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Lašinių Skutimo 
Byla Kaune

$1,000,000 vargšą žydei 
išvarė iš proto

zes

Ūkininkų Sąjungos Seimo frakcija lašinių sku
timą sankcionavus. Sakalauskas mano, kad 
Ūk. s-gai galima iškelti dar 10 bylų. Bėdą 
kiekvienas stumia nuo savęs.

VARŠUVA, lapkr. 6. — Mo- 
Feingoldas, Varšuvos žy- 
elgela, 70 metų amžiaus, 
iš proto, 
Valstybių 
Amerikoj 

Feingold

gavęs iš Jung- 
konsulato žinią, 

brolis 
jam

mirė jo 
ir paliko

išėjo
tinių 
kad 
John
1 milioną dolerių.

John išvyko Į Ameriką 
arti 60 metų ir nuo lo 
abudu broliai

prieš 
laiko

[Tęsimas]
KAUNAS, spalių 16. [“L,Ž.“] 

Buvo ir tokių atsilikimų, kad 
į sandėlius pristatyti lašiniai, 
pripažinti amerikoniškais, bū
davo tikrinami naujos komisi
jos, bet kai reikėdavo susta
tyti aklas, ūkininkų s-gos įga
liotiniai prašydavo į aktą apie 
tai nieko nerašyti, duodavo ga
rantijas, kad lašiniai tikrai 
Klaipėdos krašto.

laulų 13,662 kilg. Nuostolių 
valstybei padarė 215,i 10 litų.

Kaltinamąjį aktą perskaičius 
teismas padaro keleto minučių 
pertrauką.

Po pertraukos teismo sekre
torius išsiėmęs iš didelių vokų 
ilgai rūšiuoja ir numeruoja kal
tinamąją medžiagą — l’k. S- 
gos posėdžių protokolus, sutar
tis, surašinėjimo raštus.

Paskiau iš eiles teismo pir
mininkas klausia kaltinamuo-

Užvedus bylą nustatyta, kad sius ar prisipažįsta kaltais. Ta 
Erizinskis ir S. Josiukas išra- proga kiekvienas kaltinamasis 
šė kelis vagonus amerikoniškų aiškinasi.
lašinių iš Vokietijos. Lašinių 
užpirkimui padėjo ir ūkio ban
ko Mariampolės skyriaus di
rektorius Bergas. Jo

Pradedama nuo Mikšio. 
Mik ?ys aiškinasi,

............. . ..... ............. [kad jis 1925 metais ruošęs apy- 
Kvietiškių dvare, kur buvo su- skaitą suvažiavimui, o paskin 
krauti amerikoniški lašiniai, apsirgęs ir sveikatai pataisyti 

buvo skutomi išvažiavęs užsienin. Grįžęs ru-
amerikoniški antspaudai. Sku-:<’-n!i I- >’• tada, kai uk. s-goz 
to Bergo ir Josiuko darbi n* n- sutartys jau buvusios padary- 
kai Rutkauskas ir Ruškiai. Jie Dos. Sulai lis, girdi, darydavęs 
ir teisman pakviesti kaip liti- prekybos skyrius. Jis nors ir 
dininkai. buvęs pirmininku, bet apie su-

i tartis nieko nežinojęs.
Bergas pataręs skusti stikki j Ar tamsta žinojai apie 
esą geriau, bet butų icikejęj^ s su ap min. pada-
daug stiklo, todėl mitai e sku- rvĮas sutartis, — klausia teis- 
sti peiliais. pirmininkas.

Sergėjus Josiukas davė dai-: pmanęs buvo viskas da-
bininkams padirbtą antspaude 
“Geschlacbtet Memel” ' Klai-. 
pėdos skerdyklos. Ta antspau
du buvo dedama į vietą nu-1 
skustų amerikoniškų antspau-!

romą, — atsako Mikšys.
Kas sutartis vykindavo? 

_  9 • • • • •
Ar tamstai esant pirmi

ninku Uk. s-ga statė intenden-
<IlL . . ; turai lašinius?

Per Ūkininkų s-gos Šiaulių ___Neatmenu
apygardą buvo nuplikta ame- x — jr ĮarnSĮa sutartis pasi- 

■ rašydavai?
— Taip.
— Ar nežinodamas sutarčių 

pasi-

nesimatė.

Voldemaras vis dar 
konspiruojąs grįžti 

kaip diktatorius
“Geležiniai vilkai”, svarbiausi 

jo padėjėjai, ir kiti konspi- 
ratoriai uoliai Musteikio-Tu- 
meno gaudomi. SliesoraiČio 
suėmimas

Juros plėšikai apiplėšė 
Filipinų miesteli

MANILA, Filipinai, lapkr. 
6. — Iš Bau langas praneša, kad 
aštuoniasdešimt morų piratų 
[juros plėšikų] su keturiolika 
greitų valčių netoli nuo Ma- 
rikabano salos, Ba langas pro
vincijoje, puolė ir apiplėšė vie
ną burinį laivą. Taipjau vieno 
piratų laivo įgula užpuolė ir 
ėmė plėšti Tinloy miesteli. Gy
ventojai, baimės pagauti, pabė
go į kalnus.

Socialist. kandidatas 
New Yorke laimėjo 
arti 175,000 balsų

Praloto K. Olšausko Byla
savo darbu, savo triusu ką nors

Ustijanauskienė nieko nedir- 
neuždirbusi, todėl

KAUNAS, spalių 14. [“L. Ž.“] da, jei asmuo netekęs gyvybės 
Kaltinamajame akte esą pa

sakyta ir liudininkų parodyta, užlaikydavęs, 
kad Ustjanauskieiiė niegdavus 
apsivilkti naktinius' praloto OI- bus, nieko
šausko marškinius su jo inicia-j nieko ir išlaikyti negalėjus, 
lais. Bet kas esą bloga: ji gale-! Civilini ieškinį p. Leonas pra- 
jusi taip daryti arba iš meilės, !šąs atmesti.
arba spaudžiama nedatekliaus. Tai tokia buvus p. Leono kal- 

. ... bos pirmoji dalis.
Antrojoj savo kalbos daly p.

Leonas kelisyk savo žodžius Leonas priminęs teismui, kad 
pakartojęs, kad Us'tjanauskienė jei teisiamasis neprisipažįsta s 
pralotą Olšauską sugundžius, kaltu į tą faktą reikia atkreip- 
išvedus iš kelio, dėl jos pralotas ti dėmesio.
Olšauskas turėjęs sulaužyti ce- 
libatą, U ji naiiLaziiiv ua.
Ustjanauskienė pralotui buvus I vo kalbos daly jis kalbėsiąs ta 
tikras medinis piuklas. Ji pra-1 prasme, kad pralętas Olšauskas 
lotą Olšauską išnaudojus, per- esąs nekaltas, ir griausiąs' tuos 
sekiojus, kliudžiusi ramiai jam < tariamuosius argumentus, ku- 
gyventi. Ji pralotą Olšauską I riais norima esą pralcto Olšaus- 
įžeidinėjus. ko nusikaltimą įrodyti ir už tai
' a . .. . i , I ji nubausti.Sąskaitos Vytauto kalne ' . A r ... ...i Antroji p. Leono kalbos dalis

Iš visko galima esą spręsti, Į buvus trumpa ir jis kėlęs abe- 
kad Ustjanauskienė pralotą O!- jojimų dėl liudininkų parody- 
šauską turėjus išvesti iš kan-|inų ir, apskritai, dėl to, ar pra- 
trybės. Ir tikrai taip buvę: pra- lotas' Olšauskas esąs kaltas, 
loto Olšausko kantrybė trukus.! Abejojimai turį būti kaltinamo- 
Bet Birštone i Vytauto kalną Jo naudai ir kadangi 'tų abejo- 
pasimatymą skyrus Ustjanaus- j imu pralcto Olšausko byloj 
kienė, bet ne pralotas Olšaus- esą gana daug, tai ir kaltina- 
kas. Ir virvę* pralotas Olšaus-i majam ir jo gynėjams nesą ko 
kas ne specialiai nešęsis, bet 
atsitiktinai, pasiėmęs. Kalne 
Ustijanauskienė pralotą Olšaus
ką 'turėjus dar skaudžiau įžeis
ti. Ir... pralotas Olšauskas galč-

Jo kalbos pirmoji dalis buvu- 
o paskui ji šantažavus.1 si kaip ir sąlyginė, o antroj sa-

Meru vėl išrinktas Walker, ga
vęs 865,549 balsų prieš re- 
publikono LaGuardia 368,- 
384 balsus

(Pacific and Atlantic Photo]

Cecil Šėrei, žymi Paryžiaus ak
torė, kuri dabar savo kumpą 
nosį davė sperialisfui chirurgui 
perdirbti į graikišką. Kai *po 
operacijos, kuri tęsėsi visą mė
nesį, aktore vėl pasirodė Co- 
medie Francaise scenoj Sapfos 
rolėj, publika gausiai plojo jos 
naujai nosiai.

NEW YORKAS, lapkr. 6. — 
e\v Yorko miesto rinkiniai 

vakar pasižymėjo nepaprastu 
socialistų balsų padaugėjimu.

Socialistų kandidatas į mie
sto merus (burmistrus) Nor- 
man Thomas, gavo 174,931 bal
są — toli daugiau, negu ka
da čia socialistai buvo gavę. 
Pirmiau socialistų pasiektas 
čia rekordas buvo 1917 me
tais, kai socialistų kandidatas 
Morris IIill(|uitt buvo surinkęs 
145,332 balsus.

Nc\v Yorko meru tapo vėl 
’.š rink tas demokratų [Tamma- 

199 patvirtino atsteigimą diplo- kandidatas James
matinių santykių tarp' Angli-IWalke1'; Jis, ««V(’ kal
ios ir sovieit. Rusijos tomis'slls- >.’ei’«<Wnų kandidatas, 
sąlygomis, kuriomis užsienio Wowllo LaGuar-j
reikalų minisleris H-endersonas [ll,a’ «av" 1 ba!s"3- I 
jutarė su sovietų ambasadų-! 
rium Franci jai, Valerijonu Dov-; 
galevskiu.

Su darbiečiais kartu baisa-j 
vo visi liberalai ir keletas kon-1 
:er va (orių.

Rygos “Socialdemokrats” spa
lių 23 d. įdėjo šitokį praneši
mą iš Lietuvos:

Vakarykštis Lietuvos dikla- 
torelis [Voldemaras] vis dar 
konspiruoja grįžti praraston 
savo vieton. Svarbiausiais sa
vo padėjėjais jis turi “Geleži
nio Vilko” teroristus ir smur
tininkus. Bet ‘ naujieji krašto 
“šeimininkai“ taipjau nesnau
džia.

Pastaromis dienomis buvo 
vėl padarytos plačios kratos ir 
areštai “geležinių vilkų” tarpe. 
Surasta daug kompromituoja
mo materijolo. Vyriausias ak- 
tivistų [fašistų] vadas Slieso
raitis, “Tautos Kelio“ redakto
rius, andai atvirai paskelbė, 
kad ši valdžia esanti neteisė
ta. Nuo sprendžiamų žingsnių 
prieš ją “geležinius vilkus” su
laikanti tik pagarba Smetonai. 
Tik Smetona ir Voldemaras esą 

’.ie vyrai, kurių glaudžiam ben
dradarbiavimui esą galima pa
tikėti valstybes likimas. “G e- • 
teziniai vilkai” dar turį vilties,' 
kad kilęs konfliktas ir valsty-; 
bės krizis busiąs gražumu lik-! 
vieluotas. Priešingą atvejį bu
sią pavartota sprendžiamų prie
monių.

Ryšy

Anglijos seimas pa
tvirtino atsteigimą 
santykių su Rusija

LONDONAS, lapkr. 6.—At
stovų rūmai 324 balsais prieš

j

per daug nusigąsti.
Leonas kalbėjęs apie 4 vai.

Antra prokuroro kalba
Baigus teisiamojo gynėjam

jęs be galo susijaudinti, pagali- savo kalbas, prokuroras radęs 
tas afekto galėjęs padaryti šį reikalo kai Kuriuos teisiamojo 
baisų nusikaltimą. gynėjų iškrypimus atitaisyti ir

,_o 4 . . . ta proga pasakęs kita kalbą.
Antroji prokuroro kalba, sa- 

Teisiamojo gynėjas p. Leo- ko, buvus dar įspūdingesnė, ne
inąs prašęs teismą pralotui O’-'gu pirmoji; užvakar jo pasaky- 
I šauskui taikyti ne 453 E'tr., kaif ‘Loji kalba, kaip kalbama teismo 
Įsiūlęs prokuroras, bet 458 str.. i kuluaruose,
■ nes to str. antroj daly esą m i- pr okuroras reikalavęs maksima- 
i nimos' aplinkybes 458 baud, st. ! ies pralotai Olšauskui bausmės. 
Į str. duodąs teisę kaltinamąjį Pirmų pirmiausia, sako, pro- 
bausti 6 meams sunkiųjų dar-Į kuroras vykusiai atsakęs p. Lė- 
bų kalėjimo,

MAHDEN PAliK, Surrey, I teis« bausti 
kalėjimo.

Pralotui

Milžiniško vokiečiu
C

aeroplano nelaimėlašinių
Tie 
šiau-

rikoniškų ir ukrainiškų 
firmos Rygoje 
buvo skutami 

liuose, 
Ukinink. s-gos 

antspaudos ir pristatant 1

lašiniai
galėdavaiturinio tamsta

[rašyti?
Kaltinamasis

Pagaliau
painioti, maišyti.

Visai ne tas Mikšys, kuris ka-

uždėtos
aP>’8-
kariuomenei vėl buvo sakoma, i saj<o 
kad Klaipėdos krašto lašiniai.

Gerokas kiekis tokių lašinių' 
ir amerikoniškų taukų buvo j 
nupirkta iš tada buv. Kun. Vai- įj. tikslus
lokaičio “Maisto” b-vės. Buvai..

Kai buvo užvestas tardymas, i
tai paaiškėjo, kad ,)r- Eliziejus Draugelis

> iškri-
i tęs. Piktas, paniuręs. Ir klau

siusi! i siamas atsakinėja piktai. Jis 
buvo' taip pat nieko nežinojęs apie

[sutartis. Čia esą I________

vėl nieko 
pradėjo

neat-
viskii<

Riaušės Lenkijoj ddj 
seimo atidėjimo

ŠEŠI ASMENS UŽSIMUŠĖ

I \nglija, lapkr. 6. Netoli nuo 
Ja Jandie susikūlė milžiniškas

bet taip duodąs j 
ir 1 Ve m.

Olšauskui

onui dėl jo prašomo teisiama- 
grąsosjam taikyti 458 str.

Prokuroras kategoriškai pa
prašęs į reiškęs, kad 458 str. pralotui

Įdaise skelbdavo Ūkininkų s-gos vidaus reikalų minisleris pulk. I 
visai Lie- Musteikis davė įsakymą Slieso-j

■ raitį suimti ir už . visuomenes

Josiukas prašęs savo broli ■ taip pat lyg iš medžio 
Sergejų Josiuką 

lašinius 
mat čia

[vairiuose miestuose įvyko su- !
su tais grūmojimais, j dkirtimų tarp demonstrantų Į t r()y( C “° 

ir policijos mens
[ Įingai

ro- i susiLl 
' įgulos

Manoma, kad aeroplanas su
dužo, per tirštą rūką atsimu- 
ęs j kalną.

i vokiečių aeroplanas, skridęs iš skirti mažiausią bausmę, nes jis Olšauskui taikyti jokiu budu

amerikoniškus 
pro Klaipėdą, 
Ukinink. s-gos sandėliai ir pra- ! 
šęs išskutus amerikoniškus ant-1 darbas, o gal ir Josiuko.
spaudus, dėti kitus. i K<ul l k. S-ga kariuomenei

Kaltinamieji nė vienas kaltu * statanti vietoj lietuviškų laŠi- 
neprisipažjsta ir kaltę meta vieamerikoniškus lašinius, su- 
nas kitam. Vienas kitas iš kai- .žinojęs iš “Lietuvos Žinių”, 
tiriamųjų sako, kad iš tos by- 
los daugiau nieko nebus, kaip 
tik muilo burbulas.

Ukinink. s-ga kariuomenės 
intendenturai pristatė iš viso 
amerikoniškų lašinių, su sku 
stomis antspaudomis 88,592 
kilg. ir amerikoniškų lydytų

VARŠUVA, lapkr. 6. — 
kiršinančių žinių skleidimą iš-; lestuį (|ei Lenkų seimo sesijos 

mėnesiams is I atidėjimo, Varšuvoje ir kilno
ję Lenkijos miestuose įvyko ne
ramių demonstracijų. Neramu- [ 
iiių ypačiai pasireiškė Lvove,'

siųsti šešiems
Kauno į Biržus.

Sliesoraitis bandė išsisukti
nuo suėmimo. Jis išdūmė į pro-

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

Didėjąs debesiuotumas; gali 
būt lietaus apie vakarą; nedi
delė temperatūros atmaina; žie
mių vakarų ir žiemių vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 36° ir 41 ° F.

Šiandie saulė teka 6:29, lei
džiasi 4:38. Mėnuo leidžiasi 
8:39 yakaro.

šeši a.s- 
užsimušė, kili du pavo- 
užsigavo. Trys užsimu-1 

buvo pasažieriai, o trys j 
žmonės.

nusikaltęs būdamas dideliai su- esą negalima, nes jokių lengvi- 
sijaudinęs, pagautas efekto.

Civilinis ieškinys
Kalbėdamas dėl civ. ieškinio 

p. Leonas sakęs, kad einant 657. 
str. civ. proc. civilis ieškinys 
galįs būti išieškotas tik-tai ta-

nančių aplinkybių nesą.
Pralotas Olšauskas neprisipa- 

žįstąs, tai vieną, o antra jis 
padaręs nusikaltimą sąmonin
gai apgalvotai, iš anksto pasi
rengęs.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Sik-iluisko vin‘,’j9- Politinė policijti sugavo Krokuvoj ir Lodzėj, kur tarp; . _ , .
’ ” demonstrantų ir policijos įvy- 8 tirinetojai, prapuo-i

ko aštrių susikirtimų Lodzėj ] atšiauręj, surasti 
daug asmenų buvo sužaloti ir - 
šešiolika

jį Telšiuose. “Tautos Kelio" 
redakcijoje buvo padaryta kra
ta. “Geležiniuose vilkuose“ bu
tą sąmokslo nuversti Mustei- 
kio-Tumeno valdžią ir atsteig- 

' ti vėl Voldemąro diktatūrą. Del 
į šio dalyko tūli sąmokslininkų 
atiduoti karo lauko teismui.

I Pažvmėtina, kad panašus iš-Sovietai pasalino 165 Į siuntimai į provinciją atsitin-; streikas betgi grynai ekonomi- 
. ka labai dažnai. Dar tik ne-1 nieko bendra neturįs su pa-

DrOteSOnilS i reniai tapo išsiųsta į Rokiški,; staraisiais politiniais įvykiais 
piViCDVliUD <.pavojiilga visuomenė !Lcnkij()je. ■

ramumui,” Valstybės Dramos' 
artistė Kurmytė-Mazurkevičie-1 
nė, kuri, sako, turėjus artimų; 
santykių su Voldemaru. Šis iš- j 
siuntimas stipriai atsiliepė Val
stybės Dramos teatrui, kadan
gi Kurmytė buvo jau išstudi
javus keletą didelių rolių ar-j 
tiniose premjerose. Dabar ją' 
turės pakeisti mažiau gabios

susikirtimų Lodzėj- fe jauręj SUFaSti
m niivn sužaloti ir *-

areštuoti. Konfiskuo-
laikraščių, ypačiai

Kalėdoms

Pašalintiems nebeleista nei mo
kytojais būti, nei emigruoti 
i užsienius

RYGA, lapkr. 6. — Sovietų 
švietimo komisariatas pašalino 
’š vietų Rusijos universitetuo
se 165 profesorius, kurie, ko
misariato sprendimu, nesimpa
tizavę su komunistų idealais.

