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Lašinių Skutime” Byla Kaune
Antra Didelė Byla po Pra- Praloto K. Olšausko Byla
loto Olšausko Nuteisimo

I

Lietuva skalbiasi — nori apsivalyti
Rašo Pranės

Naujienų korespondentas

KAUNAS, spalių 18. [Paš
tu]. — Daug kalbų prikalbėta, 
daug laikraščiuose prirašyta, 
kad Lietuvoje ne viskas taip, 
kaip turėtų būti, kad ne tei
singumas, bet neteisybė vieš
patauja. kad ne dora, bet ne
dorybė ant sosto sėdi, kad do
ram ir teisingam žmogui nėra 
vietos Lietuvoje, nes visur su-! 
lindę ir susėdę nedorieji viską 
diriguoja ir, tokiu budu, vie
toj negerove
ja.

Per desimti metų 
savistoviai gyvuojant, 
jautis ir be pasilsio 
kuriantis, aišku, kad 
sujuodo, susidėvėjo, 
naujų rūbų, t. y. naujų pagrin
dų, naujų įstatymų, naujos tvar-f 
kos, naujų žmonių viršūnėse, i rnas
Bet tai visa, kas nuinėta, t ne 
taip greit paihiroma, ne Rup 
amai gaunama, tad ' Lietuva 
bent tai gerai padarė, kad pra 
dėjo skalbtis. Kad ir seni bus! 
rūbeliai, bet švarus, kad ir su- į 
lopyti, bvt savo — nors su lo i 
pu. bile savo...

Taigi su praloto Olšauske j 
byla Lietuva išsiskalbė savo i nudėvėti, 
marškinius, o su lašinių skut’- Bet jau 
mo byla 
lines...

I Valo t o

B r o I i s, sku limo bylos, reikia manyti, 
padarys didelių Įvadų į Lietu- 

į vos viešą, valstybinį ir priva- 
jlinį gyvenimą. Dvasiški ja pasi
leidus kaip ubago botagas. Ir 
niekas jos negalėjo sudrausti, 

; niekas negalėjo jai ką pasaky-;
ti. Praloto Olšausko byla at
vėrė visiems užmerktas akis, ir; 
jeigu dabar Lietuvos dvasiški
ja savo klaidų 
nepasi taisys, tai 
pulti nusmuks.

Lašinių byloje

Nuteistas katorgai pra- kaklo tampriai užveržia ir uą- 
lotas K. Olšauskas dar rėdanias pasikarti, virvę galis 

užsinert i, bet užveržus mazgų 
i negalįs užmagsti, nes kaklą už- 
j veržtis, tuojau sustabdomas 
kvėpavimas ir žmogus momen- 

. . „ _ Haliai netenkąs sąmonės,kuris už Stasės 
■j-iJsujanatiskieriėH Buvę ekspertų klausiama, 
tapo nuteistas 8! kaip ilgai Ustjanauskienė ga

lėjusi būti neatrasta po nužu
dymo. Dr. Oželis į tai atsakęs, 
kad l’stjanauskiene rasta 2 —

apeliuosiąs
KAUNAS, spalių 15. — “Lie

tuvos žinios” praneša gavusios 
žinių, kad pralotas Konstanti
nas Olšauskas, f 
Daniievičiutės-Ustijanaiiskienės 

pasmaugimą i 
metams sunkiųjų darbų kalė
jimo, teismo nuosprendžiu esąs 
nepatenkintas ir duosiąs Vy
riausiam Tribunolui apeliaciją. 3-čią dieną po nužudymo, mak- 

tikįsis, ( simum 5 — 6-tą dieną.
•ekspertai

išsiskalbia

nepamatys ir 
tikrai i pra-

(AMantu* and Pacific Phntn)
taipgi įmaišy- Quncy I1L

Lietuvai 
darbuo- 

trusiant, 
ir rūbai 
Reikėtų

savo

Olšausko ir

ii labai dideli Lietuvos ponai . 
Kas iš teismo bus pabaiga, 
sprendimas parodys. Jau dabar 
kalbama, kad didžiausių kalti-| 
niūkų nesą visai nė Lietuvoje. | 

i Buvęs ministeris Daukantas, j 
kurį taip arti siekia lašinių sku-1

i limo L-yla, esąs įsidūręs de
vintoje karalystėje —- sako Af- j

į rikoje. Ima baimė, kad tiki
varno akies nepa .ailė- Varšuvos laikraščiams neleista i 

Į tų. Kad tik neliktų kriti tie, i 
kui’ie pasamdyti už „2-3 litu.%.1 
psr dieną, jokio supratimo ne
turėdami ką darą, “šiaučiškais 
peiliais“ antspaudus skuto, kadi^ajas

— Lėktuvo likučiai. Nelaimėj užsimušė du chicagiečiai — W. O’Neill, aviatorius, ir
J. St. Onsre

Pralotas Olšauskas t 
kad bausmė jam galinti būt su- i 
mažinta.

O PROKURORAS PRAŠYS 
DIDESNĖS PRALOTUI 

BAUSMĖS
Tuo tarpu esą girdėt, kad neteko sąmonės.

Ustjanauskienė, 
pasakę, stipriai priešintis smau
gėjui negalėjus, nes, viena, ji 
buvus silpnos širdies o antra, 
užtempus virvę ant kaklo, greit

Pilsudskis su kari- D-ras K. Grinius sun- Fall už aliejaus kyšį 
ninkais sulaikė Len-i 

ku seimo sesiją BUV.
TO

kiai sužeistas I nubaustas kalėjimu 
in $100,000LIETUVOS PREZIDEN-;

GYVYBĖ PAVOJUJE.

