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Ūkininku Sąjunga’ Paskelbta Bankrotu
Dr. Draugelis ir Mikšys 

Nuteisti ‘Lašinių Byloj’

Dar 4 vengrų 
tai mirė badu

Uislrija, lapkr. «! 
kad Budapešto ka 
r keturi komunis

Sovietų kariuomenė pa* 
grobė Kinų mieštą

Chicago Tribūne Press Ser
vice kablegrama iš Kauno, da- 
lota lapkričio 1 d. praneša, kad 
klerikalinė Ūkininkų Sąjunga 
tapo paskelbta bankrotu ir kad 
tos sąjungos skolos siekia 2,- 
400,000 litų [2 milionu 100 tuk
siančių litų arba, Amerikos pi
nigais, 210 tūkstančių dolerių].

Ūkininkų Sąjunga, sako Tri
būne korespondentas, yra poli
tinė organizacija. Ji gerai tar
po tol, kol Lietuvos valdžia bu
vo jos [bendrai su krikščioni
mis demokrątais] rankose. Bet 
kai valdžia ištruko iš klerika
lų rankų ir, pagaliau, kai Lie
tuves seimas lapo [Smetonos- ninkas.]

(Voldemaro] likviduotas, Ūki
ninkų Sąjunga visai suvargo. 

'Dabar tos Ūkininkių Sąjungos 
vadai, D-ras Draugelis ir F. 
Mikšys, teismo buvo rasti kal
ti dėl vagysčių.

[Draugelis ir Mikšys buvo 
du tarp dvylikos kitų asmenų, 
kaltinamų garsioje “lašinių 
skutimo” byloje, kuri dabar 
Kaune buvo karo teismo tar
doma. Fe). Mikšys yra buv. 
Seimo atstovas ir Ūkininkų Są
jungos centro pirmininkas. Dr. 
Eliz. Draugelis taip pat buv. 
Seimo narys ir kurį laiką bu
vęs Ūkininkų Sąjungos pirmi-

tai ra: /marino badu, 
Ii ta'pjau arti mirties

Vėl didžiausi 
partijos lair 
rinkimuose l

laimėjo 
tik 12, 
partijos 
vietas, o

102 vietas, prarac 
kuomet buržuazini 
bendrai laimėjo 3 
prakišo 124

m

Lašinio Skutimo Byla Kaune
LAŠINIŲ BYLOS KILIMO 

ISTORIJA
islaptingi. Tos istorijos pradžia 
i atidengė vienas mažas provin 
I vijos (Marijampolės) laikraš
tukas vardu “Šešupės Bangos”. 
Kuomet visi žinojo prasikalsta-

yra j mą darbą ir visi kaip musę su
kandę tylėjo, nes bijojo galin
gos partijos keršto, “Šešupės 
Bangos” No. 15-me savo skilty
se išspausdino štai šitokj, pu
siau satyrišką, pusiau alegoriš-

Piliečiai amerikiečiai ir pilie 
tės amerikietės! Ar jus žinok 
lašinių istoriją? Matote, 
pasaulyje visokių istorijų: pa
saulio istorija, žmonijos isto 
rija, Lietuvos istorija, Ameri
kos istorija ir 1.1. Bet kad bul 
lašinių ir dar ame ironišką, dar
net skutimo isterija, tai kąz’Tf ką skaUyw*eIj; 
ar žinot?... 
not. O

DARBINAS, Mandžurij-a, lapk. 
3. — Praneša, kad 2,009 so
vietų rusų kariuomenes, karo 
aeioplanų padedamos, pagrobė 
kinų Fučino miestą, Simgari 
upėj, ir rekvizuoja maistą.

Neramumai Varšu
voj dėl Pilsudskio 

i pasikėsinimo seime
•.už kirtimai socialistų su pitsud- 

skininkais ir i«.!icija gatvi
ne; daug sužalotų; laikraščiai 
konfiskuojami

Praloto K. Olšausko Byla
i kad Ustijanauskienę nužudo 
(tikrai pralotas Olšauskas, pas
kui nagrinėjęs motyvus, kurių 

įdėliai jis galėjęs Ustijanauskie
nę nužudyti. Svarbiausias mo
tyvas, vertęs pralotą Olšauską 
Ustijanauskienę nužudyti — tai 
nuolatinis Ustijanauskienes rei
kalavimas iš praloto Olšausko 
pinigų ir jo persekiojimas.

Pralotas Olšauskas niekaip 
negalėjęs Ustijanauskienę nusi
kratyti, neturėjęs kur nuo jos 
pabėgti. Pagaliau nuolatine bai
mė, kad savo intymius santv- 
kilis su pralotu Olšausku noiš- 

, keltų viešumon, nepadarytų 
skandalo.

Paskui p. valst. gynėjas iš- 
i visus svarbesnius 

momentus, kaltinamajam akte 
sužymėtus. Atvejų atvejais nu
rodęs praloto Olšausko vienas 
kitam prieštaraujančius paro

dymus teisme ir teismo tardy- 
du-! tojam’- 
re_ | Baigdamas valstybės gynėjas 
ali- P- Byla prašąs teismą, kad tei

sumas savo teisingą žodį tartų.
sitiki nieko bloga, prisile’džia *0 žodžio laukianti visuome- 
arti. Tokiu Ustijanauskienes | laukiąs teisingumas. Tas 
draugu tegalėjęs būti pralotas įžodis busiąs reikšmingas. lą 
Olšauskas. Ustijanauskienę ne- į teismo žodi nagrinėsiąs busi- 
sitikėjus iš jo rankų sulaukti!inas istorikas. Be to, šis teis
minį net ir tada, kai pralotas p™ sprendimas išeisiąs toli už 
Olšauskas užmetęs jai virvę ant: Lietuvos ribų.
kaklo. Pralotas Olšauskas bu-; b. valst. gynėjas kalbėjęs 
vęs ypatingas Ustijanauskienes į<laugiali kaip penkias valandas, 
draugas. Teismo posėdis baigėsi 9 v. v.

P. valst. gynėjas konstatavęs,' (Tąsa ant 4-to pusi.)

Fiktyvus

vimo faktą, p.

žmogus.
žmogystos bu- 
Valst. gynėjas

griežtai neigiąs. Tai esą neįma
noma. Pirmas dalybas: Usti- 
janauskienė su nepažįstamu 
žmogum nakties metu ne tik 
nelips kalnan, bet ir artyn jo 
neprisileis. Bijos. O jau ir ek- 
sp. daktarai sakę, kad Ustija- 
nauskienė buvus silpnos šir
dies, tai jai turėję būti svarbus 
reikalas naktieš metu, i paly
tą kalną lipti. Viena ji nega
lėjus lipti, bet esą juokinga tvir
tinti, kad ji liptų j kalną su 
nepažįstamu žmogum. Be to, 
buvę nuklausta šimtai žmonių 
ir niekas nepasakęs, kad bu-

LONDONAS, lapkr. 3.—Mie
stų rinkimuose, kurie praeitą 
penktadienį įvyko visoj Angli
joj, Darbo partija turėjo vėl 
didžiausio pasisekimo., visur su- 
mušdama buržuazineą tiek kon
servatorių tiek liberalų parti
jas.

Apie komunistus netenka nė 
kalbėti: jie nukentėjo visišką 
fiaseo.

Rinkimai įvyko trijuose šim
tuose miestų, išskiriant Londo
ną. Galutiniai duomenys, gau- 
d iš astuonių dešimčių vietų, 
parodo šitokius laimėjimus ir 
pralaimėjimus:

Burbo partija laimėjo 102 
vietas, prarado 12.

Konservatoriai laimėjo H 
vietų, prarado 66..

Liberalai 'laimėjo, 13. vietų, o 
prarado 28.

Nepriklausomieji laimėjo 10 
vielų, prarado 30.

Didžiausių laimėjimų Darbo 
partija turėjo Walthamstow’e, 
Essex’e, kame iš 36 vietų mie- 

’ sto taryboje ji paėmė 30.

(Pacific

Po 
Įvykio

uniformotų karininkų

tų Ustijanauskienę matę vaikš-1 nat’t

and Atlantic Photo]

Grafas Mirhael Karolyj, pir
as Vengrijos prezidentas, ku- 
o per ilgą laiką Amerika'atsi
ekė įsileisti. Bet šiomis' dieno- 
is Karolyj gavo leidimų at- 
rkti Į Jungtines Valstijas.

čiojant su vyrais; ji vaikščio
davo arba viena, arba su sūnu
mi, arba moterų draugystėj, ar
ba su pralotu Olšausku.

Pagaliau nužudymas. Jei 
nori nužudyti, tai šauna, 
ria, muša,, bet smaugia — 
tenybė. Smaugte smaugti ga 
ma esą tiktai draugų, .kuris ne

VARŠUVA, lapkr. 3 
praeito ketvirtadienio 
Lenku seime, Į kuri maršalas 
Pilsudskis buvo atvykęs su apie 
šimtu
ir dėl to pirmininkas atsisakė 
seimo 
voj atmosfera pasidarė labai 
nejauki.

Penktadienį, Visų šventų die
nų, kai pilsudskininkai ir apie 
2,000 socialistų atvyko ties len
kų didvyrio, Romualdo Trau- 
guto, paminklu vainikų padė
ti, kilo kivirčų dėl to, katrie 
pirmi turi vainiką padėti. Iš 
to kilo free-for-all muštynės. 
Pilsudskininkams padėjo polici

jos rezervai, puolę socialistus. 
Astuoni žmonės buvo sužalo
ti, jų tarpe du socialistų sei- 

I mo atstovai, Adam Prager ir 
Stanislav Dubois.

sesiją atidaryti, Varsų-

pono Šaulio 
savo pačiai

Matau, kad neži-į 
tikrai yra tokia isto-, 
amerikoniškų lašinių 
istorija. Taja istorija Į 
domisi

skutimo 
šiandien

Lietuva Įtempto- “šmugel-spekulianlai”. 
gyslomis tą is- į “šmugeliui reikia 

spekulianto gabumų ir užpaka- 
Amerikoje tuopl'V 'virh-1 Pečh>- ‘ Kompanijos 

•steigėjai gerai tą suprato ir šie 
1 vyrai sudarė triumviratą: Ban 
kierius von-Kalnas su pinigais, 

Į pirklys špčtzinskis su gabumais 
ir ūkininkas šposukas su 

butui{ais užpakaly susijungusių 
ninku pečiais.

(Bus daugiau)

pinigų,

(Feljeton'člis.)
Kur banguoja Kiaurupė, ten 

visa Lietuva. Į stovi miestas Mariupė. Jame 
Visi laikraščiai apie tą istori-[kadaise susitverė kompanija:
ją rašo. Visa 
mis Įdomumo 
toriją skaito.

Kai jus ten
amerikoniškus lašinius valgote 
tai jums nė motais, kad gai 
bul kokia ten lašinių istorija 
dargi lašinių skutimo istorija 
O Lietuva, matote, visokių ga
limybių šalis. Kas kitur 
tik fantazija, tik svajonė, 
juokai, tas Lietuvoje tikriau-į 
šia tikrenybė, galimybė. Taip į 
ir su ta lašinių skutimo isto j 
rija. Juokai juokais buvo, oi 
dabar tiems lašinių skutimo is
torikams tie juokai per pakau 
šį lenda. Jie už amerikoniškų1 
lašinių skutimą patraukti teis-; 
mo atsakomybėn. Juos 
ne paprastas, bet kare 
mas. O kam jie skuto tuos ame
rikoniškus lašinius! Daugiau I jinjnkai, su J. P. Morganu prie- 
žinos, kad nereik amerikonišku Į §aky, sulįkę paskolinti Ruma- 
lašinių skusti. Inijai, jos laivyno reikalams, 3

Kas skuto, kaip skuto, ko laiilionus dolerių, 
dėl skuto tuos amerikoniškus; 
lašinius, paaiškės visiems iš by-

Afganistano 
uzurpatorius Sakao 

nužudytas

ietuvos Operos artistė pabėgo 
su kitu vyru, tai p. šaulys 
nusikirto pirštų su šliubo žie-

SOStO ’r pasiuntė jai

Ant rytojaus policija plikais 
kardais ir šaujamais ginklais 
puolė skaitmeningą socialistų 
mitingą, surengtą žuvusioms 
revoliucinėse kovose prieš Ru
siją socialistams paminėti, ir jį 
išvaikė. Daugiau kaip dvide-

NAUJIENŲ” ir 
Majestic RadtoKAUNAS, lapkr. 3. [Chica-1 šimt mitingo dalyvių buvo su 

Tribūne Press Service]. •* • ■- •- ‘go _. ___  _______ .
Del to, kad ponia Marė šaulie-

1 nė, I
i Operos dainininke, prieš dveje-į 

} tą savaičių pabėgo su kitu ope-' 
ros nariu, jos vyras, šaulys,; 
sugalvojo keistą būdą jai a t-! 
k- ršyti. Pirma jis viešai skel-1 
be, kad nušausiąs abudu, ir pa- į 
bėgusią žmoną ir jos suvilio- Į 
te ją, bet draugai ji nuo to at-

i kalbino. Tada Šaulys ėmęs nu- 
Francijos kabinetas'’iki"°.1.s^.' ,pil?ll!; anl L---. J i buvo siurblius žiedas, ir pastų į

pasiuntė 
žmonai.

šaulys > . jis norįs 
dėmesį Į 
elgesį.

— žaloti, jų tarpe keturi socialis- 
■ tų atstovai seime, šešiolika po-

buvitsi Lietuvos Valstybės jieininkų taipjau buvo sužeisti.