Pašalintiems iš vietų profe
soriams užginta dirbti moky
tojų darbą Rusijoj, o taip pat 
užginta ir emigruoti j užsie
nius.

Jų pašalinimo priežastis bu
vo ta. kad universitetuose bu- 
vo susektos slaptos studentų 
organizacijos prieš sovietų ai
džią.

, Lvove.
Visose 

sykių srityse 
visuotinis angliakasių streikas

()TTAWA, Ont., Kanada. 
)kr. 6. škuneris Fort James

Lenkijos anglies ka-, " 1 ‘ ‘ _
lapo paskelbtas * ankcsj ka<. McAlp.ne Urme- 

tojų ekspedicija, prieš astuo
nias savaites prapuolusi al- 
šiaurės srityse, tapo eskimosų 
sifrasla Cambridge Įlankos Vik-j 
torijos saloj, apie mylią nuo 
kontinento. Visi ekspedicijos 
nariai esą sveiki.

Tirinetojai prapuolė rugsėjo!
• 8 dieną, dviem aeroplanais iš-1 
skridę iš Baker Lake į Aklair- 

iką. Ekspedicijoj dalyvavo pulk. 
McAlpine, Dominijos Tirinėto- 
jų Draugijos pirmininkas; Ri-1 
chard Pearce, Northern Miner 
redaktorius; maj. R. Baker;

Bodway; pilotai 
Stanlev MacMillan ir 
Thompson, ir mechanikai

! Ir atkorės pavojingos; 
visuomenės tvarkai

Kurmytė ištremta.

karo.KAUNAS. Kauno 
komendanto nutarimų, Valsty
bės Dramos aktorė, pilietė Kur-

aktorės, o kai kurioms rolėms mytė-Mazurkeviėienė, kaipo “pa- geologas A.
pavaduotojų dar trūksta.

Banditai puolė banką
TITONKA, Iowa, lapkr.

mes esame duosesni negu bile kokiu kito
kiu laiku... Kiekvieno žmogaus noras yra 
palinksminti savo tėvelius, brolius, sesutes 
ir gimines... Amerikoje mes perkame jiems 
dovanas, — Lietuvon mes pasiųsdavom pi
nigų...

Neužmirškime juos ir šiemet... Palinks
minkime juos, nes mus kiti linksmins... 
Naujienos jums gali būti tarpininku... Pi
nigus galite siųsti per Naujienas...

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami i trumpiausį 
laiką.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

vojingas visuomenės
asmuo®, spalių m. 8 d. išsiųsta
iš Kauno trims mėnesiams į'Milne ir John Good'vin.
Rokiškio apskritį.

6.  ■-------------------------------

tvarkai”
A.

’ ” f ’ • --- — - - .----- - į i r ra

— Trys ginkluoti banditai die- KONSTANCE, Vokietijoj, 
State* r^nkaPii’> automobniii^it^ r5 ,Ba<,eno kunigaikštis Mak- (>. — Kinkaid kasyklose No. 7 
State apką iiautomobihu pa- similianas, G2, kuris buvo pas- nugriuvusios iš viršaus uolos 
bėgo su gyvais pini-kalinis kaizerines Vokietijos .užmušę darbininką Ch. Jewell, -

, mi-
Mak-

TAYLORV1LLE, III lapkr NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

gaiš. kancleris. 58 metų amžiaus.
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KORESPONDENCIJOS
ŠIS-TAS Iš PHILA- 
DELPHIJOS LIE
TUVIŲ PADANGĖS

| čionykščių “blaivybės' vykini- 
mo” hipokritų darbeliu— nusi
skubinau savais takais.

Kažin kada šioj šaly sugrįžš 
bet kokis žmoniškumas?

“Gazieta”, kuri pralenkia ir Ma- 
hanojaus “Saulę”. — Kaip čia 
krečia smukles. — “Dairae- 
čiai”—gražus jaunimo būre
lis.

Čia randasi tūlas jaunas žmo
gus, kuris nežinia kokiems bie- 
sams ir su kokiu išskaičiavimu, 
išleidinėja labai keistą mėnesi
nį pamfletuką. Tą. savo leidi
nėlį, 6x9 colių, kartais 8 pusi., 
kartais daugiaus, jis' vadina 
“gazieta”. Ir tas tiesa. Laik
raščio nei mėnračio vardo tas 
leidinys nėra vertas; nevertas 
jis nei tos popieros, kuri tam 
tikslui suterliojama, nei gi tos 
energijos, kuri reikalinga jojo 
(leidinio) išeikvojimui. Kad tas 
yra faktas, tai gerb skaitytojai 
teiksis pasiskaityti sekančių iš
traukų iš to šlamštelio ir, ait
riai pasikvatoj ę—patys spręski
te apie jojo “vertę”. “Svarbiau- 
soji” savo “gazietos” žinioje, 
ponas daraktorius rašo, pavyzd., 
kad —“Sovietu Rusijos orlaivis 
jau laksto po Amerika” ir — 
“neužilgo žada aplankyti Chica- 
ga ir Detroitą (reiškia dvi mer
gos žada juos' aplankyti), nes 
“nu Fordą gavo užkvietima”, 
kadangi “ir patis oriaivininkai 
nore pasimatyti su pagarsieju- 
siu Amerikos Fordu terp Sovie
tu Rusijos žmonių...”

Supraskite, kad norite, kur 
Fordas gyvena ir kur jis pa
garsėjęs?!

O apie kun. Mockų štai kaip 
“filozofuojama”: “Jau važinie- 
jise su geležiniu pečiumi po vi- j 
sas lietuviškas kolonijas”... Gi 
tie tautiečiai, kurie norį dau
giaus prie “pekla V’ jos' žubel- 
buba” pasiklausyti, tai tiems 
ix)nas “redaktorius” paduoda 
penkis “mielaširdingus darbus 
dėl kuna”— nuveikti, kuriam 
tikslui nereikalingi joki pinigai, 
tiktai išrinkti net iš “100 žmo
nių Komisiją”... Reiškia, kad 
tie penki “kuna darbai” toki 
svarbus esą, jogei jųjų įvykini- 
mui—reikalingas čielas kongre- i 
sas!

Kur tokis, atsiprašant, laik
raštukas tinka—sąšlavynan ar 
nepavykusių dalykų muziejun— 
aš nežinau. Viena man tik aiš
ku, jog kalbama “gazietukė’ 
“bytina” ir Mahanojaus “Sau 
lę”. Ir su tokiu purvu to žmo 
gelio vargstama jau keli meta : 
ir toki, pagalios, šlamštai nūnai' 
lietuvių toleruojami, kuriuose j 
nei proto, nei jokio senso nes. : 
randa.

Richmondo lietuvių kolonija 
turi t. v. “Dainos” chorą. Sa
koma, kad seiliaus, būtent, it. v. 
Šimkaus ir M. Petrausko dar
bavimosi laikais, “Daina” buvu
si didelė jaunimo organizacija. 
Vėliaus, netekus žymių savo va
dovų—subliuškus'i ir visai buvo 
apmirusi. Bet ačiū vėliausiai 
buvusiam mokytojui ir vadovui, 
p. Vitkauskui, kurio pastango
mis vėl tapo atgaivintas. Dabar 
“Dainos” choras priskaito iki 
70 asmenų. Dailus ir džiugi
nantis būrelis jaunuolių! Ir, 
reikia pastebėti, kad tai dau
giausiai iš Amerikoj gimusių 
berniukų ir mergaičių suside
dąs. Reikia tarpe jų tik kiek 
suaugesnių vadų-pedagogų. 
Ypač muzikos srityj ir aplamai 

lavinimo dailės-meno (teatro, 
dainavimo) darbuotėje. Mede- 
gos daug ir puikios. Vertėtų 
musų profesionalams iš kitą, di
desnių kolonijų, šiuomi jauni
mu susidomėti.

Dar vienas dalykas, čionykš
tis jaunimas nėra sudemorali- 
zuotas jokių “izmų” — ypač iš 
ekstrymistų-raudonųjų n e i 
juodųjų—liogerių. Jie trokšta 
veikti, dirbti ir dirbti meno dar
bą dėl meno, nes jie jaučia sa
vyje tam pašaukimą.

—Naujienietis

Milwaukee, Wis
Bolševikų prakalbos.

Spalių 22 d., Aldijos arba A. 
L. D. L. D. 56 kuopa čia buvo 
surengus prakalbas. Kalbėjo A. 
Bimba. Svetainėj laike prakal
bų riogsojo pečius ir matėsi tik

sienos. Publikos nebuvo, išski
riant pusantro tuzino Bimbos 
vienminčių ir korespondentą. Ir 
kiek čia tas bolševikiškas pliur
palas pripliurpė, tai tą viską 
atkartoti 
perdaug vietos, o s< 
naudos nebūtų.
Bimbos kalbos' pabrėšiu tik kai 
kurias vietas. Jis pasakojo 
apie Gastonijos streikierius ir 
tarp kitko sakė, kad Gastonijos 
policistai pasigavę vieną jau 
apysenį streikierj surakino jo 
rankas ir sušaudė. Bet kažin 
kodėl draugutis Bimba pamiršo 
papasakoti apie Rusijos bolševi
kus. Kiek ten Rusijoj bolševi
kai nekaltų senelių ir jaunuo
lių sukemša į kalėjimus arba 
pastato prie sienos ir sušaudo. 
Toliaus Bimba pasakojo, kad 
dabar Lietuvą valdo tik viena 
šeimyna Smetonos ir Smeto
nos švogeris Tūbelis. Ir pasa
kodamas draugutis' Bimba apie 
Lietuvą, visai nieko nepriminė 
apie Rusiją. Nes ir dabartinis 
diktatorius Stalinas valdo Rusi
ją tik su savo vienminčiais.

Tolaus Bimba kaipo peckelis 
išpeckeliavo Amerikos lietuvių 
laikraščius įvardydamas “Drau
gą”, “Naujienas” ir SLA. or
ganą “Tėvynę”. Tvirtino, kad 
tie laikraščiai tarnauja fašis
tams. Na kažin ar jau drau
gutis Bimba nė tiek nemato 
žiūrėdamas per bolševikiškai 
nudažytus' akinius, kad abudu 
raudonlapiai “Vilnis” ir “Lais
vė”, tai jau tikrai bernauja bol
ševikams. Ir Bimbai bepecke- 
liuodamas laikraščius užkliuvo 
liežuvis už “Naujienų” redakto
riaus P. Grigaičio, “Tėvynės” 
redaktoriaus E. Vitaičio ir SLA.

I prezidento S. Gegužio. Juos vi
sus draugutis Bimba “apjuodi
no” sulig dabartiniais bolševi
kiškais įstatymais. O reikia ži
noti, kad dabartiniai bolševikiš
ki įsakymai leidžia labai plačiai 
šmeišti kitaip manančius žmo
nes'. Prie užbaigos Bimba gy
rėsi, kad bolševikų partija vis 
auga. Bet mums šitie pagyrų

laikraštyje užimtų 
kaity tojui 

Todėl iš A.

puodai jau iš seniau yra žinomi, 
nes prieš kiek laiko jie mums 
pasakoję, kad greitu laiku su- 
-kels revoliuciją ir visą pasaulį 
apvers aukštyn kojomis. Bet 
Žiūriu, kad pasaulis kaip stovė
jo taip ir stovi toj pačioj vie
toj Gi bolševikų partija, tai 
vienur, tai kitur smunka kaip 
tas senas supuvęs grybas nuo 
koto.

Pasibaigus prakalboms to va
karo pirmininkas pranešė, kad 
bus renkamos aukos Gastonijos 
streikieriams. O baigiant rink
ti aukas, draugutis Bimba pa
aiškino, kad iš surinktų aukų 
bus padengiamos prakalbų iš
laidos: girdi, jeigu kas liks' nuo 
prakalbų išlaidų, tai bus Gas
tonijos streikieriams. Taigi čia 
ir pasirodo, kad bolševikai nori 
save įtik parodyti, kad jie dir
ba labdarybės darbus. O kaip 
pinigai jau baigia kristi arba 
sukrinta į jų kepurę, tai vietoj 
labdarybės jie pinigus panaudo
ja saviems reikalams.

—Laisvai Žiedas.

l

Detroit, Midi
Mikas kaltas

Lapkričio^ d. “Draugijų sve
tainėje”, 4637 W. Vemor Hy., 
įvyko pseudo-komunistų kontro
liuojamo Proletarų Meno Są
jungos teatro praktikos. Pasi
baigus repeticijoms kai kurie 
musų “draugai”, ps'eudo-komu- 
nistai, pradėjo rusiškos čekos 
(slaptosios politinės policijos) 
rolę lošti, įdardami vieną “ko
munistų gefą draugą” X. buk 
jis parašė korespondenciją apie 
tai, kaip praeitą vasarą Chica- 
goj pseudo-komunistų “Vilnies” 
didžiajame piknike nebuvo dai
nuota Internacionalas, o buvo 
pardavinėjamas' munšainas ir

daroma kitoki nešvarumai. (Tą 
korespondenciją parašė kokis 
tai Mikas ir patalpino Tilžės 
Lietuvos komunistų leidžiama
me “Balse”.) Tame ‘.‘Vilnies” 
piknike irgi dalyvavo pseudo- 
komunistų globojamas “Aido” 
choras iš Detroit, Mich. Tad 
minėtos korespondencijos ap
kalbėjime ir detroitiečiai daly
vavo. Vienas pseudo-komunis- 
tų draugas klausia: “Ar Mikas 
tą kores'pondenciją teisingai pa
rašė?” x

Kitas pseudo-komunistų, “Ai
do” choro narys, kuris tame 
piknike dalyvavo atsakė: “Taip, 
teisingai parašė, tik kuriems 
velniams jis turėjo rašyti ir 
dagi j ‘Balsą’, nes tai labai ken
kia musų veikimui” ir t.t.

Da vienas draugas pasakė: 
“Draugas Antanas Bimba ta
me piknike pusgirtis užsilipęs 
iant pagrindų ragino: esą, drau- 
įgai, nevažiuokite namo neišsi- 
gėrę: šiame piknike yra įvairių 
gėrimų ir t.t. O trečias “drau
gas” pareiškė: “Aš pats savo 
akimis mačiau, kaip pilną tro- 
!ką atvežė alaus ir munšaino į 
tą pikniką”.

Buvo daugybė ir kitokių ar
gumentų ir tą vakarą beveik 
nekilo revoliucija. Mat, musų 
pseudo-komunistai patys savo 
nešvarių darbelių bijosi ir labai 
dūksta, jei jiems kas nors apie 
tai pasako teisybę.

—APLA .Narys.

Kanadoje

" You're there with a

nados Tautinis Kliubas pasida-' jai atvykusius imigrantus darbo 
liną į tautines sekcijas. Lietu- suradimu, mokymu anglų kal
vių sekcijos' pirmininko vieta bos ir davimu patarimų įvai- 
pavesta man. Kanados Tautinis' riais gyvenimo reikalais. Ka- 
Kliubas leidžia natūralizacijos nados Tautinio Kliubo būstinė 
mėnesinį (po Naujų Metų sa-!-—Windsor, Ontario; jo veiki- 
vaitinį) laikraštį, kurio lietuvių mas apima visą Kanadą. Pastoti 
skilties redaktoriaus vieta pa-! Kliubo nariu gali vyrai ir mo- 
vesta man. Kanados tautinis I terys; nario mokestis, 1 doleris 
Kliubas turi tikslą visų tautų įstojant ir 1 doleris kas metai, 
ir religijų žmones sujungti i J. 'kraštis kainuoja 1 doleris 
vieną galingą Kanados' tautą per metus.
laisvės, demokratijos, solidaru- Broliai, seserys lietuviai, 
mo ir mokslo pagrindais. Kana-! maloniai kviečiu užsirašyti vie- 
dos Tautinis Kliubas nedarys nintėlį Kanados lietuvių laik- 
skirtumo religijos, tautybės ar raš'tį savo kalboje, leidžiamą ju- 
asmens įsitikinimų atžvilgiu— 
bet skaitys sau už prievolę pa
dėti visiems, kas turi žmogaus 
vardą. Kanados Tautinis Kliu
bas pirmoje eilėje globos nau-

\ ___________

sų reikalams.
Pinigus siųskite šiuo adresu: 

Mi George J. Yurk, 1307 Els- 
mere Avė., Windsor, Ont., Ca- 
nada. —George J. Yui k.

Pasisaugok užsitęsusio 
kosulio po šalčiui

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimta liga. Jus galit ji tuoj sustabdyti 
su Creomulsion, pienuotu creosotu, 
kuris yra priirųnus 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 j krau
ją, užpuola ligos centrą ir sustabdo 
bakterijų daugėjimą.

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

510-J 
CRE.GMULSION Co., Atlanta. Ga. 
Atsiųsk dykai bonkutę Creomulsion 

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

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

CREOMULSION
Spalių mėnesi šiais metais 

Kanadoje susitvėrė “Kanados 
Tautinis Kliubas”, kurio nariais > 
priimami visi kanadiečiai kaip i 
Kanadoje gimę, taip Kanados 
piliečiai ir visi imigrantai atvy
kusieji Kanadon tikslu tapti 
piliečiais ir čia apsigyventi. Ka-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.
asm

Jokios Paperkamos Spaudos!

SENOVĖS PRIETARAS
PRAŠALINTASTAPO

AMERIKOS INTELIGENTINGU  MAS užtikrina spaudos laisvę.—Viešoji opinija liko paliuo- 
suolą nuo tironijos, kuri uždrausdavo jai teisę išreikšti savo nuomonę visuomenės klausimais.

.Alt

Einu anais kartais gatve ir j 
prie vienos kertės matau j 
didelį buri žmonių. Prieinu ar- i 
tyn- žiuriu, kad tarpe tų žiop J 
•sotojų maišosi išsijuosę, suši
lę ir su guminiais batais' apsia
vę (mat, linojo) policistai 
Priėjus visai arti— pamačiau ii 
visą to nuotikio procedūrą: ka
po panašumo į duobę, išplėstą 
šalygatvį ir nustebusių žmonių 
veidus. Gi viduj duobės įsili
pęs policistas, su kokių 20 sva
rų kuju, muša rūsio sieną... 
Reiškia— prohibicijos agentai 
su pagalba vietos, miesto poli 
cijos daro kratą!

Susigabenę jie čia visą para 

farneliją: lopetas, pikius, kujus 
ir net “service car”—tai toki 
automobilius, kokį vartoja ga
ražų savininkai sumuštiems au
tams traukti—tiktai daug di 
dėsnis ir stipresnis prietaiso- 
mis, kad galėtų ir didžiausiai 
bačkas su dek'tine iš žemių “iš 
vobyti” -išvinduoti iš duobių.