Valstybes gynėjas
šausko nubaudimą

kanka mą ir kdąs prašyti Vy
riausi Triburclą, kad bausmė 
pralotu! butų padidinta.

praloto OI- Ko lįst jananskienč lipo i kalną, 
laikąs nepa- Ekspertas dr. Oželis teisme 

pasakęs, kad Ustjanauskicnei, 
1 sveriančiai 93 klg. ir nejaunai 
moteriškei, be to, turinčiai ne- 

----- ------------------ ' stiprią širdį, į aukštą palytą
KAUNAS, spalių 5. [“L.Ž.”] kalną lipti — negalėję būti jo- 
Ekspertams duodant parody- kio malonumo. Ji turėjus lipti 

mus, praloto (Ušausko gynėjai, tik svarbesniam reikalui esant, 
sako, norėję sudaryti įspūdžio, į su kuo susitarus, pasižadėjus, 
kad gal pati Ustjanauskienė pa-įžodžiu, Ustjanauskienė* kalnan 
sismaugus. Kiihiąruose kalba- likimas turėjęs būti jos iš ank- 
ma kad dr. Oželis kategori.š- ste numatytas, susitartas. Be 
kai pabrėžęs, kad pati negale- to, skrodžiant lavoną jis buvęs 
jus pasismaugti, nes virvė ant 
------ ------------------- u_---------

WASHINGTONAS, lapkr. L 
— Albęrt B. Fall, buvęs Vi

lma, kad buvęs Lietuvos, respub- (lauš reikalų sękretoruis prezi- 
i. denio Hardingo kabinete, kuris 

indai buvo rastas kaltas dėl 
Dr.; priėmimo $100,000 kyšio iš 

Grinius, parpuldamas aliejaus magnato E. L. Doheny 
runkiai susižeidė galvą. Jo gy^įuž išnuomojimą jam valdžios 

vybė esanti pavojuje. I aliejaus rezervų, šiandie buvo
Smulkesnių žinių apie tą ne- < Aukščiausio (Kolumbijos Dis- 

laimę spauda kol kas nepaduoda.; trikto teismo nubaustas vienais 
(metais kalėjimo ir pasimokėti 
i $100,000 pabaudos.

Tai dar pirmas atsitikimas 
I Jungtinių Valstybių istorijoj, 
Ikur buvęs ministerių kabineto 
Į narys nubaustas kalėjimu už 
I korupciją.

REDAKTORIUS SLESORAL į . .
tis išsiųstas j biržus. 1ordas atpigino savo 

automobilius

niek»3 anie tai skelbti; kurieI Vokietijos spaudoje praneša- - 
ką rašė,v buvo konfiskuoti

------------ likos prezidentas, kurį 1926 m.
VARŠUVA, lapkr. L — Mar- nuvedė smetonininkų vedama 
.„j Pilsudskis vakar atėjo į armijos karininkų klika,

traukin’c i .,?jmo rumus su apįe šimtu ka- Kazys

Kūhiąruose

(Tąsa ant 4-to pusi.)
katastiofcs neliktų strieiočni-1 rininj<ų sulaikė seimo sėsl
iai kalti. jos atidarymą.

Lietuva purvina, jos rūbai Seimas buvo sušauktas pa
jos rankos nešvar.os pras|aj biudžetui svarstyti sė
ji skalbiasi, rankas : sjjaje Buvo girdų, kad opozici-Į 

■ mazgojasi, nori būti balta, gra- ja rengusia .šioje sesijoj pasiu-! 
ži Lietuva... .įv(į nepasitikėjimo premjero

(Bus daugiau) 'Svitalskio, Pilsudskio draugo,
rezoliucija, tačiau 

lar tie girdai buvo teisingi, ne
užima. Tik staiga buvo sužino-j 
Į ta, kad Svitalskis susirgęs iri 
kad seimo atidaryme jo vietą j 
užimsiąs maršalas Pilsudskis, i 
kuris yra karo ministeris.

I 1 ‘ •. » v Kl
Seimas susirinko 4 valandą 

po pietų, bet Pilsudskio nebu
vo. Netikėtai, seimo kuluarai 
prigriuvo pilni karininkų, pilno
mis tarnybos uniformomis.

Seimas laukė, kas toliau bus. 
Po valandos laiko pasirodė ir

. . . x pats Pilsudskis. Bet seimo pir-Ar svaigiųjų genmą už- . socWi va(|as ,
Ijgynimą krašte išlaikyti toliau

2. Ar panaikinti prohibiciją 
ir leisti svaigiųjų gorimų par
davinėjimą einant valdžios kon
trolės aktu?

'Svitalskio, 
vyriausybe

MacDonaldą Londo- Nova Scotia pasisa- 
nas pasitiko su dide kė prieš prohibicijos! 

lėmis ovacijomis įstatymą

LONDONAS, lapkr.
Ramsay MacDonald, 
premjeras, šiandie grįžo į Lon-

darbo:— Vakar Nova Scotia provin
cijoje įvyko visuotinis balsavi
mas 

doną iš savo kelionės Į Jung- mai 
tinęs Valstybes ir Kanadą. Ge-jma^ 

ležinkelio stoty jį pasitiko vi-: 
sas ministerių kabinėtas ir mi-' 
nios žmonių, keldamos jam ova
cijas.

