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Praloto K. Olšausko Byla 
Eina Uždarytomis Durimis
Kaltinamąjį aktą pralotui, kaltinamam 

dėl savo meilužės pasmaugimo, per
skaityti ėmė penkias valandas. - Lai
kraštininkų prašymas leisti jiems pasi
likti teisme procesui rekorduoti at
mestas

KAITRAS, spalių 2. [“L.ž.”]— neilraliai. Kadangi kilo ginčas 
Prokuroro kėdėn sėržiasi p. su ei v. iešk. gynėju pris. adv.

Byla, teismui imasi pirminin
kauti p. Grigaitis; o teismo na
riai p.p. šemetas ir Rašinskis.

Prokuroras ir
pasistato beretus ant stalo ir 
pirmininkas skelbia apygardos

’ j imas labai didelis apėmė visą
o teismo salę.

Po kelių minučių išeina tei- 
01-jsmas ir skelbia, kad nagrinė

jant praloto Olšausko bylą tei-

teismo nariai

p. M. Sleževičių, tai
teismas eina pasitarti.

Visi nekantriai laukia koki 
teismas padalys nutarimą: ar 
uždarys duris ar ne. Vilties 
niekas nenustoja, nors abejo-

teismo posėdį prasidėjusį.
Publika susėdžia, 

pirmininkas skaito, kad bus na
grinėjama praloto Konst. 
šausko byla, kurioj 
pralotas Olšauskas kaltinamas j smo posėdžių salės 

moteries nusmaugimu. | durys uždaromos.
Po to, einant paprasta tvar- Publika be galo nusiminus ir 

ka, teismo pirmininkas miklau-, nepatenkinta... Bet teismo salę 
šia kaltinamąjį ir užpildo la-ivis tiek jau teks apleisti, 
pą. Nuklausiant paaiškėjo, kad! 
kaltinamasis 
pralotas 
žemės, 

nevedęs, 
Kaunas, 
klausiamas
Prastas Olšauskas labai dreba 
ir iš rankų krinta daiktai. Ant
stolis jam padavinėja.-

Paskui pralotas Olšauskas 
sėdasi prie advokatų piupitro 
ir pasidėjo savo bylą, ją skai
to, rodydamas didelio 
mėjimo.

Teismo pirmininkas 
sęs kaltinamąjį skaito 
teisingumo ministerio 

kuriuo prašoma teismą, nagri
nėjant Konstantino Olšausko 
bylą, uždaryti teismo posėdžių 
salės duris. Teismo pirm, sa
ko, kad einant įstatymais, šis 
min. orderis teismui esąs pri
valomas. Dėl šio Teisingumo 
ministerio orderio

publikoj panika, 
nes niekas nenori apleisti salės.

Tada ei v. ieškinio gyn. p. 
M. Sležiavičius sako, kad mi
nisterio orderis esąs teismui 
privalomas tiktai tada, kai vie
šas bylos nagrinėjimas galįs 
erzinti visuomenę ir kelti ne
rimą. Praloto Olšausko byla 
nėra tokio pobūdžio, kurios 
viešas nagrinėjimas kenktų vi
suomenės rimčiai ir valstybės 
tvarkai. Esą kaip tik priešin
gai: šios bylos nagrinėjimas už
daromis durimis visuomenę la
biau erzinsiąs ir kelsiąs neri
mo. Todėl einant įstatymais, 
jei bylos viešas nagrinėjimas 
visuomenės rimčiai nekenkia, 
teismui ministerio orderis ne
sąs privalomas. šiuo atveju 
taip pat. Prašo bylą nagrinė
ti neuždarytomis durimis.

Kaltinamojo gynėjai ir pro
kuroras tuo klausimu laikosi

Olšauskas turi 62 ha 
malūną ir lentpjūvę, 
gyvenamoji vieta — 
“Saulės” rūmai. Nu-

Tada'
Žurnalistai paduoda teismui ko

lektyvų prašymą, 
ir prašo teisiną, kad spaudos 

butų leidžiama sa- 
posėdžių metu ir 
eigą, kad galėtų 
tiktai redakcijas, 
pasižadama spau

doj nieko neskelbti tai, 
skelbti negalima. Bet 
teismas, pasitaręs, atmeta 

nalistų prašymą 
teismo

atstovams 
lėj pasilikti 
sekti bylos 
informuoti 
Be to, buvo

susid>

nuklau-

orderį.

ORH&
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; 
dutiniai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
dutiniškai 59° F.

vi-

vi-

šiandie saule teka 6:08, lei
džiasi 5:01. Mėnuo teka 6:57 
vakaro.

kas

žur-

kad teismo 
tik advoka-

ir posėdžio metu 
pasilikti neleidžia.

Pirm, paskelbia, 
salėj gali pasilikti
tai, teisėjai ir valstybės gynė? 
jai. Be to, paliekamas ir ku
rijos atstovas. Po to,

Teismas skelbia pertrauką, 
kad publika galėtų aplejsti sa
lę. Publika skirstosi laibai ne
noriai, bet jau kitos išeities 
nėra.

Visus 
taip pat 
dienos 9

uždary-

praloto

jau da-
ro
no

5 r

liudininkus teismas 
atleidžia ligi rytojaus 
vai. r.

Ką kalba mieste.
Mieste teismo durų 

mas sukėlė daugybę 
kalbų, kurių dauguma 
ir teismo nenaudai.

Ryšy su tuo kai kas
atatinkamų išvadų ir iš kal- 
jau kalba apie sprendimą.

Teismo koridoriai, 
teismo duris uždarius, pilni 

publikos. Nėra jėgos, kuri ją
pašalintų iš teismo rūmų.

Daugelis piliečių, atėjusių 
vėliau ir nežinančių, kad teis
mo durys Išdarytos, prašosi į- 
leisti salėn.
Koridoriuose eina teismo gy

venimas.
čia advokatai dažnai pasiro

do, čia žurnalistai negali pa
slėpti savo smalsumo; čia gy
vas nuomonių pasikeitimas.

Po visų pertraukų publika 
nesiskirsto ir kalba, spėlioja.

Vakare jau mieste buvo kal
bama, kad
kaltinamojo akto skaitymas už

sitęsęs apie 5 valandas.
Po kaltinamojo akto skaity

mo paprastai kaltinamasis klau
siamas, ar jis prisipažįsta kal
tu.

Mieste niekas neabejoja, kad 
pralotas neprisipažins. Tie gan
dai apie 10 vai. Perkauskio 
kavinėj jau buvo perduodami 
kaip tikras faktas.

Galima sau įsivaizduoti, kaip 
pralotas atsistojo ir drebančiu 
balsu pareiškė:

ne! aš kaltu neprisipažįstu!
Ir kaip gaila, kad visų tų

gandų negalime patikrinti ir4 
apie visa tai plačiai pranešti 
skaitančiai visuomenei.

Vakare mieste jau buvo kai- • 
bama apie kaltinimo davinius, 
kurie b? galo domina publiką.

ši byla lyginama su ,
garsiąja Macocho byla.

Užsienių žurnalistai ją ran
da daug įdomesne.

Miestas dabar ir gula ir ke
lia — kalba apie tą patį.

Publika ir šiandie
atakuoja Apygardos teismo 

rūmus.
Artinantis tai valandai, kad 

teisman turėjo atvežti iš ka
lėjimo pralotą, minios jau grū
dosi tirs teismo durimis.

Šiandie publikai kiek nepa
sisekė, n?s,

pralotą atvežė iš Ugniagesių 
gatvės ankščiau.

Ir ta publika, kuri buvo su
sirinkusi Laisvės Al., jo ne
matė. . .

P. S. P. M. Sleževičius pra
šo mus pranešti, kad vaka
rykščiame aprašyme Olšausko 
bylos, toj vietoj, kur kalbama 
apie p. Sleževičiaus susitikimą! 
su arkivyskupu Karevičium, 
buvo taip, kad p. Sleževičius, 
kaip senas ark. Karevičiaus pa
žįstamas, buvo prie jo priėjęs, | 
bet 
mo 
žai

ne atvirkščiai. Pasikalbėji- 
pral. Olšausko byla ma- 

buvusi paliesta.

Šiandie švenčiamas
Auksinis elektrinės 

lempos jubiliejus
Didelės iškilmės Dearbome, ku

riose dalyvauja pats išradė
jas Edisonas ir prezidentas 
Hcoveris

šiandie sukanka lygiai pen
kiasdešimt metų, kaip Thomas 
Aiva Edisonas, garsus Ameri
kos išradėjas, išrado pasauliui 
pirmą elektrinę lempą. Švenčia
mas, vadinas, auksinis to di
džio išradimo jubiliejus.

Dearbome, Mieli., kur auto
mobilių fabrikininkas Henry 
Ford yra atsteigęs visą senąją 
Edisono dirbtuvę, šiandie įvyks 
didelės iškilmės. Be paties išra
dėjo Edįsono, kuris dabar jau 
yra 82 metų amžiaus, iškilmė
se dalyvaus Jungtinių Valsty
bių prezidentas Hoover su žmo
na ir daug šiaip žymių svečių 
iš visos Amerikos. Prezidentas 
Hoover bus svarbiausias tose 
iškilmėse kalbėtojas.

Kijevo žydų kredito 
kasos valdybą kai

na dėl suktybių
MASKVA, spalių 20. — Pra

neša, kad Kijeve į teismo ran
kas atiduodama visa Kijevo žy
dų kredito kasos valdyba, kal
tinama dėl įvairių suktybių.

Kijevo kredito kasa yra di
džiausia visoj Ukraino žydų 
Įstaiga, turinti daugiau kaip še
šis tuksiančius narių, daugiau
sia vadinamų kustarių.

Kredito kasos valdyba kalti
nama dėl klastojimo sąskaitų 
knygų, dėl pardavinėjimo žalių 
medžiagų spekuliacijai ir dėl 
vogimo kasos fondų. Tarp kal
tinamų yra ir V. Janoškovsky, 
žinomas žydų veikėjas Ukrai
noj.

Smarkus žemės drebė
jimas Čilėj; daug 

sužalotų
ANTOFAGASTA, Čilė, spa

lių 20. — Vakar čia įvyko smar
kus žemės drebėjimas. Keletas 
namų sugriuvo ir nemaža žmoj- 
nių buvo sužeista, o viena mer
gaitė užmušta.

ONA KLIMAVIČIUTE-POCIENE

Žymi Chicagos lietuvių dainininkė, buvus 
Lietuvos Operos artistė, mirė St. Anthony de 
Padua ligoninėj, Chicagbj, šeštadienį, spalių 

19 dienų, 8 valandų vakaro.

Stalinas iš tikrąją 
rimtai susirgęs

Gydytojai užgynę jam užsiim
ti bet kokiu politikos darbu 
per du menesiu

BERLYNAS, spalių 20. — 
Berlyno laikraščių koresponden
tas Maskvoj praneša, kad Sta
linas, sovietų Rusijos diktato
rius, tikrai sergąs sunkia ner
vų liga ir kad jis yra išgaben
tas į privatinę sanatoriją, apie 
trisdešimt mylią tolumo nuo 
Maskvos.

Korespondentas sako, kad 
Staliną nuolatos prižiurj trys 
nervų ligų specialistai, kurie 
jam užgynę užsiimti bet ko
kiais valdžios arba partijos dar
bais mažiausiai bent per du 
mėnesiu.

Stalinas dar tik neseniai esąs 
sugrįžęs „iš Kaukazo kalnų, ka
me jis atostogavęs visą mėne
sį. Siuvimas Kaukaze tačiau 
jam, matyt, nedaug tepadėjęs.

Paminklas “didžiausiam 
vokiečių melagiui”

BERLYNAS., spalių 20. — 
Bodenwerdery, Hanovery, tapo 
pastatytas paminklas “didžiau
siam pasauly melagiui,” baro
nui Miunchauzenui. Miunchau- 
zenas yra pasipasakojęs geriau
sių pasakų apie keistus savo 
prietykius. Be kita jis, pav., 
pasakoja, kaip kartą jis jojęs 
per smarkią sniego audrą ir, 
pagaliau, pririšęs arklį prie 
stulpo, atsigulęs pasilsėti. Kai 
ryto metą pabudęs, jis pama
tęs, kad arklį buvęs pririšęs 
ne prie stulpo, bet prie vienos 
bažnyčios bokšto viršūnės.

OAKLAND, Cal., spalių 20. 
— Rusų lakūnai, skrendą aero
planu iš Maskvos į New Yor- 
ką, vakar po pietų atskrido iš 
Seattle, Wash., į Oaklandą.

eitą savaitę buvę užmušta 20 
sovietų valdininkų. Rimčiausi 
valstiečių sukilimai pastaromis 
dienomis įvyko Smolensko ir 
Gomelio apygardose.