Tokio krėtimo budo dar bu
vau nematęs. Tai tiesiog sabo
tažas: ardo žmogui namą, gadi
na viską ir kelia žmonėse pasi
piktinimo pagiežą. O kadangi 
tai buvo gero žmogaus savastis 
ir dar pažįstamo lietuvio— ne
galėjau į 'tai nei žiūrėti. Pasi
stebėjęs ir pasibiaurėjęs t. v. į

flUCKY 
5ĮRIKU

jNSOl

“tą spraginimas padarė
I - . l’ ' * ’ . ■

Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga
retų —-- Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel- 
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas----“It’s Toasted.’’

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

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

>CKr

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

UŽSUK—Lucky Strike šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
, tinklą N. B. C. stoties.

© 1929.
The American
Tobaccą Co..
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PALIKUS RYTUS IR ATVYKUS ČIKAGON
(gyvendama 

įsivaizdini ap 
tai nepaprasti 
lykus. Sutiksi 
Čikagietę,— ji 
tarsi susitarė,

Dievas katalikų pyksta ant i 
• protestonų dievo. Ir už ką?
Nežinau už ką, bet pyksta ir 
gana...

Gal būt dievas ir nemoka 
pykti, bet vis-gi pyksta ir ar
gumentuoja be reikalo. Dieve 
mano, dieve visagalis kokių pa-

1 ralių tavi pykti ?.. Mat.

'dingi žmonės; jie svečią širdin- skirtumas tame, kad čia ne 
gai priima ir teikia jam įvai- šiaudais dengti. Tiesa, Lietuva 

1 rius reikalingus patarnavimus, yra sena, turi apie 600 metų, 
Ir aš sakysiu, jei dėkingumo o Čikaga palyginamai tik

j žodis turi tame atvejyje nors bū”, turinti vos 96 metelius am- 
kokią realę vertę, tai čikagie- žiaus. Todėl, matote, ji kur kas 

, kur likau sutiktas la- čiai už savo širdingą draugiš- geriau ir atrodo, negu kad se- 
bai draugiškai iv tuojaus man kurną, užsipelno ne vien didelio j nutė Lietuva.

I aprodė visą namą ir spaustuvę. 
[Kaip namas, taip spaustuvė ir 
raštinė, viskas geroj tvarkoj, 
bizniškai ir moderniškai sutvar
kyta. ^lanau, kad nebus klai
dos pasakius, kad “Naujienų” 
spaustuvė yra gerinus įrengta, 
negu bet kuri lietuviška spaus
tuvė. Suvien. Valstijose. Pa
buvęs- keletą valandų ir susi-. 
pažinęs su visais naujieniečiais, 
vakare vienas iš mano senų 
draugų, A. Žymantas, pakvietei 
pas save ant nakvynės. Ka
dangi buvau truputį po kelionės 
pavargęs, tad šitokis pakvieti
mas man buvo labai reikalingas 
Atsisveikinęs su naujieniečiais 
sėdau į gatvekari su draugu ir Į 
važiuoju Halsted gatve, per vi-1 
są lietuvišką centrą, žiūrint iš j 
gatvekario, matosi ant krautu
vių langų daugybė užrašų lie
tuviškai ir su lietuviškomis 
pavardėmis. Iš to galima 
spręsti, kad čia lietuvių pakan
kamai gyvena. Bevažiuojant; 
toliaus, kažinkokis nepaprastas, 
pokas man dūrė i nosį. Aš pra-' 
dėjau kreipti savo nosį paveju;! 
bet kur nekreiptum, o nepa-j 
kenčiama kiauliška smarvė rie- i 
Čia nosį i viršų ir daro visam 
kunui didelio nemalonumo. Ma
no draugas, pastebėjęs, kad aš 
taip nemaloniai raukausi, klau
sia manęs, kas atsitiko. Sakau, 
kas čia taip nepaprastai dvokia,' 
primindamas man Lietuvos Į 
kiaulių tvartą. Jis nusijuokė 
ir sako: “Nenusimink Tamsta,' 
paprasi, tai garsusis Stak-Jar- 

iš kur visos Amerikos žmo- 
valgo mėsą, kumpius ir 

pasilieka vis j dešras”. Well, gal ir taip. Mat, 
sakoma, kad žmogus prie visko 
pripranta. Pravažiavus tą ne
malonią vietą, parvykom pas 
draugą į jo namus, čia buvau 
priimtas' kaipo mylimas 
ii! aprūpintas nakvyne. Ant 
rytojaus atvažiavo d. K. Ma
čiukas, kuris mane parsivežė 
pas save ilgesniam apsigyveni
mui.

CREDO

žmogus 
kokius

kur cik ag ietį ar 
tau pripasakos,

ne

pusvalandi laiko, atvežė mane 
ties “Naujienų” namu. Nė ne
jutau kaip isiritau i “Naujienų’' 
raštinę, ___  ______  ...

draugiškumo, bet ir pagarbos.

bei-

čių, kad Čikaga ne ant žemės, 
bet kur tai ant kitos planetos, 
arba tame pasaulio krašte, kur 
kitą kartą linksmai, be jokio 
vargo gyveno Adomas ir J ieva.

Susidėjus gyvenimo aplinky
bėms, aš samaniau vykti ir per
sitikrinti pats apie man pasa
kotus Čikagos stebuklus. Vieną 
gražią dieną 
visą mantą, 
savo mielais draugais, pasakęs 
visiems paprastą amerikonišką, 
nors su labai jautria širdžių, 
“good bye”, sėdau į traukini ir 
važiuoju. Iš karto jaučiaus 
kiek ramiau, nes, mat, važiuoju 
į lietuvišką Čikagą, kur turiu 
tiek daug savo senų mylimų 
draugų ir prietelių. Bevažiuo
damas susimąsčiau apie savo il
gų metų gyvenimą rytuose, 
apie savo mylimus draugus, su 
kuriais teko kartu dirbti visuo
meninis, politiškas' ir dailės dar
bas ir su kuriais teko praleisti 
daug laimingų ir vargingų va
landų. Vaizdas kas kartas ma- Į 
no vaidentuvėje tvėrėsi vis liūd
nesnis ir liūdnesnis, ir man da-1 
rėsi neramu, graudinga... Pa-Į 
vaikščiojęs po smarkiai bėganti 
traukini, jaučiau, kad man būt 
daug maloniau, jei tas trauki-Į 
nys mane vežtų rytų pusėn, kur 
palikau savo mielus senus 
draugus, kurių tarpe man buvo 
linksma ir jauku gyventi. Ta-i 
čiaus traukinys mano sielos ne-; i 
supranta,—jis pusuamas durnus į 
į viršų skubiai traukia vis ar-i c 
čiau ir arčiau Čikagos, o mano nūs 
mylimi draugai, 
toliau ir toliau nuo manęs. Gai
la!.. Taip nerimaudamas apie 
aštuoniolika valandų, gegužės 
29 d., 10-tą valandą ryto pa
mačiau Čikagos miesto kraštus 
ir ramiai liūliuojanti Michigan 
ežerą, kuris savo bangom tarsi 
sveikinte sveikino atvykstan
čius iš rytų keleivius. Vaizdas 
susidarė kiek linksmesnis, ir aš 
ant trumpos valandėlės pamir- 

neramias inintis.
> per miestą bėgo ga
vėtose sustodamas ir 
s, tarsi pavargęs ir 

po tolimos kelionės, 
visai arti stoties.

neramumas, ir aš 
, kad man būt daug 
gryšti į rytus, negu 

Vienok niekas

susikroviau savo 
atsisveikinau su

Traukinys 
na lėtai, 
pukšdama 
pailsęs 
Artinomės 
Alane apėmė 
jaučiau 
smagiau 
būti Čikagoje, 
neklauso mano 
paliepė išlipt ir eik sau kur no
ri. Net, pagalios’, ir aš pats
nepaisau. Išlipau ir einu, bet 
kur eiti ir kaip,—tai nė aš pats 
nežinau. Tik tiek žinau, kad 
jau esu Čikagoje, kur pasiren
gęs kurti savo gyvenimą ir su
sirasti savuosius draugus.

Atvykęs i stotį, “pasifiksi- 
nau” savo Kazį kiek buvo gali
ma, nes, tiesą pasakius, stoty
je tinkamų patogumų nebuvo 
ir man vos tik koją 
kėjo prastai manyt 
siąją Čikagą. Išėjau 
ir traukiu skersai 
priėjus
jau, kad 
kia lipti 
savo kūną 
koncentravę

ČIKAGO

Tai bus ir viskas, kų galiu 
ši kartą apie Čikagą pasakyt. 
Ilgiaus pagyvenęs ir plačiaus 
susipažinęs su visom aplinky-

Man siūlė visokių dievų, bet 
aš juos visus išvijau kiaulių ga
nyt... Dievai— jus Sakysit — 

’-uUn negano. Sutinku. Bet 
aš sakau: visi dievai blogesni 
už kiaulių piemenis, i

.—.L—........................-- ■ .........................................

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

įkėlus rei- 
apie gar
is stoties 

gatvę, bet
prie šaligatvio pastebė- 

įpie pėdą ir pusę rei- 
aukštyn, kad užkėlus 

imt šaligatvio. Su- 
. savo visas s'pė- 
ir dairiausi aphn- 

gatve važiuoja eilė 
ir visi vengia gat- 
duobių. Kai kurie 
duobes ir taip ne-

aisikrečia, kad va-

kui; žiūriu, 
automobiliu c 

vėj esančių 
įbėga Į 
maloniai
žiuojančių žmonių gali ir spran
das nuo to gerokai nukentėti. 
Matote čia man jau ir praside
da Čikagos Įvairybės, ko niekur 
kitur neteko pastebėti. Pasi
klausęs, kaip aš galiu geriausia 
pasiekti Halsted gatvę, pagal 
nurodymą pasiėmiau gatvekarį, 
užsimokėjau visus 7 c. ir va
žiuoju link garsios lietuvių Hal
sted gatvės. Pavažiavęs apie

Garsinkites Naujienose

Čikagos miestas žymiai ski- manau, kad galėsiu gaut 
riasi savo stilium nuo rytinių platesnį supratimą, ir tuomet 
valstijų miestų., čia namai pa- atsjras- progos prisidėti prie 
budavoti atokiai nuo vienas ant- vįeno ar kito visuomeninio dar- 
ro turi daug gražių darželių, bo.—Liutkų Kazys, 
žalių vejų ir ant gatvių puošnių 
gražių medžių. Vasaros 
visa tai teikia žmonėms

Į smagumo. Tiesa, senasis 
tas ir senieji namai yra 
prasti ir ten nėra kuo gėrėtis. 
Bet užtat miesto centras turi 
Įdomaus ypatingumo. Mūrų 

j centre yra aukštų ir puošnių 
krautuvių, teatrų ir kitokių į- 
vairi.ų institucijų. Kadangi 
miestas begaliniai yra išsiplė-

• tęs ir užima labai didelį žemės 
i plotą, tad būna nelabai patogu, 
kuomet reikia pasiekti kitas 
miesto kraštas kokiais nors rei
kalais. Tokiam atvėjyj tenka 
praleisti kelias valandas laiko

į kelionei. Plotas žemės, ant ku- 
■ rio stovi Čikaga ir visos apie- 
i linkės, sudaro lygumą, už tad 
i miesto gatvės yra labai tiesios 
i ir neklaidingos. Kalnai čia yra 
□dėlė retenybė, ir kuomet ten
ka kur nors surasti kalnelį ir 
ant jo viršaus' užsilipti, tai iš 
tiesų jautiesi kaip kokis šių die
ni diktatorius: Stalinas, Musso- 
lini arba buvęs mažiukas Vol-

! demaras. Man rodos, kad Čika
ga žymiai primena Lietuvą.

i Viena, čia yra labai daug lie- 
| tuvių ir jie pasižymi dideliu 
į lietuvišku krutėjimu: rengia į-\ 
vairiausius lietuviškus vakarus 
arba piknikus,--kur suvažiuoja 
Jek daug lietuviško svieto, kaip 
kad per šv. Oną Mariampolėje 
arba per šv. Liudviką Liudvi- 
uive. Didumu Čikaga ir-gi ata- 
tinka Lietuvai. Paimkim Hal-

valstijų miestų. prisidėti prie

metu 
daug 
mies- 
gaha

I -vedas .J , .... sted gatvę,—tai bus tiek ilgu-

Reikia pasakyti, kad čikagie- 
čiai yra labai draugiški ir šir-

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vidurčliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi- 
ips Milk of Magnesia. Pridėki

te ji prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdiki — padarys jo skil 
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
;i imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
‘Useful Information”. Adresuo
ki The Phillips Co., 117 Hudsor. 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 5.0 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas II. Phillips Chemical

mo, kaip kad iš Kauno Ma- 
riampolę. Na, o jei paimsim 
Čikagos pakraščius, tai bus ir 
visa Lietuva. Čikagos namai 
daugumoj pabudavoti tik ant
vieno aukšto (kaip čia juos va-|Co. ir jos pirmtakuno Chas II. 
dina bungalo), stogai smaili,,tik Phillips nuo 1875 m.

Budweiser
Barley-Malt Syrup
Taip didelis yra publikos pasitikėjimas Anheu
ser-Busch kokybe, kad tūkstančiai žmonių kiek
vieną menesį palinksta prie Budweiser Barley- 
Malt Syrup. Jis neturi jokių substitutų - neturi 
nė priemaišų, nė fillerių, nė dirbtinių spalvą, nė 
dirbtinio skonio.

VVESTERN SALES CORPORATION, Distributors
1525 Newberry Avė., Chicago, III. Telephone Canal 7051

\T1B
Scbebn-Crid

Visai Nauji

It Al) IO
Modelis 55 su nauju kabinetu kaip parodoma paveiksle

Tik biskį įmokėti
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

TiKtai (Č 1 Be
Už I 11 3Z Tubt»

Išmokėjimais - $2 Į Savaitę

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St

Telephone Boulevard 4705

JUST KIDS Shortcoke ! By Ad Carler

0E JURE TO&ET HOHE EARLY ’CAUSE 
1<VE (A5KE0 THE'SDITHS TO SOPPER- NO> 
DOnh bRING Ą>\THING- SPECIAt- l’iV< 
MAPE JTRAVJ3E8RV' SHORTCAKE-. FORr'

D10JA HEAR WHAT 
fVE'RE GONNA HĄVE TONlGHT 

nuSHT PIPJA??L-----------* -A I UiSHT i wuz.
G0NNA BE’VHED TO 
HAVE SUPPER TO ~ 

hdose tonig-ht;

uvcoup.se. n 
von't gct n ori e— 
r n LEAOVN 
A DOGJS upe.*

uvcoup.se
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KOVA TARP PILSUDSKIO IR SEIMO

Sulig konstitucija, Lenkijos seimas turėjo pradėti 
savo sesiją ne vėliau, kaip spalių m. 31 d. Iki tos dienos 
seimas ir nebuvo šaukiamas, kadangi Pilsudskis jo ne
apkenčia ir norėtų valdyti kraštą be žmonių atstovų 
kontrolės. Pagaliau, kad konstitucija nebūtų atvirai su
laužyta, tai seimas tapo paskutinę dieną sušauktas. Te- 
čiaus, susirinkus atstovams, į seimo rumus įėjo apie šim
tas ginkluotų karininkų, kurių tikslas, matyt, buvo nu
gąsdinti atstovus ir priversti juos nusilenkti Pilsudskio 
valiai.

Seimo maršalas (pirmininkas), Ignacas Daszyns- 
kis, betgi pareikalavo, kad karininkai išsinešdintų iš 
seimo rūmų, nes be seimo pirmininko sutikimo jokia
ginkluota jėga negali būt įvesta į tą namą, kuriame po
sėdžiauja atstovai. Karininkams nepaklausius Daszyn
skio, seimo atidarymas tapo atidėtas kelioms dienoms.
Dabar pranešama, kad seimas atsidarys tik už mėnesio 
laiko.

Taigi tarpe seimo ir diktatoriaus Pilsudskio jau ei
na atvira kova. Pirma Pilsudskis užgauliodavo seimą 
žodžiais, o dabar jisai bando jau ir pavartoti prieš jį 
ginkluotą jėgą. Bet yra aišku, kad jisai nevisai pasitiki 
savim. Išvaikyt ir panaikint seimą — kaip yra padarę 
kitų šalių diktatoriai — jisai nedrįsta.

Lenkijos armija yra, be abejonės, ištikima Pilsuds
kiui, ir jeigu jisai lieptų jai pulti seimo atstovus, tai ji 
juos pultų ir, žinoma, lengvai su jais apsidirbtų. Bet 
kas butų po to? Kitų šalių diktatorių patyrimas rodo, 
kad valdžia, kuri sutrempia visą teisėtumą, ir bando val
dyti kraštą tik nuogo smurto priemonėmis, susilaukia 
tokių keblumų, kad paskui nebežino nė kaip iš jų iš
bristi.

Štai delko Pilsudskis abejoja ir svyruoja, ažuot kir
tęs seimui smūgį, kaip kad tikėjosi ir nekantriai laukė 
jo garbintojai ir šalininkai. Ir juo jisai ilgiau svyruoja, 
tuo labiau jo padėtis silpnėja. Šitoje kovoje su seimu 
Lenkijos diktatorius tur-but neužsipelnys “pergalėtojo” 
liauni.

AKCIJOS BIRŽOJ p: Vėl nupuolė

Po baisios panikos, kuri buvo apėmusi Amerikos 
“stąkų” (kompanijų Šerų) rinką, pastaroji per paskuti
nes kelias dienas ėmė atsigriebti. Šerų kainos ėmė kilti, 
ir žmonės, kurie mėgsta lengvu budu pasidaryti pinigo, 
pradėjo juos pirkti, manydami, kad dabar yra gera pro- 
;;a pasipelnyti. Bet vakar akcijų kainos vėl smarkiai 
nusmuko, ir tūkstančiams žmonių vietoje pelno pasidarė 
didelių nuostolių.

Taigi pasirodo, kad spekuliacija yra rizikingas da
lykas. Kas spekuliuoja paskutiniais savo sutaupytais 
centais, tas stato Į pavojų ne tik save, bet ir savo šeimy
nas. Geriausia tad nespekuliuoti! •

Kas Dedasi Lietuvoj PADEGĖ, KAD GAUTI
PREMIJĄ

Vokiečiai išdavė lietuvį- 
žmogžudį •

Tilžės laikraščiai rašo, kad 
pereitos savaitės pirmadienį, 
Tilžės kriminalinė policija per-

Rugsėjo 9 d. iš ryto nežino
mi piktadariai pil. Klemkos Ig
no, gyv. liidikiškių km., Pane
munėlio vai. padegė tvarią ir 
daržinę. Kriminalinė policija iš
aiškino, kad Klemkos trobas

davė Lietuvos krim. policijai 
žmogžudį Matulį (Jurgį Pet
rauską, kuris neseniai yra su
laikytas Pakalnėje. Tilžės ap- 
skr. Lietuvoje (rodos, Jurbar-| 
ko valse.). Matulis esąs nužu
dęs du žmones.

_____________

Kunigas dėl merginos 
metė katalikybę

NEMAKŠČIAI. — čia nepa
prastų kalbų sukėlė vikaro ku
nigo Chodoravičiaus vestuvės. 
Kun. (’liodoravičius perėjo kal
viną tikybon ir vedė panelę |

padegė Valiulis. Kvotos keliu 
nustatyta, kad Klemko Igno 
trobos buvo apdraustos ir kad 
gauti apdraudimo premiją su
manė įvykdyti trobų padegimą. 
Tam reikalui Klemka pasamdė 
Valiulį už 100 litų atlyginimo, 
kad jis niekam nepastebint pa
degtų trobas. Valiulis eidamas 
padegti trobas buvo apsirengęs 
moteriškais rūbais. Kvota ve
dama.

