalavimų nestato 
streikininkams nė komunistai. 
) vienok komunistai pataria 
Jridgeporto gyventojams, kurie 
didžiumoje yra darbininkai, 
aklinai šitaip: įleiskite negrus 
.avo apielinkėn, kad jos vertė

nupultų, kad ir jus skurstu- 
met.

Tokios komunistų kalbos yra 
eaški nesąmonė. Tai gali ir kū
dikis suprasti. Tai supranta ir 
komunistai. Kode! gi jie sklei
džia nesąmones?

Kalbėtojas nurodė, kad su
lig paliepimu iš “viršaus”. Pir
šosi komunistai turkams—ne- 
įsipiršo. Meilinosi kinams — ir 
šie' išprašė juos lauk. Mėgino 
pasirodyti užtarytojais 
skriaustų” arabų, kurie 
tinoje skerdė žydus. Ir 
biznio nepadaro. Na, lai
peršasi negrams. Mat, Ameri
koje yra keletas milionų ne
grų, tai komunistams rodosi, 
kad galima suvaidinti negrų 
“užtarytojų” rolę. Taip liepia 
daryti jų bosai.

Lietuviai komunistai žino, 
kad bridgeportiečiams jų agi
tacija, jei ji turėtų Įtakos, butų 
kenksminga. Bet 
ba reikia tarnauti 
rių mitybą gauna.

Grigaičio kalba buvo aiški, 
nuosaki, vaizdinga. Kart karto
mis publika pertraukė ją pri
tardama karštu delnų plojimu.

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai tin
kamai' neina svarumon. Ir ge
riausias to įrodymas yra tai, 
kad neramus, silpni, menki kū
dikiai greitai pagerėja kaip tik 
išvalai ir sutvarkai jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skania Fletches’s 
Castoria. šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų mintis, kad pagelbėti 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip 
dieglius, gasą, konstipaciją, vi
duriavimų, šalčius ir t. t. Apsi- 
žiurėkit, kad gautumėt tikrą 
Castoria bonkutČj, ant kurios 
yra Fletcher parašas.

NAUJIENŲ”
— ir —

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

Didelė Nuo
laida

už jūsų seną Ra 
dio, Pianą ar Fo
nografą

Migbty

Lengvus Iš 
mokėjimai

•16TŽ? * $137?°
Tub.s v Tub««

ATDARA VISĄ DIENA NEDĖLIOJ 4126 W. MADISON IST.

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

4803 West 22nd Street
CICERO 388

$5 CASHi ,•

I •

Ir mes atvesime šį puikų radio Į jūsų namus, pilnai ireng 
tą su tūbomis.

7-Tūbų Eliktrikinis RADIO
(SU RECTIFIER)

Pilnai

įrengtas
7-Tubų

Tik už

Jis padarytas pardavi
mui už daugiau negu 

$160
30 Dienų išbandymui 

jūsų namuose

miiniiiiiiHiHĮlk

Skiriam gerą kainą 
už jūsų seną radio, 
fonografą arba 
pianą.

lis puikus elektrinis radio gražiame riešuto medžio 
console cabinet’e, bus atvestas į jūsų' namus mainymui į jūsų se
nų instrumentą. Tai yra labai geras, rinktinis radio. Išduoda stip
rų ir gražų balsą.
Arba atsilankykit pas mus anksti šiandie pasirengęs pirkti šį 

PUIKŲ RADIO.

JOS. F. Bm Jsic.
1417-21 So. Halsted Street, Chicago, III. I
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Naujas fondas reikia tverti

Antradienis, ępaliij 15, 1929NAUJIENOS, Chicago. UI
- -t—, -—— —  t—r r1" 1—■ 
girdėtas p. R. Czyzas vienu 
kartu “nukarunavojo” abudu 
musų “čempionus”—p. Meną ir 
p. Millerį. Iš lošimo sąrašo 
matyti, kad p. Milleris liko nu
stumtas į penktą vietą, o p.

i vinti paneigtas teises. Ameriko
nam, sakau, musų obalsis bus 
suprantamas. Todėl mes turi
me visas progas laimėti ir nie
ko nepralaimėti.

O kad išplėšti vajų kaip dera, 
į tai visų pirma turime sutverti 
I naują fondą. Matote, rublis 
kala, rublis zalatija. t

Ura! Tversime naują fon
dą sutryptai žmonių laisvei gin
ti !—entuziastiškai parėmė ko 
misaro sumanymą eiliniai ta- 
vorščiai. Reporteris.

■■■...— .1 ■ ‘V y'T1

kurį skelbėte per Lietuvių Va
landą”... V. Wichoolis, Blue 
Island, III.

Vardai rašiusių laiškus ir vie
tos, iš kur laiškai gauta:

Kathryn. Arnhold,
Creek, Missouri

Miss Lillian Wilcoren, 
field, Kansas.

Harold E. Remington, 
nite, No. Dakota.

Howard S. Snyder, Oneonta,

Menas net į 12-tą Tai tau ir 
čempionai! Golfo Reporteris 
sako: “A. K. Menas, pirmas 
lietuvių golfo čempionas, išlai
kęs titulą per keturis metus — 
lošė keistai ir pralošė jaunam

Taigi ex-čempionas 
net 12-toj vietoj! 
kad jaunieji visur 
Musų seniemsiems

vaikinui”, 
atsidūrė 
Pasirodo, 
ima viršų.
ex-čempionams jau senai buvo 
vieta pas pečių tupėti.—B. V.

Linn

Win-

Lig-

—šios šalies nepriklausomy- 
tės deklaracija aiškiai sako, 
kad Visagalis žmonėms suteikęs 
tam tikras neatimamas teises 
—kalbėjo lietuvis komisaras 
buriui vyrų krautuvėlėje, Brid- 
geporte.

—Kokios to teisės yra?—pa
klausė jis ir atsakė: Teisė
gyventi, teisė laisvės ir teise 
laimės. Ten pasakyta, be įto, 
kad valdžios pareiga yra daboti 
šias teises.

—Buržuazinis išmislas! —su
šuko vyrukas raudona kakla- 
raište.

—Teisybę, brolau, sakai—pa
tvirtino komisaras. — Mes te- 
čiaus privalome naudo'tis ir bur
žuazinis išmislas, kai jie lo
šia mums į ranką, kaip, pavyz
džiui, buržuaziniai doleriai.