Gyvulių auginimas so
vietų Rusijoj mažėja
Kalbėdamas apie mėsos sto

ką Rusijos miestuose, Maskvos 
laikraštis “Ekonominis Gyveni
mas” pripažįsta, kad gyvulių 
auginimas Rusijoj vis labiau 
krinta.

1926 metais ūkininkai Ru
sijoje turėjo viso 106,300,000 
raguočių ir 97,6OO,O0(> kiaulių, 
o šiemet jau beturėjo 96,000,- 
900 raguočių ir 82,000,000 kiau
lių. Laikraštis sako, kad gyvu
lių sumažėję dėl to, kad ūki
ninkai, bijodami mokesnių, ne
benori laikyti daugiau kaip po 
zieną gyvulį.

Dar apie sovietų dip
lomato mirtį

Zambovas ne pats nusižudęs 
Varšuvoj,, bet buvęs sovietų 
“čekos” paskerstas

Išbadėjusių žmonių 
riaušės sovietijoj

Mini.ss puolė kooperatyvo krau
tuves Minske; trys darbinin
kai “čekistų” užmušti

RYGA, spalių 20. — Minske 
įvyko rimtų išbadėjusių žmo
nių riaušių.

Apie 2,000 darbininkų puo
lė kooperatyvų krautuves mie
ste ir dėl to buvo susikirtimų 
-u policija ir čekistais. Čekis
tai, šaudydami į minias, tris 
asmenis nukovė. Tūli policinin
kai taipjau buvo skaudžiai su
mušti.

Francija pradėjo aš
triai imti nagan 

komunistus

Moteriške - rusą te
roristą vadas

Buvus grafaite su savo banda 
puola ir žudo sovietų valdi
ninkus Ukrainoje

RYGA, spalių 20. — Sovie
tai pasiuntė iš Kijevo “čekis
tų” būrį gaudyti grafaitę Le
vicką, virtusią banditų vadu ir 
terorizuojančią komunistų val
dininkus.

Pasak Kijevo laikraščio 
“Pravda”, grafaitė Levicką, ku
ri nuo revoliucijos pradžios ra
miai gyvenus viename vienuo
lyne, staiga su buriu savo se
kėjų pasirodžiusi buvusiame 
savo dvare, kuris dabar yra 
paverstas valdžios kolektyviniu 
ikiu, sudeginus trobas, nuga
labijus komunistų valdininkus 
c sunaikinus javus.

Be to, per pastarą menesį Ki
jevo apielinkėj nuolatos buvo 
užpuldinėjamos sovietų mokes
nių rinkėjų ekspedicijos, paty
kotos kely, ir jų nariai nukau- 
jami. Manoma, kad tuos puo
limus darė grafaitės sekėjų 
banda, kuriai ji pati vadovau
ja,, apsitaisius vienuolės rūbais.

Ukrainos sovietas įsakė “če
kai” suimti grafaitę, gyvą ar 
negyvą, ir pargabenti ją į Ki
jevą.

Rusų valstiečių nera
mumai ir valdininkų 

žudymai
Per pastarus šešis mėnesius 

centralinėj Rusijoj buvo sude
ginta 60 kolektyvinių valdžios 
ūkių, tuo tarpu kai kitose vie
tose valstiečiai kelia maištus 
prieš javų kolektorius.

Apskaičiuoja, kad per pasta
rus metus valstiečiai yra išžu- 
dę daugiau kaip 400 sovietų 
valdininkų, daugiausia mokes
nių ir javų rinkėjų. Pats so
vietų valdžios organas “Izvie- 
stija” pripažįsta, kad vien pra-

BERLYNAS, spalių 20. — Iš 
•Varšuvos praneša šitokią žinią: 
Krokuvos priemiesty buvęs ra
stas vienas nužudytas rusas, 
kurio kūnas buvęs visas pei
liais subadytas. Iš rastų pas jį 
dokumentų pasirodę, kad nu
žudytasis buvęs Paulas Zambo
vas ir kad jis keliavęs su po
litine misija iš Paryžiaus į Ma
skvą. Pas jį taipjau buvus ra
sta. Bcsiedovskio, sensacingai 
pabėgusio iš' rusų ambasados 
Paryžiuje sovietų diplomato, 
vizitinė kortelė.

Varšuvos policija mananti, 
kad Zambovą nugalabiję, arba 
pasirūpinę jo nugalabijimu, so
vietų “čekistai” Varšuvoje, įta
rę, kad jis norįs ištrukti iš jų 
nagų ir pasilikti užsienį, ne
žiūrint, kad Zambovui buvę įsa
kyta grįžti iš Paryžiaus tiesiai 
į Maskvą.

Kablegrama iš Varšuvos spa
lių 17 dieną skelbė, kad Pau
las Sambov (ar Zambov), so
vietų pasiuntinybės Paryžiuje 
attachė, pats Varšuvoj, Banko 
aikštėj, pasipiovęs, bijodamas 
grįžti į Maskvą, kur jo laukus 
čekos inkvizicija.

PARYŽIUS, spalių 20. — 
Francija ėmėsi stiprių priemo
nių prieš komunistus. Vyriau
sybės prašymu, teismas apkal
tino dar šešiasdešimt komuni
stų vadų, tariamai dėl konspi- 
^avimo prieš valdžią.

Vyriausybe pradėjo imti na- 
ga.ii komunistus tuojau po pa
starųjų įvykių sovietų ambasa
doje Paryžiuj, kai iš jos pabė
go buvęs chargc d’affaires Be- 
siedovskis, “čekisto” su revol
veriu rankoj besigenamas pa
skui. Besiedovskis, kaip girdėt, 
papasakojęs franeuzų policijai 
daug įdomių dalykų apie tai, 
kaip sovietų ambasada paliko 
ryšius su franeuzų komunistų 
partija ir kaip Maskva diriguo
ja jos veikimą. Besiedovskio 
reveliacijas patvirtinę dar kiti 
buvę franeuzų komunistų va
dai, kurie pastaruoju laiku bu
vo pašalinti iš komunistų par
tijos dėl to, kad drįso nebe
sutikti su Maskvos diktatoriais.

P’ti sovietų ambasada ir jos 
valdininkų žingsniai dabar 
stropiai franeuzų policijos da
bojami.

Tarp apkaltintų komunistų 
vadų yra ir žinomas franeuzų 
rašytojas Henri Barbusse, vie
nas komunistų dienraščio “Hu- 
manitė” leidėjų.

Lietuvių 
Valanda

iš Radio WLS Stoties
345 metrų—870 kilocycles

Antradieny, 
Spalio 22,1929 

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

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, III ' Pirmadienis spalių 21, 1929

Amerikos Mokyklos

Valstybės 
susideda iš 

devynių narių, ku
li uo penkių iki sep-

Mokslo Departa-

Kiekviena iš keturiasdešims 
aštuonių valstijų turi savo at
skirų mokslo sistemų. Federalė 
valdžia neturi jokios kontrolės 
ant viešų šios šalies mokyklų. 
Taigi mokslas yra kiekvienos 
valstijos atsakomybė. Kiekvie
nos valstijos legislaturos turi 
rūpintis sukurti sistemų moki
nimui visų tos valstijos vaikų. 
Paprastai, yra Valstybės Moks
lo Komisija ir Valstybės Mo
kslo Departamentas. Komisija 
kontroliuoja valstybės mokslo 
programa, kaip pažymėta jos 
konstitucijoj, ir įstatymuose. 
Jos visi žygiai yra legislatyvi. 
Vienok, Valstybės Mokslo De
partamentas yra Komisijos 
dirbtinis kūnas, ir jo viršinin
kas, Valstybės Mokyklų vy
riausias užveizda turi išpildyti 
visus Valstybės Mokslo Komi
sijos nutarimus. 
Mokslo Komisija 

penkių iki 
rie renkami 
tynių metų.

Valstybių
mentai, kiekvienas atskirai išsi
vystė, paraleliai su Valstybių 
Mokslo Komisijom, darbas ku
rių rišasi su Valstybės pradi
nių ir aukštesnių mokyklų ad
ministracijom. Departamento 
galva, kartais vadinamas Vals
tybės Viešo Mokslo Prižiūrėto
jas arba Mokslo Komisionierius, 
paprastai išrenkamas balsavi
mu.

Kaip pirmiau buvo minėta, 
kiekviena valstybė kaipo visa 
yra legalė vienutę moksle, bet 
administracijos reikalais kiek
viena valstybė paskirsto neku
rtas atsakomybes atskiroms 
vienutėms. Vietinė vienutė tu
ri palaikyti mokyklas, sutin
kant su Valstybės Mokslo De
partamento nurodymais, ir tik
ra vertė mokyklos, kurių ji pri
žiūri pasirodys iš vietinių ap
linkybių, interesų ir darbu. Be
veik visose valstybėse inkorpo
ruoti miestai yra nepriklauso
mos mokyklų vienutės. Miestai 
neberenka mokyklų viršininkų 
balsavimu. Patyrimas pamoki
no, kad toks viršininkas turi 
būti atsakomas mokslo komisi
jos renkamas, lygiai taip, kaip1 
didelių organizacijų direktorių 
komisija renka savo ekzekuty- 
vius komitetus.

Suv. Valstijose randasi labai 
daug apgyventų vietų, kur ran
dasi tik mažos mokykols. Šioj 
šaly yra 180,000 mokyklų, kiek
viena iš kurių turi tik vieną 
mokytojų. Vienok tokių mo
kyklų skaičius nuolat mažėja; 
8,500 jų buvo uždarytos 1920- 
22 metais. Jos pradeda augti į 
didesnes mokyklas arba esti su
jungiamos su kitomis mokyk
lomis. Dabartiniu laiku randa
si apie 12,500 sujungtų mokyk
lų, kurios susidaro iš kelių ma
žesnių mokyklų. 1921-22 me
tais buvo suformuota 1,628 to
kių mokyklų. Tokios sujung
tos mokyklos yra daug pasek-

MILDA
THEATRE

3140 S. Ilalsted St.

Nedėlioj ir panedėly, 
spalio 20 ir 21

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“Paris Bound”
dalyvaujant

Ann Harding, Fredric March

Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija
“Haunted”

Kalbančios žinios.

mingesnės, negu tos, kurios tu
rėdavo tik vieną mokytojų. Ne
kurtos valstijos parūpina vienų 
ar daugiau augštesnių mokyk
lų, kurios veikia atskirai nuo 
žemesnių mokyklų ir yra už
laikomos visos valstybės mokes
čiais.

Mokyklų užlaikymas
Pinigus mokykloms parūpina 

valstybės pavietai, miesto aps
kričiai ir mokyklų apskričiai. 
Visose valstybėse dalį iškaščių 
turi panešti valstybė. Vienok 
didžiausių dalį turi, parūpinti 
vietinių mokyklų vienutė. Ne
kurtose valstybėse šiuos pini
gus sudaro pavieto mokesčiai; o 
kitose prie pavieto mokesčių

rios apielinkės mokyklas gali 
užlaikyti labai mažais taksais 
dėl to, kad ten randasi labai 
daug taksuojamų nuosavybių, o 
kitos apielinkės apkrautos labai 
dideliais taksais, negali mokyk
lų užlaikyti.

1922 metais 76.6 nuošimtis 
mokyklų iškaščių Suv. Valstijo
se buvo pakeltas vietiniais tak
sais ir paskyrimais, 14.6 nuo
šimtis valstybės taksais ir pa
skyrimais, 1.5 nuošimtis iš kitų 
šaltinių. Nuošimčių paskyri
mas valstybėse labai skiriasi. 
Pav., Delaware valstybė sukėlė 
tik 5.5 nuošimčius mokykloms 
pinigų vietiniais taksais ir pa
skyrimais ir 92.8 nuošmčius 
valstybės taksais ir paskyri
mais. Kansas valstybė gavo 
97.8 nuošimčius mokykloms pi
nigų iš vietinių taksų ir pasky
rimų ir tik .07 nuošimčius nuo

amžiaus,

reikia dar priskaityti speciali- valstybės taksų ir paskyrimų, 
nius mokyklų apskričių mokės- Wyoming valstybė i

14.7 nuošimčių visų mokyklos

Valstybė suima mokykloms 
pinigus iš įvairių šaltinių. Yra 
tam nuolatiniai fondai. Valsty
bės mokyklų taksai, pinigai, 
kuriuos Valstybė paskiria mo
kykloms ir keletas kitų šaltinių, 
kaip korporacijų taksai, ineigų 
taksai ir aliejaus taksai. Nuola
tinis fondas įgijamas pardavus 
mokyklų žemes. Šios mokyklų 
žemės yra Suv. Valstijų žemės 
Kongreso Aktais duotos Vals
tybės viešo mokslo naudai. Ne
kurtuose atsitikimuose valsty
bės paskiria žemes mokykloms 
taipgi. Išskyrus Naująją Ang
liją ir keletą kitų valstybių, 
kur civilė valdžia ir mokyklų 
valdžia yra ant miesto apskri
čių vienutės pamato, pavietas 
turi užlaikyti visas tokias mo
kyklas. Jei valstybė prigelbs- 
ti pinigais, tuomet lygios mo
kslo progos duodamos visoje 
valstybėje. Kuomet vietinė vie
nutė pasiekia aukščiausį taksa- 
vimo laipsnį ir dar neišsigali 
užlaikyti mokyklų, valstybės 
pagelbsti ir parūpina reikalin
gus pinigus. Yra dvi svarbios 
priežastys, kodėl valstybė taip 
daro. Kiekvienoje valstybėje 
dabartiniu laiku vaikams daro
ma didelė skriauda dėl to, kad 
nėra užtektinai mokslo progų. 
Iš priežasties aplinkybių, ir 
daug kitų priežasčių, tuntas nė
ra lygiai paskirstomas. Neku-

i užmokėjo 
14.7 nuošimčių visų mokyklos 
iškaščių iš nuolatinių fondų ir 
mokyklų žemių išnuomavimo, o 
New Yorkas, Pennsylvanija ir 
keletas kitų valstybių tokių in
eigų neturi.