Socialistų laikraštis 
konfiskuojamas

VARŠUVA, lapkr. 3. — Var
duvoje socialistų dienraštis Ro- 
įbctnik vakar buvo du kartu 
'konfiskuotas. Konfiskuoti taip- 

j jau buvo keturi laikraščiai 
kurte 1 Krc>kuvo.j n* du Katovicuose dėl

- I to, kad jie rašė apie Pilsud- 
’lskio su karininkais įsibriovimaii - savo neištikimai . . .t1 į seimą praeitą ketvirtadienį.

sako, kad tuo būdu j Pilsudskis tyčia norėjęs 
o 11.”t»oi nIJ xri cii Am.aniic 1 i •išprovokuoti neramu

mus seime
: VARŠUVA, lapkr. 3. — Pa- 

Traukinys užmušė 9 j J “ tva;'j,X

los nagrinėjimo eigos. Bet pia (VIocLvnu laitraoniai I kalų "ministerių pasilieka ir to- 
džia tos lašinių skutimo isto IHdSKVUh lai.UiI dBCIdl | ljau Arjs(Į,|as Briand.

tvir- 
uki-

Morganas skolina 
Rumanijos laivynui 

$3,000,000

PEŠI FA WAR, Indija, lapkr 
3. — Iš Kabulo, Afganistano 
sostines, praneša, kad 
Chano, naujojo afganų 
vo, įsakymu, nuverstas

■ uzurpatorius Basa Sakao 
nuolika kitų jo sekėjų tapo nu i 
iudyti.

valdo-
soste i

ir vie Lietuvių Valanda
teis

BUO1IA RĘSTAS, Rumanij 
! lapkr. i 
i praneša

iš dešiniųjų is
Laikraštis Lupta
Amerikos finan- daugi dagi radikalai socialįsta ’’

PARYŽIUS, lapkr. 3.

[liberalai] 46 balsais prieš 28 
atsisakė su juo bendradarbiau
ti, Andre Tardieu, pakviestas į 

, premjeru, buvo ministerių ka-' 
binelą sudarė daugiausiai iš dc j 

įšiniųjų grupių, lik užsienio rei-

atkreipti visuomenės; 
blogą savo žmonos i

Radio WLS Stoties
345 metrų—870 kilocycles

rijos, kaip ir visos istorijos 
yra neaiški ir paslaptinga, kaip 
ir visi baustinieji darbai -pa-1

grūmoja represijo 
mis lenkams

ELKHART, Ind., lapkr. 3.— 
Pasažierinis New York Central 

. Meksikos tautos katali- ; traukinys netoli nuo čia užga- 
i kų bažnyčios grąžina- įv« automobilį, sudaužė jį įši-

Šeimos narius vedęs ginkluotus karininkus j 
_  seimo rūmus praeitą ketvirta

dienį, norėdamas išprovokuoti 
riaušes ir tuo gauti preteksto 
smurtu apsidirbti su opozicija.

RYTOJ

Lapkričio 5, 1929
ORAS,

MASKVA, lapkr. 3. — Bol
ševikų spauda pradėjo aitrią 
kampaniją prieš lenkus. Mask
vos Izviestija grūmoja dagi re
presijomis prieš lenkų laikraš
tininkus sovietų Rusijoje, jei
gu lenkai ir toliau atsisakys so- 

I vietų korespondentus Varšuvo
je įsileisti į seimo posėdžius

su nedidele ir teikti jiems kilų žurnalisti- 
viduti- nių mandagumų.

mos romiečiams

č
Chicagai ir apielinkei feelera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu,
temperatūros atmaina; 
niai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūros 
tarp 42° ir 53° F.

šiandie saulė teka 6:26, lei
džiasi 4:42. Mėnuo leidžiasi 
6:47 vakaro,

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
3. — Meksikos vyriausybė iš
leido Įsakymų, kad visos baž
nyčios, kurias buvo paėmus va
dinama Tautinė Meksikos Ka
talikų Bažnyčia, butų grąžintos 
Romos kataliku bažnyčios vy
riausybei.

pūlius ir užmušė devynis juo 
važavusius asmenis, vienos šei
mos narius. Užmušti buvo John 
Flatt, jo žmona, dvi jų duk
ters, žentas I)ewey Brennan ir 
keturi dukterų vaikai.

Komunistai puolė socia
listų akademiją ir 

gavo j kailį

buvo
spauda skundžiasi
laikraščiai savo ve-1 nuo New Madrid, Mo., Missis- 
straipsniais ir kari-
užgaulioją sovietų

kad lenkų 
damaisiais 
ka t liromis 
diplomatus ir kaltinų Rusiją dėl
šnipą vinių ir kitokių nelegali- 
nių darbų Lenkijoje.

MEMPHIS, Tenn. Netoli

sippi upėj paskendo J. V. val
džios semtuvas Gamina. Vienas 
darbininkų žuvo, 39 kiti buvo 
pro šalį plaukusio garlaivio iš
gelbėti.

VARŠUVA, lapkr. 3. — Lvo
ve komunistų banda puolė so
cialistų akademiją, norėdami 
ją sunaikinti, bet už tai patys 
savo kailiu pasimokėjo. Kau
tynėse dvidešimt penki komu
nistai buvo gerokai apkulti. Fitch.

Oro pašto lakūnas žuvo 
aeroplano ugny

INDIANAPOLIS, Ind., lapkr. 
3. — Vietos Marš Hali aero
drome, jo aeroplanui nukritus 
ir užsidegus, liepsnose žuvo oro 
pašto lakūnas Charles Vermi- 
lya.

Aviatorius ir mokinys žuvo
MOUNT CLEMENS, Mich., 

lapkr. 3. —r Jų aeroplanui nu
kritus iš 1,000 pėdų aukštu
mos, netoli nuo Čia užsimušė 
pilotas Jack Ellensworth ir 
aviacijos mokinys Lawrenee

5.

BIRUTES CHORAS

ONA BIEŽIENĖ, Sopraųo

JONAS RAMANAUSKAS, Tenorai,
J. OLŠAUSKAS, Dsimdzią baritonai (Svetya) 

STEPONAVieiAUS-BYANSKO ORKESTRAS

1.

2.
3.

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

PROGRAMAS
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Grožybės Michigane
Rašo A. Vanagaitis

(Tęsinys)
Medžioklė— puikus 

bet manęs nevilioja, 
kodėl. Nuo jaunystės

dalykas, 
Nežinau 
neturiu 

patraukimo. Ot, žuvauti— ki
tas dalykas. Bet Amerikoje ne
noriu žuvauti. Koks malonu
mas žuvauti, jeigu pagautą žu
vį turi atgal į vandenį mesti. 
Perdaug—uždrausta, permaža
neimk: visur įstatymai ir pa
bauda. Medžioti vėl tas pats. 
Turi žinoti ką šauti. Ten pat 
kliubo medžioklinėj, negalima 
šaudyti stirnų (ožių), nors jų 
yra gana daug. Norint stirnų, 
reikia į kitą apskritį važiuoti, 
na, o ten nuvažiavus ir pradė
jus medžioti, visos stirnos su
bėga į šį apskritį. Visi stirnė- 
nai savo “bobas” palikę, bėga į 
Bitelę ir kitur, kur jų gyvybė 
apsaugota. Tai tau ir me
džioklė!.

Tiesą pasakius, • sutvarkyta 
labai gerai. Ir gyvulėliai, ir 
paukšteliai, ir žuvytės — turi 
apsaugą. Visose šalyse taip pa
tvarkyta, tik neprisiaikoma į- 
statymų. Lietuvoje, pamenu, 
nepaiso uždraudimo: kada nori, 
taua 
Bet... 
kuris 
tymų.

pridėčkais 
ją užvadi-

į Portačpi-

nusisuuna “sviežienukės”. 
negarbingas medžiotojas, 
negerbia medžioklės įsta

Lietuviškas Radio

Po vakarienės turėjom norą 
pasiklausyti “lietuviškos valan
dos” per radio, bet nenorėjom 
“baderiuoti” amerikonų, kurie 
klausėsi savo muzikos. Antra, 
radio nekoks, o ir mes jautė
mės kuklus svečiai. Tiek to, šį 
kartą neteko išgirsti lietuvišk. 
dainų ir muzikos.

Del lietuviškos programos, 
galiu pastebėti tą, kad perdau;, 
tų “polkų” grojama. Kalbant 
perstatytoj ams, galima griežti 
liaudies dainų melodijos, arba 
koks nors Kudirkos valsas ir 
tam panašiai. Tos “polkos” 
primena tą “polcką kultūrą”, 
kurios tiek daug Lietuvoje.

Solistai turi puikius kvoti
mus. Jų ne tik balsas’, bet ir 
dikcija aiškiai perduodama 
klausytojui. Reikia labai veng
ti “rėkimų” ir dikcijos, kuri 
itin pastebima per radio. Dau
giau laisvumo ir dainavimo, o 
ne “forsavimo”! Bet viskas yra 
“pirmiena”, todėl dovanotina 
klaidos. Ateity, be abejo vis
kas išsilygins ir jei lietuviai 
panorės, galės gražių programų 
duoti. Bloga, kad musų dainų 
literatūra yra neturtinga. Pri
rašyta daug, o pasirinkti nėra 
ko. Musų kompozitoriai užsi
ėmę rašymu “operų” bei “sim
fonijų”, o chorą ir solistus pa
lieka “Dievo valiai”. Mums rei
kia daugiau lyriškų ii- roman
tiškų dainų, ataustų liaudies 
dainų melodijomis. Tas išdidin- 
gąs “rimtumas” visai ne vietoje 
ir ne laiku. Gal būt pasenę 
kompozitoriai kad apie meilę ne
dainuoja... Jaunimas nerimsta 
be dainų, todėl pagalvokite! Ko 
gero, reikės kompozitorius “at
jauninti”, kad 
dainuotų.j.

| Portage
Trečiadienio

abi kojas iš lovos, jau 7 vai. 
ėjome pasidairyti po apielinkes 
Šaltas šiaurys vejas svilino 
mums veidą. Diena pasitaikė 
labai giedri. Apielinkė atrodė 
dykuma, apaugusi lapuočiais. 
Kada tai butą stambaus miško. 
“Wildwood Clubo” vieta—didelė 
kelmynė, bet gana didokas plo
tas iškelmuotas ir įtaisyta gol
fo laukai. Aplinkui miškai, 
ežerėliai, upeliai ir pelkės. Ir 
žvėreliams ir paukšteliams 
vietos kur “romansuoti” ir 
kus perėti.

Gana anksti, dar gulint,
girdėjome kelioliką šūvių. Pore 
medžiotojų gryžo < pusryčiam^ 
nešini 8 kurapkas. Kurapkos 
tokios kaip Lietuvoj-^-\didėlės. 
“Sulig Jurgio ir kepurė’sa-

ko lietuviai, taip ir čia: vieta 
i tuviška ir paukščiai lietuviš

ki.
Bepusry.čiaujant, dar prieš 

aštuntą, atvyko Judge H. D. 
Jewell iš Grand Rapids. Gana 
anksti jam reikėjo keltis. Visgi 
65 mylios žvyruoto kelio, žodis' 
po žodį sumetę, išsirengėm ke
lionėn. Apie 80 mylių kelio 
dar į Portage Point Inn. 
“Džiodžis” kvietė apžiūrėti jo 
“farmos”, kurios turi penkis su 
puse tūkstančio akrų. Gera far- 
ma!.. Turįs 17 ežerų, upę, daug 
miško, gražios . lygumos, bet 
mažutė dalelė dirbamos žemės. 
Tose apielinkėse nėra dirbamos 
žemės: visur smiltynai, pelkės, 
krūmokšliai ir miškai.

Atsisakę, dėl trumpo laiko, 
vykti į jo “farmą”, skubome 
pro Baldwin, per Scottville, Ma- 
nistee, į Portage Point Inn. Tt 
Portage su visais 
man nepatiko ir aš 
nau “Portačpina”.

Gerai, važiuojam
ną. Kelias toks pat žvyruotas 
ir su daugybe “eurve”... Džei, 
ulyg įpratimo, ritasi po 60 my- 

'■•.i ir daugiau. Bet neilgai.
ž’a.us už Baldwin ir 

Jranch, mes pamažu stojame. 
Gi tikėsite, netikėsite, priešais 

as.. vangus!
Di vulėliau tu mano, koks 

gražus vaizdas. Visą laiką va- 
;mvę lyguma, mes atsidūrėme 
ant aukšto kalno. Gi prieš mus 
—pakalnė su gražiausiais įvai
riaspalviais miškais. Net “ak- 
telėjom” nuo to nepaprasto re
ginio. Raudonai-geltonam fo

ne, žolių pušų plotai sudarė 
itatsigrožėjamą reginį. Tai ni
uo! Kaip ten nebūtų, bet po 
okių niūrių vaizdų, kuriuos va

kar ir šiandien teko matyti, šis 
vaizdas’ buvo tikrai didžio dal
ininko sukurtas. Mačiau Lie
tuvoj, Vokietjoj, mačiau Ame
rikoj visur ir visokių vaizdų, 
jet panašų, 'tai galiu sulyginti 
Jk su Grand Canyon (Arizona) 
Colorado upės įgriuvusių kran
tų vaizdu. Leli javas, žalias,
raudonas, geltonas ir dar kitoks 
varsų susikombinavimas mus 
privertė atsiklausti vienas kito, 
ar tai sapnas, ar realybė? Sto
vėjome keletą minučių ir grožė
jomės tuo reginiu, kurį skrodė 
platus ir vingiuotas vieškelis.

Gražus ir malonus yra pava
saris, bet dar gražesnis — ru
duo. Lygiai ir žmogus: kol

jaunas jis gražus, meilus, ma
lonus, 4)ėt tik išvaizda, o kada 
pasęsta, tada jis daug gražes
nis’ svajonių vaizduotėj. Tik 
seno, tų vaizdų mes nematome, 
nes jie jame paslėpti.

Gamta tą patį pergyvena. Iš 
pavasario, per vasarą ji semia 
grožį, auga, bręsta ir atėjus 
rudeniui — mums pasireiškia 
tuomi, kuomi ji yra. Kitados aš 
netikėdavau dailininko paveiks
lams, kuriuose jis atvaizduoja 
įvariaspalvę gamtą. Manydavau 
tą darant dėl varsų kombinuo- 
tės, bet dabar tikiu esant to
kioms’ spalvoms, kurias galima 
pavadinti gyva spalva.

Užėjus rudeniui mes tuojau 
nuliūstame ir susitraukiam kaip 
ežiai nuo šalto oro ir rugojam 
anį jo. Tikrenybėje taip netu
rėtų būti, šiltais rūbais apsi
vilkę turėtume eiti, važiuoti į 
laukus ir grožėtis rudeniu.