Komisaro pagyrimas jaunam, 
vyrui, matyti, patiko, kaip mar- 
giui botagas. O komisaras aiš
kino toliau:

—Suprantate, šitas dokumen
tas Amerikai yra, kaip mums 
Lenino teziai. Amerikonai di
džiuojasi deklaracijos pareiški
mais. Neit vaikams mokyklose 
išguldo juos. Bet ve, Lietuvių 
Auaitorijoj praėjusi penktadie
nį šios teisės buvo aršiausiu bu-1 
du sutryptos!

—Kaip, kokiu 
girdo klausimas, 
akcentuodamas 
pareiškė:

—Draugui Gasiunui Bridge- 
porto namų savininkų mitinge 
nedavė kalbėti. Ir ne tik atėmė 
iš jo deklaracijos garantuotą 
teisę. Jį iš salės išmetė.

- Prie sienos buržujus už tai! 
—choru atsiliepė komisaro 
draugai.

—Ir su kuo taip grubijoniš- 
kai pasielgta?—tęsė komisaras 
nutraukta balandėlei kalbą? — 
Gi su draugu Gasiunu, kuris 
yra Komunistų Partijos Lietu
vių Sekcijos vakarinėms vals
tijoms Sekretorius. Jus su
prantate, kad draugo Gasiuno j 
cinas bus daug maž lygus drau-| 
go Stalino cinui, kuris yra Ru
sijos Komunistų Partijos Sek
retorius.

—Švino buržujams... kaip Ru
sijoj!—riktelėjo vyrukas raudo
na kaklaraište.

—O kas dar aršiau, tai kad 
policininkas, atstovas valdžios, 
kuriai deklaracija įsako daboti 
laisvę, priėjęs prie draugo Ga
siuno pareiškė ką tai panašaus 
į “getheloutahir”.

Aš, draugai, nesuprantu ge- III.
rai anglų kalbos. Man rusiška Walter J. Pietrucha; La Šalie, 
labiau patinka. Bet jau vien III.
tas faktas, kad policininkas Mr. Stroyd, Hamilton, Onta- 

• kalbėjo, o draugas Gasiunas ty- rio, Canada
Įėjo, yra pakankamas liudy- Joan McMahon, Chicago, III. 
mas, jogei policininkas nieko Allie G. Kent, Farmer City, 
gera nesakė jam... Nese Rusijoj III.
komisarai kalba, o policininkai I Emmett Thompson, Mercer, 
tyli, jeigu jie neturi komisarų Pa.
rango. Mrs.

—Kas daryti? — pasigirdo banon,
. Miss

aš minėjau kiek cago, III.
reikia naudotis Ella French, Flint, Mich. 

išmislais, jeigu į Hovvland Johnson, Rockford, III.
Don Arnold, Vilią Grove, III. 
Chas. Lynn Arnold, Vilią

budu?— pasi- 
Komisaras gi, 
kiekvieną žodi

Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

■ “Praėjusį vakarą pirmą kar
tą girdėjau lietuvių dainas ir 
muziką. Patiko labai. Tikėkit 
manim, ateinantį antradienį ma
no kaimynai lietuviai bus čia 
pasiklausyti”. Pasirašo: “Radio

I Fan”, Park Place, Pa.
sĮc sj: *

Mrs. G. W. Hutchings, Neo- 
sho, Missouri

Mrs. Clara Wayant, Eldorado, 
Kansas

Rennie J. Meeks, Fire Creek, 
W. Virginia

E. C. H. Rosenbahn, Rose 
Hill, Virginia

Mrs. T. Pobar, Kenosha, Wis.
Mrs. H. G. Sharp, New Ma- 

drid, Mo.
Evelyn Glad, McGregor, Iowa
J. H. Ferris, Hamilton, On- 

tario, Canada.
* * *

“Lietuvių programas praeju- 
| si vakarą išėjo puikiai. Nekant
riai laukiame kitų”... Mrs. W. 
R. Peters, Rochester, N. Y. 

* * *
“Programai geri”... W. O. 

Tevis, Lexington, Ky. 
♦ * *

“Gėrėjomės jūsų lietuviškuo
ju programų. Turime vilties, 
kad jie bus duodami ir ateity”.. 
Alex J. Monsitis, Chicago, III.

♦ ♦ *

Vardai rašiusių laiškus ir 
vietos, iš kur laiškai gauta:

Miss Margaret Taylor, Bay 
Minette, Alabama.

Talbert Kleenan, Alexander, 
III.

Miss Tilte Popek, Omaha, 
Nebr.

Mrs. Jessie W. Payne, Hun- 
tington, Ind.

Raymond Fanon, Buffalo, N.

H. E. Lutes, Sextonville, Wis.
Mrs. Atha Carroll, Quincey, 

III.
Mrs. Geo. W. Baier, Cissua 

Park, III.
Mrs. Frank Bloom, Green- 

wick, N. Y.
T. E. Anderson, Estherville, 

Iowa
Floyd Blissmer, Calumet City,

John S. Bryan, W. La- 
New Hamp.
Helen O. Wallick, Chi-klausimas.

—Draugai, 
pirmiau, kad 
buržuaziškais 
jie lošia mums į rankas. ’ Ma
nau, kad pasielgimas su drau
gu Gasiunu kaip tik ir yra triu- j Grove, III. 
pas mums. Victor Perrottet, Alton, III.

Matote, nepriklausomybės de- Miss Orą L. Curtis, Lostantflll. 
klaracija garantuoja kiekvie-1 
nam šios šalies gyventojui lais
vę. Ji nesako kokią laisvę.' 
Taigi reiškia—neribotą laisvę... 
Nepatinka man tavo nosis, aš i 
galiu ją išlyginti, užriesti arba 
priploti. Nepatinka man lietu
viai namų savininkai, aš galiu 
juos peizioti, terlioti, su dumb
lu sumaišyti.

Ir štai šią deklaracijos ga
rantuotą laisvę atėmė iš drau
go Gasiuno. Taigi reikia pra
dėti naujas vajus, kad atgai-

Vasco J. Davia, Joliet, III.
A. Clark, Joliet, III.
Mrs. Thos Ovington, Joliet,

III. j
W. M. Plumley, Cayuga, III.
Mrs.

chelle,
W.

Ind.
John Nytko,.Hammond, Ind.
James Casey, Kankakee, III.