Pasikorė.
Spalių 10 d. iš ryto Simno

Jadvygą .lanuškevičaitę. I vai. ‘ Sarkiškių kaimo įaukuose
Vestuvės įvyko už pereitą še-j rastas pasikoręs Anuškevičius

štadi-enį. t j J., 18 m. amžiaus. Pasikorimo
Vielos žmonės tuomi labai priežastis, šeimyninis nesugy-

sudominti. vunimas.

(Tęsinys)
Fenolui gaminti fabrikas

Darbas prasidėjo. Trys du
bininkų permainos dirbo dieną 
ir naktį. Ir aštuonioliktoj dienoj 
ne tik visas' darbas buvo už
baigtas, bet ir fabrikas pradėta 
operuoti. Pradžioj per diena bu
vo pagaminama apie tūkstantis 
svarų sintetinio fenolo. To kie
kio pilnai pakako rekordų iš- 
dirbimui. Pravartu taip pat pa
žymėti, kad sintetinis fenolas 
buvo daug tyresnis, negu tas, 
kurį vokiečiai arba anglai pa
gamindavo iš anglies smalos. 
Mėnesiui praėjus fabrikas jau 
pajėgė per dieną pagaminti apie 
toną fenolo. Tad susidarė ge
rokas perviršis, kuris buvo par
davinėjamas kitoms firmoms. 
“Fenolą padaryti yra gana sun
ku”, prisipažino Edisonas. “Bet 
tai yra vyriausi priežastis, ko
dėl aš esu pasirengęs jį gamin
ti.”

Edisonas ir karas
Kaip jau buvo minėta, Ediso

nas padarė tūkstantį suviršum 
išradimų (1910 m. jam jau bu
vo išduota 1328 patentai). Kai 
Jungtinės Valstijos įsivėlė į 
karą, tai laivyno sekretorius 
rado reikalingu kreiptis į Edi
soną ir prašyti jo pagalbos. 
Kaip žinia, didžiausi pavojų su
darė vokiečių submarinos. Jos 
be jokio pasigailėjimo skandino 
savo priešų laivus'. Talkininkų 
laivams tai buvo tikras baubas. 
Edisonas tuoj stvėrėsi darbo ir 
per trumpą laiką surado prie
taisą, kuris davė galimybės nu
statyti, kur randasi pasinėrusi 
submarina. Tokiu budu laivams 
pasidarė daug lengviau apsisau
goti nuo grūmojančio pavojaus. 
Kai karas pasibaigė, Edisonas 
jau buvo išradęs 37 prietaisus.

Edtoonias jaunystėj ir dabar
Bet pakaks apie išradimus. 

Dabar apie Edisono asmenį. 
Kai Edisonas gimė, fotografija 
jau buvo išrasta (1840 m. Ame
rikoj Dr. John W. Draper nu
fotografavo savo seserį). Yra 
pusėtinai užsilikusių Edisono 
fotografijų, kurios parodo, kaip 
jis išsižiurėjo jaunystėj, žino
ma, butų nesąmonė sakyti, kad 
Edisonas nepersimainė. Tačiau 
faktas yra tas, jog ta permai
na palyginamai nėra didelė, 
žmonės- paprastai labai persi
maino. Senatvėj jie visai kitaip 
atrodo, negu, sakysime, turėda
mi dvidešimt penkis arba tris
dešimtis metų. Pas Edisoną to
kios griežtos permainos neįvy
ko. žiūrint į jo fotografiją, nu
imtą prieš penkiasdešimtis me
tų, tuoj galima pažinti, kad tai 
Edisonas.

Jaunystėj Edisonas buvo ga
na plonas. Tačiau kada jam su
kako 40 metų amžiaus, jis pasi
darė stambesnis ir apvalesnis. 
Plaukai jo buvo juodi ir visuo
met šukuojami į vieną pusę. Jo 
veido išvaizda priminė svajoto
ją, idealisUp

Klaidingai suprastas juokias
Kūdikystėj Edisonas buvo 

gana silpnutis. Buvo net reiš
kiama baimės dėl jo gyvasties. 
Bet kiek paūgėjęs jis tiek su
stiprėjo, jog pradėjo stebinti 
pažįstamus savo ištverme. T. 
C. Martin pasakoja, kad kartą 
vienas labai žymus mokslinin
kas nuvykęs pas Edisoną iš
gauti didelę paslaptį. Jis, bū
tent, norėjo žinoti, kode! Edi
sonas pasižymi nepaprastu iš
tvermingumu. Edisonas atsakė, 
jog jo ištvermingumas pareinąs 
nuo to, kad jis kas rytas pusry
čiams valgęs zuikieną. Tatai 
Edisonas pasakė juokais, bet 
mokslininkas juoko nesuprato. 
Per šešias' savaites jis valgė 
zuikieną, kol, ant galo, apsirgo 
ir priverstas buvo kreiptis į 
daktarą.

Sportu nesidomi
Bet kaip ten nebūtų, Ediso

no ištvermingumu reikia tiesiog 
stebėtis. Tuo labiau, kad jis ne

daro to, kas yra skaitoma bū
tinai sveikatai reikalingu daly
ku. Pavyzdžiui, jis per visą sa
vo gyvenimą beveik jokių pra
timų (mankštįnimosi) nedarė. 
Golfas jį visai neįdomauja. Tie
są pasakius, jis ir laiko neturi 
golfui lošti. Kartas nuo karto 
jis lošia biliardą. Tai ir visas jo 
“recreation”. Atostogų jis taip 
pat labai mažai teturėjo. Mat, 
be darbo jis tiesiog negali būti.

Nesiskubina
Niekas nematė, kad Edisonas 

kada nors tinginiautų. Dirbti 
jis priprato nuo pat mažens. O 
juk yra sakoma, kad priprati
mas — tai antras prigimimas'. 
Iš kitos pusės, Edisonas niekuo
met neskubi. Amerikoniška sku
bėjimo manija jo nepalietė. Bet 
užtat jis dirba su didžiausiu at
sidėjimu; jis visas pasineria sa
vo darbe.

Darbo valandas
Kada atsirado automobiliai. 

Edis'onas kartas nuo karto iš 
važiuodavo pasivažinėti. Juo to 
lyn, tuo tie pasivažinėjimai pa
sidarė dažnesni. Žiemas jis pra
dėjo praleisti Floridoj. Darbe 
valandas jis taip pat sumažino: 
dienoj pradėjo dirbti tik šešio- 
liką valandų! Tačiau tuo at
žvilgiu butų neišmintinga pa
mėgdžioti Edisoną. Ne visi tu
ri tokią geležinę ištvermę. Ant
ra vertus, kaip sako Shanks, ir 
Edisonas ne visas šešioliką va
landų tedirba: jis dažnai prie 
štato besėdėdamas užsnūsta ke
lioms minutėms...

Maistas
Su valgiu Edisonas irgi yra 

labai atsargus. Juo jis eina se
nyn, tuo mažiau tevalgo mėsos, 
o daugiau daržovių ir vaisių. 
Net jo pagerbimo puotose mais
tas jam yra specialiai priren
giamas. Jis taip pat mažiau be
rūko ir mažiau begeria kavos.

(Bus daugiau)

Robert Scholes, Illinois le- 
gislaturos narys, praeitą tre
čiadienį mirė Peorijoj širdies li
ga. Z

KĄ SAKO “ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
ŽINIOS” APIE “DRAUGĄ”

Chicagos šv. Jurgio parapija 
leidžia laikraštėlį vardu “šv. 
Jurgio Parapijos žinios”, kurių 
No. 17 apie katalikų dienraštį 
“Draugą” yra štai kas parašy
ta:

“DRAUGO” NELAIMĖ
“Draugas” dejuoja

“Spalio 3 d. š. m. “Draugas” 
prikibo prie Bridgeporto kolio
nijos; viena dėlto, kad tos ko- 
lionijos laikraštis “žinios” ra
šo tiesą, t. y. kas gera ir kas 
bloga, toje kolionijoje. “žinios” 
neveidmainiauja — kas gero, 
giria, o kas blogo, bando pa
mokyti, pataisyti. Tai tikslas 
šio laikraščio. “Draugas” de
juoja, kad jo žmones neskaito, 
neįsileidžia i savo namus, užtai 
Bridgeportą užviešpatavo be
dievybė, nešvara ir tt. Gaila, 
kad “Draugas”, “neva Katali
kų visuomenės” ir net vienuo
lių vadovaujamas laikraštis, 
bet labai netoli ir vienpusiškai 
mato.

/ 
'1 “ I .Kerštauja.

“Atrodo, kad kerštauja, tik 
nežinia ant ko ir už ką. Mat 
pagal “Draugo” išvados ten kur 
“Draugą” platina ir skaito, tai 
ten viskas švaru, bedievių nė 
vieno, ten visi žmonės ne “bo
bos” apvaikščioja savo dvasios 
vadų vardines. “Draugas” ma
to tose kolionijose didelius da
lykus, visuomenės veikėjus, o 
Bridgeporte ką žmonija gero 
daro, kad žmonės suruošia puo
tas pagerbtuvių bei tautos ar 
bažnyčios reikalams, pramogas 
kur kas geriau negu kur kitur., 
tai “Draugas” arba visai nema
to, arba pašiepia, tai sako “bo
bos suruošė pašienavonės veče- 
rę.”

Giria tuos, kurie vienuoliams 
neša dolerius.

“Kaipgi musų žmonės skaitys 
“Draugą,” kuris juos nuolat 
niekina, žemina, ignoruoja. Tie
sa, ne visus. “Draugas” randa 
gerų Bridgeporte. tai yra tuos 
giria, juos vadina veikėjais, 
kurie, o ypač kurios vienuo
liams neša dolerius, bei jųjų 
kad ir nemandrius užmanymus 
remia. “Tai “žmonės,” tai “po
niutės.” O kaip sykis “žinios” 
tokias “Draugo” poniutes ir 
vadina “bobomis,” pliuškėmis, 
kurios tabaloja ir ardo tvarką. 
Laižosi prie “Draugo” ir vie
nuolių, kad lik jas viešai per 
laikraštį pagirtų. Tai “Drau
gas” tik tokias ir tokius vadina 
veikėjais. O kiti kolionijos 
žmonės, kurie rimtai dirba 
tautos bei. bažnyčios labui, dir
ba po vadovyste savo kunigų, 
tai jie “bobos”, tamsuoliai, jų
jų geri darbeliai “Drauge” ne
turi vietos, “žinios” norėtų su
žinoti, kur teisybė? Už ką ker
štas ir pavydas Bridgeporto 
žmonėms ?

“Draugo” redaktorius ne juo
dyto, bet ašaromis rašė ir prašė 

susimy Įėjimo.
“Gal Bridgeporto Klebonas 

neprisidėjo prie viešų darbų? 
Lai “Draugas” ir vienuoliai at
sako, kas daugiausiai prisidėjo 
prie Šv. Kazimiero vienuolijos 
apart Kun. Staniukyno anais 
laikais? Kas daugiausia prisidė
jo prie šv. Antano Lab. Sąjun
gos, kol ji siekė savo užbriež- 
to tikslo? Kas daugiausia rėmė 
finansiniai ir darbu tą patį 
“Draugą”, ant kurio dabar vie
nuoliai užviešpatavo? Kas Liet. 
Katalikams įsteigė šv. Pranciš
kaus Vienuolyną, nepaisant kad 
musų vienuoliai ir trukdė dar
bą? Kas davė kelių metų moks
lą dabartiniam “Draugo” redak
toriui, kuris jau ne sykį per 
spaudą savo geradarį pašiepia? 
Reikale galima bus paskelbti 
laišką, to pono rašytą iš Chi
cagos į Waukegano Kleboną 
1913 metais, kuriame parašyta, 
kad “ne juodyta, bet ašaromis 
rašau ir prašau susimylėjimo.” 
Delko ponelis nesikreipė prie 
vienuolių tada, kada buvo pli
kas ir be mokslo?

Katalikų Federaciją sugadino 
vienuoliai.

“Sakys “Draugas”, Bridge- 
portas ir jo vadai neremia K. 
Federacijos. Tiesa, kad dabar 
neremia, nes ją vienuoliai su
gadino, oxkol K. Federacija sa
vo vagoje buvo, ir dar Ameri
koj Vienuolių nebuvo, Bridge
porto vadai nė kiek nemažiau 
ją rėmė ir po seimus savo pi
nigais važinėjo, kiek dabar vie
nuoliai.
“Prieteliau, pirmiau išmesk rą

stą iš savo akies, o paskiau 
išimti krislą iš savo artimo 

akies.”
“Taigi, dar kartą “žinios” 

klausia pono “Draugo”, jojo 
leidėjų ir redaktoriaus, ką ma
note pelnyti pašiepdami Brid
geporto žmones ir jų vadų ge
rus darbus? Ar ištiktųjų čion 
nieko gero, o pas jus viskas 
gera, o nieko blogo? Ar tai 
Krikščioniškai? Ar tai Vicnuo 
liškai? Ar negalima butų Kris
taus žodžius pritaikinti jums, 
“Prieteliau, pirmiau išmesk 
rąstą iš savo akies, o paskiau 
išimti krislą, iš savo artimo 
akies.”

Šmeižtui bęi boikotas
“Kaip girdisi jei “Draugas” 

nesiliaus boikotavęs bei šmeižęs 
Bridgeporto kolionijos ir jos 
vadų, tai ir dabartiniai “Drau
go” skaitytojai mes jį skaitę, 
nes “ten nieko gero nesama 
skaityti.”

“Musų Klebonas tur bul tu
rėjo ką nors daugiau nuveikti 
kaip kitų kolionijų Klebonai, 
kad jį šv. Tėvas paskyrė savo

ar Malonybė, kurių “Draugas” 
ir iki šiai dienai nedrįsta para
šyti, tik savo vienuolius pana
šiai tituluoja, kokių titulų Kat. 
Bažnyčia dar nėra davusi. A- 
merikos lietuviai seniau norėjo 
savo Vyskupo. Ar ne tas pats 
butų ir su Vyskupu, jei kartais 
vienuoliams nepasikloniolų, tai 
ir Vyskupą savo spaudoje boi
kotuotų, kaip dabar savo viena
tinį Pralotą Amerikoj ?

Vienuoliai nori pavergti visus 
Amerikos lietuvių kunigus.
“Manding visa paslaptis yra 

tame. Vienuoliai nori pavergti 
visus Amerike lietuvius kuni
gus; kurie jiems pasiduoda, tai 
geriausi ir pas juos stebuklai 
darosi, ypač skaitant “Draugą,” 
o kurie klebonai, tarpe jų ir 
Pralotas, nepasiduoda jiems pa
sižaboti, tai jie niekis, viskas 
bloga, ir kaip vienas rimtas 
žmogelis išsireiškė, “kad ragus 
turėtų, jus visus išbadytų.” Gal 
ir turi tame kiek vilties, ,nes 
vienuolių daug; mes kad ir 
daug, bet be vienybes, išsi
sklaidę, nes musų vienybę vie
nuoliai suardė.”

O. Jonulis.

PAVASARIS

namą Pralotu, suteikdamas jam 
titulą lygų Vyskupui, t. y. 
Right Pieverencį. Lietu viškąi 
turbūt turėtų būti Ekselencija

Tark žodį: “Galiu!”
Trenk šalin savo grandinius 

ir buk laisvas! Juk trūksta ir 
krinta grandiniai nuo tų, kurie 
pasirįžta, kurie siekia laisvės. 
Siek ir tu!

Tik tu išdrįsk būti laisvas 
žmogus, o ne pavergtas kali
nys, ir busi. Nutrauk savo re
težius, kurie tave varžo ir lai
ko biaurioj vergijoj! Nelauk, 
pakol tavo jėgas' parazitai baigs 
iščiulpti ir nemanyk, kad ko
kia nors visogalė ranka tave iš
vaduos. Ne!

Tik tavyje yra visa jėga. Tik 
tavo pūslėtos rankos gali nu
trenkti tave varžančius gran
dinius!

Darbininke—Valstieti!

Nė valandėlės negaišuodamas 
ruoškis! Jau gal greit tavo au
sys išgirs trimito balsą, tai 
bus ženklas, kad tave šaukia į 
kovą už laisvę, už teises, už 
žmoniškesnį gyvenimą.

Darbininke!
Išgirdęs trimito balsą, imk į- 

nagį į rankas, kurk žaizdrą ir 
savo grandinius kapok į trupi
nius!

Stodamas kovon atmink, kad 
ne tas laimėj a kovą kuris ge
rai ginkluotas, bet tas, kuris 
dvasioje tvirtas!

(Iš “Argentinos Naujienų”.)

Kaip nesuteptos kudykio min
tys, iš toli ateina naujas pa
vasaris. Nors čia netirpsta 
sniego pusnynai, upės nelaužo 
ledų ir švelnutėse vakaro ūka
nose nesigirdi linksmo, gim- 
tajin kraštan sugrįžusių pem
pių klyksmo, vienok juodos La 
Platos vilnys, gimdo naują pa
vasario simfoniją, nerimstau- 
jančiai šniokšdamos skalauja 
krantus, tarsi norėdamos nuva
lyti murziną senutės žemės vei
dą ir visokį brudą panerti gi- 
lumon marių.

Ir tuomet kiekvienas, kas no
ri ir moka jausti pavasario gy
vybę, jaučia, kad bunda visa 
gamta iš sunkaus letargo mie
go, kuriuo žiaurioji žiema ją 
bifvo užmigdžiusi.

žeme nekenčia vergijos!
Atėjus pavasariui, kiekvienas 

gamtos sutvėrimas nutraukia 
grandinius, kurie jį varžo.

Jau greit, greit visas lankas 
ir kalnelius gamta išpins mar
gais' žiedų vainikais, miškai ap
sidengs žaliomis skraistėmis; 
orą pripildys skardus paukšte
lių čiulbesys;“ maloni saulė vi
sus nuliudusius pasveikins mi
lijonais spindulių.

Šemė bus laisva!
Tiktai žmpgus darbininkas, 

tas žemės kirminas nenori sek
ti gamtos keliais, nenori laisvės 
pažinti. Jo runkąs ir kojas var
žo grandiniai, nugara linksta 
nuo sunkaus spaudimo, bet j it, 
kenčia ir tyli.

žmogių—darbininke!
Argi tau negali būti pavasa

ris kartu su visa gamta? Argi 
tu negali nutrenkti tų grandi-
nių, kurie tave slegia?

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

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

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

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8,/>XH colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

G ARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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Praloto K. Olšausko 
byla

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Del teisiamojo gynėjo p. Tu

mėno priekaištų, kad butų neti
kusiai buvęs vedamas tardymas, 
kad prokuroras einąs policijos 
pramintu taku etc., etc., proku
roras p. Tumėno žodžius, 'tuo 
reikalu pasakytus, išvadinęs 
tuščia frazeologija, sofizmais, 
nepamatuotais tvirtinimais.

Teisiamojo gynėjas p. Tumė
nas, — sakęs prokuroras, — 
stengiąsis įrodyti, kad policija, 
teismo tardytojai ir kiti teismo 
organai esą sukčiai, nedorėliai] 
žmonės, iešką priekabių prie ne
kaltų žmonių, ypačiai prisikabi
nę prie praloto Olšausko.