MacDonald atrodė pavargęs. į 
Kelionė per vandenyną buvo la
bai audringa. Jis buvo manęs 
parvykti namo į Lossiemouthą. 
pasilsėti iki pirmadienio, tačiau 
pasirodė, kad svarbų reikalai į 
verčia jį pasilikti Ix>ndone ir. 
tuojau imtis darbo.

dėl prohibicijos. Balsavi- 
biivo pasiūlyti du klausi-

-O R R
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu ir kiek šal
čiau; vidutiniai vakarų vejai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 45° ir 49° F.

Šiandie saule teka 6:23, lei
džiasi 4:43. MPnutj leidžiasi 
5:22 vakaro.

Krata fašistų orga-į 
no “Tautos Kelio ” 

redakcijoje

| KAUNAS, spalių 19. — El
ta praneša, kad Kauno karo ko
mendanto nutarimu “Tautos 
Kelio 
Slesoraitis, už skleidimą 
sucmenę kurstančių žinių” 
siųstas šešiems mėnesiams 
Kauno į Biržus.

Sąryšy su redaktoriaus 
siuntimu, “Tautos Kelio“ redak- 

Inas Dašynskis, seimo nealida- cijoj dar buvo padaryta krata.
monar- 

orga-

nutarimu 
redaktorius, Algirdas 

vi-
• v 
1S-

iš

iŠ-

DETROIT, Mieli., lapkr. 1. 
— Ford Motor kompanija pa
skelbė, kad nuo šios lapkričio 
1 dienos kainos Fordo auto
mobiliams nuskeliamos. “For- 
dukų“ pirkėjai dabar mokės, 
žiūrint “karo“ rųšies, nuo $15 
iki $200 pigiau.

re. Jis pareikalavo, kad kari-i 
ninkai pasišalintų iš seimo ru- cbistiškų 
mų, tačiau tie atsisakė. Tada nas.] 
seimo pirmininkas pasiuntė lai-

Už prohibicijos panaikinimą Lšką respublikos prezidentui Mo-‘ 
paduota 24,000 balsų daugiau, j scickiui, pranešdamas jam, kad žemei 
nekaip už jos tęsimą. jis negalįs seimo atidaryti, kol UoA.-.

[“Tautos Kelias’’ yra 
Kauno fašistų

Komunistų areštai Ven
grijoj ir Jugoslavijoj

____ j seimo rūmuose pasiliks karinin- 
jkai. Kadangi ir tai nieko ne- 

“Sovietą Žemė” pabaigė padėjo, Dašynskis paskelbė, kad 
savo 12,500 mylių 

kelionę

i drebant kritus 
bažnyčioj stovyla už- 

; mušė moteriškę

“NAUJIENŲ” ir 
Majestic Radio a • « f

i '

Lietuvių Valanda
4

iš Radio WLS Stoties

345 metrų—870 kilocycles

* I

ANTRADIENY,

Lapkričio 5, 1929
nuo 8:00 iki 9 valandai vak.

'(Central Standard Time)

VIENA, Austrija, lapkr. 1. 
— Tiek Vengrijoje tiek Jugo
slavijoje komunistų suėmimai 
dabar vėl dienos tvarkoj. Bu
dapešte policija suėmė kapinė
se dvidešimt aštuonis komunis
tus, dalyvavusius laidotuvėse ir 
padėjusius raudonų gėlių vai
niką ant kapo komunistų agi
tatoriaus Aleksandro Loewy, 
kuris badu nusimarino kalėji
me.

Zagrebe jugoslavų policija 
areštavo vienuolikę asmenų, jų 
tarpe žinomo Kroatų valstiečių 
partijos — kol dar ta partija 
nebuvo dabartines diktatūros 
likviduota — vado, Vlatko Ma- 
čeko, giminaitę.

BUGHARESTAS, Rumanija? 
lapkr. 1. — šį rytą Rumuni
jos sostine buvo stipraus žemes 
drebėjimo supurtyta. Daugelio 
namų sienos sutruko, kaminai 
nugriuvo, o šv. Juozapo baž
nyčioje nukritus arkangelo Ra-

sesija atidedama, kol nariams 
! bus pranešta, kad vėl susi- 
! rinkti.

l>el to Įvykio kilo Įvairiau
sių kalbų. Varšuvos laikraščiai, 
kurie buvo išleidę ekstra leidi
nius su įvykio aprašymais, bu- failo stovyla užmušė vieną be- 
vo tuojau konfiskuoti.

GI RTIS FIELD, N. Y., lapk. 
1. — Skridęs iš Maskvos per 
Sibirą ir Ramųjį vandenyną ru
sų aeroplanas “Sovietų Žemė“ 
šiandie iš Detroito atlėkė ir nu
sileido čia kaip 4:13 po pie- 
tų, tuo pabaigęs savo ilgą, '-' Graikija ieškos paskolos 
500 mylių, kelionę. | užsieniuose

“Sovietų Žemės“ lakūnai — ———
šestakov, Sterlingo v, Bolotov ir 
Fufajev — iš Maskvos išskri
do rugpiučio 8 dieną, taigi sa
vo kelionėj iki New Yorko su
truko tris mėnesius bte vienos 
savaitės.