* ♦ ♦
“Jūsų lietuviškieji programai 

šaunus (are great). Klausomės

C. J. Breckenridge, Ro- 
111.
F. Schulta, Hammond,

PRANAS JAKAVIČIUS 
baritonas, vienas iš jaunųjų 
dainininkų, šiandie 8 vai. vaka
re dainuoja “Lietuvių Valan
doj” per radio iš WLS stoties.

jų kiekvieną antradienį”.. Mary 
Shimkus, Lemont, III. 

* &
“Dėkuojam už dailią muziką, 

kurią ką tik girdėjom lietuvių
programe... Ir kaip musų šeimy- ginčai tarp p. Meno ir p. Mille-

*

Magdalen Joseph, Bristo!, R.
I. '

Mrs. Joseph D. Gant, Bridge- 
ton, N. J.

R. E. Hatch, Warren, Ohio
Dr. S. B. Meyers, Mountain 

Lake, Mnn.
Frank Markstrom, Covert, 

Mich.
Mrs. I. B. Loomer, Indepen- 

dence, Kansas.
Loti i ;e Minton, Paducak, Ky.
Ole Thelander, Cokato, Minn.

SPORTAS

ELEKTRINIAI RADIO
Naujos tūbos, power 45, naujas dynamic speakeris, hum 
less, naujas gražus cabinet’as, tyras skambantis balsas

musų prabočių tėvynė.

Babiiionijos 
jie pasižy- 
atsitiko su 
ir daugelis

ČEMPIONO KLAUSIMAS 
IŠRIŠTAS

Per keletą metų ėjo dideli

nai patiko žodžiais neišreik
ši... Jei norėtumėt, tai galėtu
mėt paskelbti, kad visi Spring- 
fieldo lietuviai klausosi tų prog
ramų”... William Rutkens ir šei
myna, Springfield, III.

* * *
“Atsiųskit, meldžiu, man žur

nalą “The Voice of the Air”,

rio už tai, kas turi garbės būti 
lietuvių golfo čempionu. Kuris 
iš jų buvo čempionas, niekas 
tikrai iki šiol nežino ir turbut 
nežinos.

Bet štai spalių 6 d. Laramie 
Golfo Klube įvyko taip vadina
mas “Open” golfo turnamentas 
ir visai beveik niekam iki šiol

KN f GOS
'407

NUMAŽINTOMIS KAINOMIS
Žemiau telpa sąrašas geriausių istorijos 
knygų, kurias perskaitęs žmogus gali įgyti 
pusėtiną supratimą apie pasaulin istoriją, 
įvairių šalių gyvenimą ir kitus svar-

bius dalykus.
No. 5. ISTORIJA ABELNA. Kaina $1.75

priminei priklauso lietuviai, rusai, anp-lai, vokiečiai. 
Kas ir kada pabudavojo garsiąją 

Kokiam tikslui buvo budavojamas 
Kur ir kada gyveno Karthagenai ir kaip 

Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta? Kas 
valstybių, kurių dabar nebėra? Visi tie 

klausimų yra vaizdžiai aprašyta šioj knygoje.

Kokiai žmonių 
indusai, tuikai, žydai ir kiti?
K ynų Sieną ?
Bokštas ?
mojo ?
daugeliu
kitų

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.
yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didele yra airių tau- 

Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 
užmiršo savo kalbą? Apart-^tp, čia randasi dar daugvbe kitų
žingeidžių žinių apie tą garsią šąli ir musų vietinių kaimynų — 
airišių praeiti.

Kas 
ta?

No. 8 DVI KRUONI I
Delko Šiaurėje yra dideli 
jūrėse? Kokie paukščiai, 
rėje? Kiek tenai žemės,

TOLIMUS ŠIAURIUS. Kainu 40c.
šalčiai? Kaip atsiranda ledų kalnai 
gyvuliai, žvėrys ir žuvys gyvena šiau- 
kiek vandenų ? Tai yra žingeidus

klausimai j kuriuos šioj knygoje rasi atsakymą žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dviejų garsių tyrinėtojų, kurių 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

No. 15 LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJOJ AZIJOJ. Kaina $1.25
Šios knygos autorius, Dr. Jonas šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir gentes, gyvenusias 
kius ir daro aiškias išvadas,

Mažojoj Azijoj, randa lietuvių pėdsa- 
jog ten buvo

k

No. 49 KULTŪRA IR SPAUDA.
Kas yra spauda, kada ir kain ji atsirado?
pažvalga i spaudą? Kaip vistčsi laikraštininkystė? 
lošė spauda įvairiose šalyse?
pakelti? Ir daug kitų žinių telpa šioj knygoje.

Kaina 60c.
Kaip keitėsi žmonių 

Kokia rolę 
Kiek spauda prisidėjo kultūrai

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $4.00
čia telpa Vilniaus istorija, 194 paveikslai, 6 spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatviais, dabartinis miestas ir pieštai miesto žemlapis 18-to 
-ojąa Būną 
sis ir musų

•u»Auą soąjBAS sajapip bjA įbj, •9Į'o£n?qt?d OĮjaaųung 
vaikai, nors nemokėdami skaityti.

VISOS
TINGĄ ISTORIJOS KNYGYNĖLĮ.
PARSIDUODA UŽ .......................

ŠIOS KNYGOS SYKIU SUDARO PUSĖTINAI TUR- 
PERKANT VISAS ANT SYK 

. $6.25

Siųskit užsakymus tuojaus
Naujienų Knygyno Katalogas jau gktavas. 

Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, III

Suteikiame lengvus
Jūsų seną pianą ar 
mainais
Telefonuokite Boulevard 4705

išmokėjimus.
gramafoną priimame

3417-21 So. Halsted St

JUST KIDS—“Post” Mortem! BY AI) CARTfcR -
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ČIKAGA

Kai kas iš Čikagos praeities ir 
dabarties

Kanalas — vandens kelias tarp 
ežeru ir Meksikos įlankos.

Čikaga ir jos apielinkė išro
do viena didelė liguma. Bet 
kuomet Chicago upė teka j 
ežerų, tai visai aidi jos kita, 
būtent Dcsplaiires, teka į Illi
nois upę, o pastaroji į Missis- 
sippi.

Tarp šių dviejų upių yra tik 
truputį pakilios žemės juosta, 
kurių pirmieji keliauninkai pa
vadino Chicago Portage. ši 
aukštuma buvo, palyginti, taip 
siaura ir taip žema, kad pava
sarį, vandeniui pakilus, dvi upės 
kuone susiliedavo.

