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Praloto K. Olšausko Byla
Ustjanauskienės duktė, Elena Krasaus 

kienė, įsitikinus tvirtina, kad jos moti 
ną pasmaugęs pralotas Olšauskas '""'r’'"'

rao i«>«llka?k±'s“' Pi'- viešųjų mokyklųJv^vvv^ iidU ilclllLŲSi C c

Londone su scottu mokytoją streikas

— Po pasitarimo su advokatu 
motina vėl nurimus ir kiekvie
no mėnesio 1 d. gaudavo iš pra
loto Olšausko po 400 lt.
Praloto Olšausko pasitarimas 

su Krasauskais.
Po nužudymo

FųONiDONAS, spalių 27. — 
.Wilfred Ward, žinomas spor
tininkas ir anglų sunkiojo svo
rio boksininko Phil Scotto rė
mėjas, suorganizavo sindikatą, 
kuris dabar paskelbė garantuo
jąs Jack’ui Sharkey’ui (lietu
vių boksininkui Juozui Žukau
skui) 50,000 sv. sterlingų, arba 
Amerikos pinigais $250,000, 
jeigu Sharkey ateinantį pava
sarį atvyksiąs į Londoną 
tis su Scott’u dėl pasaulio 
pionato.

Aukse paskendus Amerika ne- 
gal savo mokytojams algų 
sumokėti!

kau-
čem-

dėn ir nieko daugiau nei klau
sęs, nei prieštaravęs.

11:30 vai. teismas padaro 15 
min. pertrauką, o po pertrau
kos iššaukiamas liudininku♦ _ / 

kunigas Tumas.
Del kun. Tumo parodymų už

Ustjanauski-e- teismo salės durų buvo spėlio
nės, pralotas Olšauskas atsiun- jama, kad jis nieko įdomauš 
tęs Krasauskienei raštelį, ku- pasakyti negalįs. Tumas tik pa- 
riuo prašęs pas jį užeiti. Kra- pasakosiąs apie tai, kaip juodu 
sauskienė pas pralotą Olšauską (su pralotu Olšausku važinėjos 
užėjus su vyru. po Ameriką, laikę mitingus ir
Pralotas Olšauskas jdomavęsis, - rinkę pinigus.
kaip Birštone vedamas tardy- Vėliau teko sužinoti, kad kun.

mas dėl Ustjanauskienės
nužudymo,

būtent, ar buvęs atvažiavęs spe
cialistas krini. polic. valdinin
kas, ar lavonas skrostas, kur, 
kada ir kaip Ustjanauskienė pa
laidota. Pralotas Olšauskas ro
dęs keisto susirupinimo ir ne
rimo.
Ustjanauskienės duktė Elena
Krasauskienė griežtai tvirtina.1 kalbėjo.
kad jos motiną nužudęs prale- Apie ką taip ilgai pralotas 

Olšauskas kalba, teismo kulu- 
Privatiškai paklausta p. Kra- aruose buvo labai ginčyjama- 

sauskienė, kaip ji mano, kas si. Vieni manė, kad po Krasa u- 
galėjo jos motiną nužudyti, jiįski-enės parodymų pralotas 01- 
kategoriškai pareiškė, kad jos šuuskas pripažįsta kaltu, kiti 
motiną nužudęs ne kas kitas, įsakė, kad kaltinamasis iškeliąs 
bet pralotas Olšauskas. Del to (naujų aplinkybių. Bet daugiau- 
nė kiek neabejojanti. šia buvo tokių, kurie tvirtino,

Tai tiek teko privačiu budu | kad 
sužinoti apie praloto Olšausko pralotas Olšauskas duoda pa- 
santykius su Ustjanauskiene iš 
velionės dukters ponios Kra
sauskienės lupų. Galimas daik
tas kad iš p. Krasauskienės ir 
daugiau detalių butų galima su
žinoti, bet 1 
momentu p. Krasauskienė yr' j aiškinimus. O stropiai kulu- 
labai nuvargusi, susijaudinus j aruose pasiteiravus, buvo su- 
ir -dėl to maža tegali kalbėti. : žinota, kad pra'.otas Olšauskas 
Ji dažnai apsiverkus, nes m y- neigęs p. Krasauskienės parodys 
limos motinos atsiminimai, irimus, kiek tie parodymai liečia 
ta ’ žiauri mirtis, kuri baisose (jo asmenį.
aplinkybėse jos motiną ištiko,! Pralotas Olšauskas besiaiš- 
dukteriai be galo skaudina šir- kindamas pasakęs, kad su Ust- 
dį, ir stipriausių nervų mote- (janauskiene -romano nevedęs, 
riai šiuo atveju sunku išlaiky-ljos nemylėjęs, jai vaiko ne vie-

i. no neprigyve'nęs. Jis siūlęs, ir
buvę salėj pasakoje, i teismo tardytojui ir prokura

tūrai, kad kas suras bent vie-

|Tumgs iš tikrųjų tik apie tai 
ir tekalbėjo.

Paskui buvo matyli pro sa
lės durų langelį, kad kalba pats 
pralotas Olšauskas. Kalba ges
tikuliuodamas, kraipydamasis į' 
šalis. Jo kalba Užsitęsė rodos, 
apie pusantros valandos. Tai 

i bene pirmąsyk teismo posėdy 
I pralotas Olšauskas taip ilgai

■5;X\

[Atlantic and Pacific Photo]

PASTAROSIOS AUDROS VAISIUS CHICAGOJ — Paveiklėlis parodo asfaltinį kelią Lincolno 
Parko paežery, audros sukeltų smarkių Michigaiio ežero vilnių visai sudraskytą. Keliui ats'teigti, 
sako, imsią pusę metų.

Misiulio, pabėgusio 
Latvijon Lietuvos 

politinio, byla

Bankininkas prisipaži
no pasisavinęs $100,000

tas Olšauskas.
Latviai rengias išduoti jį Lie

tuvos valdžiai sušaudyti. So
cialdemokratai protestuoja

li R.B ANA, 111., spalių 27. — 
Bankrotavusios Urbana Bank
ing kompanijos pirmininkas 
John 11. Thornburn, kuris nuo 
praeito pirmadienio slapstėsi,

35 Rusijos tariami 
kontrrevoliucininkai 

sovietų sušaudyti

Popas ir keturi rusų 
valstiečiai nuteisti 

sušaudyti

f

pralotas Olšauskas duoda pa
siaiškinimus dėl liudininku 

parodymų.
Paskui paaiškėjo, kad pasku

tiniųjų teigimas buvęs arčiau
sia teisybės: pralotas Olšaus- 

bylos nagrinėjimo j kas iš tikrųjų davęs plačius pa- 
” ‘ -- 1 ‘ ’ . O stropiai kiliu

Rygos latvių laikraštis 
cialdemokrats” praneša:

Jau ilgoką laiką Latvijos ka
lėjime yra laikomas politinis 
Lietuvos emigrantas Izidorius 
Misiulis. Bėgdamas iš Lietuvos 
jis nušovė vieną policininką ir 
dėl to Lietuvos valdžia prašo, 
kad jis 'butų jai išduotas. Kol 
kas dabartinė Latvijos valdžia 
jo neišdavė dėl to, kad Misiu
lis buvo kaltinamas dėl kaž
kokios kontrabandos,
dienomis Misiulis dėl to buvd 
pašauktas tieson, ir

So-

Šiomis

kadangi

Jis prisipažino pasisavinęs 
$100,0(10 banko pinigų.

Kaltinami dėl priklausymo rusų 
monarchistų organizacijos, 
veikusios prieš sovietu val
džia *

Anglų parlamentas 
rytoj pradeda vėl 

posėdžius
27.—A n- 
Anglijas 

savo po-

Ramsti)

LONDONAS, spalių 
tradienį, spalių 29, 
parlamentas pradeda 
sodžius.

Kadangi premjeras
MacDonald dar tebėra kelionėj 
iš Kanados namo, vyriausybei 
kol kas atstovaus Philip Snovv-

Pralotas Olšauskas, kiek to

Be to 
kad ir teismui duodant paro 
dymus poniai Krasauskienei ėję- ną pasauly jo vaiką tam jis 
sis labai sunkiai: ji ėmus silp- duosiąs 100,000 litų, j 
ti, o atsigavus — verkti. P.
Krasauski-enė taip jautriai kai- ko sužinoti, jokiu budu nepri- 
bėjusi, kad nuo jos liudymo, i sipažinęs, kad jis Ustjanauskie- 
jei tikėti kuluaruose paskleis-(nę butų nuolat šelpęs, ją iš- 
toms kalboms, prof. Beliacki- laikęs. Jis sakąs, kad Elena ne 
nui pasidarę bloga ir jis, kė- jo duktė, tai kam mokėsiąs po 
dėj sėdėdamas, susijaudinęs • 400 lt. kas mėnuo, bet dėl ki- 
pradėjęs alpti... 1 tų Ustjanauskienės vaikų, kal-

Vakare “Mildos” kavinėj jau " 
po triukšmo “Gazoj”, vienas, 
gerai, kaip jis sakėsi, dalyką 
žinąs, pasakojo, kad Olšauskas 
teisme po ponios Krasauskienės 
parodymo pašokęs ir klausęs 
ar p. Krasauskienė įsitikinusi, 
kad jis jos motiną nužudęs?
P. Krasauskienė patvirtinusi.

Tas pralotą taip sujaudinęs,, 
kad jis be žado nudribęs kė-

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

Iš dalies debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; vidu
tiniai ir stipresni mainąsis vė
jai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 57° F.

šiandie saulė teka 6:17, lei
džiasi 4:51. Mėnuo teka 1:52 
ryto.

tinamasis nieko nesakęs.
Išėję iš posėdžių salės žmo

nės tarp savęs kalbėjos ir reiš
kė nuomonę, kad pralotas Ol
šauskas iškėlęs daug aplinky
bių sau nepalankių; be to, kai 
ką dar labiau supainiojęs, su
kėlęs abejojimų ir naujų įta
rimų.
Kriminalinės policijos valdinin

kas Budrevičius.
Nemažesnio už posėdžių sa

lės durų sukėlė susidomėjimo 
ir pašaukimas liudyti krimina
linės policijos valdininko p. 
Budrevičiaus. Budrevičiaus pa
rodymai teismui gali būti svar
bus tuo, kad jis Ustjanauskie
nės nužudymo faktus ir aplin
kybes tardė, o be to, specia
listas nusikaltimų tirinėtojas.

Kuluaruose buvo kalbama, 
kad p. Budrevičius neslėpdamas 
pasakysiąs ir tai, kad policijos 
surinktomis žinomis, pralotas 
Olšauskas važiuodamas į Plun- 
ir Kretingą buvęs labai nera
mus ir susijaudinęs. Be to kri
minale policija buvus infor
muota, kad (Bus daugiau)

dėl kontrabandos jį rado n?-(den, iždo kancleris, 
kaltą, tai jį išteisino.

D'abar Latvijos valdžia ren
giasi jį išduoti Lietuvos fašis
tinei valdžiai. Aišku, kad tas 
reiškia išduoti Misiulį nugala
binti. Pasigailėjimo Lietuvos 
smurtininkai nepažįsta, be to, vus 
Misiulis jų akyse yra galva
žudys, kriminalistas, nors 
aktas buvo grynai politinis. 
Kiekvienas objektingas žmo
gus supranta, kad tai nebuvo 
žmogžudyje paprasta prasme. 
Ji įvyko, gelbint savo gyvybę. 
Misiulis buvo minėto policinin
ko kalinys, suimtas už politi
nę. darbuotę, ir jam grėsė mir
tis. Prieglaudos teisė, įsigyve
nusi tarptautinėje praktikoje, 
neskirsto politinių emigrantų 
pagal tai, ką kuris yra pada
ręs. Prieglaudos teise naudo
jas visi emigrantai, dagi toki, 
kaip Misiulis. Tą prieglaudos 
teisę turi pripažinti ir Latvijos 
valdžia. Mes kategoringai 
reikalaujam.

Protestus prieš Misiulio 
davimą I«atvijos valdžiai 
yra atsiuntę Vokietijos reich
stago pirmininkas Loebe ir Bel
gijos socialdemokratų partijos 
vadas Vandervelde.

|
Rado negyvus 4 vaikus; 

policija ieško jų tėvo
HAM1LTON, Ohio, spalių 27.
Jų namuose rado čia negy- 

gazu nutroškusius, keta
is vaikus, gyventojo Paulo 

. Motina, 
su

metu amžiaus, 
bet jau be są-1 
nugabenti į li-

• ' •

•1° Kingo šeimos narius.
Sara h Et bei King, 31, ir 
mis Charles, 6 
buvo dar gyvi, 
monės. Jie tapo 
goninę.