Mokyklų lankymas
Sulig Suv. 

Suv. Valstijų 
5 ir 17 metų 
metais buvo 
000,000 vaikų 
kyklas, o 2,143,000 vaikų lankė 
privačias mokyklas. 3,758,000 
viešas ir 296,000 privačias au
kštesnes mokyklas ir 267,000 
komercialines mokyklas.

Studentų Amerikos universi
tetuose ir kolegijose 1925-1926 
metais buvo 821,000. 78,000
studentų slaugių mokyklose, 
284,000 mokytojų kolegijose ir 
apie 1,000,000 vakarinėse mo
kyklose visokių rųšių. 200,000 
industriališkose mokyklose. Mo-

Valstijų cenzo, 
gyventojų tarpe 
amžiaus 1925-26 
30,000,0000. 21,- 
lankė viešas mo-

[Pacific and Atlantic Photo]

Cesare Rossi,, buvęs artimas 
Mussolinio draugas ir fašistų 
spaudos biuro galva . Rugsėjo 
27 d. jis buvo teisiamas. Ras
tas kaltu suokalby prieš Mus
solinio diktatūrų ir buvo nuteis
tas 30 m. kalėjimai!.

uždedama valstybių viršinin
kams, pavietams ir vietiniams 
viršininkams įvairiose valsty
bėse.

Priverstinas mokyklų lanky
mas labai skiriasi valstybėse. 
14-koj valstybių vaikai turi lan
kyti mokyklas tarp 7 ir 16 
metų amžiaus, 11-koj valstybių 
tarp 7 ir 14 metų
4-se valstybėse tarp 8 ir 14 me
tų amžiaus. Laikas, kuriame 
vaikai turi lankyti mokyklas 
per metus, taip-gi skiriasi vals
tybėse. Nekurtose valstybėse 
tereikalaujama tik 16 savaičių. 
Kitose mokyklose turi lankyti 
visų pilnų mokyklos laikų ir tol, 
kol užbaigimui visi 8 pradines 
mokyklos skyriai. Kartais 
žiu apribuoja valstybėse, 
riausi įstatymai yra tie, 
riuose valstybė ir pavietų
šininkai priverčia klausyti, o ne 
tie, kuriuos vietinių apskričių 
viršininkai sudaro, išskyrus 
miestus; įstatymai turi reika
lauti nuolatinį mokyklų lanky

mų per pilnų mokslo metų; ir 
jie turi reikalauti užbaigimo 
pradinės mokyklos, nežiūrint į 
tai, koks butų amžius. Yra pa
linkimas reikalauti pilno laiko 
lankymo visų vaikų, kol jie 
laukia 16 metų amžiaus ir 
dalinai lankyti mokyklų, 
pasiekia 18 metų.

Mokyklos Suv. Valstijose 
sesijose apie 164 dienų per
tus. šis dienų skaičius yra di
desnis nekurtose valstybėse, o 
kitose stovi daug žemiau.

(FLIS).
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PLUMBING0
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
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Garsinkitės Naujienose

Šaltis gali pavirsti 
plaučių uždegimu

Sustabdyk ko
sulius !

Neleiskite kosuliams išsivy
styti Į rimta liKQ- Sustab
dykit ji su Severa’s Coiurh 
Balsam. Sustabdo kute
nimą, nuramina gerklę. 
Pastovus vaistai nuo 
kosulio per 50 me
tų. Saugus, veik
mingi. Pas jūsų ap- 
tlekinlnką. Dvieju 
dydžių, 25c ir 5Oc.

_SeVERa’s
COUGH BALSAM

kytojų įvairiose mokyklose yra 
apie 1,000,000. Užlaikyti ir ves
ti tas mokyklas kaštuoja apie 
$2,745,000,000 ir mokyklų tur
tas dasiekė $8,125,000,000.

Visos valstybės dabar turi į- 
statymus, kurie rišasi su mo
kyklų lankymo problema ir pa
rūpina priverstinų mokyklų lan
kymų vaikams tarp paskirtų 
amžių. Priverstino mokyklų 
lankymo įstatymai taip pat turi 
turėti tam tikrus parupinimus 
jų išpildymui, ši atsakomybė

P Kone Vi r i n i a 20 5 4

JOS E P H VIEI MAS

c KON i RAK TORIUS 'J
4556 So. Rockwell St.» Chicago, III

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimta liga. Jus galit jį tuoj sustabdyti 
su Creomulsion, pienuotu creosotu, 
kuris yra priimnus gerti. Creomuision 
yra medicinos išradimas dvigubos 
naudos; jis palengvina ir gydo plė
vės uždegimą ir sulaiko bakterijų 
daugėjimą.

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

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

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

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

Gatve .................................... ...
Miestas ..................  Valstija .......
Viena bonkutė šeimai. Rašyk aiškiai

CREOMULSION
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5. Lietuviai Patarnaus
Jeigu norėtumėte, visuomet galima 
čionai rasti lietuvi, kuris viską ta- 
mistoms paaiškins, arba peršnekės, 
jeigu norite.

4. Stampos
Daugelis lietuvių taupo šios krautu
vės štampas, nes pripildyta knygutė 
yra verta $3.00 tavoru, arba $2.50 
pinigais. Pirkus vieną šių radio ga
lima pripildyti daugiau kaip dvi 
knyguti. Tai žymus sutaupymas, ku
rio niekui' kitur negausite.

1. Patogiausis Išmo
kėjimas

Nereikia {nešti didelės sumos 
jmokėk tiktai mažą sumą, o liku
sius pinigus per 14 mėnesių kas sa
vaitę ar kas menuo.

Nereikia Mokėt 
Nuošimčio

Beveik visur kitur perkant ant iš
mokėjimo reikia mokėti nuošimti 
arba vadinamą “carrying charge”, 
kuris žymiai padidina kainą šių 
radio.

3. Geriausias Patar
navimas

Radio, kaip ir kita kokia mašina, 
kartais sustoja dirbusi. Musų pri
tyrę inžinieriai greitai suranda prie- 
žastj ir pataisa.

Majestic Modelis 92 
Šis Bajestic modelis gražumu ka
bineto patenkina turtingiausius. 

belntiųircnEtas $167.50

štai Majestic naujausis išradimas
— modelis 91 — kuris dabar paten
kina šimtus tūkstančiu žmonių ir 
visose dalyse pasaulio. Pilnai 
įrengtas, be tūbų

Lietuviai Didžiuokitės
ir kuogreičiausia įsistengkite vieną iš šių Majestic modelių į 
savo namus, nes be Majestic radio nustojate daug gražių pro
gramų kiekvieną valandą dienos ar nakties. Pirkite labiau
sia dėlto, kad girdėti Lietuvių programas per WLS kas 
antradienį.

Lietuvių Programais Per WLS Sto
tį Kas Antradienį, Džiaugiasi 

ir Svetimtaučiai!
ši pagarsinimą rašo lietuvis dirbantis šioje krautuvėje. Jam 
kas trečiadieni svetimtaučiai papasakoja kaip labai patiko 
lietuvių programa — tie svetimtaučiai džiaugiasi šiais progra
mais lygiai su lietuviais ir velija, kuogeriausios. pasekmės.

.-‘KS

Lietuviai!
V * ! ' , .,<■'* '.«*>> •’ _• '

Pagalvokit GeraiAi

ir apsisaugokit nuo nemalonumo vėliau 
kirkite Dabar

Naujausios Mados, Šių Metų

Štai delko Tamstoms 
Geriausiai Apsimo 

ka Čionai Pirkti
Savo Radio

Mightų Monardi cf Uit Air/tlie

$137.50

< %>•¥» v/"

Radio is sios
Gerai lietuviams žinomos įstaigos
Kuris lietuvis nežino šitos krautuvės? Kuri lietuvė nėra 
čionai atėjusi arba iš toli atvažiavusi nusipirkti reikalingų 
dalykų namams arba dėvėjimui ?

A1; ?

t* ■

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

CHICAGO, ILL.
t?”

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Majestic 
Modelis

12 Street
HA L STB D ST. CO R;

f i
I
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NAUJIENOS, Chlcago, Iii

Lietuvos Ūkio Apžvalga 
1918-1928

(Tęsinys)
Antrasis pereinamasis 

laikotarpis
Antrasis laikotarpis tai me

tai, kai musų krašto ūkis pra
deda įeiti į labiau reguliarines 
vėžes, Įvedus pastovius pinigus 
(litus). Ėmus tvirtėti nuosa
vybės teisei, atsiranda paklausa 
nejudomybės, bet kartu dar ge
rai eina prekyba ir judomybėm 
—visokiais krašto gaminiais. 
Užsienis gerai tebeperka musų 
grudus, gyvulius ir apskritai 
maisto produktus. Tai- laikas 
gana gyvos užsienio prekybos, 
šiame laikotarpy greitai auga 
valstybės biudžetai. Krašto 
ūkio politikoj ima vyrauti min
tis harmoningai vystyti visas 
ūkio šakas vienu kartu: ir že
mės ūkį, ir prekybą su užsie
niu, ir pramonę, ypač pramonę. 
Atsiranda pramonės subsidija
vimas net su pirmenybe prieš 
žemės ūki. Tai laikotarpis, ku
riame pripažįstama visiška lais
vė privatinei iniciatyvai. Mdms 
tuomet dar vis atrodė, kad ga
lėsime sukurti savo didelę pra
monę, galėsime išvežti jos' ga
minius į užsienį, labiausia į ry
tus, galėsime duoti darbo savo 
šalies gyventojams sukurtoj in
dustrijoj, o žemės ūkio gami
nius sunaudoti šalies viduje ir 
tokiu budo kelti savo žemės 
ūki. t 

liet tai buvo ir laikotarpis, 
kuriame Lietuva dar negalėjo 
surasti savo vietos' tarptautinia
me ūky, nes dar tikrai nežino
ma buvo kuo, ir kaip ji galėtų 
dalyvauti didžiuosiuose žmoni
jos ūkio mainuose.

Tai taip pat buvo pirmojo 
nusivylimo laikotarpis, kai gale 
1924 m. ir pradžioje 1925 metų, 
atsigavus kitų šalių žemes 
ukiui ir pramonei, pasireiškia 
draudimų iš kitų šalių pusės iš
vežti į jas musų pramonė gami
nius, gyvulius’, jų produktus ir 
kitokius žemės ūkio gaminius ir 
kai pasireiškia stipri konkuren
cija, kurios musų neaukštos 
rųšies pramonės ir žemės ūkio 
gaminiai negalėjo atlaikyti.