Ir kai Joliet pirmu kartu ke
liavo per dabartinę Čikagų, tai 
jam pasirodė, kad užtektų iš
kasti ravų, idant sujungti eže
rus su Mississippi upe.

\Vashingtono valdžia, reikia 
pasakyti, taipjau anksti tapo 
suįdominta kalbamu kanalu. 
Dar 1816 metais ji padarė su
tarti, kuria indėnai atidavė val
džiai žemės plota 20 mylių pla
tumo, tarp Čikagos ir Ottawa, 
kanalo tikslams.

1822 metais Su v. Valstijų 
kongresas davė leidimų iškasti 
kanalų. 1825 metais buvo su
organizuota Illinois & Michigan 
Land kompanija ir įkorporuo- 
ta $1,000,000 kanalui iškasti.

Darbas pradėtas.

Per prastas kanalas.
Čikagos busteriams betgi pa

sirodė, ka<Į toks kanalas bu
siąs per menkas. Taigi nutar
ta kasti jį 60 pėdų pločio vir
šuj, 36 pėdų dugne ir gilumos 
6 pėdų laivams pasinerti.

Ambicijos buvo aukštos. Bet 
neilgai trukus po to, kai kar 
nalas pradėta kasti, šalį ištiko 
finansinė panika. Pinigų ver
tė nupuolė. Ir ve, pasirodė, 
kad iškasimas šitokio kanalo 
reikalausiąs dar $8,654,000! 
Žadu užkandanti sumų.

Kasimas sustabdoma.
Illinois valstijos ir Čikagos 

miesto finansai tuo tarpu visai 
išsisėmė. Privačiai akvatninkai 
investuoti pinigus į kanalų taip
jau dingo. Ir ve, kasimas ka
nalo visai sustabdoma 1843 me
tais — po to, kai išleista jau 
apie $15,000,000.

Kad išgelbėti kanalų, kiek 
laiko praslinkus, nutariama už
baigti jį sumažintų — 45 plo
čio viršuj, 30 pėdų pločio dug
ne ir tik 4 pėdų gilio laivams.

Kanalas pagalios užbaigta 
kasti balandžio 10 dienų 1848 
metais.

700 gyventojų, o 1850 metais 
jų skaičius jau pasiekė 25,000!

Nors kanalas buvo negilus, 
nors vasaros laiku vietomis 
kaišiojo galvas iš vandens lip
ios, bet trofikas juo, kaip dėl 
anų dienų, buvo milžiniškas. 
1851 metais juo atgabenta Či
kagon kuone 3 milionai buše
lių javų. Pirmais metais po 
atidarymo kanalas išmokėjo 
12 su puse nuošimčių dividen
dų šerini n kams.

Ačiū kanalui Čikaga pirmais 
jo atidarymo metais parvežė 
iš Šit. Louis manketo 316,000 
bušelių javų.

Čikaga vėl ėmė ūžti ir šėlti. 
Laivų įgulos paitronavo karčia- 
mas, grojo ir šoko. Atvykstan- 
tieji į Čikagų laivais farmeriai 
stebėjosi miestu, o sugrįžę na
mo pasakojo apie jį “stebuk-

lus” tiems, kurie dar nematė 
jo. Moralybes gelbėtojai prana
šavo sudnų dienų.

čikagietis.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This is a Famous Vlvanl Sot and ln- 
cludea face powder, $1.00; Rouge, 75c, 
TIsbuo Cream $1.00, Dopilatory $1.00, 
Facial Astringent 11.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet Wator $1.25, Parfume $2.75, Bril- 
llantlno 75c, Skln Whltenor 75c. Totai 
Valuo $12.00. Speclal prico, $1.97 for all 
ten plocea to introduce thla line.

Vardas ................... „...i.........

Adresas ...................................

Bea Van 580-5th Avenue, New York

Gembleris nušautas

Peršautas keliomis kulkomis 
ir paliktas prie ligoninės George
Riggins, gembleris.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Rez. 6600 South ArtesUn Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KABN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piut, 
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8209

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rečiai

Bet pasirodė, kad darbas nė
jo taip sparčiai, kaip tikėtasi. 
Pagalios Illinois legislatura iš
leido įstatymų, įgaliavusį gu* 
bernatorių sukelti paskola 
$500,000 kanalui kasti. Padary
ti planai iškasti kanalų 45 pė
dų pločio viršuje ir 30 pėdų 
dugne. O gilumos — kad ga
lėtų plaukti baržos 4 pėdų gi- 

I luino vandenyje.

Kanalo reikšmė.
Kanalais iškasta. Ar taip? 

Štai ir šiandie kalba apie ka
nalo kasimų ne tik Čikaga, bet, 
praktiškai visas didžiulis Mid- 
dle West. Ir šiandie diskuso- 
jamas klausimas kongrese.

Taip, bet anų laikų Čikagai 
jisai turėjo milžiniškos reikš
mės.

Tų pačių dienų, kada kaaia- 
las lapo atidarytas, 16 garlai- 
vėlių pasileido juo. Savaitę vė
liau atplaukė gsrlaivėlis “Ge
neral Thornton” iš New Or
leane su cukru Būffalo mie
stui. Ir atplaukė dviem savai
tėms anksčiau, ne kad jie bu
tų plaukę per New Yorkų ir 
Erie kanalų.

Čikagos busteriai kuone pa
kvaišo iš džiaugsjno. Pirm de
šimties metų Čikaga turėjo 4,-

Pus - Balsio 
Systema

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

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas Išcgzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsl- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzatninavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State S't. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lio.i nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

JONAS KARVELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 13 dieną, 9:10 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 65 
metų amžiaus, gimęą Lietuvoje, 
Gilbonių kaime, Smilgių vai., 
Panevėžio apskr. Paliko dide
liame nuliudime broli Feleksą, 
brolienę, 4 anukus, broli Justi
ną, seesri Teklę, Lietuvoje 3 
seseris — Oną, Agotą ir Grasę 
ir gimines Amerikoje ir Lietu
voje. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2320 W. 23 St. Chicago.

Laidotuvės įvyks spalio 17 
dieną, 1 vai. po pietų iš namų 
i bus nulydėtas j Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Jono Karvelio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Brolienė, Seserys, 
Anūkai ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lachavičia, Telefonas 
Roosevelt 2515.