Prokuroras, sako, aiškiai pa
brėžęs, kad nėra nė vieno tokio 
teismo organo, kuris butų su-| 
interesuotas prisikabinti prie 
nekalto žmogaus ir, įvykus nu
sikaltimui, žut-but kam nors tą 
nusikaltimą prikišti.

Ir ne tik teisingumo organus, 
— apgailestavęs netikurią tak
tiką p. prokuroras, — bet ir 
liudininkus, kurie nepalankiai 
teisiamajam liudiję, teisiamojo 
gynėjai pradėję šmeižti, įžeidi
nėti. Pav., kan. Genys p. Tumė
no vadinamas skundiku, sergan
čiu haliucinacijomis. “Saulės” 
seminarijos direk. vienuolę Ka
zimiera p. Tumėnas vadina už
uomarša, pikčiurna moterimi... 
Į ką Ui esą panašu? — klau
sius p. prokuroras.

Paskui p. prokuroras pareiš
kęs savo nusistebėjimą, kam p. 
Tumėnas taip sujungęs savo pa
reigas ir savo likimą su praloto 
Olšausko asmeniu. Koks reika
las, — klausiąs' prokuroras, — 
p. Tumėnui stojant praloto Ol
šausko ginti, aukoti savo gar
bę, savo ateitį, savo likimą, 
kaip jis pats sakosi. Toks p. 
Tumėno susijungimas su pralo
tu Olšausku prokurorui esą ne
suprantamas.

Be to, prokuroras sakęs, kad 
i h' jam hutų geriau, ir apkalti
nimo argumentai galį būti drą
sesni, jei Birštono nusikaltimo

herojum butų ne pralotas Ol
šauskas, bet kitas kas. Tačiau 
sykį taip atsitiko, tai įstatymai 
turi pasiekti ir pralotą Olšaus
ką ir būti jam privalomi. Ne
galį būti nei žydo, nei elino. Įs
tatymams visi lygus.

Baigdamas savo kalbą proku
roras dar paaiškinęs’ paryškinęs 
kelias bylos aplinkybes, mėgin
tas teisiamojo gynėjų paneigti 
ir reikalavęs pralotą Olšauską 
pasmerkti visą amžių kalėti.

Ar pralotas1. Olšauskas prisipa
žins kaltu

Popietiniu teismo posėdžio 
metu kuluaruose buvo tikimasi, 
kad dabar pralotas Olšauskas 
tikrai prisipažins, nes ir jo gy
nėjas p. Leonas pral. Olšauską 
kaip ir pripažinęs kaltu ir tik 
prašęs sušvelninti bausmę. Gir
di, paskutiniam žody pralotas 
Olšauskas’ prisipažinsiąs ir tas 
jam tik palengvinsiąs bausmę.

Paskutinį žodį pralotas Ol
šauskas tars tiktai šeštadienio 
rytą.

■

{Atlantic and Pacific Photo J

Mme Marie Curie, paskilbusi mokslininkė, kuri kartu su 
savo vyru surado radiumą. šalia jos stovi Owen D. Young. 
Curie neseniai atvyko iš Paryžiaus, kur ji eina profesoriaus 
pareigas.

Kalbant apie faktus, — atsa
kydamas Tumėnui pasakęs pro
kuroras, — esą nereikia iš fak
tų daryti galimybes. Pavyz- j 
džiui, p. Tumėnas su teisiamuo-. 
j n įrodinėję, kad Šveicarijoj pa-; 
togiau žudyti, negu Birštone. 
Prokuroras klausiąs, o kodėl žu- i dyti Šveicarijoj, kodėl ne Lauk- 
žemėj, ne Kaune, ne kitur kur? 
Gal reikią parašyti disertaciją, 
kur butų patogiau buvę Ustja- 
nauskienę žudyti.
Kokiu laiku butų buvę patogiau] 

Ustjanauskienę žudyti
Be to, teisiamojo gynėjas la

bai užsispyręs dėl datos, kada 
pralotui Olšauskui butų buvę 
patogiau Ustjanauskienę žudy
ti. Tumėnas sakąs, kodėl pralo
tas Olšauskas turėjęs Ustja
nauskienę žudyti rugsėjo 13 d., 
o kodėl ne 12 d. Tada prokuro
ras ironizavęs, o kodėl pralotas 
Olšauskas Ustjanauskienę nenu- 
žudęs rūgs. 10 d., kodėl nenužu- 
dęs 1927 m., 1925 m.? Kodėl 
smaugte, kodėl ne mušte, ne 
šaute, ne durte?

(Bus’ daugiau)

Humaftlnklt niivo iAlaidas, paSalinkit nii>ę£fhiH Ir, fįfdns hu rendaniilnk^la.
Jiia <>HtUe npaldraudę nuo gaisro!
Kodėl neapaitiruiiati auvęa nuo visų reiulaitiiinkų ir Šiaip au naųiu nuristų ne* 
nu. Ta| kainuos junta mažiau kaip cepiaa | dienų.
LegtillSkl patarimai dykai nariams visų laikų.

0—30—(to DIENŲ NOTOS RKNDAUNINKAMH DYKAI NARIAMS. 
AlBINIAKiT AĮ AI’G AUŠINIMĄ 
PRIEŠ GRUODŽIO 10, 1020 ir GAU
KITE 1 METŲ N|KV8TE Cž f 2.

NĄKYSTB $3 | ME
TUS. NEKĄ KITŲ 

MOKESNIŲ

NARYSTE 23 | ME
TI.'?. MIRA KITŲ

MOKESNIŲ-• — v • w

4600
City of C
•02 80. ASHLAND AVENUE. TKL. BOULEVAKD 787«

Kaip Silpnos Nervingos 
Moterys Pasidaro 

Stipresnės
Jaučiasi geriau, išrodo jaunesnės 

ir būna tvirtesnių nervų
Jeigu jus žinotumėt — jus pavar

gusios, mažakraujės moterys — ku
rios kankinate save savo “nervais”— 
kaip jus pastebėtinai sustiprėtumėt 
ir pasveiktumėt nuo Tanlac, tai jus 
nė valandėlės nelauktume!, bet tuo- 
jaus nueitumėt pas savo aptiekinin- 
ką ir jsigytumėt didelę bonką šių ne
paprastų vaistų.

Mrs. Mabel Wagoner, 101 Norton 
Court, Akron, Ohio, sako: “Aš bu-1 
vau silpna, nepaprastai nervuota iri 
kentėjau nuo nevirškinimo ir kvai
tulių. Tanlac padare mane kupiną 
naujos energijos. Aš paaugau 17 sva
rų ir dabar jaučiuose gyva ir veikli.”

Tanlac neturi ' jokių kenksmingų 
vaistų, kaip vanduo, kurį jus geriate | 
— tik pačios gamtos medikalės žolės, j 
Aptiekininkai žino tai ir per pasta
ruosius 10 m. rekomenduoja ji vy
rams ir moterims, kurie nori greitai 
“atsigriebti,” atsistoti ant kojų ir 
naujai pajausti gyvenimą.

Tanlac išdirbėjai taip pasitiki savo 
vaistais, kad jei tie vaistai jums ne
pagelbės, tai bus sugrąžinti jums 
pinigai ant pareikalavimo.

Civ. iešk. p. M. Sleževičius atre
mia teisiamojo gynėjų velionei 

darytus priekaištus
5 vai. v. teismo posėdis pra

sideda ir sako, kalbėjęs civ. 
iešk. p. M. Sleževičius. Jis esą 
energingai atrėmęs teisiamojo 
gynėjų darytus velionei Ustija- 
nauskienei priekaištus. Ypačiai 
drąsiai kaltinusiam p. Leonui, 
kad Ustijanauskienė pralotą. Ol
šauskų. kaip Ieva Adomą su- 
gundžius, šantažavus, persekio- 

jus, jį valdžius.
M. Sleževičius jau pradžioj 

savo kalbos’ pasakęs, kad p. Le
ono išvedžiojimai visai neata- 
tinka bylos aplinkybėms. Netei
singos esančios p. Leono pada
rytos ir praloto Olšausko su 
Ustijanauskiene charakteristi
kos. Leono manymu esą niekis,
— kalbėjęs p. Sleževičius, — 
jei pralotas Olšauskas’ kerta vei
dan Natalijai Olšauskienei, nie
kis kad sumuša sargienę, niekis

I arba bent nesvarbu esą, kad 
Vytauto kalne užneriama kilpa 
ant Ustijanauskienės kaklo... 
Viskas niekis. Bet taip tvirti
nant ir viską nieku verčiant 
prie ko galima esą prieiti? — 
klausiąs p. M. Sleževičius. Kaip 
ten neišvedžioti, bet smūgiai 
krinta iš teisiamojo rankos aiš
kiai charakterizuoją jo šiurkš
tumą su žmonėmis, jo žiauru
mą ir nesilaikymą supykus.

Kas ką gundė
Leonas išvedžiojęs, kad Usti

janauskienė visą laiką pralotą 
Olšauską gūdžius, vedus iš do
ros kelio. M. Sleževičius dėl to
kio p. Leono tvirtinimo stipriai 
abejojąs. Jis prisidedąs prie 
prokuroro nuomonės, kuris tei
giąs, kad visai esą neaišku kas 
ką, Ustijanauskienė pralotą 
Olšauską, ar pralotas Olšauskas 
Ustijanauskienę, daugiau gun- 
dęs ir iš kelio vedęs. Abu jauni, 
abu pilni energijos ir gyveni
mo, — sakęs p. M. Sleževičius,
— tai abu lygiai galėję ir vie
nas kitą prie savęs traukti. 
Lengviau esą patikėti, .kad pra
loto Olšausko viskame buvus

nėužkabinę, bet kai 
išgirdę nepalankų 

pulti, pradėję že-

Del liudininkų ir p. M. Sleže
vičius priminęs, kad jie buvę 
teisiamojo gynėjų labai terori
zuojami. Tik sesers Kazimieros 
iš pradžios 
iš jos lupų 
ją pradėję 
minti.

Ar galimu pralotu Olšausku 
tikėti

Vėl praloto Olšausko racijos 

Sleževičius sakąs, kad juo visai 
negalima tikėti, nes’ jisai visuo
met vengęs teisybę sakyti. Jis 
neteisybę sakęs Ustijanauskie- 
nei apie jos sūnų Ričardą, ne
teisybę sakęs teismo tardyto
jams, neteisybę sakąs’ ir dabar, 
teisme.

Bendrai, sako, M. Sleževičius

sykį kalbėjęs vos gyvas: po 
kiekvieno žodžio pauza. Pabai
goj kalbos pasakęs, kad “Sau
lė” yra praloto Olšausko vaikas 
ir pradėjęs verkti. Sakąs, kaip, 
girdi, “Saulės” steigėjas galįs 
būti žmogžudys ir sėdėti kalėji
me.

Tumėnui pradėjus verkti ir 
teismo posėdis 8*/j vai. v. buvęs 
nutrauktas.

šeštadienį spalių 12 d. toli už 

teismo sales jaučiama, kad pra
loto Olšftusko bylos nagrinėji
mas eina galop. Vakar vakare 
vėlai žinia buvo kaip ir patik
rinta, kad teisiamojo gynėjas 
labai susigraudinęs dėl to, kad 
“Saulės” tėvas ir globėjas, už
rašęs po mirties visus savo tur
tus “Saulės” teisiamasis, pra-

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. ■ 

k J

Dienos Per Vandenyną

PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS 
PER BREMENĄ

Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

EKtMEN
Laivas EUROPA dabar budavojamas ir veikt 

prądės nuo kovo mėn., 1930 m.
Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą

Patogus ir tiesus susinešimas su bije Europos šalimi.
Reguliariai išplaukimai kožną savaitę 

populiariais Lloyd laivais.
Del sugrįžimo liudymų ir kitų inftfrmacių 

atsiklauskit savo vietinio agento arba

NCRTH GEPMAN
1LLCYDg

W. Randolph S't., Chicago.

KAINOS NUMAŽINTOS!

pasakęs teisininkų tarpe didelio dėjęs verkti, baigęs savo kalbą, 
įspūdžio sukėlusią kalbą. Po jr iš prokuroro ir civ. ieškovo
antrųjų prokuroro ir civ. ieško
vo kalbų esą dar labiau pasun
kėjusios teisiamojo apsigynimo 
galimybės’.

Replikos *
Kaip teismo kuluaruose kal

bama, replikuodamos p. Leonas 
esą smarkiai išsireiškęs prieš i boj ėmęsis išvedžioti, kad Ust- 
prokuroro ir civ. ieškovo tvirti- janauskienės vaiko Ričardo te
minus, kurie sakę, kad gali būti, i vas gal buvęs Ustjanauskas, gal 
jog pralotas Olšauskas Ričardą kitas, gal vaikas gimęs Varšu- 
nužudęs. Pralotą Olšauską kai- voj, o gal kitur kur. Prokuro- 
tinti Ričardo nužudymu nesą! ras šiuos p. Tumėno išvedžioji- 
davinių, įrodymų. mus pavadinęs pikantiškais iš-

P. Tumėnas iš vakarykščio vedžiojimais, pikantiškais argu- 
tebebuvęs’ gana nuvargęs ir šį | mentais.

nelaukiant naujų replikų, šešta
dienį iš ryto buvę tikėtasi iš
girsti teisiamojo paskuitinį žo
dį. Tačiau tos viltys, sako, neiš
sipildžiusios.

* ’ ' ■ p*1 (

Pikantiški išvedžiojimai.
Teisiamojo gynėjas savo kal-

e MEW
RADIO

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Lapkričio 

5, 6 ir 7
Visas kalbantis paveikslas

“Illusion”
dalyvaujant 

Charles Body Rogers, 
Nancy Carroll ir k.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.

-

iniciatyva. Nesą pralotas Ol
šauskas mokėdavęs vadovauti, 
o ne būti vedamas, ir aukštes
niosios visuomenės tarpe, o dėl 
to, kad savo santykiuos su Usti
janauskiene pralotas Olšauskas 
vadovavęs, tai ir abejoti neten
ką.

P. Leonas sakęs, kad velionė 
pralotą. Olšauską šantažavus, 
per didelius reikalavimus sta
čius. Tai esanti netiesa. Tam p. 
Leono teigimui, p. M. Sleževi
čius plačiai citavęs Ustijanaus
kienės dienoraščius, kur ji skun
džiantis sunkiu, nepakenčiamu 
savo gyvenimu, skundžiantis, 
nad esanti visų apleista, už
miršta, niekam nereikalinga. Jei 
pralotas Olšauskus taip gerai 
Vstijąnauskienę butų užlaikęs, 
tai jai nebūtų buvę pagrindo 
taip skųstis, dejuoti. Jos die
noraščiai pilni skausmo, širdgė
los, nusiminimo. Matyt, kad ji
buvus nelaiminga, o aktingu jos 
nelaimių, jos skausmo akstinu 
buvęs pralotas Olšauskas.

švengiamas
Skausmas!

Žmonės tankiai yra perkantri su 
skausmu. Kenčia kuomet nėra 
reikalo kentėti. Dirba su skaus
mu plėšenčia galva. Dirba nors 
suimti skausmais.

Ir Bayer Aspirin suteikia grei
tą palengvinimą!

Geriausia laikas imti Bayer As
pirin tai momente kada pajauti 
pirmutinį skausmą. Kam atidėt 
palengvinimą iki skausmas pa
sieks aukščiausi laipsnį ? Ko bijot 
paimti taip nekenksmingo dalyko?

Skaityk patikrintas direkcijas 
sustabdimui šalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, 
neuritis, reumatizmo ir tt.

Jus visada galite pasitikėti jo 
greitu palengvinimu. Bet jei skau
smas tankiai atsikartoja matyk 
daktarą kad patirti jo priežastį.

BAYUB ASPHtHV
Aspirin yra pade žyme Bayer Fąbriko Mouuaceticacido^ter oi Sahcyiieacld

.j

g n d the Tuibes

iri

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE

Telephone Boulevard 4705

3417-21 So. Halsted St

REX RADIO SHOP

S116.00(less tubes) 
Pagerintas Majestic Super-Dy- 
namic 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.

S 146.00
(less tubes) 

Pagerintas Majestic Super-Dy- 
namic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 

• jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą amžių ir saugumą. Jacobe- 
an periodo dežaiho. Amerikos 
riešuto kabinetas; instrumento 
panėlė išklota tikru importuo
tu Australijos Lacewood. Ran
kenukės gi užbaigtos tikru si
dabru.

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.

fourtuneb
• STAGES ’

No A-C Hum
f

Jos. F. Budrik, inc

3343 South Halsted Streęt
TeL Boulevard 3986



NAUJIENOS, ChicaRO, III

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

1 taipjau užuojautos velionės mo-1 
tinai, p-niai Elzbietai Klimavi
čienei.

i Toliau. Musų kliubas gerai 
gyvuoja ir veikia, šiemet tu
rėjo draugišką vakarą gegu- 

|žės 12 dieną. Buvo viskas tvar- 
Ikoje. Tik nekurie nesugrąžino 
i.ei tikėtų, nei pinigų. 'Lodei 
nėra galima juos pagirti. Tad 
kurie turite tikėtų, lai malo
nėsite pasiskubinti su Kliubu 
atsilyginti.

šis kliubas turės gražų ba
lių sekmadienį, lapkričio 17 
dieną, lai bus nedėlios vaka
re. Muzikas bus šauni: lai Ste
ponavičiaus Bijansko radio or
kestras. Bus duota dovana, ku
rią paskyrė geri), adv. J. P.; 
Waitches. Dovana teks tam, kas 
laimės.

Baliun kviečiame visus Chi- 
lietuvius. Vakaras bus 

Be to, kviečiami yra
Chicagos lieluvaii susipa-l 

su musų Grcater Pull- 
Better Government kliu-

Cibulskione, G. 
G ri vinis 
Greitį urgis, V. 
Jonaitis, SI. 
Ručinskiene, M. 
Kori ta litas, K. 
Micius, J. 
Masionis, A. 
Puceta, J. 2 
Petkus, A. 2 
Petryla, Fr. 
Pcrkins, C. J. 
R u bes, B. 
Hamonovich, M. 
Scbvvager, K. 
William. A. 
Vitkauskas, A. 
Vitkaskis, F.

\Vashkis, W.
Zibrauskas, P.

c a go s 
šaunus.
visi 
žiu t i
man

Laiškai Pašte
Eu-

CHICAGOS 
ŽINIOS

I»WI.

Trys ugnegesiai sužeisti
Trys ugnėgesiai sužeisti, ki

lus gaisrui Gandy and Co. plen
te, 2515 West 35th St. Darbi- 

i ninkai vos spėjo išbėgti, kai 
j gaisras prasidėjo beismante. 
Sužeistieji ugnėgesiai nugaben
ti j šv. Antano ligoninę.

t 
kui, kuris vadovavo rinkimų 
vajui. Nužiūrima, kad už toki 
laimėjimą demokratai pripažins 
jam naba.šninko Brennano vie
lą — boso vietą Chicagoj ir 
Cook paviete.

šiuos balsavimuose buvo pa
dėta keletas sumanymu kai 
kuriems pagerinimams. Pra-1 
ėjo tik vienas tų sumanymų, 
būtent, paskirti $3,000,000 Lin
coln parko dislriktui puošti. 
Sumanymas išleisti $20,000,000 
aukštajam
bigbAvay) nepraėjo. Atmesta ir 
pora kitų sumanymų.

vieškeliui (Super

Ketvirtadienis, lapk. 7, 1929
mo. Mes Čia esam tik fiO mylių i trofiją geriausiam golfininkui 
nuo juros’ kranto, bet jūsų pro-1 lietuviui.
gramai pasiekia mus kuo aiš
kiausia”..
Rich Sųuare, N. C.