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 1, 
— Finansų ininisteri« Maris 
šiandie praneša, kad valdžia 
ieškosianti kitos tarptautinas 
paskolos, kai lik tarptautini pi* 
nigų rinka pagerbsianti.

simeldusią moteriškę.

Demonstracija prieš 
Vengrų fašizmų 

Washingtone
WASHINGTONAS, lapkr, t 

— Ties Vengrijos legacija čia 
Šiandie buvo padalyta demon
stracija protestui prieš Horthy 
režimą Vengrijoje ir fašizmą.

Du lakūnai užsimušė, 
aeroplanui nukritus

......... .. ...
■’ <jAN DIEGO, Cal, lapkr- L 

—. Du civiliai lakūnai užsimu
šė, netoli nuo Čia nukritus jų 
aeroplanui.

PROGRAMAS

1. BIRUTES CHORAS
2. ONA BIEŽIENĖ, Sopraną
3. JONAS RAMANAUSKAS, Tenorą*
4. J. OLŠAUSKAS, Dilmdily ^tritonas (Svety,)
5. STEPONAVIČIAUS-BYAN'SKO ORKESTRAS
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Detroit, Mich.
Visiems detroitiečiams gerai 

žinomas lietuvis real estatenin- 
kas p. Frank G. Yurk neseniai 
pasistatė naujus ir gražius na
mus (9568 Sussex St.) ir juose 
apsigyveno.

P-nas Yurk yra laisvų pa
žiūrų, rimtas “Naujienų” rėmė
jai, tikintis mokslui ir pažan
gai. Ponas Yurk tarnauja Ge
neral Motors korporacijos in-

MaigiMms tariu širdingų ačiū 
už surengimų tokių malonių 
vaišių.—J. P. šnnkjftraitis.

.. ■■■■   —X—— '
■ Rhinelander, Uis.

“Naujienose” jau porų, kar
tų buvo rašyta apie tai, kad iš 
šio miesto išvyko vendravcti du 
jaunuoliai. Vienas jų yra Alex 
Sharka, žinomo lietuvių biznie
riaus sūnūs. Jo sankeleivis ir 
draugas yra Eugene Kabei. Ke-

kąip ir kitur. Tariaus daugelis 
iŠ jų turi jau ir priešakyje ir 
užpakalyje gonkas; diržukai 
erdvesni ir be aukštų tvorų —- 
“barikadų.” Vienu Žodžiu — 
čia jau galima liuosiau atsikvė
pti ir apsisukti. Be to, ir pat
sai or&š, iš tos priežasties ty
resnis.

Viešųjų Richmond’o lietuvių 
įstaigų, be bažnyčios ir para
pijinės mokyklos, randasi dar 
ir viršminėta Lietuvių Muzika- 
lė Svetainė. Joje ir koncent
ruojasi visas lietuvių ir visuo
meniniai kultūrinis veikimas 
bei darbavimąsi. Kalbamoji 
svetainė yra didelė, erdvi ir gra
ži. Josios akustika turbut yra

pondeAtai be jokio reikale jį 
terlioja? Ir tai dar kaip tšHio- 
ja! RAŠO, pavyzdžiui, kad p. 
Stefonavičiauš esama išgaluos, 
kad hito jo Šfclifttųši lietuviai it 
t. p. .“Baisus” daiktas! O už 
ką? Nugi, girdi, lietuvių namo 
pramogose nei cigaro nertuši- 
pirkęs (sic!> o lenkų baa#re ar 
kttf tėii m So ddfefriij

Matoma, kad Brooklyno fašis- 
tuojantis tautininkų organas vi
sais galais sukliuro, kad spaus
dina tokias savo korespondentų 
nesąmones ir tai dar priešais se
nų ir užsitarnavusį visuomeni
nių darbų rėmėjų ir gausų au
kotoją. Be to, tur būt, tam 
laikraščiui nėra žinoma vienas

siliepė jo Žmona Stefanija Sa
vickienė.

Vasiliauskas, Juozas, Vincas, 
Antanas ir Ona (vaikai Vinco), 
kilę iš Skaudvilės vals., Taura
gės apskr. Prašomi atsiliepti 
reikale jų dėdes Juozo Vasi
liausko palaikų.

. . j? : : ’ l

Vasiliauskai, Leonas ir Anta
nas (Petro sūnūs). Kilę iš Pa
nevėžio. Gyveno Chicagoje.

Žilinskis, Pranas. Kilęs iš Pa
liškių k., Razalinorais., Pane
vėžio apskr. Atsiliepė jo žmo
na ir duktė.

Aukščiau išvardyti asmenys

yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas, kas ką nors apie juos 
žinotų, yra prašomi suteikti žL 
nių. Bet kokia žinia bus brau* 
gi ai įvertinta. /

Lietuvos Konsulatas, Room 
1032—608 So. Dearborn St., 
Ghicago, III.

Kaip Tik i Laika!
■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

žinierijos departamente, lanko 
General Motors Corp. inžinie
re jos mokyklų ir kartu veda 
real estate biznį, kuriame ir 
ponia Yurk drauge dirba, ypač 
kuomet p. Yurk yra tarnyboje 
arba mokykloje.