VINCENTAS TAMAŠAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 13 dieną, 8:30 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 11 
metų amžiaus, gimęs Chicago- 
je. Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Adomą, močiaką . Uršulę, 
tris brolius — Povilą, Adomą 
ir Bronių, tris seseris — Stelą, 
Eleną ir Marijoną, dėdę Juoza- 
?ą Tamašauską ir tetą Liudviką 

’amašauskaitę ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 1815 S. 
Union Avė. tel. Roosevelt 1990.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny spalio 47 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namų j Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Vincento Tama
šausko giminės, draugai fr pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Močeka, Broliai, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Kadžius, Tel. Canal 
6174.

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

750 West
31st St.

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 blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

JONAS JONIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 12 dieną, 9 valandą va
kare, 1929 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
ap., Šilalės parapijos, Obelynų 
kaime, Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Agniešką, po tė
vais Lukošaitė, dukterį Stefa
niją, 3 seseris — Uršulę, Bar
borą ir Marijoną, brolį Petrą 
ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 4605 S. Hermitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
spalio 16 dieną, 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Joniko gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuiiudę liekame,
Moteris. Duktė, Seserys, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

MARIJA WAS1LEWSKI

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 12 dieną, 11 valandą iš 
ryto, 1929 m., sulaukus apie 
55 metų amžiaus, gimus Lietu
voj, Panevėžio mieste. Paliko 
dideliame nubudime dvi dukte
ris — Mariją Vizgird ir Emi
liją Masulis, žentus — Dr. J. J 
Vizgird, Antaną N. Masulį ir 
anukus. Kūnas pašarvotas ran
dasi Masalskio koplyčioj, 3307 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks spalio 16 
dieną, 9 vai. iš ryto iš koply
čios į Gimimo Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero* kapines.

Visi A. A. Marijos Wasi- 
lewski giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, žentai, Anūkai 
ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 

M Boulevard 4139.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

• giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
M8 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

>238 S. Halsted St 
Tel. Victory 40M8

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi 
mas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. I^afayette 0727 
SKYRIUS

1110 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

"Naujas Wniagmnas Teatre”.AMERICAN
OPERA CO.
MAJESTIC THEATRE
------  Dainuojamos Angliškai ------

Jus galite suprasti, Ir pasigėrėti kiekvienu 
jų žodžiu.

Giriama kiekvieno muzikos kritiko 
Jungtinėse Valstijose.

PROGRAMAS
Šią savaitę — ši vakar
— "Faust”; seredoj — Buterfly”; 

ketverge — "Carmon”; pėtnyėloj — “Fi
garo” subatoj dienų — “Yolanda of Cyp
tus”: subatos vakare — "Carmen”.

Bilietai: 50c, 75c, $1.50, $2, $2.50, $3.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III
----- O

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

----- o-----
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 296, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 Iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 do piet

Telefonas Canal 1464

STUCHLIK’O
ST. VITUS DANCE GYDUOLĖS
Tai yra geriausios importuotos 

gyduolės gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK i 

6243 W. 22nd St. Berwyn, III.
Tel. Berwyn 1201 

----- -o---

________ Graboriai _
Phorte Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių. Ą

3307 Auburn
chicago. ill.

J. Lulevich 
^Lietuvis Graborius 
p ir Balsamuo toj ae 

^Automobilių patar- 
inavimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, I1L
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D, LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamaotojas
2314 W. 23rd PL 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

• Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 41 Ct

Telefonas 
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victorv 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Dr«xel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojai ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų 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
OPTOMETKIST

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

Phone Kenwood 1752
Canal 0084

Dr. K. JNLKKAITIS
Optometristas ■

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini iviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boutevarift B918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rea. 32111 South Wallace Streat

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas

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

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUŠKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayetta 4146
VALANDOS:

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

\Val. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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.

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

Kampas Michigan Avė.
• Tel. Pullman 5950 ir 6377

Phone Lafayettė 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

4 "7 ............................. ■ .1 ■ ■ ■ ■ —■ ■ ■■■ v-

John Kuchinskas

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimų

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjs 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
' Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

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

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 rvte. Tel. Republic 9600

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 19—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar RandolpK 6800

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2469

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai

Ofisas
<729 South Ashland Ave^ 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų lisru 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vaL vale
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

šiandie Lietuvių Ra
dio Valanda

Lietuvių programas prasidės 
8 valandą, baigsis 9. Reiškia, 
programas tęsis visą valandą. 
Iš WLS stoties.

Programas susidės iš 11 nu
merių.

1. Orkestras sugros maršą.
2. Dainuos “Birutės” bari

tonas — p. Jakavičius — “Kad 
skausmas4* — I.aumianskienės.

3. Orkestras gros trupinius 
lietuviškų liaudies dainų.

4. P-ia Sofija Sauris dai
nuos “Lopšinę” — Naujalio ir 
“Valio valuže“ — IV Irau sk o.

5. Orkestras gros šokius.
G. Jonas Sersevičius (teno

ras) dainuos “Liaudies dainą” 
ir “Karvelėli” — Sasnausko.

7. Merginų trio dainuos “Oi, 
močiut” ir “čiučiu liūliu” — 
Šimkaus.

TheEnglishColumn

Marųuette 
Murmurs

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija 

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

— Sekretorius T. Rypkevičia,

Antradienis, spalių 15, 1929

CLASSIFIED ADS.
Į. ........................................... i — i n- ...................................  ■■■ir iii<

8. Orkestras gros šokių 
ziką.

9. P-ia Sofija Sauris 
prano) dainuos “Kaitink 
si saulute” ir “Bernužėli

m"- P-IA SOFIJA SAURIENfi
žinoma dainininkė, šiandie vakare, 8 valandą dainuos per radio 
iš WLS stoties “Naujienų” ir J. F. Budrike savaitiniame radio 

ne. i koncerte.
svaliok” — Petrausko.

10. Dainos “Era mano bran
gi” — Šimkaus, ir 
gelių dainavimas” — Kacanau- 
sko. Dainuos p. Jakavičius.

11. Orkestras gros maršą.

Iš Birutės

gų, turės pačios prašytis tini- /t IBI A BA A : CHICAGOS
ŽINIOS

Help VVanted—Female 
Darbi.uinkių Reikia

REIKALINGA mergina dirbti Į 
Lunch Rooin Alga $10.00 Į savaitę 
ir valgis ir guolis. 944 W. 37 PI.