čia musų krašto ukiui 
duodama rimtas klausimas 
katruo keliu galų gale eiti 
ar senuoju mišraus pramonės ir 
žemės ūkio ar vyraujančiu že
mės' ūkio, ir jei žemės ūkio, tai 
grudų ar gyvulių ūkio keliu ei
ti ir tuo budu pasieškoti nau
jo kelio išbristi iš vis labiau 
duodančio save jausti ūkio kri- 
zio. Į tai duoda atsakų trečiasis 
laikotarpis.
žemės ūkio kėlimo laikotarpis

Trečiasai laikotarpis, prasi
dėjęs apie 1925 metų galą, aiš
kiai pasuka musų kraštą į že
mės ūkio kultūros kėlimo pusę. 
Lietuva, tarsi, apsisprendžia, 
kad ji geografinės padėties, kli
mato ir gamtos turtų sąlygom 
turi virsti tarptautiniame ūky 
tobula žemės ūkio produktų ga
mintoja. Tas, žinoma, nereiš
kia, kad visai norima pasmerkti 
ir panaikinti pramonė musų ša
ly. Atvirkščiai, pramonė ma
noma padaryti realia, pirmiau
sia tenkinančia savo krašto rei
kalus, kiek tas apsimoka, o pas
kui ypač padedančia žemės 
ukiui kilti. Dabar gražias pla- 
čiasias svajones tenka atidėti į 
šalį. Reikia imtis realaus juo
do darbo, reikia mobilizuoti vi
sas šalies pajėgas tam, kad že
mės ūkis greičiau atsistotų ant 
kojų, kad jo gamyba suvieno- 
dėtų (gaminti ne daug rųšių ir 
ne įvairių daiktų) ir tiektų au
kštos rųšies gaminius, galinčius 
konkuruoti su kitų kraštų ga
miniais tarptautinėje prekyvie
tėje ir kartu tokius, kurie bu
tų lengvi, patogus, prieinami 
gaminti esamose sąlygose, ir 
eksportuoti į užsienį.

šį laikotarpį mes tebegyvena
me dabar ir reikia tikėtis tebe
gyvensime toliau. Laukų nu
sausinimo ir kitoki melioracijos

darbai, skirstymas viensėdžiais, 
gyvulių ir augalų veislių geri
nimas ir vienodinimas, geresnis 
gyvulių ir augalų produktų ap
dirbimas, šalies kelių, ypač so
džiaus' kelių, tobulinimas, ūki
ninkų sąmonės kėlimas bus ak
tualiausi musų krašto ūkio 
klausimai ir bus tokie tol, kol 
atves musų kraštų po kiek me
tų į siekiamą tikslų—į patikri
nimą jam išteklingo gyvenimo.

Atai maždaug kokių patyrimų 
ir krypčių, bendrai imant, tu
rėjo musų krašto ūkis per pir
mutinį dešimtmetį ir štai min
tys, kuriomis jis pradeda gy
venti antrąjį 10-metį.

Dabar prieš pradedant žiūrė
ti kaip ėjo musų šalies ūkio 
gyvenimas per tą laiką atskiro
mis’ šakomis, pastatysime sau 
paprastą klausimų, kurį Lietu
voje ne vienas sau stato, bū
tent: ar pakilo bendras Lietu
vos gyventojų pasi turėjimas 
per tą 10-metį? Tai nelengvas 
atsakyti tiksliai klausimas.

Tačiau vis dėlto yra būdas 
atsakyti ir į šį klausimą. Tam 
imama masiniai vartojami daik
tai ir žiūrima ar jų vartojimas 
padidėjo ar sumažėjo. Kiekvie
na šalis’, atsižiūrint jos ypaty
bių, ima pamatan vieną ar ke
letą masiniai vartojamų pro
duktų, kurie ir laikomi geriau
siais rodikliais gyventojų gero
vei apibudinti. Tokiais rodik
liais Vokietijoj laikoma alus, 
Anglijoj—akmens anglys, Fran- 
cijoj—vynas, Amerikoj —kava 
ir kt. Pas mus tokiais rodik
liais geriausia laikyti druska ir 
dalimi cukrus ir arbata, nors 
paskutinysis’ daiktas vis labiau 
keičiamas kitais. Druskos var
tojimas galvai nuo % kilogra
mo 1922—23 metais, išaugo į 
3—4 kilogramų vartojimą 1927 
—28 m.; cukraus nuo 2 klgr. 
1922 m. išaugo iki netoli 5 klgr. 
1927 m. ; žibalo nuo 1 klg. 1922 
m. iki 3 klg. 1927 m.; arbatos 
—nuo 20 gramų 1922 iki apie 
50 gramų 1927 m. Minėtieji 
skaičiai liudija, kad masinis 
produktų vartojimas per tą 10- 
metį padidėjo nuo 100 iki 600%. 
Vadinasi, perkamoji ir moka
moji gyventojų galia irgi padi
dėjo. Jeigu šalis ūkiškai skurs
tų, tai šito padidėjimo negalė
tų būti. Del to ir daromos iš
vados, kad musą žmonių pasi- 
turėjimas, bendra gerovė per 
išgyventą 10-metį vis dėlto pa
augo. —M.

(Bus daugiau)

Aii»i. it

KITĄ KARTĄ
Bandykit Tikrus Dažytas

Kitą' kartą kai jus norėsite dažyti, paban
dykite Diamond Dyes. Pamatykit kaip leng
va juos vartoti. Tadia palyginkit pasekme*. 
Pastebėkite, kad nėra perdažymo išvaizdos; 
nėra dryžių, ar dėmių. Pastebėkite, kad jie 
neatima stiprumo drabužiui. Pamatykite 
kaip Varsos išlaiko skaistumą nešiojant ar 
skalbiant. Tai padaro esantis juose tikras 
anilinas. Jie turi nuo trijų iki penkių kartų 
daugiau anilino, negu kurie kiti dažylai 
markele.
Baltus pakelis Diamond Dyes yra originali 
“visiems tikslams” dažylai dėl bile kokio 
audeklo. Jie nudažys ar paskai’stins spalvas 
šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar 
bile kokio kito audeklo. Mėlinas pakelis yra 
speciali dažylai vien dėl šilko ar vilnono. Su

jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš šilko ar vilnų 
su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionaliniam darbui. 
Kada perkate — atsiminkite tai. Mėlinas pakelis nudažo tik Šil
kų ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną audeklą, taipjau 
šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius.

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausio 
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BAYER ASPIHI Y
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacideater of Salicylicactd

JUST KIDS —Tommy’s Viewpoint!

Bereikalingas 
Skausmas!

Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
Daug kentėjimų tikrybėj nereika

lingi.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie atei

na be pasargos, bet nuo jų visada ga
lima būt prisirengus. Bayer Aspirin tab- 
letai suteikia greitą palengvinimą. Lai
kyk bonkutę namie. Nešiok ploną skri- 
nutę kišenėj. Tuomet jum nereikės jieš- 
kot aptiekos, ar laukti iki namo pareisi.

Ir nemanyk, kad Bayer Aspirin ge
ras tik nuo galvos skausmo, gerklės 
skausmo, ir šalčio! Skaityk patikrintas 
direkcijas palengvinimui neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir kitų skausmų. 
Atmindamas vienok, kad greitas smagu
mas nuo šitų tabletų nėra išgydimas; jei 
skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok 
save žiūrėdamas to vardo. Visada to 
paties. Visada saugaus. Niekad neken
ksmingas širdžiai.

I JUST KIDS-In Black and White! By Ad Carter
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By Ad Cartet
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OLšAUSKIO BYLA UŽDARYTOMIS DURIMIS

džią uždaryti teismo duris šioje byloje, tai didelis klau
simas.

Įsivaizduokite, kad teismas rastų pralotą Olšauskį 
nekaltu — ar visuomenė tuomet šitokiu nuosprendžiu 
tikėtų? Vargiai. Tas faktas, kad jo byla yra svarstoma

3CI uždarytomis durimis, žmonių akyse reiškia, jogei val- 
džia ir kunigai bando paslėpti kaltinamojo nusidėjimą.

Jei pralotas Olšauskis butų nekaltas ir jo dvasiš
kieji viršininkai tikėtų jo nekaltumu, tai uždarinėti teis
mo duris nebūtų jokio reikalo.

Apžvalga
VALDŽIOS LAIKRAŠTIS PE-

RIA KAILI VOLDEMARUI

Prasidėjus praloto Konstantino Olšauskio bylai | par neseniai 
Kauno apygardos teisme, susirinko jos pasiklausyti di
delės minios žmonių ir taip pat atvyko daugybės laik
raščių ir žinių agentūrų atstovai. Bet teismo pirminin
kas tuojaus perskaitė teisingumo ministerio raštų, ku
riuo įsakoma tų bylų nagrinėti uždarytomis durimis, ir 
visa publika kartu su spaudos atstovais tapo pašalinti 
iš teismo salės.

val- 
laik- 
buv.

“Tai
>>

“Lietuvos Ai
das” buvo Augustino Voldema
ro organas, o dabar tas 
džios pinigais leidžiamas 
raštis jau skalbia nugarą 
ministeriui pirmininkui.

Po ironišku antgalviu
ir pasakė prof. Voldemaras!

Kuo vadovaudamasis teisingumo ministeris uždarė I Kaun? ^flcl.®zas.spahųJ”’ 1 d' 
teismo duris? Pirmas naujos gadynes teisingumo rei-1 pareiškimus> tilpusius “L. 
kalavimas yra, tas, kad teismas privalo Imt viešas. Tik- žiniose... straipsnyje pajuokia- 
tai tuomet) kai Kaltinamas žmogus yra viešai kaltina- ma p. Voldemaro įsivaizdavi
mas ir viešai teisinasi, yra garantija, kad teismas su mas, kad be jo valstybė pate- 
juo nepasielgs sauvališkai. Visuomenės opinija turi]kusi i “fį 
kontroliuoti teismą, idant jisai nebaustų nekaltų žmo
nių ir nepataikautų kaltiems.

Slaptas teismas buvo praktikuojamas viduramžių 
inkvizicijos gadynėje, ir visi apsišvietę žmonės žino, 
kiek niekšysčių yra toki teismai atlikę. Naujoje gady
nėje slapti teismai yra toleruojami tiktai pas Rusijos 
bolševikus, kur teisėjų vietą užima dažnai žvalgybinin
kai ir kur teismas yra ne teisingumo, bet valdžios kerš
to ir partinės politikos įrankis.

Nėra, beje, taisyklės be išimties. Išimčių gali būti 
ir iš to principo, kuris reikalauja, kad teismas butų 
viešas. Teismo durys gali būt uždarytos tuomet, kai 
yra rimto pavojaus, kad byla suerzins visuomenę ir iš
šauks riaušes, — nors tokiame atsitikime kultūringose 
šalyse paprastai nėra uždaromos teismo durys, bet by
la būna perkelta į kitą miestą arba į kitą, saugesnę 
apielinkę. , ’Rįl’?-'

Aišku, kad šito pavojaus iš praloto Olšauskio bylos 
negalėjo kilti. Jokių riaušių Kauno gyventojai nekeltų, 
vis viena ar tas klerikalų vilkas butų nuteistas, ar iš
teisintas.

Yra dar kitas pagrindas uždaryti publikai teismo 
duris, būtent, jeigu byloje tenka iškelti toki dalykai, 
kurie gali neigiamai atsiliepti j žmonių moralybę. Tai
gi ar dėl šitos priežasties Smetonos ministeris davė 
teismui įsakymą pašalinti publiką iš teismo salės? Jei
gu taip, tai gražių darbelių yra pridirbęs tasai pralo- 
tėlis!

Olšauskis yra kaltinamas nusmaugęs savo numylė
tinę, našlę Ustjanauskienę. Suprantamas dalykas, kad 
šitokios bylos besiklausant žmonėms tektų išgirsti ir 
visokių šlykščių dalykų, bet juk negalimas daiktas, kad 
visa byla susidėtų vien tik iš šlykštybių ir nemorališ
kumo! Koki ten nebūtų buvę santykiai tarp tos mote
ries ir kunigo, visgi ji nebuvo paskutinė paleistuvė, kad 
liudininkai turėtų apie ją pasakoti vien tik purvinus 
dalykus. Pagaliau, sprendžiant iš to, kokių liudininkų 
tapo pašaukta šioje byloje, galima numanyt, kad žymi 
dalis jų parodymų nieko bendro su ištvirkimu ir nemo- 
ralybe negalėjo turėti. Štai kai kurios tų liudininkų pa
vardės: prof. Janulaitis, kun. Lumbis, kapitonas Kra
sauskas, pralotas Vaičiulis, pulkininkas Jackevičius, 
pris. advokatas Balcevičius, arkivyskupas Karevičius, 
ir t. t.

Kodėl gi publikai buvo neleidžiama išgirsti, ką teis
me pasakė šitie ir desėtkai kitų žmonių, turinčių visuo
menėje gerą vardą? v

žodžiu, teisingumo, moralybės ir viešosios tvarkos 
atžvilgiu nebuvo jokio pamato uždaryti pubikai duris į 
teismą, kur nagrinėjama praloto Olšauskio byla, ir juo 
labiau nebuvo pamato pašalinti iš teismo salės spaudos 
atstovus, kurie buvo net davę raštu pasižadėjimą nieko 
neskelbti laikraščiuose, o tik užsirašyti bylos eigą savo 
redakejų žiniai.