ROSTOVAS ties Donu, Rusi
ja, spalių 27. — čia tapo su- 
šaudvtį keturiolika asmenų, kal
tinamų priklausymu slaptos 
kontrrevoliucininku monarchis
tų organizacijos. Tos organiza
cijos centras buvęs žiemių Kau
kazo kalnuose.

Didelis skaičius kilų tariamų 
tos kontrrevoliucininkų organi
zacijos narių tapo nuteisti įvai
riems terminams nuo 5 iki 
10 metų — sunkiųjų (kirbų ka
lėjimo.

Sovietų valdininkai sako, 
kad ta monarchistų kontrrevo
liucininkų organizacija savo 
darbą prieš sovietų valdžią dir
bus, prisidengusi tikybinės 
“imiaslavcų” organizacijos var
du. Z |

to

iš- 
jau

3 asmens užmušti trau
kiniui užgavus krovinių 

vežimą
LOUISVILLE, Ky., spalių 27 

— Netoli nuo Waltono stoties 
greitasis 
užgavo 
krovinių 
ir penki 
iš vėžių,
nukentėjo, bet traukinio maši
nistas ir pečkurys, taipjau ve
žimo vairuotojas, buvo už
mušti.

pasažierinis traukinys 
pasipynusi bėgiuose 
vežimą. Lokomotyvą 
vagonai buvo išmesti 
Pasažierių maža kas

Policija ieško šeimininko, 36 
metų amžiaus vyro, nes kam
bary rado paliktą laiškelį, ma
tyt, paties Kingo rašytą, kuria
me sakoma:

“Policijai: Aš tą padariau, 
nes turėjau taip padaryti. Bied- 
nas buvau, bet laimingas. Kaž
kas norėjo suardyt musų šei
mos laimę. Palieku jums Ethe- 
lę [žmoną] su vaikais, o ma
nęs neieškokit. John Ciblers, 
John Cokey ir William Foss 
privertė mane taip padaryti.”

Piratai Juodojoj juroj 
apiplėšė graikų laivą
BUCHARESTAS, Rumanija, 

spalių 27. — Iš IKonstanzos 
praneša, kad ten atplaukęs grai
kų laivas Euripides, visai pira
tų (juros plėšikų) apiplėštas 
Juodojoj juroj.

Laivo įgulos pasakojimu, pi
ratų tautybės jie negalėję su
sekti, bet puolamasai jų laivas 
buvęs visai moderniškai pri
rengtas. Piratai turėję dagi hi- 
droplaną žvalgavimo tikslams.

: ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 
27. — Gaisras sunaikino čia 
sisakė Jungtinėse Valstybėse 12 
karo aeroplanų.

— Kaltinami kaip “ban- 
ir “kontrrevoliucinin- 

veikusieji prieš sovietų

Sušaudymai Krasnodare
KRASNODARAS, Rusija, spa

lių 27. 
ditai” 
kai”,
valdžią, čia tapo pasmerkti mir
ties bausmei ir sušaudyti dvi
dešimt vienas asmuo. Visi jie 
priklausę tam tikrai kontrre
voliucinei organizacijai, kurios 
vadu buvęs kažkoks Savickis. 
Organizacija turėjus slaptą 
spaustuvę ir mašinas sovietų 
dokumentams padirbinėti, taip 
pat turėjus ginklų ir amunici
jos teroristiniams žygiams prieš 
sovietų valdžią.

Dinamito sprogimas su
draskė 4 darbininkus
HOUSTON, Texas, spalių 27. 

— Netoli nuo Sugarlando, apie 
20 mylių nuo čia, baisaus dina
mito sprogimo buvo sudrasky
ti keturi darbininkai meksikie
čiai, dirbusieji sausinimo dar
bus. Jie buvo susėdę ant dė
žių 
kai

su dinamitu pietų užkąsti, 
staiga įvyko sprogimas.

HOLLYWOOD, Cal., /spalių 
27. .— Tautinė Kinų valdžia už- 
Consolidated Film kompanijos 
laboratorijas. Sudegė kelios 
brangios, ką tik pagamintos 
ekranui filmos. Nuostoliai sie
kia apie $2,000,000.

\VILKES BARBE, Pa., spa
lių 27. — Plains valsčiuje strei
kuoja 140 viešųjų mokyklų mo
kytojų. (Streikas kilo praeitą 
ketvirtadieni dėl to, kad m o- 
kytojams nesumokamos algos.

Mokyklų direkcija pastatė 
streikininkams ultimatumą, kad 
jei iki lapkričio 4 dienos jie 

inegįšią mokytojų pareigų eiti, 
jie busią visai pašalinti ir jų 
vietose Imsią paskirti nauji mo
kytojai.

] tą ultimatumą streikinin
kai atsakė, kad jei reikėsią, jie 
streikuosią iki sausio mėnesioSAMARA, SSSR, spalių

— Apkaltinti ryšy su valstie- pradžios, kol dabartinių moky
čių maištu prieš valdžios javų 
rinkėjus, per kurį buvo užmu
šti du komunistai, sovietų teis
mas pasmerkė sušaudyti ketu
ris Ūkininkus ir vieną popą.

27.

klų direktorių vietas užimsią 
nauji žmonės.

Popas buvo kaltinamas dėl vai-1 
stiąčių kurstymo prieš valdžią.1

Parako sprogimas už
mušė 4 asmenis, 14 

sužalojo
BOLONIJA, Italija, spalių 27 

— Netoli nuo čia įvyko dviejų 
parako sandėlių sprogimas, ku
rio keturi asmens buvo užmuš
ti, o keturiolika kitų sužaloti.I 
Benki sužalotųjų turbūt ne\e-, 
išliks gyvi.

' Šaukia Lenkų seimi-
VARŠUVA, spalių 27.—Pre

zidentas Moscickis šaukia Liu
kų seimų susirinkti spalių 31 
dieną.

Suėmė banko telerj, pa
bėgus] su $25,000

LOGANSPORT, Ind., spalių 
27. — Raymond Slagle, 31 me
tų vietos banko teleris, kuris 
praeitą antradienį pranyko su 
$25,000 banko pinigų, tapo su
rastas ir suimtas. Jis uždary
tas kauntės kalėjime iki tei
smo.

Moterys Meksikoj ne
turi teisės balsuoti

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 27. — Vidaus reikalų mi- 
. materija paskelbė,, kad mote
rys Meksikoj dar neturi poli- 
tinių teisių, o todėl jos negales 
dalyvauti krašto prezidento rin
kimuose, kurie įvyks lapkričio 
17 diena. I

Naujienų” ir 
Majestic Radio

Lietuviu
"W T H XValanda

iš Radio WLS Stoties 
345 metrų—870 kilocycles

Rytoj
Spalio 29,1929

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

PROGRAMAS

Muzika ir Dainos



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, spalių 28, 1929

Tarp Chicagos
Lietuvių j

Atminčiai mokytojos
- Onos Pocienės

Vos keli mėnesiai, kada su 
tavimi kalbėjaus, mokinaus dai
nų pas tave, kada buvai mano 
dvasios auklėtoja. Dabar gavau 
žinią, kad tu apleidai mus vi
sus ir jau negrįši pas mus, bet 
lauksi mus visus ateinant pas 
tave.

Skaudu giminėms, skaudu 
lietuvių visuomenei, bet skau
džiau mums mokiniams, ku
riuos tu auklėjai dainai.

Verkėme, kuomet tu apleidai 
Ameriką, važiuodama Europon. 
Bet viltį turėjome, kad sugrį
ši, nes važiuodama sakei, kad, 
sugrįžusi, galėsi geriau mokin
ti, nes mokslui galo nėra, o 
ypač muzikai. Italija — muzikos 
šalis, kur pati gamta verčia 
dainuoti. Pasimokinusi, važiuo
si į tėvų šalį, aplankyti bran
gią Lietuvą, nes ji mums da
vė daug, daug dainų. Po to 
vėl grįši pas mus ir tęsi darbą 
toliau.

Sugrįžai atgal pas mus, my
lima mokytoja, ir vėl dirbome. 
Kaip buvo smagu dirbti kartu 
su tavim!

Atėjo laikas, kuomet pasa
kei: “Jau laikas tau pasirody
ti.“ Ir lygiai metai sukako po 
mano pasirodymo (spalių mėn. 
24 dieną), o tu apleidai mus 
visus amžinai, ir spalių mėn. 
2-1 dieną priglaudę tave šalto
ji žemelė.

Skaudu šiuos žodžius rašyti. 
Liūsta visa lietuvių visuome
nė, liūsta pasilikęs tavo gy
venimo draugas Antanas, tave 
auklėtoja mylima motina, liū
sta giminės ir draugai, busta
me ir skaudžiai kenčiame mes, 
tavo buvusios mokinės, kurias 
tu išauklėjai, išvedei į visuo
menę, kurioms buvai tikra dai
nų motina.

Apleidai mus visus. Ilsėkis, 
brangi dainų motinėle. Tegul 
būva tau lengva miegoti šal
toj žemelėje, o pasilikusios ta
vo auklėtinės tęs tavo darbą 
toliau.

Dainuosim, liudėsim ir tave 
nuolat minėsim. Zosė.

kioje vietoje, 2105-2111 West
22nd St.

Paskutiniu laiku tapo pribū
davote dar vienas budinkas, 
kas priduoda labai gražią iš
žiūrą visai krautuvei.

Šioj krautuvėj galima rasti 
didelį pasirinkimą visokių na
mams rakandų ir radijų, šias 
dienas eina atidarymo .išparda
vimas.

Savininkas yra labai malo
naus budo žmogus ir teikia 
mandagų patarnavimą. Kaip 
vietiniai, taip iš tolinus gyven
tojai lankosi Telserio krautu
vėj, ir visi turi pasitikėjimo 
jo patarnavimui. P.

Paskaita

Lietuvių moterų draugija 
“Apšvieta“ rengia svarbią pa
skaitą. Prelegentas bus Dr. A. 
J. Bertash. Paskaitą jisai duos 
temoje “Paprastos viduramžio 
moterų ligos“.

Verta kiekvienai moterei šia 
paskaita pasinaudoti, ypatingai 
kuomet tokios žinios gaunamos 
veltui.

Moterų draugija “Apšvieta” 
yra pasiryžusi šį sezoną rimtai 
padirbėti bendros kultūros, ap- 
švietos ir sveikatos labui. Kal
bamoji paskaita bus duota spa
lių mėn. 30 dieną Mark White 
Sųuare parko svetainėje, Li- 
brary Room (prie So. Halsted 
ir 29 gatvių). Pradžia 8 vai. 
vakare.

Tad apšvietietės, o ir ne na
rės, visos bendrai atsilankyki
me į šią paskaitą.

Nastutė.

Burnside

Štai vienas atsitikimas. Žmo
gus dirbo džianitoriu. 22 die
ną šio mėnesio, iš ryto, jisai 
pasišaukė savo draugą, pave
dė jam visą mantą, o pats iš
važiavo nežinia kur. šeimini- 
niai nesusipratimai.

Bridgeportas
Nepavyko banditams

Petnyčioj apie 9:30 vai. va
karo į Juozo Butkaus krautu
vėlę (3621 So. Union Avė.) įėjo 
du jauni banditai. Viduj buvo 
Jurgis Abraitis (3641 S. Union 
Avė.). Banditai, grasindami 
revolveriais, paliepė Butkui ir 
Abraičiui eiti į užpakalinį kam
barį. Abraitis atsisakė. Tąsyk 
vienas banditas ėmė jį stum
dyti. Abraitis paleido ir savo 
kumščia į darbą. Banditas tuoj 
sudribo asloj. Tąsyk Abraitis 
ir kitą banditą nustūmė į ša
lį, o pats spruko pro duris. Prie 
durų laukė dar trys banditai, 
kurie pasigavo Abraitį ir ge
rokai jį apkūlė.

Tačiau Abraitis ištruko ir iš 
jų nagų ir parbėgo namo. Jis 
tuoj sumobilizavo pagalbą ir 
sugrįžo į krautuvę. Banditai 
jau buvo pasprukę su Butkaus 
$30.

mn ----- runner-up. F-ia. žimon-
tienč, pereitų metų čempione, 
pralošė prieš p-ią Olienę semi- 
finalioj eliminacijoj. P-lė žilvi- 
čiutė davė sumanymą sekąn- 
čiais metais steigti mergaičių 
nuo 12 iki 18 metų amžiaus gol
fo čempionatą. Sumanymas yra 
geras ir, be abejonės, bus įvy
kintas.