Klaidą darome pykdami ant 
rudens, lygiai didesnę klaidą da
rydami savo pasielgimu su sa
vo tėvais. Jaunimas pyksta ant 
tėvų, už jų pamokymus visai 
klaidingai. Reikia atminti, kad 
jaunimas gema iš tėvų, o tėvai 
atsiranda iš jaunimo. Jaunystė 
romantinga, o senatvė garbin
ga.

Pasvajojus, užviešpatavo ty
la. Keturi guminiai ratai nesi
judino. Staiga prabirbė auto
mobilius ir mes lyg išgazdinti 
,asi judinome iš vietos. Vėl į- 

prastu greitumu ritomės per 
“muziejų.” Pensiritę dar vieną 
kalnelį, išvydome lygumas, o 
’osc farmas.

vo adresus ir nurodymus kur 
jie gyvena. Man malonėkite ra
šyti ‘^Margučio” adresu (3210 
So. Halsted St., Chicago, III.).

Apie Skaudvilę farmeriai ge
rai gyvena. Žemės, matyt, yra 
geros. Daugiausiai lygumos.

* l “PortaČpiną”
Cementinį kelią pagavęs Džei

lėkė kaip viesulas. Ir nepaju
tome atskaitę 22 mailias į Ma- 
nistee. Čia ir atsivėrė gražus 
reginys miestelio, kuriame gy
vena virš 10,000 žmonių. Iš už
rašų, spėju, kad ten lenkų yra 
nemažai. Bet tegul jie savo Pu- 
laski garbina, o mes sau vą- 
žiuojam sukinedamiesi po kėr- 
tuotas gatves. Tikrai bjaurus 
kelias.

Paėmę 31 kelią, patraukėme 
dar desėt'ką mailių ir pasukę po 
kairei, išvydome didelį ežerą su 
kalnuotais ir varsuotais krantais 
Privažiavome jo krantą ir rado
me miestelį Onekamą. Lyg vėl 
lietuviškas užvadinimas: o, ne 
karnai!... Reiškia ne “prasti” 
Čia gyvena... Bet tegul sau gy
vena. Mes vykstame pas žmogų 
— prižiūrėtoją “Portačpinos” 
paimti raktus ir apžiūrėti tą re
zortą, kuris jau muisų akį užža
vėjo.

Nepaprastai gražioje vietoje, 
matėsi išsitiesęs ant kranto eže
ro tas garsusis “Portage Point 
Inn” viešbutis — rezortas. Pir
ma negu į jį nuvažiuoti, Mr. Jė- 
well mus vežė ant kalno pasi
grožėti. Vežė dėlto, kad nera
do to žmogaus su raktais.

Šunkeliais užsiritom ant auk
što kalno. Ir vėl vaizdas! Visi 
išlipome vien pasigrožėti tuo

reginiu. Priešais mus niūkso
jo pasipuošę raudonai-žaliomis 
varsomis kalnai, iš dešinės Mi- 
chigan ežeras, o iš kairės Porta- 
ge ežeras. Lygiai kaip Klaipė
doj. ' • • . .

Kalnas virš 250 pėdų aukščio. 
Krantas status. Toliau matėsi 
mažesnių kauburių supustų iš 
Michigan ežero smėlyno. Visi 
jie apaugę ąžuolais, berželiais, 
drebulėms, pušims. t Pakalnėj iš 
kairės, matėsi rezortas “Portač- 
pinas:” didelis viešbutis, bent 
trijų aukštų ir daugybė vasar
namių, kurių skaičius siekė apie 
1000 su viršum. Vasarą daug 
žmonių čia suvažiuoja praleisti 
“vakeišeną.”

šiaurys vėjas neleido ilgai 
grožėtis, nes kiaurai perpūtė 
musų liesą aprėdą. Leidomės 
atgal. Sugryžę pas tą prižiū
rėtoją, dar neradom namie ir 
be raktų vykome i rezortą. Gra
žus. vingiuotas kelias, papuoš
tas įvairiaspalviais medžiais ly
dėjo mus. Kartais įvažiuoda- 
vom tarytum į kokį gyvą urvą 
išpuoštą beržų, ąžuolų ir kito
kių lapuočių šakomis. Tarytum 
Lietuvoj per Sekmines.

šalymais matėsi puikus va
sarnamiai. Vasaroja ten daug 
žymios inteligencijos ne tik iš 
Michigan, bet ir kitų valstijų. 
Pavyzdžiu: Illinojaus Senatorius 
Mr. Glenn ten turi savo, vasar
namį.

Vingiuotas kelias išvedė į 
gražią aikštę kuri ir priklausė 
“Portačpinui.” Nustebome. Ant 
kranto ežero riogso milžiniškas 
budinkas gražiai išpuoštas ir 
šalę jo uostas laivams sustoti. 
Koks patogumas! Chicagoje įsė
dai vakare, išsimiegojai, o ry
te jau čia išlipai ir eini pusry
čiauti į “Portačpiną.”

Išvaikščiojome visą ir visur. 
Mr. Jewell mus nuvedė prie Mi
chigan ežero. Kelių minutų ėji
mas: tik per kalną. Užsikobė- 
me ant kauburo, kuris visai pa- 
našuš į Birutės kalną Palango
je. •

(Bus daugiau)

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MENESIAI DEL

' IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Skelbimai Naujienose 
•<uoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Trįs dienos kosulio yra 
jum pavojaus ženklas

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

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

ę 510^
CREOMULSION Co., Atlanta, Ga.
Atsiųsk dykai bonkutę Creomulsion 

nuo užsitęsusio kosulio po Šalčiui. 
Vardas .............................................. !

!; Gatve ................................................ 1
Miestas ..................  Valstija .......
Viena bonkutė šeimai. Rašyk aiškiai

CREOMULSION

Ar
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jie apie meilę

jai

yra 
vai-

Point Inn.
ryte, išsikėlę
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JOSEPH VILIMAS
N a m u S t a t y m Jo 

c KONTRAKTORIUS

eNEW

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE

Telephone Boulevard 4705

SOKSB^

Custer, Scotville
—čia Custer, sako Džei. 

turi skaitytojų?
—Turbut ne, atsakau.
—Gerai nepamenu, bet čia y- 

ra lietuvių ūkininkų.
Gal būt ir yra, bet mes netu

rėjome laiko teirautis. Gražios 
farmos, gerai dirbami laukai 
mus lydėjo jau gražiu, “oement 
road.” Už 4 ar 5 mailių priva
žiavome Scottville.

Skaudvile.

Tikra, lietuviška Skaudvilė, 
bet amerikoniškai užvardinta 
Scottville. Esama nemaža lietu
vių ūkininkų. Rodos turiu 
“Margučio” įskaitytojų, bet ne
turėdamas po ranka adresų, ne
galiu tvirtinti. Ten mes sustoję 
mėginom telefonų knygoje rasti 
bent vieną lietuvišką pavardę, 
bet nesuspėjome. Mus’ pasivijo 
Mr. Jewell ir su juo kartu vie
nam automobily, vykome toliau.

Kitą kartą, jeigu pasitaikys 
būti Skaudvilėj, tikrai aplanky
siu lietuvius. Bučiau dėkingas 
jeigu geri lietuviai suteiktų sa-

The Teacher of Red Gulch. By Ad Carter

I VISK to^orrovJ 
sątvrpayI
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KAINOS NUMAŽINTOS!

Model 92
S 146.00

(less tubes)
Pagerintas Majestic Super-Dy- 
nanric kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą amžių ir saugumą. Jacobe- 
an periodo dezaino. Amerikos 
riešuto kabinetas; instrumento 
panelė išklota tikru importuo
tu Australijos Lacevvood. Ran- 
kenukės gi užbaigtos tikru si
dabru.

ower Detectkm
and the New~45 Tu bes

pridedant dar išimtiną Ma- 
jestic Automatic Sensiti- 
vity Control, suteikia jums 
TYKŲ, malonų priėmimą, 
be jokio virpėjimo kaip 
ant trumpų, taip ir ant il
gų bangų.

Model 91
S116.00

(less tubes)
Pagerintas Majestic Super-Dy- 
nainic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic . 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą amžių ir saugumą. Anks
tyvo angliško dezaino. Ameri
kos riešuto kabinetas; instru
mento panelė išklota tikru im
portuotu Australijos Lacevvood. 
Rankenukės gi užbaigtos, tikru 
sidabru.
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Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

visk us programas. Prašyčiau 
siuntinėli man žurnalą “The 

■Voice of the Air”.
Bernice Alksnis, 

VVaukegan, III.
*

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

“Naujienos”, —
Pranešu “Naujienoms”, 

Lietuvių Programas 29 diena 
spalių mėnesio per radio bu
vo pagirtinas. Už tai kreditas 
tenka “Naujienų” administra
cijai, Jos. F. Budrikui ir Ma
jestic Hadio kompanijai.

Pirmas numeris buvo Stepo- 
I navičiaus—Bijansko orkestros 
išpildytas Vytauto maršas. 
Tas mums labai patiko, iues

kad

nuoširdų ačiū. Ir patarčiau vi
siems lietuviams, kurie neturi 
“Naujienų” užsirašę, tai dabar 
užsirašykite, ir turėsite darbi
ninką ir draugą pas save, ku
ris jus aplankys kasdien.

Steponas Mileika,
* Chicago, III.

8 valandą vakare ką tik pasi
baigė. Rašau, kad paprašyti, 
idant siuntinėtumėt dovaną
“The Voice of the Air”... 
Sadauskas, Chicago, III.

$ >|c »jc

Gerbiamieji,

“Gerbiamieji: Jūsų lietuvių 
programai patinka visiems. 
Sveikinimai ir linkėjimai pasek
mių”... Ganeviene Verb, Cicero,

“WLS

“Majestic Radio: Nors aš ne
turiu radio pati, vienok girdė
jau ir gėrėjaus jūsų lietuvišku 
programų”... Mary C. Whitlock, 
Urbana, III. (kur randasi didžiu- nCrėlumėm girdėti kasdien to
lis Illinois valstijos' universite- kią muziką, ir niekuomet ji ne- 
tas). nusibostų klausyti.

• * * * į Antras numeris tai Vaidylų |
“Klausėmės su smagumu ju-; choras po vadovyste Siaurio, 

sų lietuviško programo šį vaka-.Tas vyrų choras yra tikrai pa
rą”... Edna R. Gray, Urbana, girtinas ir labai gerai sutaria; 
111. be to, buvo pranešta,

i ras rengia 8 di-sną 
! koncertą. Tai ir aš 

padėkos dieną parengime, ba 
ras gali suvaidinti

#

Gerb. “Naujienos”,
Priimkite 'širdingą

žodį už tuos malonius koncer
tus, kuriuos duodate per radio mes, lietuviai, turime 
iš stoties WLS.

Tikrai malonu girdėti lielu-

kad cho- 
gruodžio 
busiu tą 

toks cho- 
gerai, ir 
remti to-

kilis vyrus.
Dabar aš tariu “Naujienoms

Gerbiamos
Jau daug

per radio, su pasiilgimu Lie
tuvių programų, ir nekartą ke
tinom pasiųsti nuo savęs gi
liausią dčkonę už. tvirtumą mu
sų programos darbuotojams. 
Bet išklausę vakarykščią mu
sų valandėlę, tikrai džiaugė
mės. Mum labiausiai patiko 
“Vaidylų ('boras”. Tad prašo
me priimti ir musų nuoširdų 
ačiū. .

A. G ličius, ir mano draugai, 
Ilammond, Ind. 

$ * *
Gerbiamoji “Naujienų” Be- 

dakcija ir programų rengėjai 
per radio, —

Tariu širdingą ačiū už taip 
gražus programas, o labiausia 
už tuos lietuviškus šokius. Taip 
ir atrodo, 
kiemo kad 
ačiū taipgi 
už malonų 
perstatymą.

“Naujienos”, — 
kartų klausomės,

mes 
mėgiame klausytis lietuvių va
landos ir norėtumėm, kad jus 
tęstumėt ją”... M. Batutis, Chi
cago, III.

yra 
lie-

* jjc Hc

Praėjusį vakarą, klausantis 
man Lietuvių Programo, Jus 
paskelbėt apie žurnalą “The 
Voice of the Air”, kurį žadėjot 
siuntinėti veltui... Programai 
labai patinka... Mrs. John J. 
Krauch, Cicero, 111.

Moterys Kenčiančios 
Pūslės Įdegimą

Jeigu veikiąs Pūslės Įdegimas ne
duodu jums miegoti, jeigu pagimdo 
deginimo ir kutenimo pojautj, Strėnų 
skaudėjimą, Kojų skaudėjimą, daro 
jus nuvargusį, nusiminusį be ūpo, 
kodėl nepabandyti Cystex 48 valandų 
bandymo ? Nenusiminkite. Gaukite 
Cystex šiandie bile kurioj aptiekoj. 
Išbandykite juos. Paniatykit patys 
kaip greit jie veikia. Pinigai bus 
sugrąžinti, jeigu jie nesuteiks grei
to pagerėjimo ir jus nebusite pilnai 
patenkinti. Pabandykite Cystex 
šiandie. Tik 60c.

------ O--.

$30.70 į New Yorką
Žemiausias vienos pusės fėras.

>:< >s :!<

“Majestic Radio: Man 
nepaprastai malonus jūsų 
tuviški programai antradienių
vakarais”... Catherine Simonai
tis, Chicago, III.

“Majestic Radio: Mums pa
tinka jūsų Lietuvių Valanda”... 
Walter Luikis, Chicago, 111.

* z ❖ *

“Gerbiamieji: Mums patinka 
šie programai. Jie tikrai 
puikus 
go, III.