P-as Yurk turi sūnų ir duk
relę; sūnūs jau lanko pradžios 
mokyklą, bet dukrelė dar “ba-

P-as Yurk turi naujų “Pon
tiac” automobilį. Kaipo dirban
tis nnžinieri jos srityje p. Yurk 
rado “Pontiac” automobilį ge
riausiai subudavotų ir kaipo to
ki ir pirko. Praktikoje varto
damas “Pontiac” automobilį p. 
Yurk rado geriausiu aptarnau
toju visokio biznio žmonėms. 
P-ia Yurk gerai moka 'valdyti 
automobilį ir pripažįsta, kad 
“Porttiac” automobilis visais 
atžvilgiais yra paskutinis tech
nikos Žodis.

Labai malonu matyti, kad 
naujieniečiu eilėse spečiasi 
laisvos minties, mokslą mylin
tieji it tikintieji pažangai žmo
nės. —Gal Jis Yra.

Detroit, Mich
Darbai,—Prezidento atailanky- 
' mas.—Šaunios, vestuvės.

Darbai pas mus pusėtinai su
mažėjo. Bedarbių matosi pil
nos gatvės. Ieškantiems darbo 
patariu į Detroitą nevažiuoti, 
nes čia dabartiniu laiku sunku 
bet kokis darbas gauti. Kiek
vienam darbui yra po keletą de- 
sėtkų kandidatę.

Spalių 21 d. įvyko Edisono 
pagerbimo iškilmės, taip vadi
namas, elektros lemputės jubi
liejus. Mat, prieš penkias de
šimtie metų Edisonas išrado 
elektros lemputę. Į jubiliejų bu
vo suvažiavę gana daug žmo
nių. Atvyko ir pats Amerikos 
prezidentas Hoover. Jis susto
jo pas Fordą ir, manau, 'turėjo 
gerus laikus.

Spalių 19 d. įvyko p-lės T. 
Kucinaitės vestuvės su' p. J. 
Mikaloniu. Jaunasis yra Ame
rikoj gimęs, bet lietuviškai la
bai gražiai kalba. Jis yra la
bai malonus ir išmintingas vy
rukas. Tėvams tikrai reika 
kreditas atiduoti už išauginimą 
tokio malonaus jauniakičio, o 
ypač už išmokimą gražiai lietu
viškai kalbėt.

Panelė Kucinaitė yra gimusi 
Lietuvoj. Ji yra sesuo p-nios 
Maigienės. Maigiai yra pasitu
rintys biznieriai. Rodosi, turi 
keturis biznius: vieną mėsos 
sankrovą ir tris saldžių gėrimų 
užeigas.

P-nai Maigiai yra simpatingi 
žmonės' ir seni naujieniečiai. Jie 
vestuves iškėlė Windsor, Ont. 
Vestuvėse dalyvavo būrelis ge
rų naujieniečiu, kaip tai, ponai 
ŽimaiČiai, turtingi Detroito biz
nieriai, kurie turi didelį anglių 
sandėlį. Buvo taip pat J. Be- 
sasparis, labai malonus žmogus 
ir senas naujienietis. Teko su
sipažinti su G. J. Yurku, kuris 
dažnai parašo “Naujienoms” ži
nučių iš Kanados. Jis lanko 
aukštesnę technikos mokyklų.

Tokiu budu susidarė labai 
sitiagus būrelis, kuris lihkšmi- 
nosi net dvi dienas. Ir tos dvi 
dienos prabėgo taip greit, kaip 
dvi valandos.

Vestuvės įvyko pas ponus 
Taurinskus, kurie yra labai ma- 
lohųtf ir svetingi žmonės.

Linkiu jaunavedžiams gyven
ti ilgai it bif&mgai, &ponėms

liauja juodu motoriniu laivuku. 
Atrodo, jog juo tolyn, tuo jų
dviejų kelionė darosi sunkesnė 
ir pavojingesnė. Priseina slisi- 
durti su įvairiomis kliūtimis.

Paskutinė žinia gauta iš 
Kentucky valstijos, nedidelio 
miestuko Wycliff. Privažiavus 
tą miestuką jiemdviem pritruko 
gazolino ir provižijos. Tad pri
sėjo laivuką palikti, kaip yra 
sakoma, Dievo^ apveizdai ir pė
stiems keliauti į miestuką. Su- 
pirkus visus reikalingus daik
tus1, kišenes paliko visiškai tuš
čios. Grįžo atgal pikti ir gero
kai nusiminę., Prieina prie lai- 
vuko, ogi žitlri, kokia tai žmo
gysta besikraustanti į jį. Aiš
ku, norėta pavogti laivuką. Jei 
butų keliauninkai pasivėlinę dar 
keletą minučių, tai butų pasili
kę ne tik be pinigų, bet ir be 
laivuko. Kai Kabei suriko, tai 
vagis pasileido bėgti ir pasislė
pė krūmuose, 
buvo sugrįžęs, 
su prožektorių 
to jis daugiau

Tai tik 
prietykių. Keliauninkams' teko 
susidurti ir su rimtesnėmis 
kliūtimis. Keletą kartų, kaip 
yra sakoma, mirtis jiemdviem 
pažiurėjo į akis. Vieną naktį 

! juodu sumanė, truks laikys, 
padaryti šimtą mylių. Kadan
gi dienos, pritruko, tai teko 
nakties pridurti. Naktis pasi
taikė grąži ir mėnesiena. Lai- 
vukas šliaužė Mississippi upės 
paviršiu, kaip veidrodžiu. Stai
ga pasirodė koks tai keistas re
ginys. Keliauninkai tik spėjo 
j laiką sustabdyti laivuką. Vė
liau paaiškėjo, kad tai buvo vie
nas pavojingiausių sukuriu. Jei 
laivukas butų pakliuvęs, tai ke
lionė tikrai ten ir butų užsibai
gusi. Mat, tas sūkurys' yra nu
skandinęs ne vieną didelį laivą.