:,'t :|e |Į<

“Majestic Radio:

Atėmė gTažny $10,000 
vertės

Rengiasi baigti lokautą

Du banditai, pasisakę 
s trobėsio -agentai ir

Kas girdėtis musų Roselan- 
do pastogėje? Ogi štai kas. 
Lapkričio mėnesį 1928 metų 
susitverė čia Grealer Pullman 
Bettor Goverrr.enl C.lub.

Pagal amžių šis kliubas yra, 
galima sakyti, dar “baby” ur
bti kūdikis. Bet pagal veikimą, 
tai tikras milžinas. Kliubas tu
ri darbščių ir žymių narių." 

Jam priklauso nemažai biznie
rių ir darbininkų. Tas kliubas 
turi po savo vėliava daktarų, 
advokatų, ręaleslatininkų. Yra 
d ilelė grupė profesiosalų. Kliu
bu i priklauso vyrų ir moterų.

Kliubas turėjo savo mėne
sinį susirinkimą spalių mėne
sio 20 dieni). Susirinkimas bu- |HU 
VO šauktas atvirutėmis, net at- kliubas turėjo išvažiavimu 

S'.lflllkč nedidelis Liu vs, nes tą i birželio mėnesio 23 dieną. Kas 
d-eną buvo li-eluvių dainos per'mai(- išvažiavimą, tas buvo nu- 
radio. 0 vėl roselandiečiai jau- į stebintas. Svetimtaučiai mane, 
t<- liūdesį dėl aa. Onos Pocie- kad prezidentas lloover arba 
hės mirties. Tą liūdesį galima gubernatorius iš Springfieldo 
buvo pastebėti ir pas siisirin-, atvyko tokia minia važiavo 

ir taip rūpestingai tvarka da- 
duckis sumanymas iš- bota, 

musų g?rb. komp.
užuojautos dėl išlikų- tuviams spiestis po šio kliubo 

nelaimės, jo žmonos vėliava ir už menką įmokėji- 
Kliubas įgaliavo savo nią turėti daug naudos per vi- 

užuo- stl metą. Užtaigi to kliubo val- 
Iši'eikšta' (|yba kviečia visus spiestis į 
------------ ji ir praneša, kad sekantis kliu- 

Išgydė Savo Rupturą J ’ S
nėję, 158 Kast 107 Street; pra
džia 7:30 valandą vakare. Bus 
paruošta konstitucija.

Gerbiami lietuviai, stokite 
darbui. Laikas patogus. Jeigu 
taip sėdėsime, tai daug ko ne^ 
teksime. Ba matome kas yra. 
Iš vienos dirbtuvės paleidžia
ma keli šimtai žmonių, iš ki
tos vėl tiek pat, jei ne dau
giau.

Man 
Westvillė 
bet miesto 
taryba yra 
Ja mums, 

Dar kartą 
kliubas turi veiklią valdybą ir 
plačia vaga varo darbą. Kliu
bas turi ekzekutyvį komitetą, 
pilietybei

komisijas. Gerbiamieji ir ger
biamosios, proga barškina į jū
sų duris, jūsų pačių laimė kvie
čia prisiartinti prie viršminė- 
to kliubo.

kusius.
Buvo

artėtų visos Chicagos lie-
Pociui 

J s'os ji 
mirties.
korespondentą išreikšti 

jautą per spaudą.

Aš gavau didelę rupliui) kaldamas skry
nią k<-lctą metų atgal. Aš sprendžiau, kad 
vienintelė mano viltis pagyti yra operacija. 
Vi-ką ka nč bandžiau, man nieko gero ne
suteikė. Pagalio* aš Įgavau tai. kas grei-
i.ii ir pilnai pagydė mano rnpturą. Jau 
daug metų praėjo, o ruptura nebegryžo, 
nors i- dubu sunkų darbą kaip karpente- 
rįs. Nebuvo operacijos, nebuvo su gaišimo 
laiko. jokio nesmagumo, 
nns žinias apie tai Kaip 

operacijos, jei jus parašysite 
Eugene M. Pullen, Carpenter. 
Mareeilus Avė., Manasųuan. N J. 
i-kirpkite ši pranešima ir narody 
sietus kiliem*, kurio turi rupturą 
galbūt išgelis'Hitc gyvastį, arba 
pašalinsite nesmagumus rnpluros 
ir pavojų operacijos.

AA miteikmu pil
as pilnai pagilau 

man: 
:iku-e. 
lienau 
te vi 
— jus 

mažiausia 
ir rupesnį

RAMOVA
THEATRE

351 n and Halsted Streets

Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj, Lapkričio

VISAS KALBANTYSIS
PAVEIKSLAS

“Street Giri”
dalyvaujant • 

Betty Compson. John 
Oakie ir k.

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Episodas kalbančios serijos 

“King of the Kongo”
Kalbanti komedija 

“Ladies’ Man” 
Kalbančios žinios

Išmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 
0Dezaininimas ir siu- 

vimas skrybėlių mo- 
I ka $25—$50 j sa

vaitę.Musų lavinimas pri- 
| rengia jus vietai i 

7* trumpą laiką, die
nomis ar vakarais. 

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

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

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

jei
Kodėl taip yra?

tenka nurodyti, kad 
mažas miestukas, 
majoras ir miesto 
lietuvių. Ar ne gė- 
ebieagiečiams?

pareiškiu, kad

komitejti^ ir kelias

RoNelandietis.

Lietuviška veselija 
per Radio

Ateinantį sekmadienį 
(iio stoties WHH?C (1310 kilo- 

Įcycles arba 10 numeris), nuo 
į 4:30 iki 5 vai., pirmą kartą 
į per radio bus girdėti tikra lie
tuviška veselija. Milionai žmo
nių girdės musų kaimo vestu
vių dainas ir linkėjimus, šį 
programą, rekordų reprodukci
jose, duos Jos. F. Budriko di
džiausia lietuvių radio krautu
vė Chicagoje, .‘1417 So. Halsted

iš ra-

Kurie dar neturite radio, ęsi- 
gykite, nes Budrikas parduo
da lengvais išmokėjimais. Ne- 

I praleiskite lietuvių programo.

Bridgeport
Stočkaus teismas dėl peršovi- 

mo Frankio Sellas ir jo moteries 
įvyks lapkr. 8, 9 vai. ryto, Cri- 
minal Court, Judge H. B. Miller 
kambary.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Adomaitis, John 
Bertulis, Wm 
Briedis, H.
Bružienė, M.
Burogas, J.
Beleckis> J. 
Baltas, Chas.

Šie laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjĮ paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kta. klausti langelio. kur
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobčj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa- j 

paštai laike i 
o paskui su-

esan- 
buvo 

įleisti j p-nios Alberl W. Cohen 
apartmentą, 441 Belmonl avė. 
Viduj jie surišo moteriškę, už
kimšo jos gerklę, išvertė ko- 
modus ir šėpas ir pabėgo, iš
sinešdami brangmenų vertės 
apie SfM 0,000.

Laukiama, kad prasidės de
rybos tarp samdytojų ir dar
bininkų drabužių valymo ir da
žymo pramonėje. Samdytojai 
buvo paskelbę lokautą darbi
ninkams, idant pastarieji atsi
žadėtų unijos.

Turės eiti mokyklon

Ištrauktas lavonas 
kanalo

1S

žymėta. Laiškus 
tam tikrą laiką, 
naikina.

501
502

505
514

526

529
530
539
517
548

Atroskiene Teodora 
Balseviciene .1 
Cezpauskis J 
Didzgaldis .lanos 
Kauslavic Anton 
Kundrat Jau 
Marcinkeucicnei 
Teofiliae 
Mikilnei 
Mikeleit 
Rudaitis

Karolinai

William

Tersbieniec Kataryna

TheEnglishCohimn

Announcing

pa-Ištrauktas lavonas gerai 
siredžusio žmogaus iš vadina
mo drainage kanalo. Manoma, 
kad tai yra lavonas Tony So- 
roko. Policija pradėjo tyrinė
jimą, idant sužinojus, ar žmo
gus nebuvo įstumtas į kanalą.

Mi-m. Auna 1V1. l^cev-es, 2014 

Lincoln st., Evanston, atsidūrė 

teisme deliai to, kad nepaiso 
itrafiko .šviesų. Paseka toki: po
niutė nuteista lankyti mokyklą 
kiekvieną antradienio, vakarą 

ir mokytis automobilį draivy- 
ti. Tai pabauda. Ir turės lan
kyli mokyklą ar nori, ar ne
nori.

Pašautas vaikėzas
Policija besivydama 1'ranki

Bomba aptiekai, aptie- Reporto (737 So. Paulina st.) 
koriaus brolis klau

sinėjama •
pašovė. Reporto yra kaltina
mas plėšimu ir vagyste ir yra 
paleistas, kai bonas už jį už- 

Sprogo bomba tarpdury ap-i statyta. Dabar jis vėl sugauta 
tiekos 918 Taylor st. Aptieka važiavęs vogtu 
priklauso Mielinei Serritellą.-------------------

automobiliu.

I Kyšy su šiuo įvykiu policija . V.
suėmė Alphonsą Serritellą, pus- l\<į SclKO JulCtllVllĮ 
broij Michaelio Tarp pusbro- Radio Programo 
1111 ihto luiku Ytauirniuknlių jau ilgą laiką pasireiškę 
pikčio. Policija pasilaikė Al
fonsą tolimesniam klausinėji
mui. Aptiekai žalos padaryta 
už $100.

Klausytojai

The Second Fa 11 Hop
Universal 

the SLA. 
will take 

November 
the most

spon-
Išvijo mokinius gatvėn

onas Bronza šaunus spor- 
•• Mrs. Henry Holornan,| tas, narys Olympia Fields gol

fo kliubo!
Žinomo biznieriaus p. Mac- 

Girdėjome kiewich lange ir-gi stovi tro 
jūsų ir lietuvių programą ant-'fija. Jisai narys Acatia golfo 

Patiko labai, kliubo. Trofiją davė ir-gi lie
tuviams golfininikams hmalo- 

riams. Tegul, sako, gauna ge
rą daiktą geras golfininkas. 

išsipildė: trofiją 
Savickus, jaunas 

teisių studentas Norllnvestern 
universiteto.

P. Brenzos trofiją tenka p. 
Stanley (čyzas) irgi jaunam 
lietuviui.

Garbė šauniems Westsaidęs 
sportams. A. Ralis.

radienio vakarą.
Mes turime Majestic Radio ir 
tai yra tikrai geras setas”.. A. 
Palmer, Beatriče, Nebraska.

*

“Majestic Radio: Jūsų prog-'laimėjo K. 
ramas buvo puikus antradienio 
vakarą; artistai išpildė gerai, ir 
visi šioj apielinkūj, kurie 
dėjo, mano, kad programas 
vo tikrai geras”... Elmor 
Johnson, Fes'tus, Missouri.

>!: >*c *

gir- 
bu-
E.

“Majestic Radio: Antradienio 
vakarą nustebom išgirdę lietu
vių programą. Norim pasakyti, 
kad visi mes gėrėjomės juo. 
Ateity tikimės dar išgirsti”... 
Paul Kubiak, Mrs. Andy Stonys 
ir Mrs. Ray Wroblewski — iš 
Arnold, Pa., Chas. Zukis, New 
Kensiriprton, Uit. 

* ❖

“Majestic Radio Corp.: Labai 
įdomus buvo programas, kuri 
davė antradieni Majestic Radio 
ir lietuviai. Dėkinga esu ypač 
merginoms’, kurios dainavo due- negali būti vikriais, jaunais ir 
tą”. Mrs. Walter M. Moore, 
Covington, Ind.

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiaus
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais Įdėję žiedą jau
nystes Į sustingusius musku- 

lus ir sąnarius.
Sustingimas: A, tai pasakyta 

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris

Trofijos
BankoMetropolitan State 

lange mačiau puikią sidabrinę 
trofiją. Pasiteiravau kame da
lykas. Banko prez. J. B. Bren- 
za paaiškino:

Lietuviai, turi daug gerų gol- 
fininkų. šįmet lurnamentuosc 
daug jų lošė. Ir bankas davė

Bridgeportas

sored by <the 
Izidge, No. 344 of 
This colossal affair 
place on Saturday, 
9, 1929, at one of
beautiful eoziest ballrooms on 
the south side. It*is none other 
than the well known South Side 
Masonic Temple at 64th and 
Green Street.

On this auspicious evening 
seven of the young rising Mar- 
vel Harmony Boys will fili the 
air with enchanting melodies, 
snappy tunes, and dreamy 
waltzes.

And to put a collegiate tuoch 
to this gala event, we are hav- 
ing these seven sensational 
syneopators play the ✓chorus 
one of the Big Ten College 
songs at <the beginning of every 
dance.

If you think this isn’tenough 
for your money and you want 
more, we may add that. we 
h avė a little surprize for every- 
one that attendš this dance.

Now don’t forget folks, this 
coming Saturday Evening is the 
evening you shoul be seen| at 
our Second Fall Hop.

Now for a little lodge news. 
At our lašt meeting, November 
4th, Mr. J. Kaulas, who has 
been ,president since Feb. 1927, 
was relieved of this du ties as 
president. Mr. Kaulas resigned 
because other important duties 
reųuired all his spare time. His 
resignation was accepted and 
Mr. Rebokas, vice president, 
eondueted the meeting.

We sincerely wish that all 
members will attend our next 
meeting on the firs«t Monday 
of December. As it is the lašt 
meeting of the year and be- 
cause new officers are to be 
eleeted, it is very important 
that every member be present.

Don’t forget the DANCE.
—J. T.

Ray mokykloj, prie Ken- 
\vocd avė. ir 57-tos gatvės, 
beismante pastebėta gaisras ki
lęs. Visi mokines išvesta gat
vėn. Gaisrui betgi neduota iš
siplėsti. Ugnėgesiai sulaikė jį.

Pataria koronerio ofisą 
panaikinti

Bunde-Koroneris Herma n 
šen, kalbėdamas Amerikos gel- 
žkelių hirurgų asociacijai, įro
dinėjo, kad koronerio ofisas 
Chicagoj šiandie pasidarė nebe- 

■ reikalingas. .Jisai nurodė, kad 
New Yorkas koronerio ofiso 
neturi ir apseina be jo. šiaip 
ar tai, o didžiuma bylų, ku
rios patenka koroneriui, galų 
gale pereina i valstybes gynė
jo rankas. Butų su taupiu ta lė
šų ir laiko, jeigu kalbamos 
rųšies bylos tektų tiesiai val
stybes gynėjo ofisui.

Pavojinga sėdėti auto
mobilyje

Du ginkluoti banditai api- 
Williamą Donovan ir 
Mitchell, kai jiedu sū-Phiilis 

dėjo automobilyje ties mergi
nos namais, 7051 Oglesby avė. 
Iš merginos atėmė kailinius, o 
iš vyro $20 ir automobilį.

Demokratų ir Deneeno 
grupė laimėjo

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

Pirmadienio rinkimuose 
sėjų į Superior teismą ir 
ros i Circuit teisnhą Chicagoj 
ir Cook paviete paduota 379,- 
739 balsų. Balsų skaičius, jei 
palyginti jį su skaičiumi pilie
čių, turinčių teisę balsuoti, bu
vo labai mažas.

Laimėjo pilnai tikėtas koali
cijos demokratų ir Deneeno 
grupės, kuri statė savo kandi
datus demokratų sąrašu.

Už tokį laimėjimą kreditas 
teikiama visųpirma Cermakui, 
Cook pavieto tarybos pirminįn-

tei- 
po-

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

“Majestic Radio: Tikrai pui
kų programą davėt antradienio 
vakarą, nuo 8 valandos”... An- 
tonette Milauskis, Kenosha, 
Wis.

!]« s|c

“Majestic Radio: Mums vi- 
j suomet patinka jūsų programai, 
o ypač lietuvių programai”... 
Helen Sabel, Willoughby, Ohio.

* ❖ *
“Klausomės jūsų “Lutherian” 

(vietoj Lithuanian)—Majestic 
programo. Patiko. Mes turime 
Majestic Radio. Tikrai geras 
setas”... 
Kans.

Hatie 'Dirks, Newton

$ i-k

Programas vakar (antradie
nio) vakarą patiko taip, kad tu
riu pasakyti, ■ jogei jis “just 
fine”... H. L. Baldwin, Hope- 
well, Virginia.

❖ *
“Klausiaus šį vakarą (antra

dienio) jūsų programo. Buvo 
tikrai malonus”. Margaret Man- 
cuso, New Orleans, Louisiana.

* * ❖
“Majestic Radio: Klausiaus 

šį vakarą (antradienio) jūsų 
programo. Buvo geras. Progra
mai pasiekia mus čia aiškiai”. 
Mrs. Frank Sanders, Inverness, 
Florida.

* * «
“Majestic Radio: Klausėmės 

šį vakarą lietuvių muzikos ir 
dainų. Turėjom didelio malonu-

į Ar Jaučiatės Silpnas 
Nervuotas?į *

Misa Amui Jb. Hogg. Korea. Ky., gavo 
puikias pasekmes nuo vartojimo Nuga-Tone. 
Ji sako. "Afi buvau visai nusilpusi ir ner- 
vuota, negalėjau nieko veikti, ir a5 pasa
kau, kad Nuga-Tone padarė man daugiau 
gero, negu visi daktarai. Nuga-Tone mane 
iftgydė. Tai tikrai yra geros gyduolės. Tuks
iančiai kitij žmonių turi tokius pat prane- 
Aiinus.”

Nuga-Tone turi suteikti jums užganėijini- 
mą, arba pinigai gražinami, bandykit jas 
dėl padauginimo svarumo, pataisymo ner
vingumo. nemiegės, jautimo nuovargio ifi ry
to., galvos kkaudėjiino, svaiulio, prasto ape
tito, nevirškinimo, inkstų arba pūslės tro
belių. užkietėjimo ir panaft'ų nesmagumų. 
Nuga-Tone suteiks jums stipresnius nervus, 
didesnį raumenų stiprumą ir atnaujins jėgą 
ir energiją visų Organų. Vaistininkai par
duoda Nuga-Tohei Nusipirkit 1 butelį šiandie.

pranešu gerbiamai 
lietuvių visuomenei, 

lašiniai ir kitokie mėsos 
iš Lietuvos,

tamstos esate kviečiami, 
mylite, atvykti 
gardžios mūsos

energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau- 

idėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expcllerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesu vyle 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsitc 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90/.

ir paši
ls Lietu

gauti iš

Lašiniai iš Lietuvos
šiuomi 

Chicagos 
jog
produktai atėjo 
Todėl 
kurie 
pirkti 
vos.

Tai j) pat galėsite
Lietuvos įvairios rųšies labai 
skanių Birutės saldainių, gin
taro karolių, brasletų. špilkų ir 
kitokių dalykų. Užlaikau taip
gi saldžio medaus ir gardžių 
grybų. Krautuvė kasdien atda
ra iki 9 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 vai. iki 4 po pietų. Vi
sus kviečiu atsilankyti.

V. M. STULPINAS,
3255 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel Victory 6122 

(Apg.)