4* $ #

“Gerbiamieji: Man patinka 
tie Lietuvių Programai labai, ir 
turiu vilties, kad jus. visuomet 
duosit juos”... John Lakus, Chi
cago, III.

yra
.. Pauline Sukis, Chica-

__ _ __ 8

f « •
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogau^ 
dantis yra nešvarus, tai jus no
rom s 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 iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba, Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal C o., Saint 
Lotus, U. S. A.

klausimą daug metų atgal. Jie 
Nekenksmingi. Kaip kas 
dar abejoja ar jie tikrai atlei
džia skausmą. Tas išrišta! Nes 
milionai vyrų ir moterų persi
tikrino kad atleidžia! Prašalin
ti priežastį t bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

kaip Lietuvoj ant 
šokdavom. Labai 
Antanui Zymontui 
programo numerių 
Su pagarba, 
Edvvard Merkei, 

Bockford, 111. 
* >!*•

Gerbiamoji, —
Mes klausomės Jūsų lietu

viško klausomės vi
sa šeimyna — tėvas, motina, 
aš pats ir mažasis mano bro- 
lis. Ir programai parinka mums 
labai.

M-es^ turime Majestic Badio 
jau apie porą metų, vienok per 
tą laiką niekuomet nereikėjo 
jis taisyti. Norėtųsi patarti 
pirkti Majestic Radio tiems 
žmonėms, kurie rengiasi pirk
ti, nes, nusipirkę Majestic, jie 
bus tikrai patenkinti.

F. Shardt,
Chicago, 111. 

(Laiškas rašyta anglų kalba).

25*
* •* ’

— yra tinkama
kaina mokėti

už Kerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25'

Išvengiamas
Skausmas!

“Jūsų Lietuvių Programai 
kyla puikiai (fine)”... Mrs. Hen
ry Glenhoff, Chicago, III. 

>:< »:<
“Majestic Radio: Mes klauso

mės Jūsų programo kiekvieną 
antradienio vakarą ir tikrai gė
rimės. Mes turim Majestic Ra- 
clio, iv ačiū tam, mes g'aunafne 
kalbamus radio programas ypa- 

tingai gerai ... 
Braidvvood, III.

Žmogus kuris ' nevažiuotų pusę 
mylios su sugedusiu automobi
liu, tankiai dirba protu visą 
dieną plėšiant galvą.

Toki bausmė nėra sveika nic- 
kelio nevva.mM I .Ji neišininting-n 
ir bereikalinga. Tabletas ar du 
Bayer Aspirin atleis gaivos 
skausmą kievieną syki. Dėlto 
atmink šį priimtą antidotą nuo 
skausmo, ir išvengk daug . be
reikalingo kentėjimo. Skaityk 
patikrintus nurodimus ir rasi 
daug naudingų tikslų tabletam. 
Nuo galvos skausmo; sustabdyt 
šaltį. Palengvint skaudžią ger
klę ir sumažint infekciją. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne- 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

. n.

. n.
11:00 v. r. 11:20 v.
11:13 v. r. 11:33 
8:55 v. v. 8:20 
3:50 v. v. 6:45

____  _ vagono patarnavimas.
New Yorko stotis yra patogiai prie Trans-Atlantiko laivų prieplaukos. 
Gaukit pilnas žinias Consolidated Ticket Ofisuose, ar stottyse .

C. A. ASTERLIN, A. G. P. A.,
327 South La Šalie St. Tel. Wabash 2780.

Apleidžia Chicago (La Salio St. Stotį) ...............
Apleidžia Englevvood (63rd St.) ...................................
Pribuna Cleveland .....................................................
Pribuna New Yorkan .................................................
Tiesioginiai miegamieji ir coaches. Valgomojo

v
v. r,

Aplaikyta dar penki šimtai 
laiškų su viršum (WLS stoty), 
kuriais atsiliepiama apie lietu
vių radio programas kiekvieną 
antradienio vakarą. Turinys tų 
laiškų, esmėje, yra panašus jau 
tilpusioms “Naujienose” ištrau
koms 
vietos 
duota 
lės to
syti anglų kalba 

❖ >:<
“Gerbiamieji: Klausiaus jūsų 

programo antradienio vakarą; 
programas buvo geras (fine), 
ir tikiu, kad jus tęsite šį gerą 
darbą”. John Shimkus, Chicago, 
III.

iš tu laiškų. Taip, dūliai 
stokos, žeminus bus’ pa- 
ištraukos iš mažos dale- 
glėbio laiškų. Laiškai ra-

ijc >!< :Jc

“Gerbiamieji: Mes klausomės 
Lietuvių Valandos' kiekvieną 
antradienio vakarą ir gėrimės 
ja labai. Mes vos sulaukiame 
kol ateis antradienis”... Lena 
Bayalis, Chicago, III.

« >:« ♦

“Majestic Radio: Gerbiamie
ji, Jūsų antradienio programas

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

2878 4000

2958 Labai įdomiai atrodanti sveČiuosna eiti suknelė. Galima siūdinti 
iš byle kokios vienos spalvos arba margos materijos. Sukirptos mieros 
16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2878 Graži sporto suknelė. Galima siūdinti iš byle margos arba vie
nos spolvos sunkesnes materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

2900 Lengva ir graži suknelė. Tinka byle progai. Tinka iš lengvos 
materijos. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą Ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina | 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba trasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

^NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No --------------
Mieros........... ...............  per krutinę

(Adresas)

John Kala),
* *

“Gerbiamieji: Mes' klausomės 
Lietuvių Programo kiekvieną 
antradienį. Patinka jie mums”.. 
Miss Anite Novicky, Melrose 
Park, III.

sjt »J«

“Majesitic Radio: Mes klau
somės jūsų programo iš stoties 
kiekvieną antradienio vakarą. 
Muzika pasiekia mus puikiai 
per musų 1930 Majestic Radio”. 
Mrs. Walter Challand, Sand 
wick, 111.

* >fs

“Gerbiamieji: Mes klausomės 
Jūsų programo iš stoties WLS 
kiekvieną antradienio vakarą, 
ir tikrai parinka jie mums. Pro
gramai pasiekia mus, čia, St. 
Louise,
Stanley Mastawi'th, 
Louis, 111.

žmonės abejodavo ar Bayer 
Aspirin tabletai nėra kenks
mingi. Daktarai atsakė tą

BAYER ASPIRIA
Aspirin yra trado žymė Bayer Fabriko Monoaccticacidestcr of SalieyUcacid

■ ----- f ... > . ■■ . ____________ :—c---------------- ;—;--------

Rusiškos ir Turkiškos Vanos w
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 “ ’> r'- U

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So 
gftJsted 8t» Chicago, LB.

(Miestas ir valet.)
r .... U.I. V

labai aiškiai”... Mr
East St>V. d. *

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Budriko Radio
Krautuvėj

Nedėlioj ir panedėly, 
lapkričio 3 ir 4

Visas kalbantis paveikslas

“Dark Street”
dalyvaujant

Jack Mulhull ir k.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
End of the World”

Kalbančios žinios.

For COLDS, COUGHS 
Sore tbroat, imiseular 
rbeumatie achcs & pains 

AT ALL DRUGGISTS

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This is a Famous Vivanl Sėt and In- 
cludeH faco powder. $1.00; Houge, 76e, 
TIbsug Crcam >1.00, Depllatory $1.00, 
Facial Astringent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet Water $1.25, Perfumo $2.75, Bril- 
liantlne 75c, .Skin Whltencr 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlce, $1.97 for all 
ten plcces to Introduce thls line.

Vardas

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

Bea Van 58O-5th Avenue, Ncw York

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

Jos. F

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

Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
THE

.RĘST
IN ’

RADIO

W. H. F. C. yra apmokami Jos. F. Budrik 
Korporacijos

BOSCH
RADIO

Feenamint
Liuosuotoją

Jus kramtysit
Kaip Guma 
Sdknis Tik

Mėto*

You R £vES
Night and Moming to kcep 
them. Clean, Ciear and Healthy 

Write for Free "Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Moline C o., Dept. H. S,9 E. Okio St.,Chic»go

FLIT
Užmuša muses 

uodus 
Kitus Namų 

Vabzdžius

——__ _____ ——
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Puh. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Boosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
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March 7th, 1914, at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

VĖL NUTEISTI KLERIKALŲ ŠULAI

Vos Ameriką pasiekė žinios apie praloto Olšausko 
nubaudimą sunkiųjų darbų kalėjimu už žmogžudystę, 
kaip atėjo iš Lietuvos pranešimas, jogei tapo nuteisti ir 
klerikalinės Ūkininkų Sąjungos vadai garsiojoje “laši
nių skutimo byloje”. Chicagos “Tribūne” lapkričio 1 d. 
gavo telegramą nuo savo korespondento iš Kauno, kad 
teismas pripažino kaltais dėl vagystės Ūkininkų Sąjun
gos lyderius, Dr. Draugelį ir Dr. Mikšį. Kokia jiems ta
po paskirta bausmė ir kurie kiti kaltinamieji buvo pa
smerkti kartu su Draugeliu ir Mikšiu, kolkas dar neži- 

.nia.
Apie šią antrą skandalingą Lietuvos klerikalų bylą 

buvo jau rašyta “Naujienose” pereitą šeštadienį. Tai 
yra, kaip skaitytojai jau žino, garsioji “lašinių skutimo 
byla”, kurioje buvo patraukta teismo atsakomybėn 
“dvylika apaštalų” — klerikalų Ūkininkų Sąjungos va
dų ir jų sėbrų.

Draugelis su Mikšiu, veikiausia ir dauguma kitų 
teistųjų, tapo pasmerkti už valstybės iždo apvogimą. 
Tai yra kriminalis nusikaltimas, už kurį nuteistiem- 
siems grasina kalėjimo bausmė. To negana. Valstybė 
iškėlė kaltinamiems ir civilę bylą, reikalaudama, kad jie 
atlygintų padarytus iždui nuostolius, sumoje daugiau 
kaip 200,000 litų. Jei teismas rado Ūkininkų Sąjungos 
šulus kaltais dėl valstybės apgavimo, tai jisai, be abejo
nės, turėjo pripažinti ir tai, kad jie privalo duoti jai ir 
pinigišką atlyginimą.

Bet Ūkininkų Sąjunga, kaip praneša toje pačioje 
telegramoje Chicagos “Tribūne” korespondentas, tapo 
paskelbta bankrotu, su $240,000 skolų. Taigi kas dabar 
atlygins padarytus valstybei nuostolius “lašinių skuti
mu”? Jeigu teismui tikrai rūpės, kad valstybė nenuken
tėtų, tai jisai turės užareštuoti Ūkininkų Sąjungos va
dų — Draugelio, Mikšio ir k. — privatini turtą.

LIETUVOS KLERIKALIZMO SUPUVIMAS

Lašinių byla užmušė Lietuvos Ūkininkų Sąjungą 
moraliai ir materialiai. Negana to, kad jos vadai tapo 
pripažinti vagimis, apgavusiais valstybės iždą, bet ir pa
ti Ūkininkų Sąjunga tapo paskelbta bankrotu.

Tai reiškia galą šios klerikalų organizacijos kar
jerai.

Lietuvos klerikalizmas, kaip žinoma, yra išsišako
jęs į tris politiškas organizacijas arba partijas: Krikš
čionių partiją, Lietuvos Ūkininkų Sąjungą ir Darbo Fe
deraciją. Pirmiaus jų visų trijų jėgos būdavo beveik ly
gios, nes rinkimuose į Seimą kiekviena tų organizacijų 
pravesdavo kuone tokį pat skaičių atstovų (tarp 13 ir 
15).

Bet jau 1926 m. susmuko viena šitos klerikalinės 
“traicės” dalis — Darbo Federacija. Dauguma piliečių, 
kurie balsuodavo už “federantų” kandidatus, tais me
tais nuo Federacijos atsimetė ir ji, nabagė, tik su pagel- 
ba kitų dviejų “krikščioniškų” partijų šiaip-taip išrin
ko į Seimą 7 atstovus.

Dabar sugriuvo ir antra klerikalinės trijulės parti
ja. Ūkininkų Sąjungos nusigyvenimas yra dar aršesnis, 
negu federantų. Tokios partijos, kurios vadai yra pa
smerkti kriminalėje byloje ir kuri yra viešai paskelbta 
bankrotu, žmonės ne tik daugiau nerems, bet nuo jos 
bėgs, kaip nuo “pavietrės”.

Taigi politikos lauke šiandie bepaliko dar nesugriu
vusi iš viso klerikalų bloko tik viena Krikščionių Demo
kratų Partija. Ji yra visų (kitų klerikalinių partijų mo
tina ir auklėtoja, ir todėl visa, kas atsitiko su Darbo 
Federacija ir su Ūkininkų Sąjunga, puola juoda dėmė 
ir ant jos. Bus įdomu pažiūrėti, kaip krikdemai atlai
kys tuos baisius moralius smūgius, kurie pastaruoju lai
ku ištiko jų auklėtinius ir bendradarbius?

Ir reikia pasakyti, kad Lietuvos krikščionių kan
čioms dar ne galas. Dar laukia savo bylos p. Petrulis, 
kuris klerikalų viešpatavimo laikais buvo finansų mi
nisteris ir premjeras. Jisai yra kaltinamas dėl didesnių 
suktybių su valstybės pinigais, negu Ūkininkų Sąjun
ga; bet Voldemaras jo bylos nekėlė, tik kartkartėmis 
“L. Aide” būdavo pranešama, kad jai bus “duota eiga”. 
Matyt, Voldemaras tuo budu bandė klerikalus terori
zuoti, kad jie jam nusilenktų ir paliautų jam priešinęsi.