Todėl reikia manyti, kad tas Smetonos ministerio 
žinksnis buvo padarytas, vadovaujantis tiktai grynai 
politiniais sumetimais. Beveik negali būt jokios abejo
nės, jogei teismas tapo uždarytas dėl to, kad to reikala
vo Lietuvos aukštesnioji dvasiškija.

Lietuvos dvasiškijai, matyt, buvo gėda, kad vienas 
iš stambiausiųjų katalikų bažnyčios ir klerikalų parti
jos šulų yra teisiamas už baisų kriminalį nusidėjimą! 
Ji nori, kad žmonės ir toliaus laikytų kunigus padoru
mo ir moralybės pavyzdžiais, nežiūrint to, kad kunigi
jos tarpe yra ir tokių, kaip Olšauskis. Bet ar Lietuvos 
vyskupai pasiekė savo tikslo, priversdami Smetonos val

“krizj”, ir daroma 
jam Įspėjimas dėl jo žadamo 
“necenzuriško vidaus politikos 
darbo”. Oficiozas sako:

“Iš jo pasakymo, kad pa
sitraukiąs iš politikos, esan
ti padaryta klaidinga išvada. 
Prof. aiškinasi: ‘Aš atsisa
kiau paimti užsienių reik, 
min. portfelį, bet aš neatsi
sakiau dalyvauti vidaus poli
tikoje’. Kuo gi tas dalyvavi
mas 
kyti, 
jis 
Mat, 
stebėjo, kad dėl šio pasikal
bėjimo cenzūrai busią apie 
pusę dienos darbo ir vargu 
kas iš to bepaliksią’. Išbuvęs 
dvejus su viršum metus vy
riausiu — cenzorium, prof. 
kompetentingas spręsti, kas 
yra cenzuriška ir kas necen- 
zuriška. Ko pirma nemėgo, 
dabar pamėgo: imtis necen
zuriško darbo.”

pasireikš ? Sunku pas'a- 
bet galima numanyti: 
busiąs necenzuriškas. 
prof. ‘šypsodamasis pa-

Toliaus “L. 
su Voldemaru 
lios. Sako:

Aidas” ginčijasi 
dėl Smetonos ga-

Voldemaras daro 
Min. Pirmininkui 
kad ‘viso ko cen-

“Prof. A. 
priekaištą 
J. Tubeliui, 
tran’ pastatęs Valst. Prezi
dentą. Argi p. Tūbelis klai
dingai mano, taip manyda
mas? Juk 17 gruodžio diena 
pastatė Prezidentą ‘viso ko 
centran’, pagaliau tai patvir
tino ir naujoji konstitucija, 
kuria dabar vaduojasi Lietu
va ir po kuria yra paties p. 
prof. parašas.

“Toliau p. prof. sako: ‘Da
bar 
bet 
tas 
ti 
kol 
Pirmininkas, 
prasidėjo.
me, kodėl naujojo min. pir
mininko pasakymas apie Pre
zidento reikšmę nepatinka p. 
profesoriui.
prof. 

‘‘viso 
l’etat 
— aš. 
valstybė, 
‘centrui’ 
ilgai gyventi krizj. Asmens 
reikšmė gyvenime, ypač po
litikos gyvenime, yra, be abe
jo, labai didelė, tai kodėl p. 
profesorius prašomas nesuti
ko palikti užs. reik, ministe- 
riu rekonstruojamame kabi
nete? Negi dėl to, tur būt, 
kad konstitucijoje Resp. Pre
zidentas ‘viso ko centras”?..”
Oficiozas prikiša buv. minis- 

•teriui pirmininkui ir nelaikymą 
savo žodžio. Girdi:

prasidėjo ne valdžios, 
valstybės krizis”. Kaip 
pasakymas reikia supras- 
Pirma to krizio nebuvo, 
prof. buvo Ministeris 

jis tik ‘dabar’
Dabar supranta-

Išeina, kad jis 
kaipo asmuo, turi būti 
ko centras’, — arba 

c’est moi (valstybė tai 
“N.” Red.). Musų 
pasitraukus tam 

iš valdžios, turinti

profesorius tvirtina,

PRIKAIŠIOJA “NEŽINOJIMĄ
SAVO KONSTITUCIJOS”

Už keleto dienų po aukščiaus 
paduotų “L. Aido” filipjkų 
prieš Voldemarą, tas' pats laik
raštis vedamam straipsnyje 
(editoriale) pareiškė, kad buv. 
Lietuvos premjeras nežino net 
naujosios “konstitucijos”, ku
rią jisai pats yra paskelbęs. 
Štai ką tenai skaitome:

“Nors musų (fašistų! — 
“N.” Red.) naujoji konsti
tucija veikia jau antri metai, 
tačiau daug kas prie jos dar 
nėra pripratęs (! “N.” Red.), 
o kiti jos' turinį užmiršo ar
ba ir visai nežino.

“Keisčiausia, kad konstitu
cijos turinio nežino arba j 
ignoruoja net toki žmonės, 
kurių pavardės stovi po kon
stitucijos tekstu.

“štai visai neseniai vienas 
tų žmonių pareiškė pasikal
bėjime su spaudos atstovu, 
esą be reikalo Respublikos 
Prezidentas statoma viso ko 
centran...”
Tai yra savo rųšies fašistiš

kas “humoras”. Parašo tie “tau
tos vadai” neva konstituciją 
valstybei, o paskui, kai ji jiems 
pasidaro nepatogi, tai jie ima 
jjį ir "užmiršta” I

IŠ šitos “L. Aido” polemikos 
su Voldemaru matyt, kad ry
šiai tarp smetonininkų ir buvu
siojo Lietuvos’ diktatorėlio jau

kad pavasarį buvę numatyti 
Seimo rinkimai. Juk jis per
nai ar užpernai tvirtino spau
dos atstovams, kad numaty
ta greitai išleisti spaudos, 
draugijų ir apsaugos įstaty
mai. O ar išleisti? Pažadai ir 
vien pažadai...” /
Baigdamas savo polemiką su- 

buvusiuoju savo “bosu”, val
džios laikraštis jam dar už
drožia:

“Kas labiausia stebina, tai 
p. profesoriaus pareiškimas: 
‘Aš neatsistatydinau’. Kad 
visi ministeriai atsistatydino, 
tai juk Eltos buvo pranešta 
tuo metu, kai ištiko kabine
to krizė ir kai visiems' minis- 
teriams buvo pavesta eiti sa
vo pareigas. Be prof: Volde
maro pritarimo tokia žinia 
juk nesiliejo pasirodyti. Be 
to, kiek teko sužinoti, buv.. 
Min. Pirmininkas, pranešė 
visiems ministeriams, kad ka
binetas atsistatydino. Atsi
statydinus ministerių kabi- yra galutinai nutraukti, 
netui, keno gi pirmininku li
ko prof. Voldemaras?..”

Voldemaro šalininkai, beje, 
jau yra ir areštuojami Kaune!

Kas Per Vienas Yra Tas 
Jeronimas Plečkaitis?
Plečkaitis areštuotas

te- 
ži-

suprantama skaitant 
spaudą—amt tiek tai 

skaitant lietuvišką 
Nuostabu todėl, kad 
“Lietuvos' Aido” ne-

š. m. rugsėjo 6 d. įvairios 
legramų agentūros paskelbė 
nįą apie netikėtą Jeronimo Pleč
kaičio areštavimą 2. IX, Ryt
prūsiuose. Tą telegraminę ži
nią, tiek užsienių spaudoj, įtiek 
lietuvių spaudoj tuojau lydėjo 
eilė straipsnių komentuojančių 
Įvykusį faktą. Faktas lig šiol 
buvo komentuojamas taip, kaip 
jo komentatoriams geriau ir 
patogiau atrodė, atsižvelgiant į 
savo politinę linkmę. Jei netu
rėt galvoj “Lietuvos Žinių” 
207 N-ry tilpusio vedamojo 
“Šviesos”, kur nedrąsiai mėgi
nama pažvelgti į Plečkaičio po
litinį veikimą sąryšyj su jo 
areštavimu, — tai reikėtų pasa
kyti, kad iš Plečkaičio areštavi
mo padaryta paprasta laikrašti
nė sensacijėlė, kokių užsienių 
spaudoj nestinga kasdien. Ant 
kiek tai 
užsieninę 
nuostabu 
spaudą, 
fašistinio
gudrus manevravimai ir Volde
maro į akis durianti diplomatiš
ka akrobatika sąryšy su Pleč
kaičio areštavimu —davė tiek 
daug medžiagos gilesniam to 
klausymo nušvietimui, kad ir 
politinis analfabetas galėjo iš 
viso to padaryti daug sakan
čias išvadas.

Kadangi lig šiol tų išvadų 
niekas nedrjso, ar tai nenorėjo 
padaryti— pasistengsiu tai pa
daryti, kad įnešus daugiau švie
sos į mūšų krašto šlykščios 
šistinės politikos užkulisius.

Lietuviškas Azefėlis
Tam kas turėjo galimumų 

nuo pat pradžios nuosekliai ob
servuoti ir dalinai dalyvauti 
Lietuvos socialdemokratiškosios 
politemigracijos judėjime, o 
kartu atydžiai sekti Lietuvos 
fašistų vidaus ir užsienių po
litiką—tam po netikėto Plečkai
čio areštavimo Rytprūsiuose ir 
sąryšy su tuo užimta “Lietuvos 
Aido” pozicija ų Voldemaro 
taktika, negalėjo likti jokių 
abejonių, kad —Jeronimas Pleč
kaitis yra lietuviškas Azefėlis. 
Esu daugiau, negu tikras, kad 
daugelis palaikys tokias mano 
išvadas absurdiškomis ir steng
sis jas nuginčyti. Pirmon eilėn

tai darys fašistinė Lietuvos 
spauda, įrodinėdama, kad Pleč
kaitis yra lenkų agentas, tėvy
nės išdavikas—ir tuomi mėgins 
gelbėti savo viešpačių, na, žino
ma’ ir jai naudingo PJečkaičio 
“garbę”, kad toliau mulkinti 
liaudžiai akis. Manau, kad šiuo 
kartu tas Voldemarui ir kom
panijai nepavyks, nes' per daug 
jų ruošta provokacija iškilo ai
kštėn.

Pirmiausiai keletas žodžių 
dėl paskutinio Plečkaičio žygio. 
Š. m., 18 liepos Voldemaras pa
siuntė Tautų Sąjungai tiesiog 
skandalingą notą. Aš tuomet 
jau daugiau ’mėnesio gyvenau 
Berlyne, kur turėjau daug gerų 
pažinčių. Išnaudodamas progą 
norėjau patirti vieno kito žy
mesnio veikėjo nuomonę dėl tos 
notos. Ko nepaklausdavau, vi
si stebėjosi, trukčiojo pečiais ir 
manęs klausė ar prof. Volde
maras’ nėra pamišęs. Vienas tik 
veikėjas dr. N. man pasakė: 
“Aš manau, kad p. Voldemaras 
ta nota vįsų kortų neatidengė 
ir svarbiausius kozirius pasiliko 
Tautų Sąjungos posėdžiams, nes 
priešingai jis yra iš anksto pra
lošęs ir raudonuodamas kaip 
vėžys turės skubėti iš Tautų 
Sąjungos posėdžių namo.” Be 
to tas pats dr. N. patarė, kad ir 
socialdemokratinės politemigra
cijos Vyk. Komitetas 
damas progą pasiųstų 
stabas dėl Voldemaro 
tuomi jį užšachuotų.
trukus po to Berlynan atvyko 
L.S.D.O.U. Vyk. Komiteto sek
retorius J. Januškis su kuriuo 
mudu pasiinformavę pas vokie
čių S. D. partijos' Centro žmo
nes dėl kai kurių formalumų, 
nutarėm pasiųsti pastabas prie 
Voldemaro notos Jr bendrai ap
tarėm tų pastabų turinį. Pa
stabos buvo pasiųstos. Vėliau 
Voldemaras pasiuntė dar vie
ną “notą”, kaipo “paaiškini
mus” prie Lenkijos vyriausybės 
pasiųstos notos. Antroji Vol
demaro “nota” paremta tūlo 
žvalgybininko Savicko, pasiva
dinusio save “plečkaitininku”, 
“parodymais”—buvo dar skan- 
dalingesnė. Bet toje, antroje 
notoje jau buvo pasakyta, kad 
patys svarbiausieji “argumen
tai” bus patiekti vėliau ir kad 
Voldemaras jų dabar nenori pa
žymėti, idant nesutrukdyti t. y. nereikalaus išduoti Pleč-

išnaudo- 
savo pa- 
notos ir

Neilgai

fa-

viešpatavimas
nežiūrint to,

svarbų sekimo darbą emigraci
jos tarpe. Iš visa ko matėsi, 
kad Voldemaras' ruošėsi su vi
sa sunkiąja artilerija j besiarti
nančius Tautų Sąjungos posė- 
dižus, nes nuo jo laimėjimų Že
nevoj daugely atvejų priklausė 
jo tolimesnis 
Lietuvoj. Bet
Voldemaro pozicijos busimuose 
Tautų Sąjungos posėdžiuose 
daugeliui atrodė tiesiog pasigai
lėjimo vertos, jei jis nepatieks 
“nesugriaunamų argumentų”, 
apie kuriuos minėjo “notose”. 
Laukėm Tautų Sąjungos rudens 
sesijos, kurioj Voldemaras ža
dėjo sukelti audrą ir nustebin
ti pasaulį ne “gražiomis ir 
griežtomis kalbomis, bet dide
liais darbais”.

griežčiausiai

Belaukiant Tautų Sąjungos 
sesijos, man visai pripuolamai, 
apie 5. VIII, tenka patirti, kad 
Vokietijoj nesenai lankėsi Pleč
kaitis, kuris' be kitko norėjo sa
ve reabiluoti vokiečių S. D. 
partijos C. K. aky vaizdo j. Ta 
žinia buvau nustebintas. Man 
visai nebuvo suprantama ko 
Plečkaitis galėjo važinėti Vo
ki! tijon, kur visi politemigran- 
tai prieš jį buvo
nusistatę? O kai vienas iš vo
kiečių S. D. partijos C. K. žmo
nių paklausė manęs apie Pleč
kaitį, aš jam jį nušviečiau kai- 

įm) tarnavusi žvalgyboj, šiaip 
neaiškų tipą ir politinį avan- 
tiuristą, kuris gali būti viskuo. 
Tuo tas ir baigėsi. Bet mano 
galvos nenustojo varginęs klau
simas: ko Plečkaitis lankėsi Vo
kietijoj.