Jauni golfininkai

Šiemet tapo Įsteigtas' dar vie
nas naujas golfo turnamentas, 
būtent Pirmas Juniorių — vai
kinų nuo 12 iki 18 metų am
žiaus. Kaipo pirmas nebuvo 
skaitlingas; mat, vieni nedrįso 
dalyvauti, kiti gal nežinojo apie 
tą įvykį, nes nebuvo vedama 
didelė agitacija. Sekančiais me
tais tikimasi didelio juniorių 
turnamento. J. Ažiukas, 18 me
tų vaikinas, išlošė su skoru 96 
kirčiais ir palieka pirmu liet, 
juniorių golfo čempionu. E. 
Mackievičiukas sekamas — ru- 
nner-up. J. Milleriukas dar jau-

nutis, bet jau loSia. srorai jęolfij, 

išėjo trečias ir t. t.
Sumanymas, kad reikia orga

nizuoti . lietuvių jaunuomenę 
sporte, buvo pakeltas per Dr. 
Naikelį. Sumanymas nebuvo 
tuščias — tuojaus imtasi už 
darbo ir surengtas pirmas ju
morų golfininkų turnamentas. 
Dr. Naikelis, kaipo sumanyto
jas, prižadėjo nupirkti gražią 
trofiją, kuri bus įteikta čempio
nui golfininkų bankiete lapkri
čio 9 d., Lietuvių Auditorijoj.

Menas.
—<  ------------- *    ■■ ' ■■ ■ ■ ■—

Naujausi lietuviški 
Rekordai Columbia

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

Cicero

Reiškiame užuojautos
Man per keletą metų teko 

turėti reikalų su ponais Po
ciais, kurie buvo mokytojai- 
mano sūnų Vytauto, Algirdo 
ir Henriko ir nekurį laiką duk
ters Aldonos. Mes visi atjau
čiame j). Pociaus nelaimę dėl 
mirties jo žmonos. Reiškiame 
širdingos užuojautos p. Pociui 
šiuo liudnu momentu.

Visa Briedžių šeimyna.

West Side
Daug čia biznių yra, bet jie, 

sakyti, ne taip greit auga. Be
veik visi vienodai pasilaiko, iš
skiriant vieną rakandų krau
tuvę, kuri yra nuo 1912 metų. 
Ši krautuvė netik išsilaikė, bet 
ir paaugo. Savininkas tos krau
tuvės yra J. L. Telser, kurio 
krautuvė randasi labai paran-

Dabar antras atsitikimas. 
Buvo bene 20 dieną spalių mė
nesio. O 21 dieną, t. y. pane- 
dėlį, turėjo būti vardo diena. 
Žinoma, visuomet reikia prieš 
tą dieną “pakelti”, bet reikia 
ir išgerti gerai. O prie to, rei
kia ir galvelę pravėdinti. Tai 
sėskime, broliai, ir prasivaži- 
nėsime.

Pasuko į South Park bulva
rą. Pasileido iš pietų į šiau
rę. Privažiavo 79-tą gatvę. O 
ten buvo tos liktarnos, kurios 
reguliuoja t rali ką. O kadangi 
mašinos savininkas neturėjo 
akinių, tai nematė raudonos 
šviesos.

Kažin iš kur pasipainiojo po
nas su šviesiais guzikais ir 
klausia pavardės. O kadangi 
savininkė irgi liežuvį turi, lai 
ji pradėjo bartis. Šitaip važiuo
tojams pasirodžius, ponas si
dabruotais guzikais paliepė: 
“Važiuokit paskui mane!”.

VVell, pasėkos pasirodė labai 
nemalonios: trys vyrai turėjo 
užsistatyti kiekvienas po $50, 
o moteris ir jos vyras po $1,000. 
Ant rytojaus buvo teismas. Tris 
vyrus paleido. O savininkui įsa
kė vėl stoti prieš teisėją už pen
kių dienų, o ir bondsą padi
dino. Xx.

Lietuvių Skolinimo ir Budavo- 
jimo Bendrovė arba Spulka

Šios bendroves buveinė ran
dasi adresu 4917 West 14 st., 
Leo Švėgždos ofise. Mokestims 
mokėti laikas kiekvieną ketvir
tadienį vakare. Adv. K. Gugis 
rūpestingai prižiūri naujas pa
skolas.

Pereitas bertainis turėjo apy
vartos šimtą tūkstančių dole
rių su viršum. Naujoms pasko
loms išduota šešios dešimtys 
vienas tūkstantis dolerių.

Tai tik vieno bertainio apy
varta tos musų finansines įstai
gos, kuri lietuvių veda
ma ir kurios dalininkai beveik 
vieni lietuviai. Žinoma, yra da
lis ir kitataučių. Visi laikosi 
tvarkoje.

Iš senesnių valdininkų ran
dasi du — Wm. Butvilas ir 
Leo Švėgžda. Kiti visi naujes
ni. Visi gerai darbuojasi, *tai 
dėl to bendrovė ir auga, plėto
jasi, gaudama plačiai pasitikė
jimą vietos lietuviuose.

Visiems patartina susipažin
ti su minėta bendrove ir tau
pyti savo sunkiai uždirbtus 
centus — po metų, kitų pasi- 
džiauksite. Koresp.

SPORTAS
GOLFININKĖS

Pasisaugok užsitęsusio 
kosulio po šalčiui

Ketvirtas liet, moterų golfo 
turnamentas užsibaigė pasek
mingai. Finalis lošimas įvyko 
pereitą savaitę Laramie Golfo 
Kliube, Chicagoj. " Finalistėmis' 
pasiliko p-lė Lilija žilvičiutė ir 
p-ia V. Olienė« Eliminaciftis 18 
skylių būdas lošimo. Jos lošė 
ramiai, sportiškai ir iš abiejų 
pusių matėsi noras išlošti, už
tai kompeticija buvo gana di
delė. Lilija išlošė 3 pirmutines 
skyles ir nuo to smūgio jos 
oponentė neįstengė atsigriebti 

eliminavo 4 skylėmis ir 3 li
ko lošti — čia ir kompeticija 
užsibaigė. Kontestančių skoras 
iki pergalės.

Lilija žilvičiutė: 
545564769 — 51
6 4 7 7 7 7
Verną Olienė:
656465878-55
7 5 6 7 6 7
Tokiu budu p-lė žilvičiutė lie

ka antru kartu liet, moterų gol
fo čempionė. P-ia Olienė seka-

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

Iš visų žinomų gyduolių, creosotas 
yra pripažintas didelių medicinos ži
novų kaipo geriausias gydytojas nuo 
kosulio, šalčio ir bronchito uždegimų.

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

Creomulsione randasi, apart creosoto, 
kiti gydanti elementai, kurie paleng
vina ir gydo plėvės uždegimą ir su
stabdo peršėjimą, kuomet creosotas, 
paimtas į vidurius, dasigauna į krau- 
ią, užpuola ligos centrą ir sustabdo 
bakterijų daugėjimą.

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

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

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

CREOMULSION

HAS 
MADE GOOD wlth 

millions!

Šame Price for Over 
38 Years

25 ounces Sor 25/ 
Pure — Economical 

Eflicient
,t<s OP POUNDS
USED BY OUR GOVERNMENT

Kosulys išnyko!

Dabartiniom dienom daug žmo
nių ima Bayer Aspirin nuo dau
gelio mažų skausmų, ir taip tau
kiai kaip jaučia bile sknusmą.

Kodėl ne? Tai užtikrintas 
antidotas nuo daug skausmų. 
Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tablctai vi
sai nekenksmingi. Tame jus 
turite daktarų užtikrinimą; jos 
nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu “per
sirgti”. Nelauk kad galvos 

-skausmas “pereitų”. Ar kad 
neuralgia, neuritis ar net reu- 

> matizmas yra tai kas tokio ku
riuos turi perkęsti. Tik dak
taras gali kovoti su tokiais 
skausmais, būt jus galit visada

pasinaudoti Bayer Aspirin p a- 
lengvinimui.

Bayer Aspirin visada yra ir 
jis visada pagelbsti. Apsipa- 
žink su jo vartojimų skaitlin- 
gumu, ir išveng daug bereika
lingų skausmų.

Koks komfortas atsikratyt
to AekllnanMo kutenimo ZflU 
gerkles. Nestebėtina, kad \Vfl 
vaikai ir suaugę mėgs- IBI 

1Į\ ta Scvera’8 Cough Bal- /M] 
sam. Mėgiami kosulio ZM| 

ĮĮąjln vaistai per 50 metų.
Rffia| Saugus, veikming:.
■■I Junti aptiekininkas

turi jų. Dviejų
* dydžių. 25

tų ir 50 centų. \wk»ū 

HSeVERa’sII 
COUGHI BALSAM

Nereikalingas 
Skausmas!

BAYEIK ASPiBUN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoacctieacidester of Salicylicacld

Geri apelsinai 
neužauga pripuola

Negi nebūna pripuolamai geras pi

GAMTA pataikauja favo
ritams. Jeigu apelsi

nas yra rūpestingai užau
gintas, rūpestingai nuskin
tas ir rūpestingai atvežtas 
pas jūsų apielinkčs groser- 
ninką, tai tas apelsinas tik

rai bus geriausias apelsinas, kokį jus tik 
galite pirkti.
Taipjau yra atlyginimas už rūpestingumą ir 
su pienu. Bowman’o Pienas susilaukia rū
pestingumo iki augščiausio laipsnio. Paim
tas tik iš geriausių melžiamų karvių, jis 
jau pačioje pradžioje yra extra geras. li
tas extra gerumias niekad nebūna praranda
mas. Bowman’o priežiūra, pridėjus dar 
pasteuriziaciją užtikrina, kad jis pasieks jus 
tiek pat riebus Smetona, tiek pat šviežias ir 
tiek pat tyras, kaip tuoj pamelžus karvę. 
Tas' nepaliaujamas rūpestingumas ir 
palaiko Bowman’o Pieną taip saldų, 
taip nepalyginamai geresnio skonio. 
Užsisakykite bonką šiandie. Pama- 
tykit patys kodėl jis yra labiausia 
mėgiamas pienas Chicagoje ir prie
miesčiuose.

D AIRY COMPANY
Telefonas 

Superior 6806

Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

BUTĖNAS BABRAVIČIUS
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA tyAINIERIŲ ORKESTRĄ

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

10” 75c '
16137F Žalia Girelė

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

16138F Kačinskas (A. Vanagaitis)
šalta Žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
I su Orkestros akompan.

16139F Oi, Skauda, Skauda 
Aš Žirgelį Balnosiu

KELETAS PAŽYTĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš MUSŲ 
PILNO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas 
su Orkestros akompan.

10” 75c
16136F Piršlybos Amerikoj 

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIER1Ų ORKESTRĄ

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

12” $1.25 
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma

Lietuviška Vėseilia, Dalis Antra
61004F Lietuviška Veseilia, Trečia palis . t

Ųįetuviška Veseilia, Ketvirtį Dąįis^ J» * ♦
Singing by A. ŠAUKEVIČIUS

10” 75c
16129F Dariau Lyseles, Valcas 

Jonelio-Polka
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Leader
16135F šokikų Polka

Naujų Metų Polka
16112F Magdės Polka 

Medžiotojo Valcas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

19” <S1 95
G1002F Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis
< JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10” 75c
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio Daina
K. MENKELIUNIUTĖ ię F. STANKŪNAS

16096F Trys Sesutės
“Valia Valužė”

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
su Orkestros akompan.

16134 F Kai Aš Buvau Jaunas
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
16133F žideli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS 

Kariška Polka
16131F Gerk, Gerk Girtuoklėli Polka 

Senos Mergos Polka
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 

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

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

Pas Draugą Julių
16085F Vanagienė Polka 

Lietuviškas Džiazas
16078F Mergutę Prigavo 

Eina Pati į Karčiamą
16071F Karvutė

Doleris
16072F Sharkey Daina 

Munšainukas
16073F Reikia Tept, Dalis I 

Reikia Tept, Dalis II
16030F Margarita (A. Vanagaitis) 

Be Nosies (A. Vanagaitis t
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16113F Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka

16119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka

Išgirskite ir įsigykite pas

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

•nori
Budrik linkę

Garsinkite Naujienose

o ne
liko

dau

vakaro tikslingu

The Hottentot

JUST K1DS Brass Buttons Versus Baby

Modelis 101, kaina su tūbomis
Kalbančios žinios

*245:22

Teikiame lengvius išmokėjimus

Telephone Boulevard 4705

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

ke t vergo vakare vėl 
per radio lietuviškų 
kurį rengė Jos. F.