Phone Virginia 20 54

JOSE PH .yiLlMAŠ
Namu Statymo A.

* KONTRAKTOR!USiJ>
•> : ./"‘i A*

4556 So. Rockwell 8t., Chicago, HL

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildome visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.

2028 So. Halsted St.
Phone Canal 0084

Užgirsk Lietuvių dainas ir muziką su 
Nauju Crosley Setu

Pilnai re gtas

Su 7 A. C. Tūbais, šia
me gražiame riešučio 

medžio kabinete.
Pirkit dabar dėl tuo- 

jautinio pristatymo
Labai lengvus 

išmokėjimai

$2 
į savaitę

1 metų dykai aptarnavimas. Dykai įvedimas

LIPSKY’SMUSIC&RADIO STORE
“HOUSE OF SERVICE”

4916 West 14th Street
Telefonas Cieero 1329 Cicero, Illinois

Atdara vakarais
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Tarp Chicagos
Lietuvių

So. Chicago
Chicagos darbininko patyrimai

Illinois Steel kompanijoj, ro
dosi, dirba lietuvių geras skai
čius, bet neparašo apie savo 
darbo sąlygas. Taigi parašysiu 
aS.

1919 metais čia buvo susior
ganizavusi unija ir darbininkai 
išėjo į streiką. Dirbau tuomet 
čia ir aš — naktimis. Prieina 
prie manęs bošas ir sako: “Tu 
pasilik dirbti, tai aš tau duosiu 
po penkioliką dolerių dienai.’’

Aš jam atsakiau, kad nė už 
jokius pinigus nedirbsiu. Tai 
buvo prieš 'tą dieną, kada visi 
išėjo streikuoti.

Ant rytojaus atėjau pas su- 
perintendentą ir paprašiau, kad 
man išmokėtų ką aš uždirbau. 
Jis man sako tą pati, ką ir nak
tinis bosas sakė. Be to, jis klau
sia, kaip aš j dirbtuvę įėjęs. Ba, 
mat, buvo pastatyti prie vartų 
mušeikos. Aš jam atsakiau, kad 
įėjau per vartus No. 98.

Bosas parašo laiką ir palydi 
iki vartų No. 98. O aš manau, 
kad dabar tai jau negausiu dar
bo čia niekuomet. Prie vartų 
būrys mušeikų. Bet jie manęs 
nelietė, tur būt manydami, kad 
aš esu naujas darbininkas ir 
nežinau nė kur einąs. įsimaišiau 
miniom

Palikęs plieno dirbtuvę, nuė
jau darbo ieškoti pas McCor- 
micką. Ten buvo pasibaigęs 
streikas. Gavau darbo faundrė- 
je. Prieina prie manęs forma
lias ir klausia: Ar nori, gird', 
dirbti už molderį?

žinoma, kai nori žmogus val
gyti, tai sakai, kad dirbsi. Čia 
aš dirbau apie 3 mėnesius. Bet 
jau darbo sąlygos tai buvo pa
sibaisėtinos. Bosai kuone prie 
kiekvieno darbininko stovi, ne
gali nei žodžio tarti, nei send- 
vičių suvalgyti.

Palikau tą dirbtuvę apie Ka
lėdas. Gavau darbą stokjarduo- 
se, Armour kompanijoj, prie 
mėsos, kurią šaldytuvuose mes 
kraudavome, kaip malkas, čia 
mes 'turėjome lietuvį boselį. Jo 
priežiūroje dirbome 10 vyrų. 
Bet spausdavo jisai mus. Jei nu
bėgsi žmogaus reikalui, tai žiū
rėk boselis jau stovi, lyg norė
damas už ausų palaikyti. Gi 
mokėdavo tik 35 centus valan
dai. O jau dirbti darbininką va
ro tai kiek tik jis sveikatos tu
ri.

Išdirbau per žiemą. Liepos 
mėnesi mečiau darba. Ateinu t l
vėl pas buvusį savo bosą į plie
no dirbtuvę (stilmilę) So. Chi- 
cagoje. Tai buvo 1920 metais. 
Jis mane kai pamatė, tai net 
akis pastatė, kaip į kokį nusi
kaltėlį pažiurėjo. Jis paklausia: 
ko nori? Aš sakau, kad darbo. 
O jis vėl klausia: kur buvai 
per streikus? Aš paaiškinu kur

mums: eikite namo. Pradedame 
dirbti po 3—4 dienas savaitė
je. Apie naujus metus visuomet 
dirbame pilną laiką kokius ke
turis mėnesius, o paskui vėl tik 

, keletą dienų savaitėje. Ir taip 
kas metai.

Bot reikia pasakyti, kad mu
sų šapoje nėra taip prastai, 
kaip kitur. Aš dirbu vietoje, 
kuri vadinama Roll Mill. Tai 
reiškia seną išdirbystę, kuri 
prieš karą išdirbdavo reik me
nes Rusijai, o dabar tur būt ki
tiems. Mes išdirbame visokias 
blekes. Bet darbo neištenka vi
sam laikui.

Dabar stilvorkis suorganizavo 
savo kliubą, tai darbininkai tu
ri mokėti po 25 centus mėne
siui. žinoma, darbininkai iš to 
nieko negauna. Antras dalykas, 
tai pamirtinės apdrauda. Ir šiai 
apdraudai mes mokame po $1 į 
mėnesį, gi pamirtinės duodama 
$1000. Tas yra geras įvedimas. 
Aš žinau keletą tokių darbinin
kų, kurie mirė. Tai jų pavel
dėtojai be jokio vargo gavo pi
nigus.

Yra tokių lietuvių, kurie ne
priklauso jokioms draugijoms, 
kurie neturi jokios apdraudos. 
Ir jie, kai tik pėdę gavo, tai ir 
prageria. Ot, šitokiems tai yra 
gera ta apdrauda.

Lietuviai gal yra matę nak
ties laiku šviesą, kylančią iš 
kalbamos dirbtuvės. Ta šviesa 
kyla, kai liejama geležis ir plie
nas. Yra toks puodas. Abudu 
galai smailus, o vidurys storas. 
Tai supila į tą puodą 800 —900 
tonų geležies ir prideda visokio 
metalo ir padaro plieną.

Bet vieną kartą, apie trys 
mėnesiai atgal, darbininkas ne
pamatė, kad plytos, kuriomis 
buvo išlipintas vidurys, buvo 
pradegusios. Įpylė paprastos 
geležies 900 tonų, paleido per 
vieną galą gesą smarkiai, o per 
antrą galą veržiasi ugnis lau
kan. Gi tas puodas sukasi ap
linkui. Pasidarė skylė, ir pasi
leido ištirpusi geležis’ ant že
mės, kaip vanduo.

Penki darbininkai buvo sude
ginti, trys apdegė. Bet kompa
nija įvykį užglostė, ir nieko 
daugiau negirdėti apie jį. Dar
bininkų gyvenimas užbaigta. Ir 
ne vieną kartą taip pasitaiko, 
bet mažai kais apie tai žino.

Yra čia ir gerų darbų ir dar
bininkai gerai uždirba—po 7, 8, 
9, 10 ir 11 dolerių dienai. Bet ne 
visi gali gauti tokį darbą. Pa
prasti darbininkai, leiberiai, 
gauna algos po 44 centų valan
dai. Kuris prie pleiso stovi, 
tas gauna 50c. valandai. Vieno
je šapoje nespaudžia darbui, o 
kitoje, tai negalima pakęsti, ir 
jeigu tu neskubini, tai eik na
mo.

Samdytojai turi žmonių kiek 
jiems reikia. Kai ieškai darbo, 
tai pasako, kad šiandie nėra, o 
rytoj vėl ateik—gal bus. Kitą 
dieną ateini—tas’ pats.

Gamyba dabar daug didesnė, 
negu buvo seniau. Vienas pe
čius į 24 valandas padaro iš 
rudos paprastos geležies po 5— 
6 šimtus tonų, o apie 11 metų

atgal jis padarydavo tik po 2— 
3 šimtus tonų. Tokių pečių yra 
11. Dabar 6 dega, o penki sto
vi. Kai gauna žiemai daugiau 
užsakymų, tai paleidžia daugiau 
pečių. Tuomet visas dienas sa
vaitėje turime progos dirbti.

—So. Chieagietis.

Dr. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615

Td. Harrison 1950

Kodėl tas neramus, 
“pavargęs” jautimasis ? 
gate ir jus tai žinote, bet tik ne
norite prisipažinti. Kiekviena 
liga turi priežastį. Atraskite
priežastį ir atsikratykite jos ir ta
da liga visai išnyks. Tai tokis
yra mano būdas, kurį aš išmokau 

su

nervuotas, 
Jus ser-

1906 m. Berlino universitete 
kurio nuo to laiko aš laikaus 
nepaprastomis pasekmėmis.

VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 1 po piet ir 
nuo 3 iki 4:30 po piet.

Nedėlioj
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

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

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai

UNDERTAKING CO<
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

JUZEFĄ YASUS 
po tėvais Viržintaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 6 diena, 9:45 valanda 
ryte, 1929 m., sulaukus apie 36 
metų amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Telšių apskr., Vilkelių kaime. 
Paliko dideliame nubudime vy
ra Kazimiera Yasus, sūnų Ig
nacų 7 metų, dvi dukteris — 
Vladislavų 10 metų ir Kazimie
rų 14 metų ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 
Union Avė.

Laidotuvės jvyks 
lapkričio 9 diena, 8 
naikių i šv. Jurgio 
bažnyčių kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lų, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juzefos Yasus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvaut laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simus, Dukterys 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

3808 South

šeštadieny], 
vai. ryte iš 

parapijos

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

Lietuviai Gydytojai

Musų patarnavimas jf! 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
cntl »ažininga» ir ne- 
brangus todėl, kad na- 
turime išlaidą ulhd- 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

——O-------

J. Lulevich 
Lietuvis Graborius 

ir Balsam uo toj as 
Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui. 
3103 S. Halsted St. 

Chicago. III. 
Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589 

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

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

' Balsamuotojas 
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų iv 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 Ė. 47 St.

Phone Kenwood 1752
------ O— *

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

1646 W. 46th SL

1327 So. 49 Ct.

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Telefonas 
Cicero 8724

Telefonas 
Boulevard 5208

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite IH, U>79 Mi)w»ukee Are.
Tel. Bruns^vick 0624

Valandos: nūn 2 iki 7:80 vai. vak 
kasdien. Nediliomia nuo 1 Ud 2 

valandai po pietą

Canal 0084 Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenka akinius. 

2045 West 35th St.
Nuo 9tos iš ryto iki 6 vai. vak. 

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

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. M0NTV1D, M. D.
1579 Milwaukce Avenue, Room 209 

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

u!Tel. Urunswick 4983
Nainy telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diatbermia

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptdekoe 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayetta 4146 
VALANDOS: 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Alenus 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez.. 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1980 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai
_n_)>jxrxi~tJ—?kr-*rxr\j3JTLr~yu^rwr~iJ~Trv>-rMJ~i-i~Li~ j~

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterį] se
nas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANIO

1800’ So. Ashland Avė.
VALAHDO91

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 fld 10
Nedilioj nuo 2:80 iki 4:80 po DiaI

Telefonas Canal B464

Ofiso TeL Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rii«aa Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicsgo 
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 dieną

Advokatai

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St 
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

__ _____________ uA______________
Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0831-0382 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

■ I'  ......................——   ' ■*■■■■■■

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

dirbau. <lis parašo raštelį man, 
ir aš vėl .gaunu darbą. Dabar 
gaunu 5(1 centų valandai ir sa
vo seną darbą.

Darbas nesunkus, o prie ge
ros progos aš galiu gauti ir ge
resnį darbą ir daugiau algos. I 
Išdirbau penkis metus. Gaunu 
76 centus valandai ir dar prie-1 
do 20 centų už 100 tonų.

Tai, vadinasi, dabar geras i 
darbas. Bet neilgam. Mat, kom
panija sumanė perorganizuoti; 
tą šapą ir įtaisyti elektrikinius 
motorus, kad daugiau galėtų 1 
produktų išvaryti per dieną ,! 
Tas perorganizavimas tęsėsi 9 
mėnesius. Per tą laiką davė 
dirbti už paprastą darbininką 
prie kon traktoriaus’.

žinoma, darbas buvo sunkus,! 
bet kai valgyti nori, tai geras 
ir tas darbas, kurį gauni. Na, 
pradeda eiti musų šapa. Aš gau
nu savo darbą. Pirmiau mes 
padarydavome 300—400 tonų, i 
dabar į tą patį laiką padarome 
800—900 tonų. Tai ir pritrūks
ta šapai užsakymų.,Ot ir sako I

■i

MARIJONA V1LČ1AUSK1ENĖ 
po tėvais Razmaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 5 dieną, 6:09 valandų 
vakare, 1929 m., Springfield, 
III., sulaukus 54 metų amžiaus, 
gimus Bartininkų kaime, Nau
miesčio parap., Tauragės ap., 
Amerikoj išgyveno apie 25 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime vyrų Povilų, 4 sūnūs — 
Juozapų, Petrų, Konstantinų ir 
Povilų, dukterį Anastaziją ir 
tris seseris — Rožę Maziliaus- 
kienę, Domicėlę Leikienę, Mar
celę Aidutienę ir švogerius, o 
Lietuvoj du brolius — Juozapų 
ir Antanų ir seserį Oną Raz- 
mus. Kūnas bus atvežtas iš 
Springfield, III., šiandie po piet 
ir bus pašarvotas A. Masalskio 
koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

I .aidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
lapkričio 8 dieną, 8 vai. ryte 
š koplyčios į Šv. Jurgio para

pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Vilčiau- 
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

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

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonus 
Bmileyųrd 1139.

JUOZAPAS GAID1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

lapkričio 5 diena, 1:30 valandų 
po pietų, 1929 m., sulaukęs pu
sę amžiaus, gimęs Spilgių kai
me, Klovainių parap., Čhicago- 
je gyveno po numeriu 908 W. 
35 PI. Paliko dideliame nuliūdi
me seserį Zofija Bandžius po 
pirmu vyrų Mazelskienė, švoge- 
rį Boleslovų, anūkų Aleksand
rų, 2 pusesęjes — Teklę Valio- 
sunienę ir Ceciliją Petraitienę, 
pusbrolį Ludviką Valiosimą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi S. P. Mažeikos koplyčioj, 
3319 Auburn Avė.

Laidotuvės jvyks .subatoj, 
lapkričio 9 dienų, 2 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris, Arnikas, 
Puseseres, Pusbrolis ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1188.

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dienų 
ir naktį.
Koplyčia

Chas.
Syrcwicze Co 

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

Simpatiškas— , 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avc. 

Tel. .Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Bhd. 3201

/

Akių Gydytojai
Tel? Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt SL)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieninis nuo 10 iki 12

Rei. 6600 South Artestan Avenae 
Phone Prospect €659 
Ofiso Tel. Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th SU Chicago. UI

ĮvairŲs Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.
♦ <RoomK 028 ir 935 

Tel. Franklin 4177
-----(-------- i .............. , . ,

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tei. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 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 Ketvergais 
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

l’ėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Telefonas Yarda 0994

DR. MAURICE KAUK
4631 South Ashland Avenae

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

Rez. Telephone Plaza 820|

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

TeL Prospect 8H25.

Phone Franklin. 246f

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 0 11d 9 vaL 

Phone Boulevard 86*7 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

•F. W. Chemauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:80 iki 5 vai. vak.
U>caJ Office: 1990 S. Union Avfc

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

Joseph V.Mockus, Jr. 
Advokatas

756 W. 35th SI. kampas Halsted St, 
Tel. Yards 6423

Valandos-: 9 v. r. iki 8:80 v. v. 
Residenciįa 4201 S. yaplu vood Avc, 

Tel. Lafayette 1685

/



Bričportas CLASSIFIED ADS
For Kent

CLASSIFIED ADS

skirtumo

Roseland

kaipo

PRANEŠIMAI

Automobiles

kas

Femak

(Adresas)

(Miestas ir valat.)

nekurtos
draugys- 

prisidė-

kunetrukcijos ėiu 
būdų juos parda

$800 
$275 
$600 
$260 
$400 
$400 
$660

ir 8-čių mor- 
Apd raudžiam

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

įvairės
<ad su
žinau

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

i atomui 
zaminavt 

ad apsi

diena nuo 10 
pietų.

r liūtiniai 
Pi n h naai-Pnaknln

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So 
BalstuJ St., Chicago, III.

1647 W. 47th St.
Arti Marshfield Avė.

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

arti We.«tern Avė. Tel. Grovehill 1088

girsta, 
muzika 
vėl visi

Roselandiečių pietus Oak F 
ręst prieglaudos lietuviams

tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riousi darbu

750 West
31st St.
- ■ ...........

Musical Instruments 
Muzikoa instrumentai

Help VVanted
Darbininkių Reikia

O ve p. Olšauskas 
lėri 
Paprasčiau 
dainuoja.

PARSIDUODA grosernė ir smulk 
menų krautuvė, randasi tarpe dvie 
jų mokyklų, 919 W. 33 St.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Ava 
Tel. Lafayette 6738-6716

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS geras kriaučius j 
partnerius. Nereikalingi pinigai, tik 
turi turėti užtektinai patyrimo. 3407 
Fir St. Indiana Harbor, Ind.

Ar reikia 
kaip paskuti- 

sudainuota? 
tokios dainos 
pats geresnis

PARSIDUODA Duonkepykla geroj 
vietoj, senas, išdirbtas biznis. Grei
tam pardavimui, nebrangiai, aplei
džiu Chicagą, 6501 S. Robey St.

Narkis, 
Avė.
ir kurie 
susineši-Tarp Ghkagos 

Lietuvių
Lietuvių Kadio 

koncertas

REIKAIJNGAS barberys dirbti 
pčtnyčios vakarais ir subatoms visa
da ar pusę dienos, 288 W. 51 St.

Misccllaneous 
Įvairus

$650 nupirks grosernę, delicatessen 
saldainių štorą, darantį gerą biznj 
Gyvenamieji kambariai užpakaly, i 
mylia nuo chain Storių.

3956 So. Westem Avė.

REIKALINGA moteris indų plovė 
ja. Patyrusi.

4169 So. Halsted St.

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

PARDUOSIU savo lotus pigiai, 
vienas blokas nuo Marąuette Parko. 
Visi pagerinimai yra suvesti, pilnai 
pribrendę statymui. Man reikia pi
nigų. Privatinis savininkas. Rašy
kite ar matykite.

MR. C. ROMANO
10 S. I^a Šalie St. Room 1508

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

TURIU parduoti savo $900 gro- 
jiklj pianą už neišmokėtą dalį, arba 
morgičių •— $128, cash ar išmokė
jimais.
MID-WEST PIANO STORES 

6136 S. Halsted St.

savęs sakau: garbė 
lietuviams už toki

Paskolos suteikiama; 
į vien^ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

. kontraktuff
Roseland. — Lapkričio 8 d„ 7:30 

vai. vakare svetainėje 341 Kensing- 
ton Avė. įvyks Roselando Lietuvių 
Kliubų ir Draugijų Savitarpines Pa
šalpos Susivienijimo susirinkimas. 
Bus raportas: iš baliaus, visokių pra
nešimų ir svarstoma nauji reikalai 
Susivienijimo labui. Visi nariai-rės 
ir tie, kurie norite prisirašyti, atsi
lankykite paskirtu laiku. Sekretorius

KAS TURITE aštuonis, dešimtį 
arba daugiau flatų namą South Side 
be skirtumo apielinkės ir norite mai
nyti į du namus po keturis pagyve
nimus atsišaukite greitai, gausite ge
rą mainą.