6 IX atvykęs Vilniun, kaipo 
Berlyno socialdemokratinių po- 
litemigrantų organizacijos at
stovas Į LSDOU. konferenciją, 
sužinau kad Rytprūsiuose tapo 
areštuotas Plečkaitis su savo 
penkiais sėbrais. Kartu gaunu 
patirti, kad Plečkaitis jau nuo 
senai ruošėsi su keletą savo ša
lininkų LSDOU. konferencijon 
ir du iš jų, būtent, areštuoti 
Pilipavičius ir Zelenka, buvo 
prisiuntę mandatus Vyk. Komi
tetui. Laikraščiai gi rašė, kad 
Voldemaras su skaitlinga dele
gacija atvyko ženevon ir pla
nuoja kokią tai svarbią akciją. 
Vadinas čia kas tai rišas a) su 
paskutiniu Plečkaičio lankymo
si’Vokietijoj, b) su jo staigiu 
pakreipimu fronto ir neatsiun- 
timu ištikimų delegatų konfe
rencijon, kur jie Plečkaičio di
riguojami žadėjo reikalauti 
Vyk. Komiteto pasiteisinimų 
dėl neteisėto Plečkaičio pašali
nimo iš organizacijos ir c- su 
“nesugriaunamais” Voldemard 
“argumentais”. Sugretinęs vi
sus tuos dalykus pradėjau ieš
koti ryšio tarp jų. Tą ryšį man 
padėjo surasti sekantieji fak
sai: 1) Lietuvos Aldo” 204 N-ry 
patalpintas nieko neišmanan
čios apie “aukštus dalykus” 
žvalgybos straipsnelis: “Reika
lauja išduoti Plečkaitį”, kur 
;arp kitko rašoma: “Mirtis' be 
pasigailėjimo”; 2) To paties Nr. 
vedamasis “Kaukė nuplėšta”, 
<uriame nieko neišmanąs žur- 
nalistėlis rašo: “Mes manome, 
jog musų vyriausybė, gavusi 
dabar tokius neginčijamus fak
sus, pradės stiprią akciją Tau
tų Sąjungoj, kad pagaliau bu
tų padarytas tam galas”; 3) 
Dviejų politinės policijos valdi
ninkų išvykimas Vokietijon 
“patikrinti” ar tas' pats Pleč
kaitis suimtas, ir 4) Voldema
ro staigus išbėgimas iš Žene
vos nepatiekus “nesugriaunamų 
argumentų” ir nepradėjus “stip
rios akcijos”.

Po viso to pareiškiau neku- 
riems Vyk Komiteto nariams, 
kad negali būti dviejų nuomo
nių po šito Plečkaičio žygio, 
jog jis yra provokatorius ir 
gudriai užmaskuotas Voldema
ro agentas ir, kad Plečkaitis' da
bar ėjo su Voldemaro žjnia, 
idant jam patiekti “nesugriau
namų argumentų”. Be to pa
reiškiau, kad tas žvalgybos su
fabrikuotas straipsnelis, kuria
me “Reikalauja išduoti Plečkai
tį” yra išsišokimas neišmanėlių 
ir, kad Voldemaras grįžęs Kau
nan užims visai kitą taktiką,

Pirmadienis spalių 21, 1929 
kaitį dėl sekančių priežasčių: 
Voldemaras žino, kad išgavus 
Plečkaitį būtinai reiktų sušau
dyti, nes priešingai jis tuo su
keltų įtarimo ir nieko neišma
nančių akyse, o be to jis, tur 
būt, gerai žino, kad ir Plečkai
tis sužinojęs, kad yra išduoda
mas. Lietuvai ir kaipo gudrus 
paukštis gerai žinodamas kas 
jo Lietuvoj lauktų, gali prieš 
tai atidengti “paslaptis” ir tuo
mi sukompromituoti Voldema
rą. Be to reikia neužmiršti ir 
ateities, kurioj Plečkaitis Vol
demarui gali “susigadyti” visais 
atžvilgiais.
. Pasirodo, kad mano neapsi
rikta, nes neilg trukus Volde
maras pareiškė, kad apie Pleč
kaičio išdavimą bus galima kal
bėti tuomet, kai jis atliksiąs 
bausmę Vokietijoj. Ir bema
tant visi krašto “reikalavimai” 
išduoti Plečkaitį nutilo, kaip vė
jas pūtęs, o policijos valdinin
kai išvykę “patikrinti” ar tas 
pats Plečkaitis, visiškai nepa
skelbė savo kelionės rezultatų.

(Bus daugiau)

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.

Skalaujant Larvex» — 
apsauga visiems niauja
miems vilnoniams.

r

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 

. toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

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

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

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular 
rheumatic aches & paina 

AT ALL DRUGGISTS

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Nedėlioj ir panedėly, 
spalio 20 ir 21

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Why leave home”
♦

dalyvaujant
Sue Carrol, Niek Stuart, 

Walter Čatlett

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios
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Tarp Chicagos
Lietuvių |

Roseland
Vilimą Klivicką. sužeidė ir jo 

automobi]| sudaužė

Vilimas Klivickas, gyvenan
tis 10615 So. May St., ketvir
tadienio ryte važiavo automo
biliu į darbų. Privažiavo jis 
Į()7th St. ir South Park Avė. 
Čia jisai manė suktis j Nor- 
thus. Nepastebėjęs atvažiuo
jančios mašinos South Park 
Avė. iš Northų, Klivickas su
kėsi ■ South Park Avė. Tuo 
sykiu važiavusi mašina iš Nor
ių visu smarkumu smogė į Kli
vicko mašinos šonų. Klivicką 
kokiu tai bildu išmetė iš ma
šinos, ir jo mašina virsdama 
uždribo jam ant kojų.

Tuo sykiu trečias automo
bilis, važiavęs South Park avė. 
iš Southų, įvažiavo į automo
bilį, kuris Klivicko automobi
liu įvažiavo.

Automobiliai susi mušdami 
dar palietė Klivicko automo
bili, kada patsai Klivickas po 
jo gulėjo prispaustas.

lai buvo baisus reginis — 
visos trys mašinos susidaužė 
ir trys žmones sužeisti.

Sužeistieji trys nuvežta į 
Roseland Community ligoninę. 
Su Klivicku sykiu važiavo J. 
Genis, kuris išliko nesužeis

tas, lik užgautas biskį.
Buvo manyta, jogei Klivic- 

kui nulaužė abi kojas, bet dak
tarai apžiūrėję surado, kad ko
jos nesulaužytos, lik skaud

žiai sumuštos. N.

Nedėldienio rytas
(Vaizdelis iš Chicagos lietuvių 

gyvenimo).

Didelis Jonas susibarė su 
Petru už gaspadinę: jiedu il
gai diskusavo kuri geresnė ir, 
argumentams sustiprinti, vie
nas kito nosį suplojo. Mažu
tis Jonukas verkė, o didelis 
Jonas nosį šluostė.

Didelis Jonas apsivilko švar
kų ir išėjo daktaro ieškot, o 
mažutis Jonukas mamos pa
klausė:

— Mama, kodėl dideli vy
rai nosis daužo, o maži vaikai 
tik muses daužo?...

Mat.

Bridgeportas
I — *• - -

šeštadienio pavakarį, apie 
4:30 valandų, sužeistas lietu
vis ėjęs per Halsted ties 34-ta 
gatve. Sužeistasis nugabenta 
St. Paul’s ligoninėn, 35th PI., 
arti Halsted St.

Iš karto manyta, kad lietu
vis tapo užmuštas. Vėliau su
žeistasis atsigavo ir yra vil
ties, kad pasveiks.

Sužeistojo pavardės neteko 
sužinoti. Rep.

Bridgeportas
Apsivedė p. Kalaina su p-le 

Zaulevičiute.

Pirmadienį, spalių mėn. 14 
d., šv. Jurgio parapijos baž
nyčioj duota šliubas p-lei Jo- 
sefinai Zaulevičiutei, gyv. 2537 
West 63rd St. ir p. Jurgiui 
Kalainai, kuris iki šiol gyve
no adresu 3252 So. Halsted St. 
P-nas Kalaina turi biznį Brid- 
geporte.

Vestuvių vakarienėj, Morri- 
son viešbuty, dalyvavo tik ar
timiausi jaunavedžių giminės.

Jaunieji tuoj po vestuvių iš
vyko į Floridų. Manė pabūti 
kelionėj 3-4 savaites.

Kai sugrįš, tai apsigyvens 
pas jaunosios tėvus.

P-lė Zaulevičiute Chicagos

lietuviuose buvo labai popu
liari.

Linkėtina jaunavedžiams il
go ir laimingo gyvenimo.

Piršlys.

Baterių aptarnavimas 
Phone Boulevard 2854

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

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

Lietuvis savininkas.

_______Graboriąl _____  
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.---- o----

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
vietoj

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai
Res. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 3257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Y-ards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8200

Specialistas gydyme chroniškų Ir nauju li
gų. Jei kiti negalėjo jumis iftgydytl, atsflan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iftegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tlkr^ llgt> ir jei aš apsi- 
Imsiti jus gydyti, sveikata jums sugryS, Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—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 do piety.

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. 

---o—

STUCHLIK’O '
ST. VITUS DANGE GYDUOLES
Tai yra geriausios importuotos 

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

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK x 

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

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas 

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, I1L 
Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.

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, UI

GYDO
/

Kraujo, odos, chroniškas

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

Phone Boulevard 7589 o--------

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Šiite 296, 1579 Milvaukee Avė.
Tel. Brunsvdck 0624

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

valandai po pietų

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161
--------- O---------

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojai
2314 W. 23rd PL 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

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

3265 So. Halsted St.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj nagai sutarti

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1Q

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pieš

Telefonu Canal 1464

ŽMOGAUS 
AKIS

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
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS 

4615 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiek os 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Canal 0084

Dr. K. NURKAITIS
Optometristas

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgu

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St„ 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 dieną

Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

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

Jau laikrodis rodo beveik 
dvyliką, o Jonas dar knarkia. 
Reikia teisybę pasakyt: jis tik
tai šį ryta į lovų įkrito.

Gaspadinė iškepė kiaulienos, 
pastatė ant stalo ir Jonų už! 
plaukų pagriebus išlupo iš lo-Į 
vos. Jonas keikdamas pribėgo! 
prie vandens, atsigėrė, užsirū
kė ir greitai suvalgė šešis kiau
lienos gabalus.

Atsirado vakarykščių drau
gų ir vakarykščios paminės. 
Labai greit visų ūpas pasitai
kė ir paskui vėl pasigadino.

Keturių metų Jonukas atsi
kėlė. Basas, murzinas ir alka
nas. Kadangi visi buvo savo-j 
tiškai linksmi, tai vaikas, ne-| 
suprasdamas linksmybių prie-Į 
žasties, savotiškai liūdėjo ir 
verkė.