Kai bus pašauktas į teismą ir pripažintas kaltu ir

Užsisakymo kaina:
Chicagnje — paštu:

Metams ................................ $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams .................  2.00
Dviem mėnesiam .............  1.50
Vienam mėnesiui ....................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........................ 3c
Savaitei ...................................  18c
Mėnesiui ....................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams ..................... ...... $7.00
Pusei mėtų ............................ 3.50
Trims mėnesiams .... ........ 1.75
Dviems menesiams ........ 1.25
Vienam mėnesiui .... ........ .... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ................................ $8.00
Pusei metų .................  4.00
Trims mėnesiams .................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

(Tęsinys)
Tamošiai netikėliai

Daugelis netikėjo, kad Ediso
nas išrado kalbamąją mašiną. 
Jie buvo tiesiog- įsitikinę, kad 
tai - yra prigavyste ir daugiau 
nieko. Iš skeptikų ypač tenka 
pažymėti John H. Vincent, me
todistų episkopalų vyskupą, ku
ris kartu su Lewis Miller pra
dėjo taip vadinamą “Chautau- 
qua judėjimą”. Vyskupas spe
cialiai nuvyko į Menlo Parką 
iškelti aikštėn prigavystę. Iš 
biblijos jis pradėjo kaip žirnius 
berti visokias ištraukas. Fono
grafas' žodis žodin pakartojo 
jo pasakytą kalbą. Tąsyk vys
kupas Įsitikino, jog jokios pri- 
gavystės čia nėra, nes jokis 
žmogus nebūtų galėjęs pakarto
ti jo kalbos tokiu spartumu. 
Matomai, vyskupas manė, kad 
už ta mašina kalba koks nors 
žmogus.

Juokingas atsitikimas
Edisonas tapo pakviestas į 

Washingtoną demonstruoti savo 
išradimą. Pakvietimą jis mie
lai priėmė. Su savo instrumen
tu jis nuvyko pas žurnalistę 
Mary Dodge.s Susirinko daugy
bė žmonių: senatoriai, kongres- 
manai ir šiaip aukšti valdinin
kai. Fonografą bedemonstruo- 
jant, Įvyko vienas labai juokin
gas atsitikimas. Edisonui ta
po pristatytas New Yorko se
natorius Conkling. Del kurtumo 
Edisonas jo vardo nenugirdo. 
Tuoj po to jis pasilenkė ir pra
bilo i fonografą: “Kartą buvo 
mergaitė, kuri turėjo garbaną”. 
Aplinkui esantieji žmonės pra
dėjo juoktis, o Conkling labai 
s us i kontūzijo. Mat, jis turėjo 
ilgus garbiniuotus plaukus, ir 
tuolaikiniai karikatūristai nuo
lat jį vaizduodavo su garbina 
ant kaktos. Kadangi jis' buvo 
labai jautrus tai priminimas 
garbanos jį baisiai užgavo.

Fonografo tobulėjimas
Pirmas fonografas buvo la

bai primityviškas, nors tuo lai
ku žmonės jį skaitė tiesiog ko
kiu tai stebuklingu dalyku. Pats 
Edisonas, žinoma, geriau nei 
kas kitas matė jo nedateklius. 
Todėl jis pasiryžo savo išradi
mą kiek galima labiau patobu
linti. Ir metai iš metų, ačiū 
Edisono nenuilstamam darbui, 
fonografas darėsi vis tobulesnis 
ir tobulesnis. Skirtumas- tarp 
pirmojo fonografo ir dabar pa
daromų yra tiesiog nepaparas- 
tas.

Atostogos
Dešimti metų Edisonas buvo 

užimtas visokiais išradimais. 
Per tą laikotarpį jam nebuvo 
nei kada apie atostogas pagal
voti. Bet 1878 m. liepos mė
nesyj jis visgi sumanė pasi
traukti nuo savo darbo. Kartu 
su prof. George Barker jis iš
vyko i Wyoming stebėti saulės 
užtemimą. Iš ten su buriu drau
gų jis nuvyko Į Colorado me
džioti. Tačiau rugpiučio pabai
goj jis jau vėl buvo savo la
boratorijoj.

Prof. Barkero įsAmprotavimai
Pratęs nuolat sunkiai dirbti, 

Edisonas negalėjo nurimt ir lai
ke atstogų. Su prof. Parkęru 
jis diskusavo klausimus, kurie 
lietė elektros mokslą. Profe
sorius dažnai pabrėždavo tą 
faktą, jog ateitis priklauso 
elektrai. Ateis laikas, sakė jis, 
kada elektra bus naudojama 
iliuminacijos ..tikslams. Tuo pa
čiu laiku jis ragino Edisoną pra
dėti tyrimus toj srity j. Tų zo

buvęs klerikalų ministeris pirmininkas Petrulis, tai kur 
tuomet krikdemai dės savo akis?

Taigi, kad ir Lietuvos klerikalai padėjo smetoniniu- 
kams 1926 m. gruodžio mėnesyje nuversti teisėtų kraš
to valdžią, jiems vistiek nepavyko išvengti savo likimo. 
Perdaug Lietuvos klerikalizmas yra supuvęs, ir jį nie
kas nebegali išgelbėti!

K. A.

Thomas Aiva Edisonas
džių reikšmė mums pasidarys 
aiškesnė, kai mes susipažinsi
me su tuolaikiniu elektros iš
sivystymu.

Elektros energijos šaltinis

Naudojimas elektros' švietimo 
(iliuminacijos) tikslams nebuvo 
naujas dalykas. Pradžioj devy
niolikto šimtmečio Sir Humph- 
ry Davy pagamino elektros 
švietą. Mokslininkų susirinki
me jis su 2000 elementų bate- 
reja pagamino taip vadinamą 
elektros arką. Ir per* ilgus 
metus vienatinis elektros švie
sos šaltinis buvo batereja. Tai, 
suprantamas daiktas, buvo la
bai nepraktiška. Tuo budu te
buvo galima gauti labai silpną 
elektros srovę, kuri netiko na
mų ir gatvių apšvietimui.

Magneto mašinos ir dinamo
Michael Faraday, vienas žy

miausių Anglijos mokslininkų, 
1831 m. surado būdą, kaip me
chanišką energiją paversti elekt
ros energija. Kitais žodžiais 
tariant, jis padėjo pagrindą 
magneto mašinai, kuri šiandien 
yra vartojama automobiliuose 
ir motoriniuose laivukuose. Iš 
magneto mašinos išsivystė di
namo. Dinamo mašina davė 
galimybės palyginamai pigiai 
pagaminti elektros srovę, kas 
paskatino daugiau dėmesio 
kreipti į 'taip vadinamą elektros 
arkos iliuminaciją. Nuo to lai
ko prasidėjo elektros naudoji
mas švietimo tikslams. Londo
ne pirmiausiai Įsivedė elektrą 
laikraštis “Times”.

Elektros arkos lempa
Iki 1878 m. buvo naudojama 

išimtinai elektros arkos lempa, 
kuri daugeliu atžvilgių buvo ga
na neparanki. Pirmiausiai ji 
išdavė labai nelygią, mirguliuo
jančią šviesą. Gedo ji taip pat 
gana dažnai. Bet svarbiausias 
neparankumas buvo tas, kad ji 
netiko namų apšvietimui. Rei
kėjo surasti būdą, kaip elekt
ros šviesą “padalinti”, t. y. 
kad viena elektros srovė galė
tų teikti energiją dideliam skai
čiui lempučių.

Elektros lemputės problema
Edisonas ir pasiryžo surasti 

mažą elektros lemputę, kuri bu
tų praktiška namų ir ofisų ap
švietimui. Jis, žinoma, nebuvo 
pionierius. Toj srit.yj dirbo 
daugybė mokslininkų. Buvo ži- 
nama, kad lemputėj, iš kurios 
yra ištrauktas oras, gaunama 
skaisti šviesa, kuomet perlei
džiama elektros srovė. Tačiau 
visa bėda buvo tame, kad ne
itu reta tinkamo siūlelio arba lai
dinio. Kiekvienam yra žinoma, 
kad lemputėj randasi sumaigy- 
tas plonas siūlelius, kuris yra 
būtinai reikalingas' elektros 
šviesai gauti. Kada Edisonas 
pradėjo savo eksperimentus, tai 
svarbiausis dalykas buvo su
rasti tokį siūlelį, kuris galėtų 
kaip galima ilgiau tverti. Jis 
pirmiausiai pradėjo daryti eks
perimentus su platinos viela. 
Pasirodė, jog platinos siūlelis 
toli-gražu neatsako tikslui. Rei
kėjo tad ieškoti kitokios me
džiagos.

(Bus daugau)

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Praloto K. Olšausko

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Civ. ieškovas, p. M. Sleževičius

Kaip kalbama teismo kulua
ruose, po ilgos p. prokuroro kal
bos, dvi valandas kalbėjęs civi
lis ieškovas pris. adv. p. M. Sle
ževičius.

Kuluarams nepaslaptis, kad 
p. M. Sleževičius yra didelis 
kalbėtojas, todėl dar nesibaigus 
jo kalbai, stovinti publika už 
teismo salės' durų nekantriai 
spėliojo jo kalbos turinj ir pa
sakytas mintis. O pertraukos 
metu kiekvienas p. M. Sleževi
čiaus teismo posėdy pasakytas 
žodis, kuluaruose buvo kartoja
mas bent po dešimt sykių.

Greit buvo sužinota, kad p. 
M. Sleževičius pilnai prisidėjo 
prie p. valst. gynėjo jau pa
reikštų minčių ir dideliu sąmo
ju konstatuodamas faktus bei 
jų santykiavimą ir darydamas 
iš to logiškas išvadas sustipri
nęs ne vieną teisiamojo nusi
kaltimą įrodančias aplinkybes, 
ir savo kalba p. Sleževičius pa
ryškinęs daug komplikuotų, 
gaubiamų paslaptingumu, mo
mentų.

Sako, p. M. Sleževičiaus kal
boj raudona gija ėjęs įsitikini
mas, kad baisų nusikaltimą 
Birštone tikrai esąs padaręs 
teisiamasis. P. M. Sleževičius 
maža tesistengęs ta prasme ir 
teismą Įtikinėti, nes tatai kuo 
aiškiausiai dokumentaliai įrodęs 
prokuroras.

Birštono tragedija,
— taip atpasakojama p. M. Sle
ževičiaus kalba, prasidėjus 1894 
m. Debeikiuose, Žemaitijoj ir 
Daigusis 1928 m. Birštone. J 
Debeikius pas jauną, energingą 
27 met. kunigą, atvykus links
ma, pilna •sveikatos išteklių 22 
metų mergina Stasė Danilevi
čiūtė. Ten tarp tų jaunų žmo
nių gimusi stipri meilė, stiprus 
vienas prie kito patraukimas.

Teisiamasis ( pavergęs' jos 
jausmus, jos sielą. Ir po to ve
lionė sakydavus, kad ji pralotui 
Olšauskui esanti atsidavus su 
dūšią ir kunu.

Pralotas Olšauskas esąs žmo
gus' geležinės valios, atkaklus, 
drąsus, šaltas. Jis savo tikslų 
siekiąs visai neatsižvelgdamas 
diuČių. Tokia kliūtimi vėliau 
tapus velionė Ustjanauskienė. 
Visai esą natūralu, kad pralo
tas Olšauskas ją, ir jos' sunumi 
nori nusikratyti. Pirmių pir
miausia juos reikėję laikyti kuo 
toliausiai nuo savęs. Ir štai jau
na moteris su sunumi gabena- 
na į Odesą. Bet ir tai negerai. 
Tada pralotas Olšauskas Ustja- 
nauskienę mėgina išsiųsti už
sienin. Kai tas nesiseka — ga- 
jena bent sūnų.

Po kurio laiko Usljanauskie- 
nė grižo ir vėl persekioja pra
lotą Olšauską. Jis nemoka nuo 
Ustjanauskienės persekiojimo 
pasislėpti. Tada - 
pralotas Olšauskas nori pinigais 

išsipirkti 
nuo tos bėdos, kurią jis kenčia 
persekiojamas Ustjanauskienės. 
3et ir čia nesiseka. Pralotas Ol
šauskas neįstengia pinigais už
gesinti motinos širdyje savo 
sunaus' meilę. Ir drama turėjo 
vystytis toliau.

Bet pinigus tuo tarpu regu
liariai pralotas Olšauskas mokąs 
Ustjanauskienei, nes toji kiek
vieną valandą pasirengus jam 

iškelti skandalą, iškelti teisme 
bylą ir tuo reikalu net su advo- 
kutais tariasi.

Pralotas Olšauskas teis'inasįs, 
kad jis Ustjanauskienei alimen
tų nemokėjęs, o buvęs ankščiau 
iš jos $3,000 rup. pasiskolinęs 
ir tą skolą grąžinęs su procen
tais. Tačiau tuo, — kategoriš
kai pasakęs p. M. Sleževičius,— 
jokiu budu negalima esą tikėti, 
nes pralotas' Olšauskas teismo 
metu atsivežęs iš “Saulės” vi
sus savo dokumentus ir tų do
kumentų tarpe esanti užrašų 
knygutė, kurioj esą surašyta 
visi pas jį kuomet nors depo
nuoti pinigai. Surašytos visai 
nedidelės sumos — dešimtys 
rublių — bet niekur nesą įra
šyta 'tų 3,000 rublių, kuriuos' jis 
deponavęs Ustjanauskiene^.

Baigdamas savo kalbą p. M. 
Sleževičius pasakęs, kad visuo
mene reikalaujanti teises, bet 
ta pati visuomenė reikalaujanti, 
kad kiekvienas jos narys, tai 
visuomenei nusikaltęs, butų iš
mestas iš jos tarpo...

Teismas neturįs boti nei su
tanos, nei aukštų pareigų, prieš 
Įstatymus visi turi būti lygus. 
Ir visai nepamatuotai teisiama
sis skundžiąsis, kad prieš ji 
sukilę socialistai ir lenkai. Vi
sai ne. Visi išmintingi pliečiai 
be pažiūrų skirtumo apgailes
tauja šią baisią tragediją, ta
čiau kas kaltas', tas turis būti 
ir nubaustas, nubaustas ne dėl 
pasitenkinimo, bet vardan įsta
tymų, vardan visuomenes gero
vės.

P. M. Sleževičius prašo teis
mą pralotą Olšauską kaltu pri
pažinti ir mažamečiui Ustja
nauskienės sunui Antanui iš 
praloto Olšausko priteisti 28,000 
litų.

Teisiamojo gynėjas p. A. 
Tumėnas

Spalių 10 d. praloto Olšausko 
gynėjas adv. A. Tumėnas kal
bėjo nuo 9 vai. ryto ligi 9 vai. 
vakaro.