Naktį jis vėl 
tačiau Sharka 

nubaidė jį. Po 
nebepasirodė.

vienas iš daugelio

Šis tas iŠ Philadel- 
phijos lietuvių 

padangės
Rašo Naujienietis

Richmond’o kolonija. — Visuo
menės įstaigos 
jr veikėjai. —
Negražus šmeižtai.

— Veikimas 
Biznieriai. —

šiaur-rytinėje miesto dalyje 
randasi Richmond’o lietuvių ko
lonija. Sulig to vardo skambu
mo, butų tai lyg ir Chicagos 
Bridgeportas. Nors iš daugelio 
atžvilgių tuomi jis nėra, bet iš 
dalies galima sakyti ir yra. Ot, 
lenkų, tai jau tikras Bridgepor
tas! Čia jų devynios galybės 
biznių, bažnyčių, mokyklų (ži
noma bažnytinių), profesionalų 
ir 1.1, čia jų visos redakcijos (a- 
pie 3-4), spaustuvės ir t. p. Tuo 
žvilgsniu ir lietuviai maždaug 
prilygsta, čia senobinės (dabar 
tik bertaininės) savaitinės Mi
luko “žvaigždės” buvusi dirVa; 
čia Lietuvių Muzikalė Svetainė 
jau skaito sau 24-5 metus am
žiaus; čia ir pora lietuvių gy
dytojų, vienas dantų gydytojas, 
ir keliolika veikėjų.

Pati kolonija, ypač josios sta
tyba, — yra daug geresnė vi
sais atživilgiais negu pietų mie
sto dalyje, čia, mat, naujiestiė. 
Čia jau nebėra nei tų barikadų, 
apie kurias savo laiku “Naujie- 
rtošfe” ešU rašęs, nei taip sukly
pusių, persenusių namų ir tt. 
Gatvės Čia platesnės, švarios, 
asfaltu grįstos bei lietos. Na
mai naujesni, o kiti ir visai gra
žus, nors žinoma. sukimšti, taip

gera, kad net ir musų daininin
kas Babravičius jąją gėrėjas i. 

i Stovi jinai prie Allegheny Avė.
Liet. Muz. Svetainę valdo vy
riausiai, turbut, Gedemino 
kliubas. Pastarais laikais prie 

> jo prisidėję kiti kliubai bei 
draugijos. Veikimas joje gan 
gyvas. Jei ne savi, tai sveti
mi vis šį-tą parengia. O ka
dangi kitataučiai neturi čia to
kių puikių svetainių, todėl at
eina prie lietuvių.

Patsai namas esąs jau senai 
išmokėtas ir finansiniu žvilgs
niu gerai stovįs.

Viena tik negerovė, sulig vie
tos korespondentų padavimų 
Brooklyno taut. organe, tai 
niautynės dėsliai kokių čia esa
mų ar įsivaizduojamų priešų. 
Mat, prie namo bendrovės, sa
koma, priklausą tūlų sulenkėju
sių ar lenkuojančių (daugiau
siai Vilniaus dzūkų) lietuvių, 
kurie esą tyką namo bendrovę 
užkariauti ar užgriebti. Todėl 
čia tankiai kyla bereikalingo 
lermavimosi ir net vienų ant 
kitų užsipuldinėjimų per susi
rinkimus, privačiuose santy
kiuose ir, kas blogiausiai — 
per viršminėta laikraštį.

šiaip sau iš veikimo 
specialaus nenumatoma. 
“Dainos” choras rengiasi 
ti trijų veiksmų komediją, o 
kliubas (ar namo bendrovė) ban- 
kietą. Tai visa, ką teko nugir
sti.

Lietuvių veikėjų tarpe čia rei
kia, vyriausiai, pradėti skaityti 
nuo Dr. Klimo, seno SLĄ. Ta
rybos nario, Griniaus, seno dar
buotojo ir buvusio knygnešio, 
paskui pp. Garliausko, Petraus
ko, Biržio, Masicko ir kitų. Nc- 

’daug jų čia yra, bet vis-gi dau
ginus, negu kitose Philadelphi- 
jos kolonijose.

Richmond’o lietuvių biznierių 
nors yra apščiai, tačiaus gana 
smulkus. Tiesa; yra gana pa
siturinčių ir iš tų pačių smul
kiųjų. Pavyzdžiui, randasi ke
letas gana turtingų mėsininkų 
bei groserninkų, vienas—kitas 
garažo savininkas ir tt. Turtin
giausias bene (ne tik Richmon- 
de, bet ir visoj Philadelphijoj) 
lietuvių biznierius, — tai p. K. 
Stefankevičius. Jojo valgomų 
produktų olsclis (sandėlis) yra 
tiesiog milžiniškas, t. y. kaipo 
lietuvio. Bent rašančiam nėra 
tekę tokio tarp lietuvių matyti. 
Iki šiol vis maniau, kad tik ve
lionio Tarno Paukščio yra didelė 
įstaiga, bet dabar persitikrinau, 
kad p. Stefankevičiaus olselio 
esama dar didesnio.