KLEMENCAS ŠWIRMICKAS

JUOZAPAS KAŠMINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

> sunkios vidurių operacijos

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

šiuomi pranešame visiems gimi
nėms ir pažystamiems, kad kūnas 
A. A. KAZIMIERO STRZYNECKIOį 
bus perkeltas ant kito loto •Tautiš
kose kapinėse, Seredoj, Spalio 23 d., 
1929 m., 1 vai. po pietų.

Visus gimines, pažystamus ir 
draugus kviečiame dalyvauti.

Nubudus moteris
Julė Strzynecki.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 19 dieną, 2 valandą iš 
ryto, 1929 m., sulaukęs 27 me
tų amžiaus, gimęs Suvalk” rė- 
dyboj, Marijampolės apskr., Ig
liaukos parapijos, Kulingių kai
me. Amerikoj išgyveno 14 me
tų. Paliko dideliame nubudime 
moterį Amiliją po tėvais Leh
man, sūnų Klemencą, 4 metų, 
brolį Vincentą ir gimines, o 
Lietuvoj motinėlę, 2 brolius, 3 
seseris. Kūnas pašarvotas ran
dasi 6838 So. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
spalio 22 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Užgimimo Panelės 
Šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Klemenco šwir- 
micko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

F ER DIN AN DAS DULINSKIS
JONAS GALECKAS .

Jefferson ligoninėj, spalio 19 
dieną, 12:30 valandą iš ryto, 
1929 m., sulaukęs 50 metų am
žiaus, gimęs Pakalniškių kai
me, Šaukėnų parapijoj, užau
gęs Šiauliuose. Amerikoj iš
gyveno 18 metų. Jo moteris mi
rus 10 metų atgal. Paliko di
deliame nubudime seserį Teo
dorą Pečiulienę, švogerį Mikolą 
Pečiulį, seserį Kazimierą Dau- 
gunienę, švogerį Jurgį Daugu- 
ną, brolį Stanislovą Kašminskį 
ir brolienę, pusbrolį Franciškų 
Galkauskį ir jo žmoną. Kūnas 
pašarvotas randasi 4202 So. 
Rockwell St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
spalio 22 dieną, 8:30 vai. iš ry
to iš namų į Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, Brighton Par
ke, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Kašmins- 
kio gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Seserys, Brolis ir 
Visi Gi'minės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Tel. Bou
levard 5203.

Laidotuvėmis rūpinasi sese
rys.

Lietuviai Gydytojai

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

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

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.

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

Lietuvės Akušerės

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

•

Telefonas
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį.
Koplyčia

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 51D7 
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.

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

liooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 19 dieną, 7:45 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Kulšėnų 
kaime, Sėdos parapijos, Mažei
kių apskr. Paliko dideliame 
nubudime moterį Adolfiną, po 
tėvais I«enkauskaitę, dvi dukte
ris — Eleną ir Aleksandrą, 
brolį Kazimierą, pusbrolius — 
Juozapą ir Beneventurą Pocius, 
puseserę Podenciją Povilaitie- 
nę. Lietuvoj motiną, 2 bro
lius ir 5 seseris. Kūnas pa
šarvotas randasi 6834 South 
Talman Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj 
spalio 23 dieną, 10 vai. iŠ ryto 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Ferdinando Dulin- 
skio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Pusbroliai 
ir Visi Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

birius J. F. Badžius, Telefonas 
Canal 6174.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 18 dieną, 6 valandą va
kare, 1929 m., sulaukęs 43 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Su
valkų r., Vilkaviškio apskr., 
Pajavonio parap., Sausininkų 
kaime. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Veroniką, po tė
vais Jurgelevičiūtė, 4 dukteris 
— Oyą, 11 metų, Heleną, 8 me
tų, Adelę, 4 metų ir Liliją 4 
mėn., tris brolius — Pijušą, 
Vincentą ir Stanislovą, brolie
nes — Petronėlę, Uršulę ir 
Magdaleną ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2713 South 
Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį 
-spalio 22 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų j šv. Jurgio parapijos H 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu- I 
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. g 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Galeckio gi- I 
minės, draugai ir pažįstami t 
esat nuo^rdžiai kviečiami da- k 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ■ 
jam paskutinį patarnavimą ir I 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Broliai, S 
Brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Ą. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Thcrapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Chas.
Syrewicze Co

Gmboi’iai ir 
Balzamuotojai 

13H S. 50 A ve.
CICERO, ILL.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

G RA BŪRIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi 
giau, negu kiti to 
dėl, kad priklausai 
prie grabų išdir 
bystės.

OFISAS :
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4018

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 i*yto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra' skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0528

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street 

e

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

Rez. 32fll South W*llace Streat

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojau ir Chirurgas 

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

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytoja^ ir Chirurgas

3421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 ild 8 vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

ĮvRiriĮS Gy^dy to j ai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

"drISžmapT
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo lt—12 piety ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore '2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

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

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

Telephoue Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvtft. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

P bau e Midway 2880

Dr. J. A. Roth
Gydytojas-Chirurgas 

Vyru ir moterų ligos 
1659 W. North Avė. 

kampas Paulina
, Tel. Humboldt 6484

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

Phone Franklin 2469

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevsrd 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North IjiSalle Street 
CHICAGO, ILL. f

Nuo 9:80 ilki 5 vai. vak.
lyoeal Office: 1990 S. Umou Avė.

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



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mirė Ona Pocienė
Mirė šeštadienį šv. Antano Ii* 
goninėj. Laidotuvės ketvirta

dienį.

Chicagos lietuvių daininin
kė, pastaruoju laiku taipjau 
vargonininkė šv. Dovido para
pijos bažnyčios, ponia Ona Po
ciene, mirė šeštadienį, spalių 
mėnesio 19 dieną, šv. Anta
no ligoninėje.

Kūnas pašarvotas Beethove- 
no konservatorijoj, 3259 South 
Halsted St.

Laidotuvės bus ateinantį ket
virtadieni, spalių mėnesio 24 
dieną. Laidotuvėms patarnauja 
graborius Mažeika.

P-nia Pocienė susirgo jau 
apie savaitę atgal. Pasijuto 
serganti viduriais. Bet iš kar
to nemanyta, kad liga bus pa
vojinga.

P-nia Pocienė negalavo na
mie. Vienok sveikata nesitai- 
sė. Pagalios p-nią Pocienę nu
vežta ligoninėn. Penktadienį ji 
buvo pasijutusi visai gerai. Vie
nok jos padėtis pasidarė rim
tesnė, ir šeštadienį, 8:30 va
landą vakare ji persiskyrė su 
šiuo pasauliu.

P-nia Ona Pocienė buvo ge
rai žinoma Chicagos lietuviams 
dainininkė. Ji buvo gerai žino
ma dainininkė ir kitų .Ame
rikos miestų lietuviams. 
Pocienė taipjau buvo 
Lietuvos menininkams, 
gi, viešėdama Lietuvoj, 
navo Lietuvos operoj.

C.hicagieėiai lietuviai jaus 
tikrą nuostolį dėl jos mirties. 
Jaus neveidmainingą nuostolį 
taipjau jos draugės ir pažįsta
mi, nes ponia Pocienė buvo 
netik viena geriausių lietuvių 
dainininkių, bet viena malo
niausių moterų lietuvių tarpe.

Daugumai Chicagos lietuvių 
ši žinia bus tikras užgavimas, 
kadangi mažai kas težinojo 
apie p. Pocienės susirgimą, o 
dar mažiau manė, jogei toki 
nelaimė gali ištikti pp. Pocius.

Beethoveno konservatorija, o 
taipgi jos skyriai Marąuette 
Parke (ir, rodosi, Ciceroje) bus 
uždaryti šią savaitę.

Velionė Ona Pocienė yra, gi
musi Pennsylvanijoj. Dar jai 
jaunai būnant tėvai persikėlė į 
Kensingtoną, 
miešti, čia ji 
dainavimo ir 
jame lietuvių 
sivedimo su pianistu, p. Anta
nu Pocium, persikėlė gyventi 
Chicagon. Prieš keletą mėne
siu mirė jos tėvas Kazimieras 
Klimavičius. Be 
ciaus, liko dar 
sesutė ir brolis.

[Atlantic and Pacific Photo]

Milwaukee, Wiš. — Miesto roįužės triobesyš, kurio bokšte 
kilo gaisras. Gaisras, nežiūrint į ugniagesių pastangas, apėmė 
visą trobesį.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Nelaimės dėl naminės
r-* - - • ‘

PRANEŠIMAI
Pirmadįenis spalių 21, 1929

P-nia 
žinoma 
kadan- 
ji dai-

Chicagos prie- 
pradėjo mokintis 
dalyvauti vieŠą- 

gyvenime. Po ap-

našlio A. Po- 
sena motinėlė,

Reporteris.

Sugrįžo p-lė Ksavera 
Naglevičiutė

Užvakar iš Europos grįžo 
p-le Ksavera Naglevičiutė. Prieš 
trejetą metų ji išvyko į Lon
doną dirbti Lietuvos Atstovy
bei. Vėliau dirbo Paryžiaus Lie
tuvos Atstovybėj. Prieš kele
tą mėnesių ji apleido afstovy- 
bį ir išvyko į pietų Franci ją, 
kur užsiėmė anglų kalbos mo
kiniu.

Savo laiku p-lė Naglevičiu
tė per kelis metus dirbo “Nau
jienose”. — N.

18-ta Gatvė
šeštadienio vakaras. Tiksliau 

— ankstyvas sekmadienio ry
tas, ba jau bus apie 1 vai. nak
ties.

Iš 18-tos gatvės išeina vyras 
ir maršuoja skersai 
gatvę.

Keistas jis išrodo, 
yra. Pančiakos taipgi, 
ginu... tik B.V.D.

Kur kelnės, kur skrybėlė, 
bruslotas, švarkas . ir ploščius?

Halsted

Čebatai
O dau-

dėvėti.
štai kas. žmogų
18-ta gatve, pasi- 
paukščiai ties ale-i

Pri-

•Ink nebe vasaros kaitros, kad 
taip lengvai

Pasirodo 
einant jam 
tiko nakties
ja, prie Halsted gatves, 
smaugė jį, nurėdė ir paliko.

Ne veltui ši vra 20 varda.
Rep.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kensington
Padaryta Holdapas

Levine, 340 
apie 6:15, 
įėjo 2 bal- 
priėjo prie 

ir palie-

J drabužių krautuvę, priklau
sančią Raymondui 
Kensington Avė., 
šeštadienio vakare, 
ti žmonės. Vienas
savininko krautuvės 
pė tylėti. Antrasis dviem par
davėjam ir keletui buvusių pir
kėjų paliepė sustoti į eilę ir 
nejudėti. Iš registerio pasiėmę 
pinigus ir čekius, banditai iš
ėjo ir nuvažiavo laukusiu 
automobiliu. Kiek paėmė 
irų, nesužinojau.

juos 
pini-

Lietuvių bylos 
teismuose

N. P. Reger and Co. prieš 
Josepb J. ir Mary I. Krasow- 
ski, Milton J. Yondorf ir ki- 

B189708, Čir- 
uždaryti meka-cuil crt., byla 

nišką lyną.
Stella Bu trini prieš Alexan- 

der Bu trim, bylos No. 507118, 
Superior crt., divorsas.

Peticija Anthony R. Ruze- 
vich pakeisti vardą į Russ, by
los No. B189856, Circuit crt.

Agnės Kundrat prieš Jno ir 
Eliska Kundrat, bylos No. 507,- 
170, Superior crt., byla dėl 
$10,000.

Emily Enzbiglis prieš Leon 
Enzbigiis, bylos No. 507171, 
Superior crt., divorsas.

Joseph Amelianovich prieš 
Charles ir A. V. Helbeg, bylos 
No. B189950, Circuit crt., by
la dėl $100.

Rudolph Banas prieš Mike 
ir Frances Mapersky, bylos No. 
507227, Superior crt., byla dėl 
$585.

Clara Issel Baltes prieš Paul 
Baltes, bylos No. 507267, Su
perior crt., divorsas.

John Kalivakis prieš Ethel 
Kalivakis, bylos No. 507299, 
Superior crt., divorsas.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Daktarai — prohibicija 
yra nepasisekimas, iš
mesti stiklelį nekenkia

Daktarų suvažiavime, kuris 
laikoma šiomis dienomis Chi- 
cagoj, kalbėjo Dr. Edvvard 
Martin (iš Philadelphijos). .Jis 
yra American College preziden
tas.

Daktaras Martin pareiškė, 
kad prohibicija esanti pilnas 
nepasisekimas. Kad ji, ažuot 
atpratinti, 
pratinti 
gerti.