Kaltinamojo gynėjo kalbą, 
kiek teko apie ją kuluaruose ir 
už teismo salės durų nugirsti, 
paduodame.

P. A. Tumėnas padaręs labai 
plačią savo kalbos Įžangą. Jis 
priminęs, kad prie teismo stalo 
tiek daug prikalbėta, tiek pri- 
skaityta iš rašto, kad sunku esą 
kas ir be pridėti. Tačiau tos 
sunkios pareigos jis Imąsis ir 
ginsiąs teisiamąjį.

Teisiamojo gynėjas p. Tumė
nas taip pat pradėjęs nuo De
beikių, kur jaunas kunigas, su
tikęs aistringą švelnią moteriš
ką natūrą, — kaip saką teisia
mojo kaltintojai, — pradėję ro
maną.

Dabar teismo salėj esąs per- 
kratinėjamas visas Olšausko 
gyvenimas. Jis šmąrkiai ata
kuojamas. Gynėjo pareiga tą 
ataka atmušti. P. Tumėnas ko
vai esąs pasirengęs.

Iš pradžios p. Tumėnas bijo
jęs', nedrįsęs to sunkaus darbo 
imtis. Surinkęs daug žinių, 
daug medžiagos iš praloto Ol
šausko gyvenimo, įsitikinęs, kad 
teisiamasis esąs nekaltas ir to
dėl stojęs jo ginti. Jis kalbė
siąs teisines sąmonės' susikris- 
talizavimo kryptimi.

Prie praloto Olšausko proku
roras einąs policijos pramintu 
taku. Tą taką pramynęs vyr. 
Birštono policininkas Grigana- 
vičius, kuris pirmas sustatęs 
įvykio vietoj protokolų. Tos 
krypties prisilaikant esąs susta
tytas ir kaltinamasis aktas.

Silogizmai ir premisos
Tumėnas griežtai kritikavęs 

kaltinamojo akto sustatymą. Jo 
manymu, kaltinamasis aktas tu
rįs būti sustatytas remiantis 
silogizmų forma: didžioji pre
misa, mažoji premisa ir išva
dos. šiame akte to viso nesą.

Kaltinamasis' aktas esąs per 
daug išplėstas ir jis, Tumėnas, 
eidamas teismo posčdin to akto 
išbraukęs 50 pusi, ir turinys ne
nukentėjęs.

Be to, kaltinamasis aktas esąs 
sustatytas remiantis' nugirstais 
gandais ir spėliojimais. Faktų 
esą maža. Todėl jis ir stengsią
sis Įrodyti, kad prokuroras nie
ko neįrodęs.

(Bus daugiau)

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų 
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kovų už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimų.

“L. ŽODIS” kovoju su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
jvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per me
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latviją, Riga.
Gogola iela 7a-9

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

NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedčldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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CHIOABOS
ŽINIOS

Rinkimai teisėjų 
antradieni

Antradienį, lapkričio 
įvyksta Superior teismo 
jų ir balsavimas kai kurių su
manymų išleisti bonus įvairio
mis sumomis miesto reikalams.

5 d 
teisė

Paskelbtas lokautas
Samdytojai paskelbė lokau

tų 2,500 darbininkų, dirbusių 
vadinamose Cleaning įstaigose.

Išnešė brangmenų už 
$8,000

Trys plėšikai jsibriovė Jesse 
(i. Haber apartmentan. Priver
tė Hiaberio pačia parodyti kur 
yra jos graznos. Pasiėmė graz
nų vertės $8,000, piktadariai 
pabėgo. Haber gyveno adresu 
>461 Everett avė.

Chicagos sveikata
Jeigu jūsų kūdikiui skauda ger

kle, tai jus turit nužiūrėti 
difteriją ir pašaukti daktarų

ir nenori išleisti daug pi-

“Typiškas įvykis pasitaikė 
Southsidėjc, kur maža mergai
tė, šešių melų amžiaus, galėjo 
būti išgelbėta nuo mirties (lė
liai difterijos, jeigu tėvai butų' 
norėję pasekti patarimą, duo
tų Sveikatos Departamento”, 
sako Dr. Arnold Kegel, sveika
tos komisionierius.

Daktaras, atlankęs ligonę, 
žinodamas, jog tėvai dažnai ne
paiso
nigų gydymui, patarė tėvam 
jogei 
fonu
lė jaučiasi. Jis negirdėjo iš tė
vų nieko apie mergaitę iki to 
laiko, kada jau nebebuvo jo
kios galimybės jų išgelbėti.

Daugelis žmonių, gyvenan
čių įvairiose miesto dalyse, 
mano, jog pasikartojantys dak
taro atsilankymai esu bereika
lingi ir tik kaštus sudaro be
verčiai. si Inkis žmonių jausmas 
link medicįniškos pagalbos yra 
klaidingas. Pakartosiu žodžius 
daktaro, kuris raportavo minė
tos aukščiau mergaitės ligų: 
‘Sieja apielinkėje, kur aš prak
tikuoju, pasireiškia daug pana
šaus nepaisymo. Iš dalies, be 
abejones, tatai pasireiškia (lė
liai stokos apšvietus ir supra
timo užkrečiamųjų ligų pavo
jaus, ypač tokių, kaip difteri- 
ja, skarlatina ir tymai. Dau
guma mano pacientų ir kuone 
kiekvienas šios apielinkės gy
ventojas yra ateiviai iš Slova
kijos. Gal būt, jeigu literatū
ra sveikatos klausimais butų 
patiekiama jų gimtąją kalba, 
lai tie žmonės geriau supras-

jie gali pašaukti jį telc- 
ir pranešti, kaip mergai-

vandenį, bet iM^alima priver
sti jį gerti. Atsakomybė tėvų' 
yra didele, ir 
ti, kad viena 
gojimo yra 
gydymosi.

Atsitikime 
mo, kuriuo

jie turėtų žino- 
uncija apsisau- 

verta viso svaro

Bostonas betgi seniau buvo už
draudęs rūkyti viešose vietose net ir 
vyrams. Apie 1855 m. susidarė “ru- 
kimo ratelis” Common aikštėj, kur 
vyrams leista rūkyti. Pirmoji per
gali prieš senovinį prietarą, dabar se
kė susmukimas pietavo prieš moterų 
Tukimą. Bostone ir visur kitur vis 
daugiau moterų viešai ruko Lucky 
Strikė cigaretus, nes kepinimo meto
du tapo išimtos kenksmingos medžia
gos ir dabar moterų rukimas gatvėse 
ir parkuose Bostone tapo pripažinta 
tinkamu dalyku.

Graboriai Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai [vairus Gydytojai

Phone Boulevard 4139

an- 
tin-

gerklės skaudėji- 
dažnai nusiskund

žia kūdikiai, ypač vėlyvu ru
dens laiku, žiemos metu ir iki 
pavasario, geriausia kas gali
ma padaryti, tai pašaukti tuo
jau daktarų ir persitikrinti, 
jūsų kūdikiui įskiepyta yra 
ti-toksino ir jog kūdikis yra 
karnai prižiūrimas.

Yra priemone apsaugoti jūsų 
kūdikį nuo difterijos; tai ga
lima padaryti naudojant anti
toksiną, kada kūdikis sveikas. 
Šis vaistas apsaugos kūdikį 
taip, kad jis nepagaus kalba
mos ligos. Pasiteiraukit apie 
tai pas savo gydytoja arba svei
katos departamente. Šios prie
monės naudojimas yra neskau- 
dus ir absoliučiai nepavojingas. 
Sunku žodžiais išreikšti svar
bumą šio metodo apsaugai kū
dikių nuo difterijos.
— anti 
m ingai
miestų Suvienytose Valstijose, 
ir ten, kur dauguma kūdikių 
yra jaunesni kaip 10 metų, li
ga ir mirtingumas dėl difteri
jos žymiai sumažėjo”, aiškina 
daktaras Kegel.

Medicinos mokslas yra paro
dęs kart kartėmis, kad naudo
jant toksiną — anti-toksiną dif- 
terija gali būti visiškai išnai
kinta, taip kaip raupai gali 
būti išnaikinti skiepijimu.

Toksinas 
-toksinas naudota sek- 

daugely miestelių ir

Baterių aptarnavimas
Phone Boulevard 2854

Joseph Witolds
and Battery Service. Vulcani-

Musu patarnavimas 
laidotuvSse Ir kokia
me reikale visucmat 
esti sąžininga* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų uilai- 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akiniu*. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South AfihĮ&nd Avencn 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po plet, 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200

Tire
zing. Naujos batarės garantuotos ant 

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

Lietuvis savininkas.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 

Ir Balsamuotojas
Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lam*. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago. I1L
Tel. Victory 1115

Phone Boulevard 7589
O

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite 286, 1570 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pieta

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt S t., Canal 2880

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKU

1800 So. Ashland Avė,

Phone
Hemlock 9252

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

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Baisa mao to jas
2314 W. 23rd PL 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Pranešimai iš- senovinės Puritonų 
tvirtovės, Bostono, sako, kad ten mo
terys ruko cigaretus ir gatvėse. Dp 
dėlė aikštė prie Charles River Basin 
patapo vienu modernųjų moterų “Ru
ki mo Ratelių”, kur moterys saugoja 
tradicijas Amerikos kultūros sosti
nės.

Reporteriai matė sėdinčias ant 
suolų moteris, rūkančias cigaretus ir 
studijuojančias lotinų ar graikui kal
bas besirengiant mokyklai, ar šiaip 
išėjus pabūti tyrame ore. Policistai 
jau priprato nuolatos matydami mo
teris rūkant automobiliuose.

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystSs.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

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

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti -------- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS ’
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL.
---------- o----------

VALAMDOSi

Nuo 2 iki 4:38 ir nuo 7 Ud 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po viel

Telefonas Canal 8464

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

TeL Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* Ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
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. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

1238 S. Halsted St. 
Tek Victory 408x

LABAR IR MOTERYS GALI 
RŪKYTI

JUOZAPAS KUNČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 1 dieną, 12:30 valan
dą po pietų, 1929 m., sulaukęs 
47 m. amžiaus, gimęs Telšių 
ap. ir Telšių parap. Paliko di
deliame nuliūdime gimines ir 
draugus. Laidotuvėmis rūpi
nas p. Emilija Meižienė. Kūnas 
pašarvotas randasi 4605 South 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
lapkričio 5 dieną, 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios i Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamalods 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Kunčinus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Gimines ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra 
borius Eudeikis, tel.Yards 174J

MIKODIMAS LINDŽIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 3 dieną, 6 valandą ry
to, 1929 m.3 sulaukęs 54 m. 
amžiaus,1 gimęs Kauno rėd., 
Tauragės ap., Žvingių parapi
jos, Bikavėnų kaime. Amerikoj 
išgyveno 22 metus. Buvo narys 
Liet. Tautiškos dr-jos ir Gar
sus Vardas Lietuvių dr-jos. Pa
liko dideliame nuliudime brolį 
Vincentą, brolienę Barborą 
puseserę ponią Gečienę pus
brolį Mikodimą Miller, du 
švogeriu — Kazimierą ir Joną 
Paulius, dvi švogerkas ir gi
mines, o Lietuvoje du brolius 
— Kazimierą ir Antaną ir se
serį Marijoną. Kūnas pašarvo
tas randasi 2511 W. 45 PI. "Lai
dotuvėmis rūpinasi brolis Vin
centas.

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

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

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė, Puseseres, 
Pusbrolis, švogeriai, 
ŠVogerkos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Moderniška Koplyčia Dovanai ų
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

Canal 0084

Dr. K. NURKAITIS
Optometristas

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

1646

CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

W. 46th St,

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
. Cicero 8724

Telefonas 
Boulevard 5203

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotoj as
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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

3265 So. Halsted St.

POVILAS MALAKAUSKIS 
(Matukas))

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 1 dieną, 11 valandą 
iš ryto, 1929 m., sulaukęs 69 
metų amžiaus, gimęs linkių pa
rapijoj, Trumplaukių kaime, 
Mažeikių apskr. Paliko didelia
me nuliudime du sūnūs Povilą 
ir Petrą, du broliu Juozapą ir 
Dominiką, o Lietuvoj moterį 
Uršulę, du sūnūs, Kazimierą ir 
Stanislovą ir dukterį Magdale
ną ir gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi 2320 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Lapkričio 5 dieną, 8 vai. iš ry
to iš namų j Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
Velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Povilo Malakaus
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik-^ 
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. D. Lachavicz, Phone 
Roosevelt 2515. ’

ELZBIETA BALNIONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 1 dieną, 1 valandą ry
te, 1929 m., sulaukus 21 metų 
amžiaus, gimus Baltimore, Md., 
June 27, 1908 m. Buvo draugė 
Šv. Petronėlės Draugystės ant 
Bridgeport. Paliko dideliame 
nubudime tėvelį Stanislovą Bal- 
nionį, broliuką Stanislovą, cio- 
cę Viktorią i? Joną Gaubus, dė
dę Petrą šnapštį ir šeimyną, 
ciocę Aleną ir Juozapą Monke
vičius, kitą ciocę Elzbietą ir 
Roman Kisielius, pus-seserę 
Oną Monkevičiutę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4021 
So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
lapkričio 5 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų bus nulydėta į Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A .A. Elzbietos - Balnio- 
naitės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. '

Nuliūdę liekame,
Tėvelis, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Phone 
Boulevard 4139. •

Lietuviai Gydytojai

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. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini Šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez^ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1980 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted SL 

. , . ' VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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—8:30 
Sekmadieniai* pagal susitarimą

R. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory D562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subato* vakarais.

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

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

JONAS SAMUILIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 2 dieną, 11 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 52 me
tus amžiaus, gimęs Raseinių ap. 
Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Oną, dvi dukteris — Ele
ną, žentą Joną šilinga, o Lietu
voj dvi seseris — Prancišką ir 
Monika. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4432 So. Talman Avė.

Laidotuvės Įvyks seredoj, lap
kričio 6 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris. Dukterys, Sūnūs, 
žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. Lychavičia, Tol. 
Roosevelt 2515.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir nakt|.
Koplyčia

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Chas 
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

25 Metų Patyrimo
, Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D. į OPTOMETRISTAS

ir pritaikymoEkspertas tyrimo okių 
akiniu

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

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

karo. Nedaliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0528

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 Soatto Wallaee Street

TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Dr. S. Zmuidzinas 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare. 