Tiesa, p. Stefonavičiaus įs
taigoj niekas neparsiduoda “re- 
tail,” kaip kad p. Paukščio, ta
čiau čia dirba 4 vyrukai tik prie 
krovimo prekių, neskaitant dvie
jų merginų raštinėje ir paties 
savininko, kaip prižiūrėtojo.

P-as >Stefonavičius yra jau 
amžiaus žmogus. Gyvena jis 
Philadelphijoj jau nuo kokių 40 
mėtų. Tą didelį savo biznį val
do jau 15 mėtų.

Per visą savo gyvenimo laiką 
jis visuomet priklausęs prie lie
tuvių draugijų ir organizacijų. 
Pavyzdžiui, p. Stefonavičiattš 
esama vieho iŠ pirmųjų kalba
mo namo bendrovės rėmėjų ir 
dabartiniu stambiu ar stam
biausiu behdrovės šėrininku; jis 
yra senas katalikų susivieniji
mo narys ir tt.

Be to, p. Stefonavičius buVęs 
ir Muzikalės Salės pirmininku 
per daugelį metų.

Ir akyvaizdoje viso 'to žmo
gaus pasidarbavimo ar gi jam 
nėra koktu, kada tūli Brookly
no taut. organo vietiniai kores-

elementarinis logikos ir etikos 
dėsnis, kad apie biznierių ra
šant. reikia prisilaikyti ir šio
kių tokių įstatymų. O dar vis 
trokštama būti visų tautinių 
vietos darbų—veikimų organu!

Tai-gi, taip atvirai žmogų 
šmeižti už tai, kad jis kam nors 
aukavęs pinigus dėl savo biz
niukų išškaiciavimų yra labai 
negražu ir net nelegališka. Ka
žin kaip Chicagos lietuviai biz
nieriai jaustųsi, jeigu vietos 
dienraščiai ptadėfų juos peizoti. 
“Daug biznio” iš jų tuomet gau
tų, ar ne?

Matoma, kad Brooklyno taut. 
organas ne tik politiniai, bet ir 
bizniškai išgvero!

Paieškojimas Nr. 22

nieko 
Tiesa, 
staty-

šie asmenys gyvenų Ameri
koje yra ieškomi:

Burvonavičiaus, Bonifaco mi
rusio 1924 m.. Mihvaukee, Wis., 
įpėdiniai.

Gotautas, Kajetonas. Paeina 
iš Vaiguvos vals., Šiaulių apskr. 
Prieš karų gyveno Chicagoj.

Gotautytė, Jogana. Paeina iš 
Vaiguvos vals., Šiaulių apskr. 
Prieš karą gyveno Chicagoje.

GubaviČiUS, Jokimas. Paeina 
iš Ukmergės miesto. Amerikoje 
vadinosi “Hubson.” Pirm karo 
gyveno Chicagoje.

Kabelienė, Stasė. Gimusi Va
siliauskaitė. Gyvena Chicagoje.

Kančauskas, Pranas (Frank 
Kanz). Paeina iš Kelmės vals., 
Raseinių apskr. Gyveno Detroi
te.

Karbauskai, Juozas ir Kazys 
(sūnus Adomo). Kilę iš Pane
vėžio. Gyvena Chicagoje.

Keršulienė, Savickaitė Petro
nė. Paeina iš Skriaudučių k., 
Kvietkiškių vals., MariAmpolės 
apskr. <

Kulbis. Petras. 1913 metais 
atvažiavo iš Rusijos. Prieš ka- 
r$ gyveno Chicagoje.

Noreikiai, Kazys ir Jokūbas. 
Kilę iš Kvėdernos vals., Taura
gės apskr. Prašomi atsiliepti 
reikale jų brolio Liudviko No
reikos palaikų.

Savickis, Jurgis. Kilęs iš 
Skriaudžių k., Kvietiškio vals., 
MariampolėS apskr.

Savickis, Petras. Kilęs iŠ Viz
barų k., Vainotų vals., Taura
gės apskr. Gyv. Chicagoje. At-

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

Išgydė Savo Rupturą
Aš gavau didelę rupturą keldamas skry 

nių kelotų motų atgal. Aš sprendžiau. ka< 
vionintąs mano viltis pagyti yra operacija 
Viskų nė bandžiau, man nieko gero ne 
suteikė. Pagiltos aš {gavau tai. kas grei 
tai ir pilnai pagydo mano rupturų. Ja> 
daug metų praėjo, o ruptura nebegryže 
nors aš dirbu sunkų darbų kaip karpėųte 
ris. Nebuvo operacijos, nebuvo sugaišinto 
laiko, jokio iiosmagUmo. Aš suteiksiu pi 
nas žinias apio tai kaip aš pilnai pagl'e 
be oper^^ijos. <"> jus

iškirpkite šį pranešimų ir parodykite yi-i 
siems kitiems, kurio turi rupiurų — jus 
galbūt išgelbėsite gyvastį, arba mažiausi, 
pašalinsite nesmagumus 'rupturos ir rupesn 
ir pavojų operacijos.