Jono Galecko 
atminčiai

gražus ir aiškus balsas; galima pagauti tolimas stotis

RAMOVA
THEATRE

351 h and Halsted Streets

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

CHICAGO, ILL.

Nedėlioj ir panedėly, 
spalio 27 ir 28

dalyvaujant 
Patsy Ruth Miller 
Edward E. Horton

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

pagrabe ir man nuriedėjo viena 
kita gaili ašarėlė. » . • J •

Koks misteriškas musų gy
venimas, kokia keista lemtis, 
čia gyvas, vaikščioji, džiaugie
si, liūdi, jauti gyvenimo malo
numus ir nemalonumus, o štai, 
nežinioms, mirtis’ brūkšt ir nu
skynė gyvybę. Tuomet gailė
kis, verk, bet iš velionio šaltų 
lupų nei žodelio. Brolis sesu
tė, ar šiaip artimi žmonės nulie
jo jautrią ašarėlę, sugaudė var
pai, ir kelių minučių bėgyje, ty
lių kapų medžių šakutėms ve
jas gieda savo amžiną “Reg
uiem”.

Amžino atilsio tau Jonai.

J. BABRAVIČIŲ,! KIPRĄ PETRAUSKĄ, MIKĄ PETRAUSKA, 
BUTĖNĄ, KUDIRKĄ, SABONĮ, JUŠKĄ, MAHANOJAUS LIE
TUVIŲ ORKESTRĄ.

Liūdžiu kartu su velionio bro 
liais, metere ir vaikais.

— P. Mi-tis.

AMERIKOS LIETUVIAI RENGIA
SI KARTU SU SENA TĖVYNE 
ŠVĘST DIDŽIOJO VYTAUTO JU

BILIEJŲ.

Iš visų vardų labiausia brangių lie
tuviams, gyvenantiems tėvynėje ar 
svetur, neabejotinai garsusis Didysis 
Vytautas užima pirmą vietą

Jau sueina penki šimtai metų 
(1930 m.), kaip šis didis Vadas ap
leido pasauli, taigi pažymėjimui jo 
nuopelnų padarytų jo krašto gerovei 
ir kaip vieno iš krikščionystės pio
nierių, Amerikos lietuviai jungiasi 
kartu su senos tėvynės lietuviais 
tinkamai paminėt Didžiojo Kunigaik
ščio atmint}.

Baltiko Amerikos Unija. visuomet 
pirmoji ištiesia savo ranką įvykiuo
se, kur tik Lietuviai interesuoti, jau 
daro specialius pasiruošimus perga
bent dideli skaičių Amerikos Jungti
nių Valstybių ir Kanados lietuvių j 
seną tėvynę, kur, natūraliai, Vytau
to paminėjimas turės pilną išraišką.

• Kad kuogeriausiai nušviest Amerikos 
lietuviams 1930 metų įvykių svarbą, 
Baltiko Amerikos Linija ruošia iliu
struotą brošiūrėlę, kurioje bus trum
pai sužymėta istorinė data apimanti 
Vytauto paminėjimą ir paaiškinimai, 
kaip norintys sekančią vasarą atlan
kyt gimtinį kraštą gali tą atsiekt 
didžiausiam komforte.

ši brošiūrėlė bus įdomi ne vien 
tik ekskursantams vykstantiems 
Klaipėdon, bet ir visi keleiviai, vyk
stantys savo iniciatyva, čia ras svar
bių informacijų.

Didžiojo Vytauto jubiliejinių bro
šiūrėlių bus išspausdinta apie 50,- 
000 kopijų, kurios bus išdalintos 
veltui per Baltiko Amerikos Linijos 
agentus ir įvairias organizacijas 
esančias Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse ir Kanadoje.

Norintiems įsigyt, patartina nesi- 
vėluot, nes greitu laiku jų gali pri
trukti.

Del cirkuliarų kreipkitės išanksto 
prie bile agento ar laivų kompanijos

Stebėtinai
Groja rekordus gražiai ir aiškiai. Išgirsk musų žymiausius artis 
tus per Majestic Radio Kombinaciją:

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
“Shipmates”

choras sugieda, 
pritarimu, Lietu- 
“Mes be Vilniaus 

Sugieda ir su
groja taip puikiai, kad iškarto 
publika liko muzikos balsais ap
globta ir perkelta kur tai toli, 
toli nuo gyvenimo į malonų 
muzikos pasauli. Trio-panelės

darbui. Kada perkate — : ’  ‘ __
tik šilką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną audeklą, 
taipjau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius.

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės 

VISOSE APTIEKOSE.
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publika atsistotų, kam, žinoma, 
publika sutiko, o choras ir or
kestras išpildė liūdnu tonu virš- 
paminetą dainą.

Sekantis numeris buvo pas
kutinis ir turbut puikiausias už 
visus: “Torreador” ir operos 
“Carmen”, kurį išpildė “Biru
tės” choras, orkestrą ir solis
tas P. Jakavičiuš. Publikos sie
lą sujudino taip daug, kad ji 
triukšmingais aplodismentais 
iššaukė antru kartu sudainuot. 
Ištiesti išpildymas buvo nepa
prastas : choro ir orkestros pui
kus ir harmoningi balsai ir so
listo P. Jakavičiaus malonus di
delis baso balsas ir jo geras 
artistiškas užsilaikymas scenoj 
darė taip jaukaus įspūdžio, kad 
tiesiog jautiesi, jog sėdi 
tai puikios operos rumuos, 
Lietuvių Auditorijoj.

; Dabar lieka laukti ką 
giaus “Birutė” duos ateityje. 
Bet laukiant reikia ir rengtis ir 
kitus ragint, kad nesėdėtų na
mie ar kur kitur, bet eitų kuo 
skaitlingiausiai klausyt “Biru
tės“ surengtų vakarų. Ne vi
sai būna smagu, kuomet tokis 
puikus vakaras, tiek daug ren
gėjų ir dainininkų-kių triūso 
padėta, o svetainė nėra pilna 
publikos, čia daroma didelė 
skriauda rengėjams ir daininin- 
kams-kėms, bet dar didesnė 
skriauda daroma, iš kultūrinio 
atžvilgio, sau. žmogus, kuris 
tolinasi nuo dailės ir kultūros, 
tolinasi tuo pat ir nuo progre-

pajėgos, kaip ponia Sauris da
rė didžiausį malonumą ir sma
gumą. O už rengimą tokių pro
gramų tik galima nuoširdžiai 
sveikinti
ti, kad trigubai daugiau Radio 
jis musų tautiečiams parduo
tų, ypatingai dabar, kad lie
tuviškus programas jis rengia.

žemaitis.

/ J \ Diamond Dyes turi nuo trijų iki penkių
Į į kartų daugiau anilino, negu visi kiti da-
/ yla** štai kodėl jie priduoda spalvai tokį
\kaistumą; toki gilumą ir spalvos neblu- 
W i w .rimą; nepriduoda tos perdažymo išvaiz- 
\]\ dos; nePa(^aro bruožų af dėmių.

\/7z LTKitą kartą kai jus dažysite — pabandy- 
kitę Diamond Dyes. Tada palyginkite pa- 
sėkmės. Pamatykite kokios švelnios, skais

čios ir naujus spalvos yra. Pastebėkite kaip jos išlaikys savo 
skaistumą dėvint ^ar skalbiant. Jūsų pardavėjas sugrąžins jums 
pinigus, jei jus nesutiksite, kad Diamond Dyes yra geresni da- 
žylai.
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali “visiems tikslams” 
dažylai dėl bile kokio audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spal
vas šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio kito au
deklo. Mėlynas pakelis yra speciali dažylai vien dėl šilko ar vil
nono. Su jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš šilko 
ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionaliniam 

• — atsiminkite tai. Mėlinas pakelis nudažo

Pereito 
išgirdome 
programą. 
Budrike radio krautuvė, 3417 
So. Halsted St., per radio sto
ti WHFC (1310 kilocycles). 
Programas tęsėsi nuo 6 iki 
6:30 vai. vakaro ir, „reikia pri
pažinti, buvo vienas iš geriau
siu, nes tokios musų artistinėsSpalių 20-tą d. musų “Bi

rutė” pragydo, atidarydama 
sezono koncertą. Kad “Birutė” 
pragydo, tas turbut čikagie- 
čiam nebus didelė naujiena, nes 
“Birutė” ir birutiečiai čikagie- 
čius linksmina jau suvirš dvi
dešimt metų. Bet šiuo sezono 
atidarymu “Birutė” pasirodė, 
taip sakant, su nauju žaliu rū
tų vainiku, kuris ja labai pa
puošė, o susirinkus publika, 
kiek teko patirti, labai ją pa
mylėjo. Matote, dalykas labai 
rimtas. “Birutė”, pasirodydama 
publikai, šį sezoną pasirodė jau 
nebe viena, bet su savo pagel- 
bininke— puikia, gerokai išla
vinta orkestrą. Šita jos pagel- 
bininkė ir buvo tuo dideliu pa
puošalu, tuom žaliuoju rūtų 
vainiku, kuris sužavėjo susirin
kusią publiką. Nėra man rei
kalo sakyt kokius nors komp
limentus birutiečiams arba g. 
K. Steponavičiui, dirigentui. 
Bus tiksliau, jei aš čia paduo
siu ištisą vakaro programą, pa
gal ką galės pats skaitytojas 
spręsti apie 
ma. k 

Pirmiausia 
su orkestros 
vos himną ir 
nenurimsim“.
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so, o nutolti nuo šių dienų šuo
liais lekiančio progreso reiškia 
pasilikti užpakalyje kitų žmo
nių. O kas gi šiandieų 
stoyet paskutinis eilėje? Kiek
vienas stengiasi siektis aukš
tesnio laipsnio, bet be dailės ir 
kulturoę vargu kam vyksta pa
kilti aukščiaus. Taigi nepa
mirškit, kad eidami j “Birutės” 
suruoštus vakarus pirmiausia 
darot naudą sau, o ne kam ki
tam.—K. L.

O. Skeveriutė, ’ V. Stradomskai- 
tė, ir O. Berkiutė— sudainavo 
sekančias dainas: “Indian 
Cradle Song” ir “Vai, močiut 
motinėle”. Kaipo jaunas choro 
dainininkes reikia pasveikint ir 
palinkėt, kad lavintųsi tolinus 
da gražinus dainuot.

P-lė Paškevičiūtė, turinti 
tvirtą ir gerai išlavintą balsą, 
soprano, sudainavo: “Flower 
Song” iš operos “Faustas”. Sa
koma, kad ji pirmu kart pasi
rodė tarp lietuviškos publikos, 
ir tuo savo pirmutiniu pasiro
dymu taip puikiai užsirekorda- 
vo, kad publika ją iššaukė gar
siais aplodismentais dainuot 
dar dauginus. Antroje progra- 
mo dalyje p-lė Paškevičiūtė su
dainavo sekančias dainas: 
kas?” ir “VisUr tyla”. Po 
dainų publika da dauginus 
sužavėta ir garsiais delnų 
jimais iššaukė dainininkę 
vieną dainą sudainuoti.

Mikas Juozavitas, kurį ne 
vien čikagiečiai, bet ir daugelis 
kitų kolonijų Amerikos lietu
vių pažįstą ir gerbia kaip gerą 
pianistą, šiuo žygiu paskambi
no, pasirinkdamas vieną puikų 
kavalkėlį, solo.

Choras, orkestrą ir solistas J. 
Sersevičius sudainavo: Inter- 
mezzo iš operos “Cavalleria 
Rusticana”. šitas puikiai ir ža- 
vejančiai sudainotas ir sugro
tas dalykas publikai taip pati
ko, kad ji privertė, aplodismen
tai, gerbiamus programo pildy- 
tojus pakartoti antru atveju. 
Manau, kad čia skaitytojui ko
mentarai nereikalingi ir jis 
lengvai galės suprasti dalyko 
svarbą.

Po 10 minutų pertraukos or
kestrą sugrojo: “Oberon Over- 
turą”, kas teikė didelio smagu
mo klausytojams. Duetas pa
nelių Stradomskaitės ir O. Ske- 
veriutės “The Gypsies” ir “Nak
tis svajonėms” ,truputį silpno
kas, bet iš jaunų dainininkių 
daug ko reikalaut nedera.