---- ---------- -

Furniture & Fixtures 
Rakandai ■Įtaisai

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

Pirmyn Mišraus Choro praktika 
Įvyks antradienyje, spalio 15 d., 
Association House, 2150 W. North 
Avė., prie Leavitt St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi Pirmyn Mišraus 
Choro nariai-ės malonėkit susirinkt. 
Taipgi ir naujus dainininkus ir dai
nininkes kviečiame atsilankyt ir pri
sidėt prie choro. Valdyba.

REIKALINGA indų plovėja j res 
toraną, pastovus darbas

5248 S. Ashland Avė.
------- -o--------

Girls are at it agatai
Ten of the Marųuette girls 

practiced bowling, at the Re- 
creation alleys lašt Wednesday 
night.

The spiritą were high if the 
scores were not. Būt they were 
siteady. With one or two ex- 
ceptions, no one bowled over 97, 
or under 84 which is a pretty 
promising thing, considering, 
that most of the girls are only 
starting this season.

Of course, our star bowler, 
Helen Gillis, was absent, or it 
may have been a different sto
ry.

^ome of the girls tried to 
throw a heavy bąli for the first 
time, and came near sailing 
down the alley with it!

A few pointers were observ- 
ed, and according to their 
merits, were absorbed for ūse 
the next time wė wrestle with 
a bovvling bąli! Just watch us!

:Įt $ sje

Where i,s my powder puff!
There were three young men 

in our party who were most 
charming. •

Pauline Andrews’ cousin, 
Charles Zaikauskas, (don’t 
crcwd girls!),

Kitten Shadbar, introduced 
her cousin Irving, who was 
chivarly personified. (Girls, 
wasn’t he the nicest score- 
keeper?).

Lašt būt nqtf leąst Annette 
was there wi<th her husband 
Stanley Valentine. Stanley and 
the word “smile” should be 
synonymous. For where Stan
ley is, a smile is!

* • s?;- ❖

Scheming?
Our President Alice Bennett, 

and Betty Shadbar are schem
ing I They w^rfe overheard or
derinę an alley for next Tues- 
day night. Are they going to 
practice in private • and show 
us up in our next bowling par- 
ty? Hey, Hey! If so, we hope 
to see some new stars soon!

♦ ♦ *
Are mere scheming!

The entertainment commitee 
met at Miss Florence Belsky’s 
home lašt Thunday. The pur- 
pose of the meeting was to cook 
up a stew of excitement for 
our Hollow$en Bali, to be held 
at Florence’s house on Hollo- 
ween night, ‘ which everyone 
knows is October 31st. Every
one is expected to have a good 
time!

And if Mr. Schnukas, and 
Mr. Royce, have their way, 
ėvelyone will!

Yours for a spooky Hollo- 
ween,

—Billee.
* * . #

Gab sez:
If we go to the banųuet we 

don’t care to hear about • the 
man and hiš dollars!!!

CLASSIFIEO ADS.
..........-

Business Service 
______ Biznio Patarnavimas

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

GENERALINIS 
K0NTRAKT0RIU8 

Statau namu* mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu Į 
įeita vieta ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų 

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Vidury 2740

Miscellaneous
________Įvairus___________________

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

REIKIA patyrusių siuvamų maši
nų operatorkų siūti roberinius daik
tus. 2100 S. Morgan St.

Help Wanted—Male-Feinale
Darbininkų Reikia

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ
vyrų ir moterų po visas dalis Ameri
kos. Patyrimas nereikalingas. Dar
bas dienomis ar vakarais. lengvai 
parsiduodantis naujas kišeninis daik
tas. Galima uždirbti $10.00 ir dau
giau j dieną. Kreipkitės laiškais pas

JOSEPH YUSHKEWITZ,
3647 Archer Avė., 

Chicago, 111.
McKinley Park Postai Station

Automobiles
For Rent

’28 Bulek 5 pas. sedan ..........................  $800
’2<i Pairo Sodan o ratai ..........................  $27(»
■20 Eb8ox Sedan ...............   $500
1927 Nash Coach apecial ...................... $250
’29 Ford coupe ................    $400
'29 Ford Roudster ................................... $4uu
’28 Auburn Roadster ......    $550

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 S. Halated St., Triangle 0330

PASIRENDUOJA Storas, tinka
mas aptiekai. Flatas viršuj dėl 
daktaro ar dentisto ofiso su kamba
riais gyvenimui. 2735 W. 43rd St. 
tel Normai 4776

5 KAMBARIAI ant rendos, vanos, 
elektriką ir visi parankumai, $25.0(1 
mėnesiui, 2717 W. 38 Pi.J. S. RAMANCIONIS

Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 
& Hardware Co., 

HARDVVARE PAINTS & 
WALL PAPER 

Paintcrs & Decorators
J. S. RAMANCIONIS, savininkas 

8147 So. Halsted
Tel. Victorv 7261

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

PASIRENDUOJA flatas keturių 
kambarių. Renda pigi. Kreipkitės: B. 
Sanauskas, 2639 W. 44th St. Telefo
nas Virginia 0730.

Tų mer- ! jos, kad tik butų priimtos, 
i kitaip jos turės užsidaryti 
! ris.

Dar galima čia pastebėti, 
kad ir iš Chicagos keletas kom
panijų buvo pabėgusios j Phi-1 

i ladelphiją, nes manė, kad pri
bėgusios nuo unijos jos galės j 
išnaudoti darbininkus. Bet ka-

■ žin kur dabar jos bėgs? Taigi i 
Amalgameitų kriaučių unija

1 vis daugiau užkariauja, ir gai1 
būt, kad ateis laikas, jog Ame- i 
rikoj neliks ne vieno kriaučių 
neorganizuoto.

Baliaus rengimo komisija 
pranešė, kad lietuvių kriaučių! 
lokalo vakaras atsibus subatoj 
23 d. lapkričio Amalgameitų 
centre, 
Kvietė visus, kad, kai tik bus 
padaryti tikietai, imtųsi kuo 
daugiausia jų išplatinti.