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar RondolpH 6800

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177 

lf ------ --  . -i ■■ . ■■ ■ -H

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 

"T A SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjt 
Room 1582 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395 

loHNRBORDEN 

(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 VVest Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-8 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 rvta. Tel. Republic 9600

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.

Re«. 660(1 South Artesian Avenve 
Phone Prnspect 6659 
Ofiso Tel. Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, 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. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midvray 2880

Dr. J. A. Roth 
Gydytojas-Chirurgas 

Vyrų ir moterų ligos
1659 W. North Avė. 

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 6484

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

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaią 

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.
------ 1 ...... ......................... -4

Phone Franklin 24M
Leonas S. Mikelonis

Advokatas 
10 So. Ia SaDc Street 
Vakarai* nųp 6 iki 9 vaL 

Phone Fzoulevard 8697 
8315 S*. Halsted Street

.. i — , . — ■■■«

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas 

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:80 iiki 5 vai. vak. ' 
Local Office: 1900 S. Union Avą.

Tęl. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. . u.J



NAUJIENOS, Chicago, iii.

Tarp Chicagos
Lietuvių j

vakarą i savaitę pašvęsti, tai vi
sai nesunkus dalykas. O jeigu 
leisime užmigti chorams vie
nam po kito, tai pamatysime, 
kad sustojo visas lietuvių ju
dėjimas. x. š.

Art. J. Olšauskas su 
kanklėmis per radio

Town of Lake
Gaisras stokyarduose; sudegė 

darbininkas

Jonas Kazlauskas, 
P. Ranela, Br.

Pušis, P. Aliu- 
A. Liutrinienė, 
K. Svagerienė,

Tik ką giyžęs iš Lietuvos 
art. J. Olšauskas padainuos 
lYzimdzių dainų per radio su 
pritarimu lietuviškų kankinti. 
Nepraleiskite antradienio vaka
ro. Klausykite per WLS stotį, 
kur programą duoda “Naujie
nos” ir J. F. Budrikas.

Art. J. Olšauskas vieši pas 
“Margučio” redaktorių komp. 
A. Vanagaitį. Apsistojo pas 
adv A. A. Oli Bevorly Hills.
1‘j Rep-

stokyarduose — Ar- 
kompanijoj — gaisrasmouro

šeštadieni padarė nemažai nuo
stolių. Gaisre, be to sudegė 
žmogus. Jo pavarde Justas Ša
linas meksikietis, 27 metų, 
gyvenęs adresu 4333 So. Wood 
st. Kai gaisras užgesyta, tai 
rado Salinasą visai sukepusį.

Salina,-, kūnas pašarvotas 
Eudeikių koplyčioje, 4605 
Hermitage avė. šiandien 
koronerio tyrinėjimas pas
deikius. Report.

PP. 
So. 
bus 
Eu-

Naujas “Margutis”
Margučio “ponas” redakto

rius pavėlino išleisti Spalių 
Margutį, šią savaitę jau bus 
parduodamas “ant standų”. 
Reikalaukite visur, kur parduo
dami lietuvių laikraščiai.

Margutis išeina 24 puslapius, 
pašvęstas Dzimdzi Drimdzi ir 
golfo turnamentui, kuris atsi
buvo Tabor Farmoj. Įdomių pa
veikslų, aprašymų, juoko ir mu
zikos rasite Marguty. Pavienis 

centų. Metams prenu- 
1 dol. Patariama kiek- 
lietuviui skaityti “Mar-

Mirė

merala 
vienam

Kazimieras šaulys, 52 m. am
žiaus, staigiai mirė Rhinelan- 
deryj, Wis. Subatoj lavonas 
tapo parvežtas į Cicero. Laido
tuvėmis rūpinasi jo sūnūs, ži
nomas Cicero biznierius (5016 
W. 16th St.).

Laidotuvės įvyks šiandien, 
lapkr. 4 d., 2 vai. po pietų. Iš 
Eudeikių koplyčios nabašnin- 
kas bus išlydėtas į Tautiškas 
kapines.

nčjime spalių mėn. 9 d., Lietu
vių Auditorijoje, aukojo:

Po $1: Jonas Bardauskas, 
Alex Dabulskis, Br. Bernotai- 
tienė, Bronius Janulis, K. Ka- 
zanauskas,
Pranas Tūbelis, 
žungaila, Ant. 
kas', F. Kupris, 
S. Paškevičius,
A. Kungiutė, M. Bučiunas, A. 
Kalėda, J. Jančius, P. Baleckie- 
nė, J. Laučiškis, O. Laučiškiene, 
J. Ališauskas, V. Stulpinas, J. 
Salickas, G. Stungis, Y. Matu
laitis, F. Naikelis, P. Mockienė, 
A. Viščiulienė, P. Kanetkienė, 
A. Rentauskas, P. l’dekas, Dr. 
Rutkauskas, A. Grabauskas, M. 
žilvitis, M. Aleksiunas, A. Nag- 
lys, G. Bradunas, J. Kaminskas, 
A. Lalis, P. Petraitienė, A. Bač- 
kys, M. Misevičia, S. Valančius, 
N. N., Dr. Naikelis, S. Šimkus, 
M. G. Valaskas, A. Kalvaitis.

Kartu su .smulkiomis auko
mis, bendrai surinkta $75.78.

Aukos’ bus pasiųstos Vilniaus 
lietuvių kulturiniems reikalams 
— Vilniaus Liet. Kultūros 
Dr-jai.

Kaip aukotojams, taip ir vi
siems dalyvavusiems Vilniaus 
Dienos paminėjime, taipjau kal
bėtojams, dainininkams, “Biru
tės” Chorui ir visiems to pami
nėjimo dalyviams tariame nuo
širdų ačiū. —K* Baronas, 

V. V. K-to ižd.

preiš Anthony ir Mrs. Anthony 
Sintich, bylos No. 507833, Su- 
perior ertą byla dėl $10,000.

Auna Daroczius prieš Joseph 
Daroczius, bylos No. 507838, 
Superior crt., divorsas.

John Edward Rudenski prieš 
R. E. Morriss, bylos No. 507- 
938, Superior crt., byla dėl $3,- 
477.

George F. Malthęvvs' prieš 
Maryanna ir Joseph Wiczus, 
Harry L. Shlaes ir kitus, by
los No. 507971, Superior crt., 
byla dėl $2,000.

PRANEŠIMAI
Naujienų spuikos nauja serija 

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

— Sekretorius T. Rypkevičia.

Brighton Par'k. — SLA. 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas ivyks pirma
dieny, laukr. 4 d., 7:30 vai. vak., 
Lenkų svet.,'2959 W. 40th St. ir Sac- 
rainento Avė.

Gerb. J^LA. nariai malonėkite visi 
dalyvauti susirinkime, nes yra daug 
svarbių 
ir savo 
SLA.

reikalų. Taipgi atsiveskite 
pažystamus prisirašyti prie

—A. Trejonis, sekret.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kiiubo 
Amerikoj susirinkimas Įvyks antra
dieny, lapkričio 5 d., 8 vai. vakare, 
Mark White Square Park svet., ant 
29 ir So. Halsted St. Malonėkite 
visi laiku būti ir naujų narių atsi
veskite. A. Zalagėnas, prot. raŠt.

šiaip 
gutis

Muzikams, dainininkams ir 
muzikos mylėtojams Mar
kus tikras draugas.

Kepmleris.
i

North Side

Lapkričio 1 <1. Cook Counly 
ligoninėj mirė Juozas Končius, 

7 melų amžiaus.
Laidotuvėmis 

Meižienė 
kričio 5 
Eudeikių 
išlydėtas
į šv. Kazimiero kapines.

Lietuvių bylos 
teismuose

Bridgeportas. — šv. Petronėlės 
draugijos extra susirinkimas miru
sios narės Elzbietos Balnioniutės rei
kalu įvyks panedėly, lapkričio 4 d., 
7 vai. vak., šv. Jurgio parap. svet., 
32 PI. ir Auburn Avė. Draugės, ma
lonėkite skaitlingai atsilankyti į su
sirinkimą. Utarijinke lapkr. 5 d., ei
sime su dr-jos vėliava pasitikti kū
ną prie 35 ir Auburn Avė., 8:30 vai. 
ryte. Malonėkite skaitlingai dalyvau
ti musų mintosios narės laidotuvėse.

Pirm. (Tna Taujienienė,
rūpinasi p-ni 

Bus laidojamas lap- 
d. Iš Town oi Lake 
koplyčios, kūnas bus 
i bažnyčią, o paskui

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų U* 
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atsflan- 
kyklt pas m n no. Mano pilnas iSegzamlnayi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligų ir Jei aS apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS, Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bei ' pats paeak>r 
po galutino ISegzaminavimo—kas jums yra.

*.n>

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskoloi

Paskolos suteikiama, 
į vien* dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

20

Ofiso 
pietų, 

lioj

galutino iSegzaminavimo—kas jutns yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. NetL. 
nuo 10 rvto ki 1 po pietų. 

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

Universal Restaurant
Gardus, sveiki lie
tuviški valgiai ir 

įF mandagus patarna
vimas.
A. A. NORKUS, sav.

750 West
31st St.

o

CLASS1HEC ADS.i
■mm*-* jj-r^r-rr~ —hlrn~:j——w-w*S£«BMEV^

Educational

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_______

REIKIA 15 moterų dirbti naktimis, 
5 valandos darbo, $15 j savaitę.

Graham Employment Office, 
833 Milwaukee Avė.

for Kent
4 kambariai ant rendos. Vana, ele

ktra ii’ visi įtaisymai. $16 i mėnesį. 
3245 So. Parnell Avė. Savininko Tel. 
Lafayette. 4790

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2’/2 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 va-1
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St.

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo grojikli pianą, 
suoleli ir 50 rolių už $75 Tai ba
lansas morgičiaus.

8213 Cottage Grove Avė.

Miscelianeous
įvairu**

ANT rendos didelis Storas, 4 kam
bariai užpakaly, beismontas ir jar
das. Pigi renda.

1802 W. 46th St.

IŠSIRENDUO.IA 2 flatai 5 ir G 
kambariu, elektra, maudynė, šviesus. 
Renda pigi. 3121 So. Morgan St.

IŠSIRENDUOJA 6 kambarių fia
las pečium apšildomas. Moderniš
kas namas ir garažas ant vietos. 
Čia pat pasirenduoja ir furnišiuotas 
kambarys, šiltu vandeniu apšildomas. 
4340 So. California Avė.

Furnished Kooms
PASTRENDUOJA kambarys dėl 

vaikino, merginos ar vedusios poros.
3604 So. Emerald Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ ir delicatessen krau- 
, tuvė geroje vietoje, visokių tautų 
i apgyventa; gyvenimui kambariai už- 
• pi kaly; man kainavo $1500, parduo- 
i siu už $750 iŠ priežasties ligos. 
I John Blythe, 8856 S. Cottage Grove.

pamo-

Aplankiau ligonę

net kaktos 
ir tutinai nori pri- 
radio programo. 
Northsidė stovėjo 
dailėje, nes čia su-

Pirmyn Choro dainų 
kos jau prasidėjo. Choro mo
kytojas yra p. Steponavičius. 
Kadangi p. Steponavičius an
tradieniais tvarko radio pro
gramos, tai tą valandą chorą 
mokina p. Steponavičienė. Bet 
užbaigęs radio programos, tuoj 
pribuna ir Steponavičius ir ta
da chorą paima į savo rankas, 
kad dainininkams 
prakaituoja 
rengti prie

Kadaise 
pirmoj eilėj
sitvėrė pirmieji lietuvių cho
rai Chicagoj, iš ko paskiau ėmė 
pavyzdį ir kitos lietuvių kolio- 
nijos. šiuo Northsidė kaip ir 
persikeitė, nes lietuvių skaičius 
žymiai sumažėjo. Todėl ir su
organizuoti skaitlingas choras 
nelengva, ypač trūksta mote
riškų balsų.

Betgi dar butų galima padi
dinti choras, jei nebūtų, taip 
sakyti, apsileidimo, nes dar 
yra moterų, kurios 
sidėti prie choro, 
pavyzdžiui vokiečių 
kie žili 
kokius 
daro!

seneliai ir 
skaitlingus

Paimkime 
tautą: ko- 

moterys, o 
chorus su-

Taigi patartina ir Northsidės 
lietuviams neapsileisti, viena

DEL ĮSIPIOVIMŲ IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną įsipio- 
mą, žaizdą ar įsibrežimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

HAS 
MADE GOOD with 

millions!

Šame Price for Over
38 Years

K ounces for 25/ 
Pure — Economical 

Efficient
OF pOUNDS USED BY OUR GOVERNMENT

Pereitą ketvirtadieni, spalių 
mėn. 31 dieną, patčmijau “Nau
jienose” korespondenciją, para
šytą J. B. Joje buvo pranešta, 
kad serga dvi Joniškiečių Kliu- 
bo narės, pp. S. Vaičienė ir A. 
Raginienė.

Tą patį vakarą sumaniau nu
važiuoti i Evangelical ligoninę 
(kuri randasi prie 54-itos ir 
Morgan gatvių) ir aplankyti 
draugę Vaičienę. Septintą va
landą vakaro, įėjus man į kam
barį No. 200, ligone nustebo., •

Sako: kaip jus sužinojot, kad 
aš čia. Paaiškinau, kad pama
čiau laikraštyje žinią, ir ištrau
kęs iš kišeniaus “Naujienas” 
perskaičiau žinutę.

Nors gr-gei Vaičienei padary
ta sunki operacija viduriams, 
ir dar tik trečia diena buvo po 
operacijos, bet ligonė aitrodė la
bai gerai. Draugė Vaičienė kal
bėjo. Ji papasakojo apie ligą. 
Prisiminė, kad pp. Butkai atve
žę gražių gelių, kurios' ir buvo 
prie jos ant stalelio padėtos.