Vyrų kvartetas— J. Balanda, 
P. Jakavičiuš, D. Kezis ir J. 
Sarsevičius,— sudainavo sekan
čias dainas: “Rudenėlis”, “Se- 
reneda’” ir “Mandalay”. Reikia 
pasakyt, kad nėra tai klesinis 
vyrų kvartetas, bet surinktas iš 
“Birutes” dainininkų, ir šitas 
tarsi įrodė, kad pas birutiečius 
yra gerų dainininkų sU gerais 
balsais.

Didigentas K. Steponavičius 
pranešė publikai, kad sekanti 
daina, “Op, op, Nemunlėli”, bus 
sudainuota dainininkės veliones 
Onos Pocienės atminčiai ir pa
prašė, kad velionės pagerbimui

[ROD YMAS DAZYLŲ 
yra pačiame dažyme!

Spalių 18 d. mirė Jonas Ga- 
leckas. Beširdė mirtis pakirto 
jo gyvybę nežiūrėdama į tai, 
kad gailestyje paliko moterį, 
4 dukteris, brolius: Pijušą, Vin
cą ir Stasį. Mirė Jonas dar 
jaunas, vos 43 m. Gailiuosi ve
lionio Jono ir aš su jo broliais 
motere ir vaikais kartu. Juo 
labiau, kad buvome nuo jaunų 
dienų artimai susipažinę, susi
draugavę, nes augome kartu, 
viename kaime, Sausininkuose, 
Suvalkijoj.

Nekartą senoje tėvynėje dali
nomės tais pačiais įspūdžiais, 
jautėme tą patį, gerokai aštrų 
gyvenimą/ Kartais\ir čia suei
dami apkalbėdavome praleistas 
jaunų dienų valandas. Taigi, 
netekus taip artimo žmogaus, 
jauti gailestį. Velionies Jono

Iš “Birutės” Kon 
certo.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
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džia, per savo agentūrą, vadinamą '“trečiuoju interna
cionalu”, užlaiko visas komunistų partijas ir jų laikraš
čius, ir todėl jos priverstos yra daryti tai, ką joms lie
pia jų “bosas”. Tečiaus .nuo tų partijų atsimeta vis 
daugiaus ir daugiaus žmonių, pavieniais ir ištisomis 
grupėmis, taip kad jų reikšmė, palyginant su socialis
tų partijomis, darosi vis mažesnė ir mažesnė, šįitą eigą 
dar pagreitina nuolatinės rietenos tarpe vadų, pasiliku
sių ištikimais Maskvai, ir iš to kylantys komunistų par
tijų skilimai, “valymai” ir t. t.

Kai taika Europoje bus galutinai stabilizuota ir 
didžiojo karo paliktieji keblumai bus pašalinti, tai bolše
vikiškas komunizmas Europos vakarų darbininkų judė
jime išnyks.

“KULTŪRINIO DARBO PRADŽIA KANADOS 
LIETUVIUOSE”

K. A.

Thomas Aiva Edisonas
(Pabaiga)

Samuel Edisonas
Viennoj John’o sūnūs, Samu

el, užsidėjo viešbutį. Apie Sa
muelį iki to laiko mažai kas tė
ra žinoma, išėmus tik tai, kad 
jis gimė 1804 m., o 1828 m. ap
sivedė su panele Nancy Elliott, 
aštuoniolikos metų vidurinės

Prieš keletą dienų minėjome, kad Kanados mieste 
Toronto pasirodė pirmas “Kanados Lietuvio” numeris. 
Jo leidėjai savo “Žodyje Visuomenei” sako:

“ ‘Kanados Lietuvio’ pasirodymas viešumon tai 
kultūrinio darbo pradžia Kanados lietuviuose’’. 
Šio pareiškimo teisingumu galima pilnai tikėti, nes 

“Kanados Lietuvio” leidėjai sugebėjo pagaminti tokį 
laikraštį, kuris nedarytų gėdos ir patyrusiems laikraš-1 mokyklos (high school) moky- 
tininkams. Pirmam “Kanados Lietuvio” numeryje ran-|toja. 
dame ne tik gražiai apdirbtų ir lengva, gyva kalba pa
rašytų straipsnių, bet ir vykusiai atliktų iliustracijų bei 
karikatūrų, kurias, matyt, piešė kas nors iš paties laik
raščio štabo. I

Tiesa, tai grupei žmonių, kuri • leidžia “Kanados 
Lietuvį”, stinga turto. Jie rašo ir spausdina “savo laik
rašti atliekamomis nuo darbo valandomis. Jie dar ne
turi įsitaisę spaustuvės, todėl jie vartoja vietoje raidžių 
liejamos mašinos ir preso — rašomąją mašinėlę ir šafi- 
rografą. Bet tekstas vistiek yra aiškus ir lengvai įskai
tomas. ' i j

Apie laikraščio krypsnį jo leidėjai sako taip:
“ ‘Kanados Lietuvio’ leidėjai, būdami nariais 

darbininkų klasės, griežtai smerks diktatūrą, nežiū
rint iš kur ji eitų — iš dešinės ar kairės. Nuo dik
tatūros kaipo tokios labiausia kenčia darbininkų 
klasė, todėl ‘Kanados Lietuvis’ visuomet stengsis 
savo skaitytojams apibudinti jos žalingumą.” 
Charakteringas yra da ir šitas leidėjų pareiškimas:

“Mes neesame ypatingų gabumų žmonės ir to- 
\ dėl stebuklų nepadarysim, tad ir neskelbiame tų 

stebuklingų idėjų. Musų idėja tai realybė; mes at
metame visokias iliuzijas (? “N.” Red.), imam realų 
gyvenimą tokį, koks ištikrųjų šiandien yra, ir to
kioj šviesoje patieksime savo skaitytojams.”
Paprastu laikraštiniu žargonu kalbant, šito pareiš

kimo autoriai nori pasakyti, kad jie neskelbs jokių 
“izmų”, o tik rašys apie kasdienio gyvenimo rei
kalus ir'įvykius. Žinoma, yra klaida manyt, kad tiktai 
tie dalykai esą “realybė”, o visa kita — “iliuzijos” (įsi
vaizdavimai). Realybė yra taip pat visuomenės santvar
ka (sakysime, kapitalizmas) ir visuomenės santvarkos 
kritiką bei sumanymus, kaip ją pakeisti arba pataisyti, 
vadint svajonėmis nėra teisinga.

Bet, antra vertus, geriau yra, kad žmogus kalba 
apie tą, ką žino, negu kad jisai imasi aiškinti tą, kas 
jam pačiam nesuprantama. Kas iš tokių apaštalų, pa- 

pasaulį visokių teorijų 
“socializmo”), apie ku-

sai kitokį įspūdį jis darė kūdi
kystėj. Gimė jis labai silpnu
čiu vaiku. Jis buvo savo rųšies 
nykštukas su didele galva. Del 
savo silpnumo jis negalėjo nei 
laiku pradėti mokyklą lankyti. 
Bet jo protas jau ir tuo laiku 
buvo labai gyvas ir smalsus. 
Tėvams jis tiesiog nedavė ra
mybės, vis lindo į akis su įvai
riais klausimais.

John Edisonas’ pasiliko 
Kanadoj iki pat savo mirties; o 
mirė jis būdamas 102 metų am
žiaus. Samuel Edisonas turėjo 
apleisti Kanadą ne—visai savo 
noru.

Nesėkmingus pučas
William Lyon Mackenzie, 

Kanados politikierius, buvo įsi
tikinęs, kad yra reikalingos kai 
kurios reformos'. Kadangi ge
ruoju nieko nebuvo galima pa
daryti, tai jis sumanė savo ti
kslą atsiekti jėgos pagalba. 
Bandymas nuversti leitenantą- 
gubernatorių pasibaigė pilniau
siu fiaseo. Mackenzie tuoj po 
to pučo paskruko į Ameriką. 
Nieko kito nebeliko daryti ir 
Samuel Edisonui, kuris buvo 
kartu su Mackenzie įsivėlęs j 
tą nevykusį sukilimą. Pas'ako- 
jama, kad jis 180 mylias ėjęs 
pėsčias. Per visą tą laiką jam 
netekę nei miegoti, nei valgyti, 
žinodamas gerai, kad Kanados 
valdžia konfiskuos jo nuosavy
bę Viennoj, Samuel Edisonas, 
atsidūręs Amerikoj, tuoj pra
dėjo žiūrėti tinkamos vietos ap
sigyventi. Tokią vietą jis' su
rado 1842 m. Tai buvo Milan, 
Ohio.

Keistas eksperimentas
Pasakojama, kad kartą Edi- 

sona> sumanė padaryti savo rų
šies eksperimentą. Jis pastebė
jo, kad vištos ir antys sėdi ant 
kiaušinių ir išperi mažus pauk
štukus. Sumanė ir mažiukas 
Edisonas tą pat padaryti. Vie
ną gražią dieną jis nežinia kur 
dingo. Tik po ilgo ieškojimo 
tėvai surado jį daržinėj besė
dintį ant kiaušinių krūvos. Mat, 
ir jis norėjo išperėti mažus viš- 
tukus.

Sudegino savo kaimyno daržinę
Žinoma, butų klaida manyti, 

kad Edisonas jau iš pat mažens 
pasižymėjo kuo tai nepaprastu. 
Tiesa, jis buvo gana pastabus ir 
smalsus vaikas, — bet tai vis
kas. šiaip jis mėgo žaisti ir 
krėsti visokius šposus, kaip pa
prastai daro ir visi kiti vaikai. 
Kartą jo šposas nuėjo perdaug 
toli, ir jis sudegino savo kaimy
no daržinę. Už tą prasikaltimą 
jis buvo viešai miesto aikštėj 
nuplaktas. Edisonas turėjo dar 
brolį ir seserį, bet apie juos 
mažai kas tėra žinoma. Jie, ma
tomai, mažai tepadarė įtakos jo 
kūdikystės besivystymui.

Visai kitaip jis atrodė 
laiku, kai Samuel Edisonas 
apsigyveno. Milan buvo la- 
gyvas miestukas. Atrodė,

vyzdžiui, kurie “mokina” 
(“marksizmo”, “komunizmo”, 
rias jie patys neturi jokios nuovokos! Savo pajėgų žino
jimas yra pirmutinė sąlyga, kad darbas butų sekmin- 
gas. ■

“Kanados Lietuviui” turėtų būt nebloga dirva pla
tintis, kadangi, emigrecijai iš Lietuvos augant, lietuvių 
skaičius Kanadoje nuolatos didėja. Linkime jam pasise
kimo.

MASKVOS FRONTO IRIMAS

Vokietijoje dešinieji komunistai, vadovaujami 
Brandlerio, kuris prieš keletą metų buvo komunistų 
partijos pirmininkas, nutarė bendrai veikti su socialde
mokratais “visur, kur to reikalauja bendri darbininkų 
judėjimo interesai”. Suvažiavime, kurį ši komunistų 
srove dabar laiko Weimare, dalyvauja atstovai daugiau 
kaip nuo 5,000 organizuotų narių, mokančių reguliares 
duokles. Iš to matyt, kad “brandleristai” yra, nors ne
didelė, bet susitvarkiusi partija.

Jų nutarimas dirbti bendrai tam tikruose atsitiki
muose su socialdemokratų partija dar nereiškia, kad jie 
jau visiškai butų atsižadėję bolševizmo; bet tai visgi 
yra stambus žinksnis linkui susiliejimo su socialistiniu 
judėjimu. Tokiu pat keliu, pavyzdžiui, ėjo susiartinimas 
tarpe komunistų ir socialistų Norvegijoje, iki komuniz
mas tenai beveik visiškai tapo likviduotas, išskyrus ma
žiukę partijėlę, kurią maitina ir valdo Maskva.

Didelė dauguma komunistų Vokietijoje veikiausia 
jau seniai butų sugrįžusi pas socialdemokratus, jeigu ji 
butų vadovavusi savo protu. Bet komunistų bėda yra 
ta, kad jie nėra savarankiška organizacija. Rusijos val-

Miestas Mikui
Šiandien Milan yra mažas ir 

nežymus miestukas. Nepasižy
mi jis nei pramone, nei preky
ba, 
tuo 
ten 
bai
kad laikui bėgant jis taps stam
biu grudų prekybos centru. 
Stovėjo jis prie Huron upes, 
netoli nuo Erie ežero, čia buvo 
suvežami grudai,, kuriuos pas
kui laivais veždavo į kitus mies
tus. Po truputį buvo beprade
danti vystytis laivų statymo 
pramonė. Prekyba taip pat ga
na smarkiai plėtojosi. Samuel 
Edisonas buvo pilnai patenkin
tas parinktąja vieta. Jis užsi
dėjo nedidelę dirbtuvėlę ir gana 
neblogai vertėsi.