Paskiau sekė biznio agento 
'raportas, kuris buvo gana trum- 
ipas ir, galima sakyti, -nieko ne
buvo lokio ypatingo* [

Pranešta, kad Chicagoj kriau-1 Golf Country Kliubą, 
čių darbai eina ylin prastai, Į kuris randasi prie Archer Avė. 
nes ready niade šapos jau sezo
ną užbaigė, o special šapos ir
gi dar prastai tedirba. Kiek ge
riau stovi tai didesnės šapos. 
O mažosios ytin prastoj padė
ly. Bet manoma, kad ir Chi
cagoj kriaučių darbai turės pa
gerėti, dėlto kad Philadelphi- 
joj jau nebegalės taip pigiai 
padaryti. Ir Chicagos firmos, 
kurios duodavo darbą i Phila- 
delphiją, turės duoti siūti čia

duoNedėlioj Birutė tikrai 
šaunų savo pirmą koncertą šj 
sezoną. Žinoma, ten nebus di
delių žvaigždžių, kurios savo 
dainavimu stebina publiką. Kol 
kas pas mumis, tarpe lietuvių 
Chicagoj, <(ar tokių ypatų ne
siranda. Pas “Birutę” yra jau
na siela, kuri' nori tęsti dar
bą lobaus musų senesnių su
kurtą. Kas nežino kokią svar
bą turi daina musų tautoj? 
Užtai mes tik galime pasige
rėti, kad prie “Birutės” pradė
jo dėtis jaunimas, užimdamas 
senesnių vietas ir tęsdamas 
meno darbą tarpe lietuvių Chi
cagoj.

“'Birutės” mokytojas K. Ste
ponavičius turi didžiausį pasi
ryžimą sutraukti prie Birulės 
visus jaunuolius, kurie myli 
dainą ir padaryti “Birutę” vie
nu pavyzdingiausių Chorų. Ži
noma, mes turime pagelbėti tai 
įvykinti. Užtai suteiksim daug 
energijos Biruliečiams, jų vai
kams lankydami, ir 
gerų patarimų.

Šiame “Birutės” 
kiekvienas galės rasti
raminimą, klausydamasi lietu
viškų dainų. — Busiu.

Kviečia bankininkus 
talkon

Samuel Insul, vadinamų Pub
lic Utilities korporacijų magna
tas, pakvietė keturis bankinin
kus talkon. Trys pakviestųjų 
Insulo pakvietimą priėmė, o 
ketvirtasis, manoma, priims. 
Insulas pakvietė bankininkus 
jeiti komisijon, kuri išdirbs 

A planus susisiekimo linijomsAshland A.ve. z .(gatvekanams ir elevatoriams) 
suderinti operacijas ir susijung
ti i vieną kompaniją.

Želvi s Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St. '
Tel. Prosnect 9856

- - • -- - - - - - - - - I - -
' . * . < . ’ '• •.

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
Įskaitant cementines grindis. Namų 
Eakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 

tereikia Įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

PASIRENDUOJA tinkama vieta— 
kampinė, -dėl bile kurio biznio, sykiu 
prie biznio 5 ruimai gyvenimui 
Taipgi yra ir krautuvės fikčeriai. 
Renda tiktai $35.00, Taipgi pasi- 
renduoja flatas 4-riij ruimų — ren
da $14.00.

3601 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 0470

duodami

koncerte 
sielos nu-

Chicagos kriaučiai
Lietuvių kriaučių lokalo su

sirinkimas atsibuvo pėtnyčioj, 
spalių mėn. 11 d., Am.dgamei- 
tų svetainėj, 333 So. Ashland 
Avė. Kadangi dabar tarpe Chi
cagos kriaučių jokių įvykių nė
ra, tai svarbiausia yra išgirsti 
Joint Board delegatų be-i biz- 
niea agento raportai.

Taigi Joint Board delegatai 
pranešė, kad delegatų buvo du 
susirinkimai. Juose daugiausia 
kalbėta apie Philadelphijos 
kriaučių streiką, kurį veda 
Amalgameitų Unija. Visiem, ži
noma, buvo smagu girdėti, kad 
Philadelphijos kriaučių streikas 
tapo laimėtas ir Philadelphijos 
kriaučiai tapo suorganizuoti, 
išskyrus gal keletą kontrekto
rių šapukių, tarpe kurių ran
dasi ir keletas lietuviškų.

Susiorganizavę, Philadelphli- 
jos kriaučiai iškovojo aštuonių 
valandų darbo dieną, ir pake
liama mokestis nuo 10 iki 22 
procentų. Daugiausia algos pa
keliama tiems, kurie mažiau už
dirba. Pakėlime algų dalyvauja 
darbininkų išrinkti komitetai.

Taigi buvusis didžiausias 
openšapių lizdas tapo organi
zuotų darbininkų apgalėtas. O 
tos mažos šapikės, kurios dar 
nėra pasirašiusios unijos išly-

ant vietos.
Dar buvo prisiųstas laiškas 

gvneralio sekretoriaus Slosber- 
gerio, kuriame jis praneša, kad 
gavo pinigus kuriuos pasiuntė 
lietuvių lokalas Philadelphijos 
streikieriams.

Į šį susiriskimą narių ne
daug buvo atsilankiusių, nes 
Chicagoj nėra dabar jokių 
ypatingų Įvykių. O ir lietos pa
sitaikė tą vakarų.

Sekantis lokalu susirinkimas, 
be abejonės, bus skaitlingas, 
nes bus nominacija lokalo Val
dybos ateinantiems 1930 me
tams. X. š.

Užmušė dirbtuvėj
Vakar ryte, apie 9:30 valan

dą, Lasker geležies dirbtuvėj, 
prie 32 ir Lincoln gatvių' liko 
užmuštas vienas tos dirbtuvės 
darbininkas, kaip manoma, len
kas, dar nesenai joje -pradė
jęs dirbti, todėl mažai kitų 
darbininkų pažystamas.

Kreinui nuo pastovų keliant 
didelius ir ilgus geležies šmo
tus, vienas atsipalaidavo ir nu
krito ant minėto darbininko, 
sutrindamas jam krutinę ir su
laužydamas kojas. Nelaiminga
sis pasimirė pirm negu jį spė
jo nuvežti ligoninėn.

— Darbininkas.

Pasipelnė $600
Keturi banditai apiplėšė Cog-

ir 119 gatvės. Banditai pasišla- 
vė $600. < mm
Prasidėjo paskubusio 

bandito teismas
Prasidėjo teismas Willie Doo- 

dy. Tai smulkus vyrukas, bet, 
pasak policijos, buvęs vienas 
nuožmiausių banditų Chicagoj. 
Doody kaltinamas Berwyno po
licijos viršininko nušovimu.
Jam primetama ir daug kitokių 
kaltinimų.

Gauna “tikietus”
Pereitą savaitę buvo vajus 

tikslu priversti automobilių šo
ferius prisilaikyti trafiko re
guliacijų. Pasak policijos komi- 
sionieriaus Russellio, tą savaitę 
automobilistam8 Įduota 1,092 
arešto tikėtai. Jo nurodymu, iš 
400 automobilių šoferių vienam 
teko* tikėtas.