Jos dukrelė, kuri lanko Lind- 
blom High School, atlanko*ją 
kasdien. Iš Joniškiečių kiiubo 
narių tai aš buvau pats pirma
sis. Vienok esu tikras, kad ir 
daugiau joniškiečių draugų ir 
draugių atlankys ligonę. Ji buvo 
ir yra maloni, švelnaus budo ir 
nuoširdi moteris. Labai džiau
gėsi, l^ad aplankiau. Sake: taip 
nan neprailgo šis vakaras.

Dabar, kai sugausiu kiek lai
ko, tai reikės atlankyti ir ser
gančią A. Raginienę. Bet man 
rodosi, kad netikras jos nume
ris buvo paduotas.

Prie progos priminsiu, kad 
Joniškiečių kliubas turi dar du 
sergančius narius, būtent Moni
ką Paugienę, kuri gyvena ad
resu 4556 So. Marshfield Avė., 
ir Juozą Sveikacką, gyv. adresu 
4031 So. Maplewood Avė. Ku
riems laikas leidžia, tai gerai 
padarytų, jei aplankytų.

Joniškietis.

John Wichloczynski prieš Pe- 
ter ir Aniela Žukas .ir Edw. M. 
Bertha tr., bylos Nr. B190548, 
Circuit crt., byla, dėl $10,000.

Martin Bluyus prieš Petronė
le Bluyus, bylos Nr. B190558, 
Circuit crt., divorsas.

Stella Daukšas prieš John 
Daukšas, bylos Nr. B190559, 
Circuit crt., divorsas.

Mae T. Shusta prieš Frank 
Shusta, bylos Nr. 507.729. Su- 
perior crt., divorsas.

Olga M. Jane kinas prieš A be 
ir Esther B. Goldsmith ir Chi
cago T. and T. Co., bylos No. 
B! 90745, Circuit crt., byla už-, 
daryti trust dydą sumoj $7,000.

John Stancik prieš Stefania 
Stancik, bylos No. 507801, Su- 
perior crt., divorsas.

Joe Warnosky prieš George 
Engethaler, bylos No. BĮ 90806, 
Circuit crt., byla dėl $20,000.

L. Makovich (a minor etc.)

Buk Pilnas Pepo!
“Jokio džiaugsmo, jokio sveiko at
ilsio — Lapkritys!” Thomas Hood 
100 metų atgal tokiais žodžiais api
budino tą mėnesi. Bet šiandie

TRINERIO KARTUS VYNAS
duos jums džiaugsmą ir sveiką at
ilsį net Lapkrityje. Imk stalava šauk
štą to malonaus vaisto kas pusva
landi prie kiekvieną valgį ir pama
tysi, kaip lengva pergalėti blogą 
kvapą, nemiega ir visuotiną paniūrą. 
Visose aptiekose. Nemokamas sem- 
pelis iš Jos. Triner Co., 1333 South 
Ashland Avė., Chicago, 111.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
□radini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tuks- 
uučiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 

.sirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abclną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit ahelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. II,L.

ir

NEMOKAMAS SEMPELIO 
KUPONAS Dept. 24

Vardas

Adresas

Miestas

» f

Valstija

JOSEPH TRINER GIRIA SVE
TIMTAUČIŲ LAIKRAŠČIUS.

Aukos
surinktos Vilniaus Dienoje

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
parengtame Vilniaus Dienos mi-

Truss

Ekspertai 
Atvyksta į 

Chicago
Rice Truss (diržų rupturai parišti) 
ekspertai su vietiniu gydytoju, as
meniniai atstovai William S. Rice, 
Ine., Adams, N. Y., bus Planters ho- 
tely, 19 N. Clark St., Chicago, III. 
nuo panedėlio ryto, lapkričio 4 die
nos iki subatos vakaro, lapkričio 9 
dienos. Kiekvienas turintis rupturą 
vyras, moteris ar vaikas turėtų pa
sinaudoti iš šios didelės progos.

Rice metodas rupturai pataisyti 
yra žinomas visame pasaulyje. Jus 
dabar galite matyti šį metodą de
monstruojant ir pritaikant jums 
Rice Appliance, Nieko nebus ima
ma, jei jus nebusite patenkinti ir 
nenusispręsite pasilaikyti diržą po 
to, kaip jis bus pritaikintas jums ir 
pamatysite kaip gerai ir patogiai jis 
laiko. Nėra jokių kietų, smarkiai 
spaudžiančių sprendžinų; niekas ne
trina ir nepadaro jūsų odą skau
džią. Galima dėvėti dieną ir naktį 
su pilnu komfortu. Minkšta, j gu
mą panaši medžiaga, su nustatjdu 
kiek reikiant spaudimu.

Nenešiokit truss-diržo visą savo 
amžių, kuomet tūkstančiai pranešė 
apie pasveikimą vartojant Rice Me
todą. Kam kentėti ruputros naš
tą, kuomet yra proga ant visados 
pasiliuosuoti nuo truss nešiojimo ? 
Vistiek, jums nieko nekaštuos ateiti 
ir sužinoti apie Rice Metodą ir pa
stebėtina progą, kokią jis pasiūlo jū
sų ligoje. Atsiminkite, tie Truss 
ekspertai bus čia tik šešias dienas, 
tada jusi) proga bus praėjusi.

IcIiaui sk i te prie hotelio desko atstovų ir jie atliks viską 
Valandos 9 iki 12 valandai ryto, 2 
iki 5 po piet, ar 7 iki 9 valandai va
kare. Moterys ir jauni vaikai susi- 
lauks asmeninės atidos eksperto 
moterų pritaikytojo atskiruose apart- 
men^uose.

Nepraleiskite šios didelės progos 
pamatyti šiuos Hemia Eksnertus.

WM. S. RICE, Ine., 
Adams, N. Y.

Svetimtaučių laikraščių asociacijos 
pietuose Hamilton kliube pereitą sa
vaitę. Joseph Triner, prezidentas Jo- 
sep Triner Bitter Wine Co., garbės 
svečias ir vyriausias kalbėtojas, pa
gyrė svetimtaučių laikraščius, kurie 
daugiausia prisidėjo prie didelio jo 
įstaigos pasisekimo.

Tik 
Kiče kitą.

--------------------------------------------------
REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijie, darbas ko' 

mokinsitės ir dar geresnis kaip ii- 
muksite. Mokykla dienomis ir vaka 
-uis 'tpRankykit arba reikalauki’ 
aplikacijos.
Mun-atAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Bbrd.

Business Service
biznio Patarnavimas

1 S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decoratora

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

Tel. Victory 7261

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namu* matus ir dideliai, 
l'aipffi taikau senu*. Permufinu | 
i»a vi*ta ir duodu patarimui dy- 

<ai Prirengiu morgičiui ant namo.
A. KAIRIS

3230 So. Union Avė.
Photie Victory 2740

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
Pabudavosime ir finansuosime 

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

CŪMMlNGS AND CO. 
Matykit M r. Clerf, 

Room 800, '
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

kaipo

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. Vilnonio? 
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

$650 nupirks grosernę, delicatessen, 
j saldainių Storą, darantį gera biznį. 
I Gyvenamieji kambariai užpakaly. 1 
mylia nuo chain štorių.

3956 So. Westem Avė.

PzVRDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, geroj vietoj; biznis išdirbtas per 
daug metų. Priežastis pardavimo — 
liga. Atsišaukite Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 1141.

Miscelianeous for Sale
|vair«» Pardavė*’*

PARDAVIMUI du Fur Coatai, 
vienas juodas, kitas pilkas, 36 size, 
juodai pilkas mažai nešiotas, už $50 
ir $65. Taipgi riešučio medžio pia
nas už $95. 5334 So. California Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

3 S.M. SKURINI8 eekiyčlOB setas $7.50, 
(rasiniai pečiai $5, Droserlal $6. Lovos $2. 
Oaybeds $5. Kaurai $10. Ąlsbaksiai $5. Vir
tu* ūs kabinetai, virtuvės setai, Valgomojo 
kuiub. setai.

GAUGER,
541 E. 01 st St.. prie St. Lawrence, 
Atdara utarn., ketv, su b. vakarais.

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 Šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moquette, Jacqu:ird. etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo ktirrb. 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
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

’2H Buick 6 pae. Bcuan ...........  :
'2(1 i’aigo Sodan (i ratai  .............  i
'21* E8sex Sodan ...... ................... ...... I
1027 Na»h Coach speniai ...................... '
’2D Ford coupe ....................   I
*29 Ford Roadater ...............   :
'28 Auburn Roadeter

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 8. HalHlod St.. Trianglc 9339

Help H aiiiru Malt 
Darbininku Reikia

$kou 
$275 
$500 
15250 
15400 
$400 
$550

REIKALINGA bučemė, grosernė, 
i arba kitas kokis biznis mainyti ant 
i 2 pagyvenimų namo. Kaina tik 
$G,500. Del informacijų kreipkitės: 

J. NAMON and Co., 
Mortgage Bankers, 

2418 W. Marųuette Rd., 
Tel. Grovehill 1038

PARSlbUODA bučemė ir groser- 
nė, visą arba pusė. Biznis geras. 
Renda $55.00 šifras ir 5 kambariai, 
priimsiu ir mainus. Norintis pirkti 
•įaskubėkite, nepraleiskite geros pel
ningos vietos, kas nori padaryti pi
nigų.

Victory 6280

PARSIDUODA grosernė ir delica- 
tesen, 2457 West 47 Place, telefonas 
Lafayette 2985. Matyti galima po 7 
valandos vakare.

Farms For Sale
Ūkiai Pardatimui

~^M*«^^«r***>*n_i—_r*-j -u— j-j-ij—l

1G0 AKRŲ K ano 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
stebėtinas pirkinys.

280 AKRŲ, medžiais apaugę, 
investmento. 2 ežerai. Visas 
aptvertas. Kaina $35,000. $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašy
kite dėl platesnių žinių. Agentai ne
silankys pas jus. NAUJIENOS, Box 
1137, 1739 So. Halsted St.

Pa-

Del 
ūkis

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Susirinkimas buvo labai skaitlin
gas. Jame dalyvavo netik Chicagos 
laikraštininkai, bet taipjau ir kitų 
gana tolimų miestų. Dalyvavo v ir 
i)r. Jar. E. Vojan, Triner Co. garsi
nimų vedėjas ir vienas iš geriausių 
lingvistų Amerikoje .ir taipgi pasižy
mėjęs rašytojas.

P-as Triner, kurį pristatė asociaci
jos prezidentas John R. Palandech, 
pareiškė, kad jo kompanija pradėjo 
išdirbinėti kartųjį vyną 39 metai at
gal ir visa laiką garsinasi svetimtau
čių laikraščiuose ir tikisi visuomet 
juose garsintis, nes garsinimai sve
timtaučiu laikraščiuose duoda geriau
sių pasekmių. Jis garsinasi daugiau 
kaip trijuose šimtuose svetimtaučių 
laikraščių ir kasdie sulaukia apie 500 
atsakymų, kas parodo geras pasek- 
mojs. lio to p. ’T’i’iner dalina clylcaii 
sempelius, nes jis tiki, kad jei jęa- 
minamas dalykas yra geras, tai jis 
turi parsiduoti. Trinerio Kartusis 
Vynas gi yra susilaukęs užvirimo iš 
valdžios pdsės, kaipo tyras ir geras 
sveikatos tonikas. Jis yra pagamin
tas Iš tyro Kalifornijos vynuogių 
vyno ir geriausių medikalių žolių.

Čechų laikraščių redaktoriai p. 
Triner girė kaipo savo viengentį, ku
ris nors čia gimęs, bet plačiai dar
buojasi tarp savo tautiečių visokiam 
visuomeniniam darbė.

NICKEL PLATING 
(Nikeb’noiu) 

JOHN ORIENT, Sav.
Pečių sezonas, siųskite pas mane sa
vo pečių dalis. Praneškite, mes pa
tys pasiimame ir vėl pristatome. 

Pašaukite Yards 3920 
3701 So. Halsted St. (užpakalyj)

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
hile kada ir bile kur. Dykai ap- 
‘-kaitliavimas . Mes atliekame are- 
rieusl darba mieste. Kedzie 8463

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigais

$100 IKI $2,000
Jų? ' atmokate mažomis mfnesini- 

mis mokestimia.
Mes taipjau perkame moreičius

Real Estate kontraktus

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marahfiald Ava.

ir

Susilauk pasisekimo su 
^Chevrolet

SKOLINAM PINIGUSPARDUODAM, MAINOM
Namus, lotus, biznius, automobilius, 
morgičius ir fannas visuose miestuo
se ir valstijose. Taipgi skolinam pi
nigus ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių mor- 
gičių už 6 nuošimtį. Apdraudžiant 
nejudinamą turtą, automobilius ir ki
tus dalykus. Kiekvienam užtikrinam 
tik teisingą ir greitą patarnavimą, 
dėl to musų biznis pasididino. Su 
vi i šminėtais reikalais kreipkitės y- 
patiškai arba laišką rašykit.
' J. NAMON & CO.

Mortgage Bankers & Real Estate Inv. 
2418 W. Maręuette Road, 

arti VVestern Avė. Tel. Grovehill 1038

Maliir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti proga 
nužengimui 
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 
Yurds ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami 'dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
vinėti. *

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Riish and Ohjo Sts

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

budu juos Darda-

diena nuo 10 
Dietų.
Vertelgą

ii

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greUpc -
1125 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

BIZNIO______ ______ ____________ _ __
mes prie 95 gatves, arti Kean Avė. 
Parduosiu ar mainysiu ant Chicagos 
Prapertčs. 

MRS. F. BLTNSTRUP, 
Justice, III. 

Tel. Willow Spring 63 R.

že-

PARDAVIMUI namas ir du lotai, 
l mūrinis namas, 6 kambariai viršuj ir 

REIKALINGAS vyrėjas restauran- keturi apačioj ir Storas, gera vieta, 
te, patyręs, lietuvis. I Parduosiu pigiai, nes apleidžiu Chi-

4178 Archer Avė. cagą. 5002 S. Hermitage Av, viršuj