Namai, kur gimė elektros 
burtininkas.

Tame laikotarpy j gimė Tho
mas Aiva Edisonas vasario 11 
d. 1847 m. Pirmuosius savo gy
venimo septynerius metus bu
simas elektros burtininkas pra
leido Milane. Namai, kuriuose 
jis gimė, dar ir šiandien tebėra 
gerame stovyj ir miestiečiai 
juos su pasididžiavimu rodo tu
ristams.

Kūdikystėj Edisonas buvo 
silpnos sveikatos

Dabartiniu laiku Edisonas y- 
ra tiesiog legendariškas asmuo. 
Sakoma, kad jis labai mažai te- 
miegąs. Girdi, jam pakanka 
miegoti tris keturias valandas 
per parą. Kartais jis esą dvi 
ar tris naktis ir visai be miego
apsieinąs. Tokia nepaprasta jo 
ištvermė rodo, kad jis yra ga
na tvirto sudėjimo. Tačiau vi-

Persikraustymas į nąują vietą
Gyvenimas mažame miestuke 

slinko gana sklandžiai. Bet 
staiga su Milanu pasidarė kas 
tai negerai. Nei iš šio nei iš to 
jis pradėjo smukti. Aplinkiniai 
miestai nustojo grūdus vežti. O 
tai įvyko dėl to, kad tapo pra
vesti geležinkeliai, kurie paver
žė iš Milano grudų transporta- 
ciją. Tai privedė prie to, kad 
prekyba Milane labai sumažėjo. 
Taip dalykams esant Edisonams 
prisiėjo ieškoti naujos vietos, 
kuri geriau tiktų biznio vedi
mui. Ir štai 1854 m. Samuel 
Edisonas su savo šeima persi
kraustė į Michigan valstiją, 
miestą Port Huron, kur užsidė
jo savo biznį. Kadangi miestu
kas gana smarkiai augo, tai Sa
muel Edisono biznis ėjo ir-gi 
neblogai.

Edisonas mokykloj
Port llurone Edisonas lanke 

mokyklą tik begiu trijų mene
sių. Tuo laiku jis jau buvo ge
rokai paaugęs ir tarp mažesnių 
Už save vaikų jautėsi nesma
giai. Mokėsi jis visai blogai. 
Pats jis prisipažįsta, jog mo
kykloj per visą tą laiką buvo 
paskutinis mokinys. Mokytojas 
vadino jį bukapročiu ir buvo 
įsitikinęs, kad iš jo nieko gera 
neišeis. Prie progos čia bus ne 
prošalį priminti, kad daugelis 
žymių žmonių mokyklose labai 
prastai mokėsi. Pavyzdžiui Įsa-

ac Newtonas skaitėsi labai pra
stu mokiniu. Mokytojas turėjo 
daug vargo, kol jis Newtoną iš
mokė papraščiausių aritmeti
kos taisyklių. Tuo tarpu New- 
tonas šiandien yra žinomas kai
po aukščiausios matematikos tė
vas: jis sugalvojo diferencinę ir 
integrinę skaičiuotę.

z $
Edisono motina

Edisono motina buvo gana 
apšviesta moteris. Ji gerai pa
žino tų laikų mokyklas ir buvo 
labai žemos nuomonės apie jas. 
Jos sūnūs jai atrodė nepapras
tu vaiku (taip žiuri į savo, vai
kus kiekviena motina). Moky
tojo atsinešimas ir pastabos ją 
galutinai išvedė iš kantrybės. Ji 
atsiėmė savo sūnų iš mokyklos 
ir pati pradėjo rūpintis jo švie
timu. Ir reikia pasakyti, kad 
ji gana sumaniai mokė savo sū
nų. Jis neturėjo dar nei dvyli
kos metų, o jau buvo perskai
tęs Gibbono “Decline and Fall 
of the Roman Empire”, Hume’o 
“History of England” ir dauge
lį kitų rimtų knygų. Kartu su 
motina jis buvo pradėjęs skai
tyti Newtono “Principia”. Ta
tai , vienok pasirodė persunkus 
dalykas, ir abu atkando dantis. 
Bendrai imant, Edisonas nie
kuomet, nepasižymėjo matema
tikoj ir vėliau jis visuomet tu
rėjo specialius žmones, kurie 
darė jam visus reikiamus 
skaičiavimus.

Skaitytojų Balsai

Pažinkime pažangos 
priešus

karta

mosią poniučių lenkių ir gink
luotų leitenantų (“generolų”) 
gaujai būti ištikimais lenkių 
poniučių ir leitenantų garbinto
jais.

Visi skubotai “kol karštą ge
ležį kala”, kad įsitvirtinti nesa
vose vietose!

Iš užsienių trykštanti demo
kratijos šviesa, it pavasario 
saulė, atgaivins pilietiškumą 
Lietuvos liaudyje, kaip aušri
ninkai kad atgaivino 
tautinį susipratimą.

Amerikos lietuviai 
demokratine valdžia ir
parąma saviems giminėms bus 
didžiausi lenkių poniučių ir 
ginkluotu leitenantų priešai. Is
torija duos kreditą kaipo pat
riotizmo ir 
gaivintojams 
viams, o ne 
pakalikams.
—Antanas Rutkauskas, M. 1).

lietuvių

su savo 
pinigine

ap-

Eksperimentai
Edisono palinkimas nuo 

mažens buvo ne matematika, 
bet eksperimentai. Atsitiki
mas su sėdėjimu ant kiaušinių 
parodo jo pašaukimą daryti 
visokius bandymus. Edisono 
šeimoj gyveno jaunas berniu
kas, kuris buvo savo rųšies pa
siuntinys. Vadinosi jis Michael 
Oates. Edisonas iš ko tai buvo 
girdėjęs, kad dujos gali žmogų 
iškelti į orą. Jis prikalbino 
Oates, kad tasai nurytų geroką 
kiekį Seidlitz miltelių, kurie 
žmogaus' viduriuose pagamina 
dujų. Michael į orą nepasikėlė, 
bet sirgti tai jis gerokai susir
go. Už tokį eksperimentą. Edi
sonas nuo tėvo gavo per kel
nes. Neužilgo po to jam į ran
kas pateko Parker’o “School 
Philosophy”. Tuo laiku ta kny
ga buvo plačiai vartojama mo
kyklose kaipo fizikos rankve- 
dis. Edisonas tuoj pradėjo da
ryti nurodytus knygoj eksperi
mentus.

(Bus daugiau)

pat

pilietines

Priauganti lietuvių 
Amerikoje negalės suprasti, ko
dėl ginkluoti suokalbininkai 
(dvi lenkės poniutės—Smeto
niene ir Tubelienė— keli “ųr- 
denais” papuošti savų partijų 
išdavikai, ir prisaiką sulaužęs 
Smetona) dekretais valdo Lie
tuvą. Lietuvos Konstitucijos, 
—Seimo ir žmonių
laisves gynėjų— kelias dešimtis 
sušaudė... ne rusai, ne lenkai, 
ne kas kitas, o tik ginkluoti 
leitenantai—už savus žvėriškus 
darbus —neatsakantys... lenkių 
poniučių pakalikai.

Karo stovis prieš' Lietuvos 
piliečius! Karo teismai prieš 
tuos lietuvius, kurie sau ir ki
tiems lietuviams primena, kad 
Lietuvoje negerai. Kad niekas 
Lietuvos Konstitucijos nepaišo. 
Kad visi į aukščiausias valstybi
nes vietas įsigriovę yra prisai- 
kų laužytojai ir verti “impeach- 
mento”— nusidėjėliai, net kri
minalai...

Geriausi Lietuvos laisvės gy
nėjai, kurie, vyriškumui gėdą 
darydami —padiktuotais “pra
šymais'” nuo sušaudymo išsi
gelbėjo —nūn visam, amžiui 
sunkių darbų kalėjiman įmesti; 
tokių yra arti šimto. Varnių 
trėmimo vieta visuomet pri- 
grųsta politiniais “prasikaltė
liais”. Kiekvienas lietuvis 
tuč tuojaus “prasikalsta”, jei
gu išdrįsta kam nors prabilti, 
kad Lietuvos Konstitucija nūn 
paniekinta. Iš užsienių ir iš 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
“ne legaliu” budu žmones suži
nos, kaip Lietuvos piliečius že
mina pakvaišęs leitenantų bū
rys (nūn į generolus išaukštin
tų) ir dvi lenkės dvaru inkės 
sesutės. Jiedvi nuvertė dikta
torėj vyrą, kaip pipirą, Volde
marą...’ Jiedvi prisivilios vieną 
kitą opozicijos partijų vadą— 
kaip Vileišį kad jau prisivilio
jo. žinoma, tokie “didvyriai” 
bus “ordenais” papuošti. Sidzi
kauskas (atsiprašau, jei klys
tu) ,regimai, eis Vileišio pėdo
mis prie “ordenų” laimėjimo. 
Bažnyčios galvos skubotai ap
sėda Lietuvos mokyklas ir pri

demokratijos at- 
Amerikos lietu- 

lenkių-dvarininkių

Namų Apšildymo
IK

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

MILbA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

29, 30 ir 31
Visas kalbantis paveikslas'

“Smiling Irish
Eyes”
dalyvaujant

Coleen Moore ir k.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.

Budriko Radio
Krautuvėj

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

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

M
ES

T

Sudrik, Ine
3417-21 So. Halsted Street r—

Jos. F
Phone V irgi m a. 20 5.4 

JOS EPH VILI M A C' 

,V a m u S t a t y 
c K ON TRAK TORIUS " ■ 1

Tel. Boulevard 4705
f?/ .

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

Korporacijos
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CHICAGOS 
ŽINIOS

mu. Kapitonas ir jo pagelbinili
kai yra kaltinami ryšy su skun
dais, jog gambleriai plačiai ope
ravę Filmore policijos stoties

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Graboriai Akių Gydytojai

Surado brangmenos
“Svieto vandravotojai” 

sugrąžinti tėvams

Phone Boulevard 4139 
/ A. MASALSKIS

Policijai duota žinoti, kad 
kambary vieno vidurmiesčio 
viešbučių ant lentynos randa
si graznų už $150,000, kurios 
buvo pavogtos. Policija graz
nas rado. Detektyvai buvo nu
skirti, idant sugauti ypatų, ku
ri rendavo tų kambarį. Bet 
kiamoji ypata nepasirodė.

lau-

Mire vestuvėse
mū
vės-

Leonard Verluno buvo 
zikantas turtingų žmonių

Kuomet
ilgo gy-
Verluno

tu vėse. Jisai grojo, 
linkėta jaunavedžiams 
venimo, tuo laiku 
mirė.

Alvina Micknis, 12 metų, ir 
jos brolis Petras, 10 metų, van- 
dravojo po Chicagą per tris 
savaites. šeštadienio vakare 
betgi policija sugrąžino vaikus 
tėvams, kurie gyvena 8941 
Muskegon Avė. Pasak “Tri
būne” žinios, vaikai pasiguos- 
davę praeiviams, kad jie pasi
klydę, o šie duodavę pinigų. 
Vaikus sutikusi Jackson parke 
einančius policininkė moteris, 
Alice McCarthy. Užklausiusi 
jų, kur jie eina. Kada vaikai 
negalėjo paaiškinti, tai atida
vusi juos Woodlawn policijos 
stočiai, o ši pargabenusi pas 
tėvus.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Tire 
zing.

3647

Bateriu aptarnavimas
Phone Boulevard 2854

Joseph Witolds
and Battery Service. Vulcani- 
Naujos batarSs garantuotos ant 

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

Lietuvis savininkas.

Universal Restaurant
Gardus, sveiki lie
tuviški valgiai ir 

4^ mandagus patarna
vimas.
A. A. NORKUS, sav.

750 West
31st St.

Salveišiai rinks pinigus Lietuvės Akušerės
Užmušti keturi autų 

nelaimėse
vakarą žuvo au- 
keturi 
banko
Davis, 57 metų.

vyrai. Jų 
menedže-

šeštadienio 
tų nelaimėse 
tarpe vienas 
ris, Stonewall
Užmuštų skaičiuje yra žmogus 
vardu Stanley Mikėną, 50 me
tų. Iš pavardės nužiurėtina, 
kad jis gali būti lietuvis.