Kas turite du flatus Marąuette 
Parkų apielinkėje ir jei norite mai
nyti į mažą namą ne brangų ir ge
rą atsišaukite, proga gera, namukas 
ideališkas.

Ar jus turite mūrinį bu n galy w
South Side, kurie norite mainyti į 
gerą du flatj ant 70-tos ir -Rockwell 

St., nežiūrint kur ir kaip brangus.
šaukite Henilock 9637 
6921 So. Westem Avė.

REIKALINGA bučemė, groserne

PARSIDUODA Butcher Ice ma- 
chine ir bučerio Ice Box 8x12, 2 me 
tų senumo; labai pigiai, 5256 Prin- 
centon Avė.

Keal Estate For bale 
Pardavimui

Seneliai ilgai nepamirš 
ir bus dėkingi ren-

SKOLINAM PINIGUS 
PARDUODAM, MAINOM

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
morgičius ir farmas visuose miestuo
se ir valstijose. Taipgi skolinant pi
nigus ant 1-mų, 2-rt 
gičių už 6 nuęšimtį 
nejudinamą turtą, automobilius ir ki
tus dalykus. Kiekvienam užtikrinam 
tik teisingą ir greitą patarnavimą, 
dėl to musų biznis pasididino. Su 
viršminėtais reikalais kreipkitės y- 
patiškai arba laišką rašykit.

REIKALINGA moteris ar jauna 
mergina prižiūrėti vaikus. Motina 
dirba. Kambarys ir valgis. 6783 S. 
Rockvvell St., Hemlock 5933.

PARDUOSIU savo _ 
suoleli ir 60 rolių už $76 Tai ba 
i ansus morgičiaus.

8213 Cottage G rovė Avė.

PARDAVIMUI visai pigiai valymo 
rūbų ir skrybėlių šapa. Puiki proga 
lietuviui. Atsišaukit tuojaus, — 
įamėsit. Little Star Cleaners, 3828 
So. Halsted St.

Baterių aptarnavimas
Phone Boulevard 2854

Joseph Witolds
and Battery service. Vulcani

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

K. Navickas, rašt.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosime, 

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

CUMMINGS AND CO 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

$65 vertės, už

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 8 ėm. seklyčių setai, M o h ai r, 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 Šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
ši n. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžiu. Dinette setai ąžuo
liniai $14.60. $150 Stalk upngiit pia
nas $72. Šimtai burgenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KA1RIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

B APGENA S. Pardavimui labai pi
giai kampinis biznevas namas su 2 
r- ir 4 kambariais flatas viršuj. 
Visi fixčeriai dėl bučernės, nėra 
kompeticijos per 5 blokus. Parduo- 

nom« su bizniu už $7500, arba 
bi>nį atskirai. Priverstas parduoti 
šią savaitę, 1815 W. 73 St. Telefonas 
Renublic 7*47*

2900 Svečiuosna eiti ^uknelė. Tinka iš vienos 
spalvos materijos. Padabinti galima aksominiu kas
pinu nors ir kitokios bet prie materijos ir jos 
spalvos pritaikyti reikia. Sukirptos mieros 16, 18, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

iERB. Naujienų skaityto 
ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į ta> 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Tire
zing. Naujos batarės garantuotos ant 

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

Lietuvis savininkas.

Universal Restauranl
Gardus, sveiki lie 

o’iški valdini ir
zTCTnkJįr mandagus patarna-

"’mas.
SnR& A. A. NORKUS, sav.

KAS TURITE parduoti batų tai
symo mašinas, malonėkite pranešti 
714 W. 30 St.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

REIKALINGA 20 vyrų, moterų ir 
merginų prie lengvo ir švaraus 6 
valandų darbo. Turi žinoti miestą 
ir anplų kalbą p^erai. Gera pradine 
alga.

Atsišaukite prie
F. A. MULHOLLAND CO.

6 No. Michigan Avė. 
Room 900

Nuo 9 ryto iki 2 po piet.
Klauskite

Lithuanian Manager

ir sumanu* vyrai Kali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Teisybės Mylėtojų Draug 
tės veikimo

PASKOLINSIM nuo $60 iki $300 už 
nuošimčio ir lengvais išmokėji

mais. Paskolas suteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
’ 2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Annitage 1199

Energiški 
rasti, progą 
įžengimui 
.epaprastus _ _ . .

Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney. taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechi&kai 
ir angliškai.

Priimti aplik antai bus trumpa lai
ka lavinami d v kai 
keru ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Pėtvzilek Bros.

Chevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts

pagavo jis 
Dainavo, 

dainhi'i kas 
ne i “maiki”. Bet senas 
daug metų gyvenęs; ir

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- 

stogus visokios rųšies, 
bile kur. Dykai ap- 
. Mes atliekame ge- 

mieste. Kedzie 8463.

SAVININKAS turi parduoti už 
didelį bargeną iš priežasties kito biz
nio, 2 fintu medinį narna, 50 pėdų lo
tą ir garažą. 5349 S. Campbell Avė.

Farms For bale
___  Ūkiai Pardavimui________

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

S. Misiūnas perstatė pirmą 
kalbėti F. Venecką, Oak Forest 
prieglaudos superintendentą. F. 
Venecek savo gražioje kalboje 
padūkavojo lietuviams, kad jie 
nepamiršta savo tautiečius ap
lankyti ir suraminti juos, gy
venančius šioje prieglaudoje. 
Paskui kalbėjo roselandięčiai:

1 kurt. A. Krušas, visų Šventų 
parapijos komendorius, adv. 
Thomas, adv. J. Waitches, Ig. 
Ivanauskas ir kiti.

Tarpe kalbų buvo muzikalia 
programas, kuri išpildė sekau- 

i čios ypatos: Pažarskas — solc 
i dainavo keliais atvejais; poni 
Thomas, adv. Thomo moteris, 
dainavo solo vieną dainą. West 
Pullmano bažnytinis choras', pc 
vadovyste V. Medanies, sudai
navo 2 dainas, ponia Lauraitie- 
ne dainavo solo tris sykius. Vi
sų šventų parapijos vargoninin
kas S. Rakauskas, su kitais sa
vo muzikantais, pagrojo. V. Me- 
donis dainavo solo vieną dainą 
Visas programas buvo gražus ir 
malonus; ypatingai Lauraitiene 
gražiai dainavo.

Be valgių ,buvo duodama ir 
pinigų. St. Misiūnas, baigiantis, 
programui, pasakė, kad yra su- 

I rinkta pinigų $144.96 centai, 
kurie bus atiduoti šioj prieglau
doje esantiems lietuviams to
kiu patvarkymu: visiems, kurie 
galėjo ateiti prie stato valgyti, 
tiems buvo duodama po $2.00; 
gi tiems, kurie serga ligoninėj, 
tai bus duodama po $2.25.

Pinigiškai prie surengimo šių 
pietų daugiausiai prisidėjo St. 
Misiūnas ir S. Gadeika, laikau 
tys mėsos krautuvę (bučernę) 
adresu 4 E. 107 St.

Gaspadinės, kurios pagamino 
pietus, buvo šios: pp. T. Pa- 
vilonienė, D. Vinckienė, B. Mi
siūniene, M. čiuželienė, H. čiu

i želienė, S. Thomienč, S. Gadei- 
kienė, M. Kaminskienė. Pietus 
buvo pagaminti geri, iš įvairių 
valgių 
tokių pietų 
gėjams.

AŠ nuo 
Roselando 
gražų labdaringą darbą.

—A. Narbutas.

dar nors 
adainuoti.

Biežienė—solo. Mes,
kagiečiai, esame ne kar- 

lietu- 
Gal jokia ki- 

dainininkė nėra 
dainavimu mums 

Biežienė, nors 
tur būt, reiš- 

,nei kai ku- 
Patiko ir patin-

Vaikų Daugijėlč Bijūnėlis laikys 
7?.vo pamokas penktadienyj, lapkri
čio 8 d., 7:30 v. v. Humboldt Pafko 
miesto svetainėje.

Paul M. Smith & Co.
REAL FST TE.

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

BARGENAS. Išvykstu į Lietuvą, 
todėl skubiai parduosiu bučernę ir 
grosernę; gera vieta, 4530 So. Wood 
Street.

Naujienų npuikos nauja serija 
prasidėjo su pradžia spalio mėnesio, 
l'riėmimo valandos nuo 8 ryto iki 8 
vai. vakare.

— Sekretorius T. Rypkevičia.

vieton išrinktas St.
-1102 So. Maplevvood

Todėl visi nariai 
manote turėti kokius 
mus su musų draugyste, užsi 
žymėkite viršminetą antrašą.

—St. Narkis.

PAAUKOSIU 3 šm. seklyčios se 
tą, $275 vertės, už $110; 9 tūbų elek 
trikinį radio, $250 vertės, už $75 
9x12 Wilton kauras.
$25; coxwell, riešuto valgomojo ir 
miegamojo kambario setai, lempos 
ir t. .t

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudąvoti pilnai, $295 ir augs., 
įskaitant cementines grindis. Namų 
pakėlimas ir pamatai $565 ir augš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4638 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Pereitą nedėldieni, lapkričio 
i> d., didelis būrys roselandieeių 
įplaukė Oak Forest prieglau- 
loj esančius' lietuvius. Tai buvo 
ig kokis apvaikščiojimas. •

Apie 2 v. po pietų, prieglau
doj esantiems lietuviams buvo 

! duodama pietus', ir laike- pietų 
išpildyta muzikalis programas 
ir pasakyta kelios trumpos pra
kalbos.

Susodinus už stalų prieglau
doj esančius senukus, o svečius 
nuošaliai tam tikrai prirengto
je vietoje, roselandietčs 8 mo
terys, kurios darbavos pietų pa
ruošimu, pradėjo valgius dėti 
ant stalų; o St. Misiūnas sene
liams ir svečiams pasakė trum
pą gražią kalbą apie tikslą šio 
susirinkimo,— kad susirinkimas 
ir šitie pietus parengti, idant 
suraminti šiuos senelius, nes 
jie, gyvendami prieglaudoje, 
nebeturi tų malonumų, kokius 
turėjo jaunesni būdami, šian
dien, be valgių, bus ir progra
mas ir pasakytos' kelios prakal-|

N A fj,JI ENGS Pattern Dept.
1739 B Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Hivjsti man pavyzdj No... .................... .

Mieros —......................per krutinę

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

MRS. BARTELL,
214 E. 71st St., Triangle 9067 160 AKRŲ, McHenry paviete, taip

gi priediniai 50 akrų su upeliu. Pa
stebėtinas pirkinys.

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

numeri 
solo dianuojant) 

Dainuoja Birute 
rodosi, 
dundi

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

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Norint gauti vieną ar aaugnau virš 
eurod) tų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
vyz<lžio numerj, pažymėti mierą Ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekviena pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigui- 
»ri>a kiasos ženkleliais kartu su už 
sakyran Laiškus reikia adresuoti:

PARDAVIMUI didelis šildomasis 
eČius, kietoms anglims, $25. 4410 
I. Wood St, 2 fl. užpakaly.

Roseland. — S. L. A. 139 kp; per
kelia savo susirinkimų vietą. Sekan
tis susirinkimas įvyks lapkričio 7 d. 
7:30 vai. vak., naujoj vietoj — 10413 
So. Michigan. Visi nariai prašomi 
lai įsitėmyti ir pribūti laiku. Taip
gi pasistengkite naujų narių atsives
ti. Sekr. J. P. Rusinskas.

žinau, kad yra dainų 
nemis meliodijomis, ne 
dainuotos antradieni, 
kad yra geresnių dainininkų ir 
dainininkių, žinau.

Bet nežinau, ar bučiau mai
nęs antradienio koncertą ant 
anų išgarsintų koncertų. Gi-

speciallBtas gydyme chronlifcų ir naujų 
gų. Jei kiti negalėjo junub iegy<iyu 
kykit pas mane. Mano pilnas išeg: 
mas atidengs Jūsų tikri) Ilgą ir jei 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei 
kit pas tikrą specialistą, kurie neklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pate paeakye 
po galutino iėegzamtnavlmo—kae jume jrra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 no niežu.

Miscellaneous for Sale 
Iširas Pardavimai

GARSUS Pietinės — Illinois mine 
run $6.50 už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump egg, nut 
$8.00. Pristatonu Govalis, Blvd» 1036

’2S Buick 5 pas. seaan - ----- ------------
'20 Paige Sedan 8 ratai -......................-
'20 Esscx Sedan ............................ ...........
1027 Nash Coach special ....................-
’29 Ford coupe ........ ...............................
'29 Ford Roadster ....... ....... .. ...... ....... ..
'28 Auhnrn Roadster ......... —................

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 S. Halsted St.. Triangle 0330

tas dainuoti per radio. Ot, taip'męs ir augęs Lietuvoje, esu 
ir pagauna jis žmogų 

dainavo solo jos 
dainavo 

programams 
išrodė gerai

gyvenu toli nuo 
mano su ja 
Malonios tos 

gimtinės d ai

vai kas. Nors
vienok ryša 

jau tūkstančiai siūlų.
dainos, nes yra 
nos.

Tik malonios?... O ko daugiau 
reikia? Ar ne tam ir dirbamo 
mes, .ir bėgiojame, kad turėtu
mėm daugiau malonumo gyve
nime? Taip, yra visokių ryšių 
malonumo. Bet daina, kaip ir 
kitos meno šakos, suteikia au
kščiausios rųšies malonumo.

—Klausytojau

Antradienio vakarą ir 
Lietuvių Radio Progaramas 
pildyta. Dalyviai buvo: 
Steponavičiaus-Bijansko orkest-j 
ras, ponia Biežienė, p.p. Jaka- 
vičius, Juozas Olšauskas, Jo
nas Romanas ir Birutės 
choras. Ar tokioje eilė
je pildė jie programą, 
kaip suminėjau, tai nesvarbu. 
Iš suminėtų vardų aiškų, kad 
koncertas turėjo būti ir buvo 
geras.

Ką galima pasakyti apie iš
pildymą programo? Kasdieni
nės kalbos žodžiais neparodysi 
dainų ir muzikos grožės. Nes 
daina-muzika ir gimė, tur būt 
todėl, kad stokavo žodžiu jaus
mams išreikšti.

Priseina tenkintis' paminėji
mu, kad pirmą numeri išpildė 
Birutės choras 
p. Biežienei. 
“Op, op, Nemunėli”, ir 
kad milžiniški vargonai 
ir jiems taria didžiulis pulkas 
žmonių. Ponia Biežienė vado; 
vauja. Jos balsas 'tai išsiski
ria, tai vėl susilieja su choru. 
Nut'lo Birutė. Gaila. Kas čia jai 
buvo dar nors valandėlę- 
kitą

P-n’a 
bent 
tą girdėję ją dainuojant 
vių parengimuose 
ta lietuvaite 
pasitarnavusi 
tiek, Kiek ponia 
padeKOs už tai, 
kerne jai mažiau 
riems kitiems 
ka jos dainavimas mums, 
liai to irgi, manau, mažai 
ginčvsto. Bet klausant jos 
navinio antradieni išrodė, 
jos balsas kaip tik ir ištobulin

TURIME rendon 3 flatus su mau- 
grojiklį pianą,1 dynčms, randasi Bridgeporte, renda 

pigi $14.00. Kreipkitės Telefonu 
Boulevard 0470.

su k j n1 
lietuviškomis kanklėm!: 

ias dvi daineles si 
Be triukšmo, be 1 

doi • šausi:,smo. Bet kokia n 
’ kšme! Koks nuoširdumas. I 

Lietuvos, sake, atvežta dan.r 
Ir dainavo kaip lietuvis. N

i baLo gi 'ingumo 
mus, bet jautrumu 
rodos, n p ifrudes

I scenai, 
į vaidyia 
‘daug matęs, dar kartą prie au
kuro siunčia dievams prar.tši- 

! mą, l:ą veikia jų sūnus ir duK- 
terys ant žemės. Prie aukuro 
ne vieta ''ozuoti, ir dievų “blio- 

' fu” neapgausi. Pasiųsk i’cms 
žemes garbę iš gilumos širdies. 

Į Ir siuntė tokią garbę p. Ol
šauskas.

O kur duetas ponios Bižienės 
ir pono Romano' 
gražesnės dainos, 
nioji judviejų 
Klausais žmogus 
ir jauties, kad ir 
darais.

P-iias’ Jakavičius dainuoja so
lo “Toreadorą”, pritariamas Bi
rutės choro. Orkestras siaučia 
kaitinaičiu ritmu. O jis dainuo
ja. Ve Birutės choras pasi- 

Susilieja balsai 
ir solistai 
kartu.

2 pagyvenimų namo. Kaina ti 
$6,500. Del informacijų kreipkite 

J. NAMON Rnd Co., 
Mortgage Bankers, 

2418 W. Marųuette Rd., 
Tel. Grovehill 1038

Jau 33-ti metai kai šita drau
gystė gyvuoja ir vis auga tur
tu ir norias. Beveik kas susi
rinkimas prisirašo naujų narių.

Dabar yra nupigintas įstoji
mas iki vieno dolerio, lodei, 
kurie dar nepriklausote, pasi
skubinkite prisirašyti. Prie ši
tos draugystės gali priklausyti 
vyrai ir moterys, be 
tikėjimo ir paž.valgų.

Eina gandai, kad 
silpniau gyvuojančios 
tčs tariasi prie musų 
ti. Butų gana pagirtinas pasi
elgimas, nes juo didesnis skai
čius narių, luo populiariškes- 
nis draugijos veikimas.

Musų draugijos skačius na
rių yra apie -100. Turtas sie
kia iki $9000.00. Be kitko, 
draugystė yra gausiausia rė
mėja Chicagos Lietuvių Audi
torijos, nes turi už $1000.44 
bonų ir už $2'20.00 •šorų. Taip 
jau yra paskolinus $500.00 ant 
judgement notos.

Draugystės susirinkimai atsi- 
buna kas antrą ndeėldienį kiek
vieno mėnesio Mark White 
Sųuare svetainėje. Pradžia apie 
pirmą vai. po pietų.

Draugystes nutarimų rašti
ninkas C. P. Plioplis rezigna
vo. Jis apie 9 metus energin
gai dirbo draugystes labui. Jo

F urniture <& F ixiures
_________ Rakandai-įtaisai_________

8 SM. 8KURINIS seklyčios setas $7.60, 
■rasiniai pečiai #5, Dreseriat $6, Lovos $2, 
buybeds $6, kaurai $10, Aisbaksiai $6. Vir
tuves kabinetai, virtuvCs setai, Valgomojo 
Katnb. setai.

OAUGER,
641 E. Olst Si., prie St. Lawrence, 
Atdara utarn., ketv. su b. vakarais.

P-nas Romanas 
porą dainų. Jisai 
antra kartu šiems 
Aną, pirmą kartą. 
Bet ši kavtą geriau, kur tai 
geriau. Gal Įspūdis iš pirmo jo 
dainavimo jau išdilo, žinote, v» 
šokiais reikalais apsikrovę, mes 
šiandie greitai užmirštame. Bec 
man rodosi, kad daugelis minės 

vėl i ilgai p. Romano dainavimą.
ii u a iiitsb oei v ice 

______ Biznio Patarnavinuui

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgepoit Painting 

Hardware Co.,
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261