Antrą 
lį geros 
vyno, nėra 
žmogaus sveikatai, bet dar ir 
naudinga daugeliui. Žinoma, 
pasigerti, naudoti daug svaiga
lu vra nesveika, v *

Kad ji, 
turi tendenciją, pri- 
m-erikos gyventojus

vertus, išgerti stikle- 
degtinės arba stiklą 

ne tik pavojinga

Bijo juodrankių
Jau 

puolė 
žmona 
kiai.

pra-
Alphonse Carfora 

dvi dukterys kudi-

savaitė laiko, kaip
Dr
ir

Dr. Carfora gyvena ad
resu 7611 Wasliington boule- 
vard. Prisibijoma, kad juod- 
rankiai bus pavogę moteriškę 
ir jos dukteris.

Ir diplomatų neap 
lenkia

Vagiliai apiplėšė apartmentą 
Berthold Singerio, Turkijos, 
Nicaraguos ir Costa Ricos val
džių. Singer gyvena adresu 
2300 Lincoln Park West. Va
giliai (apie savaitė laiko atgal) 
išnešė vertės $30,000 brang- 
menų.

325 suimti gembleriavi- 
mo vietose

Valstybės gynėjo Swansono 
policininkai padarė kratas dvie
jose vietose, kur ėjo kortavi- 
mas ir dėta betai ant arkliukų. 
Užtiko jose 325 ir suėmė juos. 
Viena tų vietų buvo adresu 
9204 So. ChicagcY Avė., o kita 

4752 West Lake Street. 4

Išdeportavo 250 sve
timšalių

šeštadienį apleido Chicagą 
250 svetimšalių, kurie tuo ar 
kitu budu buvo nusižengę šios 
šalies įstatymams. Apleidusius 
palydėjo stipri sargyba.

■hsi

Pirm 5 mėnesių automobilis 
suvažinėjo p-iiios Thomas Fea- 
ron (5504 borchester Avė.) 
sūnų, Jerome Boyd, 12 melų 
bernaitį. Automobilių operavo 
pakvaišęs dėl naminės šoferis, 
šiomis dienomis nusižudė 
tėviškės vyras .— pamišęs 
degtinės.

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

— Sekretorius T. Rypkevičia.

mo
lino

Miesto patvarkymas dėl 
automobilių neteisėtas

Apie porą metų atgal tapo 
išleistas miesto patvarkymas, 
draudžiąs laikyti automobilius 
prie šalygalvių vidurmiestyje. 
Dabar Silpname Court išnešė 
nuosprendį, kad tas patvarky
mas nesąs teisėtas. Teismas pa
reiškia, kad miesto taryba, iš
leisdama tokį patvarkymą, per
žengusi savo galią, lokiu bu
du šį miesto patvarkymą teis
mas panaikina. Vienok miesto 
advokatai pareiškė, kad jie rei
kalausią teismą išnaujo perna- 
grinėti šią bylą. Patvarkymui 
buvo priešingi vidurmiesčio 
biznieriai.

50 metų paminėjimas

Rytoj prasideda elektros 
šviesos jubilėjus. Tai sukaktu
vės 50 metų nuo to laiko, ka
da Edisonas išrado elektrinę 
šviesą.

Reikalauja mirties bau
smės Wm. Doody

Valstybės gynėjai, atidaryda
mi bylų prieš banditų ’Wm. 
Doody, išreiškė reikalavimą el
ektros kėdės vyrui, kuris nu
šovė Berw*yno policijos virši
ninką. Manoma, kad Doody ad
vokatas Stevvartį gins savo kli- 
jentą įrodymais, jog policinin
kas Įmėgino areštuoti Doody 
netcisotai.

Susirgo nuo tomaičių
Mrs. Isabel Heneghan (3300 

Congress S t.) 'kūdikiai pavo
jingai susirgo ir išgabenti pa
vieto ligoninėn. Kūdikiai užsi
nuodijo perdaug pribrendusio
mis tomatėmis, kurias motina 
nupirko iš pedlioriaus ir ku-
rias vaikai suvalgė.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius, Wm. 

F. Russell, šios Savaitės biule- 
lene įspėja chicagietes:

Prasidėjus rudens pirkimams, 
vagiliai piauna turtingą derlių, 
kadangi moterys pirkėjos, lan
kydamos krautuves, neapsisau- 
go kaip reikia. Sekantys pata
rimai reikėtų turėti omenėje:

Kai važiuojate elevatoriais, 
gatvekariais ar naudojatės ki- 
topiis viešosiomis susisiekimo 
įmonėmis, visuomet laikykit ri- 
dikiulius abiemis rankomis, kad 
jų negalima butų atidalyti. Ne- 
šiokitės kiek galima mažiau pi
nigų.

Moterys neturėtų dėti ridi- 
kiulius su pinigais ant stalų, 
kada apžiūrinėja tavoms. Ne
privalėtų nė brangias gražnas 
nešioti, kai 
Turėkite su 
nigų, kiek 
pasiimti.

Turėkite aprašymą, kaip jū
sų gražnos 
jos dingtų, 
t i tinkamą 
policijai.

Visuomet
gioms. Nereikia rodyti pinigų 
viešosiose vietose. Rodymas pi
nigų yra pakvietimas krimina
listams pasekti jus, užpulti ir 
apiplėšti.

lanko krautuves, 
savimi tik tiek pi- 
butinai reikalinga

išrodo, kad, jeigu 
jus galėtumėt duo- 

jų apipasakojimą

reikia būti atsar-

CLASSIFIED ADS
Financial

Fl nausai-FaHkoloB

-.... —

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

šiuo pranešu šv. Antano Draugi
jos ir Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 335 kp. nariams, kad aš per
sikėliau j naują vietą po num. 642 
W. 18th St. Reikale kreipkitės po 
nauju antrašu. V. F. Andrulis, rast.

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Pirmyn Mišraus Choro praktika 
įvyks antradieny, spalio 22 d., Asso- 
ciation lįouse svet., 2150 W. North 
Avė. Pradžia 7:30 v. v. Visi Pirmyn 
Mišraus Choro nariai ir narės ma
lonėkite susirinkti, taipgi ir naujus 
dainininkus ir dainininkes kviečiame 
atsilankyti ir prisidėti prie choro.

Valdyba.

Strėnų Skaudėjimas
Jeigu veikiąs Pūslės Įdegimas ne

duoda jums miegoti, jeigu pagimdo 
deginimo ir kutenimo poiautį, Strėnų 
skaudėjimą, Kojų skaudėjimą, daro 
jus nuvargusį, nusiminusį, be ūpo, 
kodėl nepabandyti Cystex 48 valandų 
bandymo? Nenusiminkite. Gaukite 
Cystex šiandie kurioj aptiekoj. Iš
bandykite juos. Pamatykit patys kaip 
greit jie veikia. Pinigai bus grąžinti, 
jeigu jie * nesuteiks greito pagerėji
mo ir jus nebusite pilnai paten
kinti. Pabandykite Cy8tex šiandie. 
Tik 60c.

CLASSIF1ED ADS
Educational

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai paderinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytoias 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbai kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit
FEDERAL ATjTO feftGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
ęONSUMERS zStogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

J. s. RAMANCI0NI9
Buvęs vedčjas Bridgeport Painttng 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER
Painters & Decoraton

J. S. RAMANCTONIS. navininke. 
8147 So. Halsted St.

T«l. Victory 726!

Želvi s Building Co.
GENERAUS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom genus na 
mus, 
ma

porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosnect 9856

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus Ir didelius. 
Taipgi taisau senui. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičiui ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
Pabudavosime ir finansuosime, 

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

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

Financial
Finansai-Pnakoloa

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiui 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marihfield Ava.

ir

Paskolos suteikiama 
} vien?, diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Energiški 
rasti proga 
pažengiami 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan- Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
vineti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

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

budu juos parda- 

dieną nuo 10 iš 
pietų.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo $1,000 
grojiklį pianą už $85, įskaitant 
suoleli ir roles. Cash ar išmo- 

9 

kėjimais.
1411 Milwaukee Avė.

Kreipkitės į Radio sankrovą 
----- o-----

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

8213 Cottage Grove Avė.

Miscellaneous
{vairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

Furniture & Fixtures
3 SM. SKURIN1S seklyčios setas $7.50, 

Kasiniai pečiai $5, Dreseriai $5, Lovos $2. 
Daybeds $5, Kaurai $10, Aisbaksiai $5, Vir
tuvas kabinetai, virtuvės setai. Valgomojo 
kamb. setai.

GAUGER,
541 E. 01 st 8t„ prie St. Lawrence, 
Atdara utarn., ketv. sub. vakarais.

----- o-----

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.

Automobiles
’28 Bulck 5 pas. sedan ...... ............. ......
’2(J Paige Sedan 6 ratai ...................... —
'29 Essex Sedan ...... ...----- --------
1927 Nash Coach speniai ___________
’29 Ford coupe 
’29 Ford Roadster ----------..---------------
’28 Auburn Roadster ................    I

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7180 S. Halsted St..

--------- O

8800 
$275 
$500 
$250 
$400 
$400 
$550

Tri angle 9330

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

Personai
------

PAIEŠKAU merginos ar moteries 
apsivedimui nuo 25 iki 35 metų am
žiaus, esu našlys, turiu 3 vaikus, ma
žiausia 2 metų, Frank Svdlkin, 153 
So. 13 Avė., Maywood, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

-y—i_j—m——r——-*i — -

REIKIA operatorkų, patyrusių ant 
dresių. Lewis Dress Co., 325 West 
Adams Street

REIKALINGA veiterka į restau- 
rantą dienomis. Atsišaukit Charles 
Gaučius, 6068 S. State St., Phone 
Wentworth 8536

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, mažoj šeimynoj. Atsišaukite 
laišku ar ypatiški po 6 vai. vak. 
Tel. Saginaw 6827 9319 Merrill , Avė. 
So. Chicago, I. Živatkauskas.

VertelgųChevrolet 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGA salesmanų ir sales 

manager, i Radio Shop, Geras už
mokestis, 6360 So Kedzie Avė., Tel. 
Hemlock 7437.

For Rent
PASIRENDUOJA Štoras, tinka

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

DEL MAŽOS ŠEIMYNOS rendon 
4 šviesus kambariai Elektra, gazas, 
maudynė, šiltas vanduo visados, 2 
lubos iš fronto. Įlenda $15.00. 3534 
So. Parnell Avė

Business Chances
Pardavimui Rizniai ~

BARGENAS KENOSHOJE
Parsiduoda icecream parloris ir 

lunch kaunteris puikioj vietoj prie 
pat lietuviškos bažnyčios, salės ir 
mokyklos Skersai gatvę yra trįs ki
tos salės kur lankosi ir balius ren
gia lietuviai, lenkai ir rusai.

Puikus fixturės, renda pigi, gera 
proga dėl nusimanančio šiame biz- 
nyj. Savininkas turi greit apleisti 
dėl nesveikatos.

Atsilankykite arba rašykite 
TAMOŠIUS SMAGU LIS,

5024 — 7th Avė., 
Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI nauja bekemė, pil
nai su pečiu Karšto vandens šilu
ma, 2 karų mūrinis garažas, 7 kam
bariai pagyvenimui, gera vieta. Duo
siu išsimokėjimais. Rašykit ar telefo- 
nuokit Pawlowski, Orbzut & Opalka 
R. E. Imp. Co. Kontraktoriai, 3925 
South Kedzie Avė, tel Lafayette 8747

PARDAVIMUI grosemė labai grei
tu laiku turiu išvažiuoti j Lietuvą. 
Parduosiu už pirmą pasiūlymą.

4319 So. Paulina St.

PARDAVIMUI grosemė ir rūkytos 
mėsos krautuvė. Kas norėtų, galėtų 
įtaisyti bučernę. Gera viena—pigiai.. 
Pardavimo priežastis, grjžtu i kasyk
las. 6631 So. May St.

PARSIDUODA barbernė, dviejų 
krėslų, prie bizniavos gatvės, pigiai, 
Naujienos Box 1136.

PARDAVIMUI grosemė ir moky
klos reikmenis. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos, 1623 West 
51 st St.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

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

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Real Estate For Sale
_____Namai-Že mė Parda vi m ui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, fąrmas, 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 patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

NAUJAS modemiškas bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
įmokėti. Prie 6640 S. Talman Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą įmokėjimą.

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Su $2,000 cash jus galite paimti 
puikiausią Chicagoje modemišką 3 
po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 karų mūrinių garažiu. Elek
trinė refrigeracija, Universal gasi- 
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, 
i šildomas, su visais Jtaisy- 

įsrduo- 
.venue,

REIKALINGA jauna mergaitė pa- fomisu šildomas, su ’ 
gelbėti prie lengvo namų darbo. Ge- mais, du garažai, kampinis, pi 
ras namas. Maža šeimina. Telefo- siu už $7800. 153 S. 13th A 
nuokit New Castle 1734. Majnvood, III.

______________