Užpuolė gembleriavimo 
įstaigų

Valstyliės gynėjo policiinin- 
kai padarė kratų French Con- 
sine restorane. Užtiko kai ku
riuos svečius kortuojant, kitus 
ruletkų lošiant. Areštuoti 5 vy
rai. Kalbamas restoranas tai bu
vo užeiga turtingų žmonių.

Kiek kaštuoja valdiški 
džiabai

Valstybės gynėjo ofisas šiuo 
laiku tyrinėja skundus, kad ne
kuriu valdiški džiabai buvo 
pardavinėjami Chicagoj. Pa
sak Lavino, valstybės gynėjo 
Swansos pagelbininko, gauti 
vietą policijos kapitbno kaš- 
tuodavo $10,000; policijos lei
tenanto vieta 
cijos seržanto
daryti apkaltinimus prieš civil 
Service tarnautojus kaštuodavę 
$100; .gauti vietų policininko 
kaštuodavę nuo $100 iki $500.

3,0(10 ypatų šiandie pardavi
nės “tagus” Salveišių armijos 
naudai.

Pastaba: Maso ofisas dabar randasi 
na vietoj

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

------o------

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115 

-O-------

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
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 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589—-—■o--------

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

MRS. ANELIA K. JARUSII 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

PO

20
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tei. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų li
trų. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atsllan- 
kyklt pas mane. Mano Oilnae išegzaminavi- 
inas atidengs jūsų tikrą ligą Ir jei aš apsb 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryš. Ei
kit pas tikrą epeclaliatą, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas juma skauda, bet pats pasakya 

galutino išegzaminavlmo—kas j urna yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 no pietų.

BUTKUS
UNDEKTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161
——o------ \

S.D.LACHAVICZ

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

3265 So. Halsted St.

5

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai
Rei. 660(1 South Artestan Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

■ ■ Į ■■■ k   , . ..

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet, 
7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8208

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

GYDOh

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:88 ir nuo 7 Ud 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 8464

Res. t

DR
GY1 

Saite

Valan 
kasdie

o ---

>el. Van Bures 5858

. T. DUNDULIS
DYTOJAS IR CRIRURGAS 
296, 1579 Mihraukee Avė.

Tel. Brunswick 0624 
dos: nuo 2 iki 7:80 vak vak. 
m. Nedaliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pistų

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403
Rez.

Ofi:

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

2859 S. Leavitt St., Canal 2830
10 valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas 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 dienų

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aprietos 

CHICAGO. ILL.
Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8823 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1810 
Vak: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

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

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 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenne 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

A. A. OLE
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tek Victory 0562.

Vak 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

Miesto ofise pagal sutartį:

127 N. Dearborn St.
Rooms 928 ir 935 

Tel. Franklin 4177

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
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 susitarimų

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

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts, 
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek Hyde Park 8395

{vairus Gydytojai
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 JOHN B. BORDEN

(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams SU Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1
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 11—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolpfi 6800

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.
— ■ ........................................... ........................ —t

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 21 metai 

OFISĄ S 
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone Midway 2880

Phone Franklin 2468

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

___ _------------------------ ---------------- -- .. ... Į —4

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas 
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

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

Tek Roor.evclt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

Dr. J. A. Roth
Gydytojas-Chirurgas 

Vyrų ir moterų ligos 
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 6484 

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

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė dauffybč akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i 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

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516 
—O-------

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi 
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausai] 
prie grabų išdir

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

Canal 0084

Dr. K. NURKAITIS
Optometristas

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

Lietuviai Gydytojai
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

1646 W. 46th SL

1327 So. OiCt.

PRANEŠIMAI

PAMINĖJIMUI METINIU
M IRTI ES SUKA KT U VIU

Telefonas 
Cicero 8724

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Telefonas
Boulevard 6203

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

— Sekretorius T. Rypkevičia.

Akių Gydytojai

ii

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akiu

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiškų 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

$5,000; poli-
$1,500. Pa

Suspenduotas policijos 
kapitonas

Policijos kapitonas, seržan
tas ir keturi paprasti policinin
kai suspenduoti policijos ko- 
misionieriaus Russell’io įsaky-

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

Komisija

KAZIMIERAS NORKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 26 dieną, 10:30 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 12 
m. amžiaus, gimęs Chicagoje. 
Paliko dideliame nubudime tė
vą ir motiną, seserį Liudviką 
ir penkis brolius — Bronislovą, 
Stanislovą, Joną, Aleksą ir Jur
gį. Kūnas pašarvotas randasi 
621 W. 14 PI.

Laidotuvės įvyks spalio 30 d., 
8 vai. ryte iš namų J Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kazimiero Nor
kaus gimines, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Sesuo, Broliai 
ir Giminės.

Ląidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus, Tel. Canal 3161

STANISLOVAS W. BANES

Jau suėjo lygiai metai, kaip 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
musų mylimas vyras ir tėvas. 
Nabašninkas buvo gimęs Sept. 
7, 1890 m. Mirė Spalio 26 d., 
1929 m. Palaidotas Tautiškose 
kapinėse, Chicago, III.

Mes minėdami tavo, Stanis
lovai, metines mirties sukaktu
ves, liūdime. Tu buvai musų 
draugas, vyras ir globėjas, o 
dabar 'mes likome vieni. Ir 
tavęs daugiau nematysime, — 
kaip gaila...

Liekame didžiausiame nubu
dime

Sūnūs Marshali VV. Banes, 
moteris Duris ir Giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 26 dieną, 7:30 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Kauno 
red., Telšių ap., Gargždų mies
to. Amerikoj išgyveno 24 me
tus. Paliko dideliame nubudi
me sūnų Petfą, brolį Stanislo
vą, seserį Oną Jasinskienę ir 
gimines, o Lietuvoj motiną Ma
rijoną. Laidotuvėms rūpinasi 
buvusioji jo moteris Petronėle. 
Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks seredoj, 
spalio 30 dieną, 8 vai. ryto iš 
namu <3841 W. 66 St. į tautiš
ką bažnyčią, 35 St. ir Union 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A Kastanto Lengvi
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvęse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Brolis, Sesuo ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį.
Koplyčia

DR. A. J. KARALIUS 
* Gydytojas ir Chirurgas 

3147 S. Halsted Street
Tel. Calumet 8294 

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

A. MONTV1D, M.
1579 Milwaukee Avenue, Room 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

209 
St. 
vak.

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

Tel. Kenirood 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.

JONAS GRINCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 26 dieną, 6:30 valandą 
ryte, 1929 m , sulaukęs 37 me
tu amžiaus, gimęs Kėdainių ap., 
Krakių parap., Mumaičių kai
me. Paliko dideliame nubudi
me brolienes — Oną Žaksienę 
ir Mikaliną Žaksiėnę ir gimi
nes, Lietuvoj 4 brolius, 2 sese
ris ir švogerį. Kūnas pašarvo
tas randasi 831 W. 34 PI.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
spalio 30 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S P. Mažeika, Telefo
nas Yardfe 1138.

ERTMANAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

šeštadienį, spalio 26 dieną, 4:30 
valandą ryto,'1929 m., sulaukęs 
46 metų amžiaus, gimęs Tau
ragės' ap., šilalių parapijoj, Ju- 
caičių kaime. Paliko dideliame 
nubudime moterį Oną ir vieną 
dukterį Aleksandrą, brolį Fran- 
ciškų, daug busbrolitj, pusese- 
rių ir kitų giminių, o Lietuvoj 
du boliu ir vieną seserį. Kūnas 
pašarvotas randasi 3238 So. 
Halsted St., Padžiaus koplyčio
je-Laidotuvės įvyks utarninke, 
spalio 29 dieną, 9:30 vai. ryto 
iš koplyčios i Tautiškas kapi
nes.

Visi A. A. Petro Ertmano 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis ir 
Kiti Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Badžius, Tel. Canal 6174

Chas 
Syrewicze Co

Grabeliai. ir 
' Balzamuotojai 
1344 S. 50 Avė 

CICERO, ILL.

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastehėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedaliomis nėra skirtu 
vnlandų. Rooin 8. y 
Phone Canal 0528

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH .
8464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wall«ce Street

Dr. S. Zmuidziiias
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo "6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.
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Pirtnadierih, spalių 2$, 1929
Mf$ tikrai gėrėjomės jūsų

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pasiūlymas vertas 
dėmesio

Knygynas “Lietuva” siūlo šim* 
to knygų rinkinį tik už $7.50.

Tai sutrauka patyrimų 
žmonių, kurie studijavo, 
kad suprasti įvairiausias 
painiojo gyvenimo reiš-

Žinaiių kad dabar nebe skai
tymo gadynė. Automobiliai, po
keris ir siurpraiz. parės, o dar 
džiazas per radio, daug dau
giau turi pritarėjų. Žinau.

Vienok kalbėsiu apie knygas. 
Kas yra knyga — gera kny
ga? Tai išdėstymas, juo tvar
kiausia forma, žmogaus paty
rimų, 
tokiu 
dirbo, 
musų 
kinius.

Knyga yra šių pastangų vai
sius. Ji nėra “galutinos teisy
bės” neginčiajamas žodis. Ji 
yra greičiau pareiškimas, kad 
štai dabar musų patyrimai mo
ksluose ir meno srityse yra to
kie ir tokie. Rytoj gal jie bus 
kitokie, nes gyvenimas vietoje 
nestovi, o su juo nestovi nė 
žmonių patyrimai.

Painiame musų gyvenime 
ypatiški to ar kito žmogaus pa
tyrimai yra labai siaurus, la
bai apriboti. Kad gyventi pla
čiu, kulturišku gyvenimu, žmo
gus turi naudotis patyrimais 
kitų. Ir tuos patyrimus jisai 
gali įgyti lengviausia iš kny
gų. Knygos yra parankiausia 
žmogui priemonė kultūrintis.

Ir tociel norėtųsi atkreipti lie
tuvių dėmesį į pasiūlymą kny
gyno “Lietuva” (3210 South 
Halsted Street, Chicago, III.), 
galima sakyti, viso knygyno— 
1(M) knygų — tik už $7.50. Be 
to, už tuos pačius pusaštunto 
dolerio knygynas duos 
kalendorį 1930 metams 
sieins metams laikraštį 
gutį”, kurį leidžia p. A. 
gailis. <

šis rinkinys iš 1(M> 
(neskaitant priedo) nekaštuo
ja nė ketvirtos dalies to, kiek 
reikėtų mokėti perkant tas kny
gas kiekvieną atskirai. Patar
tina jį įsigyti. Atėjus ilgiems 
šaltos žiemos vakarams, turė
site laiko naudingai ir tikrai 
kultūriškai sunamloti liuosas 
valandas. Report.

priedo 
ir vi- 
“Mar- 
Vana-

knygų

Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai .

štai įdomi nuomone kitatau
čio apie Majestic Radio Korpo
racijos ir Lietuvių programų^. 
Ir tokią nuomonę išreiškia dau
gelis kitataučių.

“Rašau tikslu pasakyti, kad 
programas lietuvių muzikos ir 
šokių antradienio vakarą buvo 
labai malonus, ši muzika, ty- 
pinga lietuviams, turi savyje 
ypatingos jėgos pasiekti žmo
gų, ko nepajėgia musų ameri
koniški orkestrai arba šokiai ir 
populiariai dainininkai. Norė
čiau, kad mes galėtumėm gir
dėti daugiau tokių programų”... 
Mrs. A. L. Gegerheiner, EJyrla, 
Ohio.

« $ ♦
"Pavelykit man pasiųsti nuo

širdžius gerus linkėjimus Ma
jestic Radio ir rengėjams lietu
vių programų — dainų ir šokių.

Aš įvertinu aukštai puikią 
progą girdėti malonią kitos ša
lies muziką, nors nesuprantu 
dainų žodžių. Malonu klausytis 
taip puikių balsų ir nepaprastai 
aukštos išraiškos”. Miss. Ardice 
W. Reed, Neodeskia, Kansas.

♦ ♦ ♦

“Girdėjau lietuvių programą., 
ir manau, kad muzika buvo ste
bėtina”... Beulah C. Barr, Utica, 
Kansas.

♦ * ♦

Girdėjau jūsų “Lithuaian” 
(esu tikra, kad šį žodį parašiau 
klaidingai) programą tarp 8 ir

nesupratau žodžių, bet melodi- programų pereitą antradienį, 
jos buvo puikios”. Mrs. F. W. tarp 8 ir 9 valandos. Tai lietu- 
Krome, Black River Fa Ils, Wis. 