Pasmaugė merginą
Sekmadienio rytmetį, arti 

West Chicago, rasta lavonas 
pasmaugtos merginos. Tai bu
vo lavonas Agnės Johnston, 26 
metų, čia pat rasta ir apiplyšęs 
automobilis, šituo automobiliu 
tūlas John E. Preston išvežęs 
pasivažinėti dvi merginas. Be
važiuojant, Preston, girtas pa
leidęs smarkiai autą. Merginos 
prašiusios jį sustoti. Kai autas 
sustojo, jos mėginusios pabėg
ti. Vienai jų Preston kirtęs kuo 
tai galvon. Kitą, Agnės John
ston, pasigavęs ir įmetęs autan. 
Vėliau rasta ją pasmaugtą.

Preston yra vedęs. Jisai pri
sipažinęs, kad papildęs galvažu- 
dystę. Preston gyveno Bridge- 
porte, 17)14 West 32nd St.

Are we all going to the ban- 
quet? Yeah, Yeah! ,

If the girls play basketball 
likę they bowl, they’ll be flying 
high for the goal.

As bowlers, they make good 
cooks!—Sez Gab.

Išmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 

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

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

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

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

GARSINKITES
NAUJIENOSE

Financial 
Flnnhi»Mi-PMi>kolo*'

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

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

. ■ • I •

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
j viena 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. Lafavette 6738-6716

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

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

1411 Milwaukee Avė.
Kreipkitės į Radio sankrovą

Radios
NAUJAS 1930 be ūžimo Majestic 

Radio už $159, pilnai Įrengtas. Me
tai išsimokėjimul. $5 Įmokėti. Taij)- 
gi kitų išdirbysčių.

Midwest Piano Stores, Ine. 
6136 South Halsted St. 

Tel. Normai 9431 
Atdara iki 9:30 v. v.

Furniture & fiKtures

3 SM. SKURINI8 seklyčios setaa $7.50, 
Kasiniai pečiai $5,. Dreacriai $5. Lovos $2. 
Daybeds $5/ Kaurai $10. Aisbaksiai $5. Vir
tuvės kabinetai, virtuvės setai, Valgomojo 
kamb. setai.

\ GAUOER,
541 E. fHst 8t„. prje St. Ęąwronce, 
Atdara Utarn., ksiv, aub. vakarais.

Personai 
Asmeny Ieško

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

iOH—

PAIEŠKAU Povilo Ju.saitčio, gyve
nančio Chicagoje (yra pusbrolis Jono 
Virbicko, kuris mirė Oglesby, III., 
yra svarbus reikalas ir dėl kitų gi
minių reikale Virbicko mirties). Pir- 
miaus gyveno La Šalie, III. ir Ogles
by, III., paskiau gyveno Chicago. 
Pats ar jj ginantieji atsišaukit. 
Frank Baladinskas, 229 E. Fourth 
St., Spring Valley, III

PAIEŠKAU Juozo Globio, yra la
bai svarbus reikalas Prašau tuojaus 
atsišaukti po 6 vai. vakare. Mrs 
Asendorf, 5228 Drexel Avė., apt. 24.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanys vyrai gali 
rasti proga padidinitnui uždarbio ii 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
VVahash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney. taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

REIKALAUJU 10 lietuvių
vyrų; turi būti išgyvenę Chica
goj nemažiau kaip metus laiko; 
čystas darbas ir geras uždar
bis. Atsilankykite nuo 9 v. ry
to iki 2 po piet Room 1860 — 
208 S. La Šalie St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA 20 moterų dirbti naktimis 
prie valymo naujo bildingo. 40 cen
tų j valandą. Garantuota vieta.

Graham Enployment Agency, 
833 Milwaukee Avė. 

Kampas Elston Avė.-------------------- f------
REIKALINGA mergaitė abelnam 

namu darbui. 2342 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 1678.

REIKALINGA patyrusi virė
ja dirbti dienomis. Geros sąly
gos, darbas ant visados. Tele- 
fonuokite prieš 10 vai. ryto 
Melrose Park 4470. Mrs. Šir
mulis, 1103 No. 17th Avenue, 
Melrose Park, III.

Furnished Rooms
RUIMAS rendon, šviesus ir apšil

dytas, vienam vaikinui be valgio.
4515 So/Rockwell St. 2ros lubos

PASIRENDUOJA tinkamas kam
barys dėl vaikino, apšildomas, su 
valgiu arba be valgio. 3551 South
Union Avė., lmos lubos.

Business Chances 
Parday im ui Bizniai

BUČERNĘ ir' grosernę parduosiu 
visą arba pusę pigiai, 6530 South 
Damen Avė. Tel. Prospect 9561.

PARDAVIMUI puikus restauran- 
tas — pilnai lietuviškoj kolonijoj 
Bridgeporte. Nebrangiai. Randasi ant 
kampo. Mauzokas Restaurant, 3200 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen. Gera vieta su kambariais pa
gyvenimui užpakaly. Verta $1,500, 
parduosiu už $900. Tai yra extra 

i bargenas. John Blythe, 8856 South 
Cottage Grove Avė.

DRESS Shop South Sidėj. Pelnin 
gas biznis. $1000 paims jj. šauki 
te Prospect 8185.

PARDAVIMUI restaurantas prie
šai teatrą. Geroj apielinkėj. Geras 
biznis. Kas norit turėti gerą biznį 
atsišaukit, 3517 So. Halsted St.

Exchange---Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

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

F. G. DUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE. 

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

singas ir greitas natnrnavimss.
1425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

NAUJAS moderniškas bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
Įmokėti. Prie 6640 S. Talman Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą jmokėjimą.

Savininkas ir budavotojas 
Republic 7227

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Su $2,000 cash jus galite paimti 
puikiausią Chicagoje modernišką 3 
po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 karų mūrinių garažiu. Elek
trinė refrigeracija, Universal masi
niai pečiai, tile maudynės, Red Flash 
boileris. Arti geros transportacijos, 
arti lietuvių mokyklų ir bažnyčios. 
Parduosiu už kiek • kainuoja, šaukite 

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
fornisu šildomas, su visais Įtaisy
mais, du garažai, kampinis, parduo
siu už $7800. 153 S. 13th Avenue, 
Majrwood, Ill«