* # >!< '
“Girdėjau jūsų radio progra

mą iŠ stoties WLS antradienį... 
Taipjau girdėjau, kad siunčiate 
“Llthuanian Daily News” šių 
programų klausytojams. Mel
džiu ir man atsiųsti... Tikimės 
ateinantį antradienį girdėti tą 
programą vėl”. Mrs. F. W. 
Horman, F.razee, Minnesota. 
(Garsinta, kad siunčiama “The 
Voice of the Air”, o suprasta, 
jog “Naujienos” siunčiamos. 
Rep.).

vių valanda. Tikrai malonu gir
dėti savoji kalba per radio ir 
linksmosios polkos. Tikiuos, 
kad programai tęsis”... Mr. & 
Mrs. Frank Gedmint, Chicago, 
III.

Klausaus dideliu malonumų 
Lietuvių Programo iš stoties 
WLS šį vakarą. Priėmimas bu
vo geras. Muzika puiki. Maniau 
praleisti valandą skaitydama, 
bet negalėjau susilaikyti ne
klausius šio programo”.. Mis’s 
Elizabeth 
Kans.

Craddick, Osborne,

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
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“Klausaus lietuvių muzikos 
valandos kiekvieną antradienį 
iš stoties WLS. Norėčiau gauti 
“The Voice of the Air.” Mr. 
Walter Jankauskas, Chicago, III.

❖
“Klausau jūsų lietuvių valan

dos kiekvieną antradienio va
karą. Manau, kad programai 
yra labai geri.” Mrs. G. Wag- 
ner, Chicago, III.

* * *
“Klausomės jūsų programų 

kiekviena antradienio vakara iš 
stoties LWS. Patinka jie 
mums”. John Oleck, So. Chica- 
go, 111.

Mrs. Grace E.
Ccncord, New

♦ »

jūsų lietuvišku
vakarą”... Ruth

« ♦ *
“Klausiaus jūsų programo 

antradienio vakarą. Nors aš ne
suprantu žodžių, bet programų 
gėrėjausi”... Nathaniel Riback, 
St. Paul, Minnesota. 

« ♦ ♦
“Sveikiname stotį WLS už 

puikią lietuvių muziką ir dai
nas. Norėftumėm, kad pakarto- 
tumėt tą programą kaip galė
dami greičiau.” Mary M. Baya- 
vich, Manchester, Conn.

♦ ♦ ♦

“Man pasitaikė pagauti Lie
tuvių Valandos programas. Pa
tiko labai”...
Willey, West 
Hempshire.

♦

“Gėrėjaus 
programų šį
Stephens, St. Paul, Minn.

$ $

“Patinka lietuvių programas 
iš stoties WLS.” Martin Skun
da, West Toledo, Ohio.

$ * *

“Gėrėjaus jūsų programų 
pereitą antradienį. Patinka man 
tokios rūšies ir taip įvairus 
programai”... Chris Coertse, 
Kalamazoo, Mich.

$ $ >!<

“Jaučiu daugiau, negu sma
gumą išgirsti per orą musų 
tautos garsus... Mus pasiekia 
aidas gan gerai, išskyrus tai, 
kad kartais jie povai dingsta. 
Šiąip priėmimas* geras”... Anta
nas Sakalas, Ansonia, Connnec- 
tieut.

$ * x<

“Vos porą eilučių, kad pasa
kyti, jog mes gėrėjomės nepa
prastai lietuvių programų ant
radienio vakarą. Turime vil
ties, kad programai tęsis to
liau”. Mrs‘. S. J. Tinnish, Chica- 
go, Hl.

>Įs * *

jūsų programą ant- 
G erėj aus juo

Klausiau 
padienio vakarą, 
labai”... II. Orvis, Cleveland, O.

* * *
“Toli čia mes girdime 

puikų lietuvių koncertą. Muzi
ka patinka mums dėl jos kilmės 
ir delei to, kad ji’taip skirtinga 
nuo džiazo”... Mrs. Stephen 
Stancin, White Bear Lake, 
Minn.

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

Geriau Busite Patenkinti
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

ČIA aplaikysite veiklesni ir 
mandagesnį patarnavimą per 

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

jūsų

Educational 
Mokyklos 

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

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 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

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

REIKTA patyrusių moterų sortuo- 
ti vartotą popiera. Gera alga. Sanga- 
mon Paper Grading Co., 1449 South 
Sangamon St.

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

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

3 SM. SKURIN1S ReUiyčios setas $7.50, 
pasiniai pečiai $5, Dresoriai $5, Lovos $2, 
Daybeds $5. Kaurai $10, Aiebaksiai $5. Vir
tuves kabinetai, virtuvčs setai. Valgomojo 
kamb. setai.

GAUGER,
641 E. 61st St.. prie St. Lawrence, 
Atdara utarn.. ketv. sub. vakarais.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO 

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
naokinsitės ir dar geresnis kaip ii- 
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos. __________  _____ _____ _
FEDERAL AUTO ENGINEERING 2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair, 

j Mocjuette, 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 Staik upright pia-

i o n a a 1 nafJ $72* šimtai bargenų. Victor,J, S. RAMANCIONIS |4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.
<uvę» vedėjas Bridgepori Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS A 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

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

Tel. Victorv 7261 
-------O-------

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai visi kartu arba skyrium. Galima 
ir kambarius renduoti. Taipgi par
duodame 5 pasažierių Jewett Sedan. 

i Viskas gerame stovyje, nebrangiai. 
Greitam pardavimui. 2322 W. 72nd 
St., Tel. Republic 3464.

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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namui mažus Ir didelius, 
taipgi taisau senus. Permufinu 1 
<itą vietą ir duodu patarimus dy- 
ai Prirengiu morgičius ant namą

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Plinne Victorv 2740

PARDAVIMUI žieminis pečius dėl 
minkštų ar kietų anglių. Parduosiu 
pigiai. John King, 7013 So. Maple- 
wood Avė.

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

Automobiles

lor Kent
PASIRENDUOJA 4 kambariai, pe

čiais šildomi, naujai dekoruoti, elek
tra ir gasas, $15 Į mėnesi, 6318 So. 
Aberdeen St.

------ o-------
RENDON 4 kambarių fintas, 2-os 

lubos, garažas, pigi renetą. Gali ren
duoti vyrai arba moterys. 916 VVest 
31 st Place.

l urnished Kuom*
PASIRENDUOJA fumišiuotas kam

barys, šviesus, karštu vandeniu šildo
mas, telefonas. 4313 S. Maplewood 
Avė. Tel. Lafayette 8756.

-------O-.....-
RENOAVOJAME šviesų didelį rui

mą dėl vieno ar dviejų vaikinų. Be 
valgio. 3343 So. Union Avė., 2 lubos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

" RADIOS dStfSA / H a o i oi 
JR£/1 RADIOLAS Atuater Kent

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

VVESTSĮĮĮį?.

J?}gg!Sgisg^ForThe HOMES

4177-83 Archer Avė. 253640 West 63rd Street
Tehphone Lafayette 8171 * Telephone Hemlock 8400

I .. II. ..—iii..... .i 11 ..................... .. 11 !'............H'ĮĮgį

Girdė kitę 
Lietuvių Programą 

Per
Galingąją Examiner

KYW
Radio Stotį

293-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

Pradedant Seredoje 
Spalio 30tą dieną ligiai 9tą vai. vak. ir 
Toliaus kas vieną seredos vakarą tame pačiame laike 

per kelioliką savaičių.
Programą Finansuoja 
Dvi Didžiausios Lietuvių 

Radio ir Rakandų Krautuvės Amerikoje

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas, 
tai taisome 
•ile kada ir 
kaitliavimas 
•iausi darba

’28 Buick 5 pas. sodan ....................... ...
'26 l’aige Sedan 6 ratai ............... ........ ..

Essex Sedan ............................ ......
1927 Nash Coach special .......... ...... .
’29 Ford coupe ........................... ............
'29 Ford Roadstor ___ _______________
'28 Auburn Roadstor ..............................

MoDERMOTT MOTOR SALES CO
7136 S. Halsted St.. Trlangle 9330

$800 
$275 
$500 
$250 
$4 00 
$400
$560

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

Earms For bale
Ūkiai Pardavimui

Grei- 
stogus visokios rūšies, 
bile kur. Dykai ap-; 
. Mes atliekame ere- j 

mieste. Kedzie 8463. ;

NEREIKIA ĮMOKĖTf 
Pabudavosime ir J

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

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

—o-----
PRANEŠIMAS

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

160 AKRŲ, McHenry paviete, taip
gi priediniai 50 akrų su upeliu. Pa-)KĖTI ' i?1 priediniai 50 aki

finansuosime, Širdingai kviečiame jus pama- stebėtina.4 pirkinys.
vėliausios mados naujus

1930 “400’ Nash karus su vė
liausiais pagerinimais. Pas

i 280 AKRŲ, medžiais apaugę. Del 
investmento. 2 ežerai. Visas ūkis

j aptvertas. Kaina $35,000. $15,000 
1 cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes

Financial
Finansai-PaskoloR

’kolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė 
Tel. Lafayette 2082 

----- o-----

galim ią išrenduoti dėl jus. Rašy
kite dėl platesnių žinių. Agentai ne
silankys pas jus. NAUJIENOS, Box 
1137, 1739 So. Halsted St.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

kampinis muro bungalow, mainysiu 
j bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
’ ‘ riimsiu kaipo—y~O-------  kituose miestuose, priimsiu k

NAUJI automobiliai pardavimui už j P’rm4 imokejino^., atsisaukit pas 
Jus atmokate inažorrJs mėnesinė- didelį nupiginimą. Vėliausi modeliai. BUCAS & CO.

uis rnokestimis.
Mes taipjau nerkame morgičius 

'<eal Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marahfield Ava.

iri 2456 So. Michigan Avė 
Phone Victory 5151

4108 Ai-cher Avė.
Phone Lafayette 5107

PASKOLINSIM nuo J60 iki 5300 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

BARGENAS De Soto 1929 metų 
modelis, Sedanas, tiktai 10,000 mylių 
važinėtas, Imos klasos karas. Turiu 
parduoti iš priežasties išvažiavimo i 
kitą miestą, šaukite po 6-tos vai. 
vakare. Tel. Hemlock 0010. Bartkus 
6609 So. Campbell Avė.

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, 

į 2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
PAIEŠKAU merginos ar moteries 1425 So. Fairfield AVG. 
isivedimui nuo 25 iki 35 metu am- ..............

Personai
Asmenų Ieško

Paskolos suteikiama 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate . 

kontraktus

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

Tel. Lafayette 0455

2 AUGŠTŲ medinis namas, cotta- 
ge užpakaly, $4,900. Išmokėjimais, 
5-4 kambarių, 6318 So. Aberdeen St. 
Englewood 0601.---------O---------

JOHN Linkus paieško Martin
Derkint. Prašau atsišaukti pa- MAINOM, PERKAM 
čiam ar laišku; turiu labai svar-. 
bu reikalą.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo grojikų ] 
suoleli ir 50 rolių už $75 Ts 
lansas morgičiaus.

8213 Cottage Grove Avė.

TURIU parduoti savo $850.00 gro
jiklį pianą, suolelį, roles ir kabine
tą užf $115.00, cash arba išmokėji
mais. Jacob Hopsky, 6136 South 
Halsted St.

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

1418 No. Wood St.
Kreipkitės į Radio...sankrovą

1947 S. Halsted St.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Mali

IR PARDUODAM
’ Namus, lotus, biznius, automobilius, 
morgičius ir farmas visuose miestuo
se ir valstijose. Taipgi skolinanti pi
nigus ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių mor-

i gičių už 6 nuošimti. Apdraudžiam 
nejudinamą turtą, automobilius ir ki- 

, tus dalykus. Kiekvienam užtikrinam 
tik teisingą ir greitą patarnavimą, 
dėl to musų biznis pasididino. Su 
viršminetais reikalais kreipkitės y-

; patiŠkai arba laišką rašykit.
J. NAMON.and CO.

Mortgage Bankers and Real 
Estate Inv.

2418 W. Marquette Road,
arti Westem Avė.

, Tel. Grovehill 1038

viršminetais reikalais kreipk 
į patiŠkai arba laiško rašykit.

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

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
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, čechlškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės * kas diena nuo 10 
ryto iki 4 vai. do pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

- Rush and Ohio Sts.

iš

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

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

Saukite
MR. QUIN, 

Tel. Randolph 5981 
dėl smulkesnių žinių.

MODERNIŠKAS 5 kambarių me
dinis bungalovv ant cemento blakų, 
37’6x125 pėdų lotas, fumaso šiluma, 
ąžuolu trimuotas, $6,250.

9805 Lowe Avė. Tel. Beverly 8760