Į—
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Lietuvos Laisvės 
Boną 

verte vėl pakjlo.
NAUJIENOS 

moka 
atigščiausią kairiu. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St
Chicago, Illinois 
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Majestic Radio arba oro Mo- 
narkas, didis, gražus ir Galin
gas. Mados 92. Kaina be tu-fe $146.00
Arba pilnai įrengtas su Ma
jestic tūbomis .$167.50

Naujas ir pagerintas Majestic 
Kombinacijos Radio ir Grama- 
fonas, tai yra didžiausia ver
tybe. Mados 101, pilnai Įreng
tas su tūbom ir C rtrt 
viskuo, kaina.... mJuHU.UU

Šis dailus ir Galingas Majestic 
yra daleistina kiekvienam jsi- 
gyti Mados 91, J g QQ 
be tūbos ..........M* ■ ■

Arba pilnai įrengtas su lu
bom—$137.50.

m ni_n

Demonstraciją suteikiame Jusu namuose veltui. Šaukit
Hemlock 8400

B S 4 •

Kad Lietuviai galėtų girdėti Puikiausius Lietuvių Pro
gramas per R A DI O

Kas Seredos Vakarą, kurį finansuoja Didžiausios Lietu 
vių Radio ir Rakandų Krautuvės Chicagoje

Tapo Nužemintos Kainos
Ant Pagarsėjusių Naujų ir Pagerintų

Bukite Peoples Furniture Co. Krautuvėje šiandien ir pasiskirkite 
vieną iš pilno Majestic Radio rinkinio, žinodami, kad gaunate di
džiausia šių dienų Radio vertybę!

Visuomet visais žvilgsniais busite geriau patenkinti, jei pirksite 
sau Radio iš žinomų ir atsakomi ngų Krautuvių “Peoples.
Lengvus išmokėjimai suteikiami visiems ir nerokuojama nuošim
čiai ir Carrying Charges.
Krautuvės atviros antradienio, trečiadienio, ketvirtadienio ir še
štadienio vakarais.

everythiNG ForThe HOM ES

2536-40 W. 63rd St 
Arti Maplewood Avė.
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NASRAI
Saulė jau šildo

Sako

i-
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Apdrauda

viską, ką ugnisir

ir ypatiškai

5ia dar 
pa šauly

COAL- COKE - ICE 
BU1LDING MATERIAL

s u k om u n i s t i n tą c h u 1 i ga-

nebebijo amžinai girto 
šnipo. Kas link darbų, 
niekur tiek vargo ir 
nemato pirmomi; dieno-

[Atlantic and-Pacific Photo]

Kalamazoo, Mich. — Pearl Burgess, kuri kartu su savų 
Vyru nužudė “raganą” Etta L. Fairlchild. Teismas ją pripaži
no esant kalta pirmo laipsnio žmogžudystėj. Bausmė — kalėj i- 
tnas iki gyvos galvos.

Nuo Ugnies 
namus, automobilius, garadžius, rakandus 

gali sunaikinti.

Automobilius
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertes sunaikinimo.

Bonds 
užbonsuojame draugijų viršininkus, ofisų tarnautojus, 

agentus ir t. t.

Nuo Užpuolimo, Pavogimo 
apdraudžia jūsų turtą, auksą, brangenybes, kailius ir kitokius 
vertę turinčius daiktus; apdraudžia langus, rendas, sėfus.

Nuosavybės Apdrauda 
namus, krautuves ir t. t.

Gyvasties Apdrauda
Apdraudžia nuo sužeidimo ir kitų nelaimių kelionėje, prie 

darbo ir t. t.
Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais

ŠIS TAS IŠ ARGEN-IS
T1NOS

I paglemžes parapijos iždą ir 
.. 4 pabėgo. Dabar \ konsulas 
dirba ranka rankon su šundak
tariu štabinsku. Konsulas duo
du lėšas, o šundaktaris leidžia 
dvisavaitinį lapelį “Arg. Liet. 
Balsas”. Per šį lapelį (tik da
bar jau daug gudriau ir užmas
kuotai) šundaktaris reklamuo- 
ja konsulo tvertą ir tik ant 

laip gausiai p0pjerį0 pasilikusią draugijėlę 
j jaunimą “Lietuva”. Ši “draugija” da

bar išvien su komunistais, vie-

Šiuo tarpu Argentinos 
publikoj lietuvių jau priskaito-! 
ma virš 40,000 ir vis dar di
džiulėmis' masėmis atvyksta 
nauji emigrantai. T 
emigruoti Lietuvos 
verčiąs ne vien ekonominis 
skurdas Lietuvoj, bet daugiau- nodais metodais ir demagogija, 
šia fašistinė Uranija su savo kovoja prieš Argentinos Lietu- 
masiniais grūdiniais į kalėji-;vįtl Socialistų Sąjungą, šundak- 
mus ir žudymais ] r 
žmonių. Atvykę tolimon Ar- kslo baigęs ir Lietuvoj 
gentinon, musų broliai, žinoma,1 
neranda svajotos I 
jaučiasi nors tiek geriau, kaip! protekcijomis išgavo jam 
jie patys’ sako, kad gyvena Jais- fpiK(> 
vai ir 
sadisto 
tai gal 
skurdo 
mis emigrantai, 1 
gentinoj. Pirmieji 
geležinkeliuose, kur moka vosjgj0j nebuvo. 
po du su puse peso, arba mil- p;.zaunydavo ant konsulo, kad 
žiniškose skerdyklose. Kurie į p 
gyvena seniau ir jau vartoja 
kastyžių kalbą, tie daugumoj į- 
sitveria geresnių darbų ir gau
na nuo 5 iki 8 pesų už 8 darbo; cilinderiu 
valandas. Nors čia ir sunki! 
lietuvių ekonominė būklė, vie-i 
nok šiuo žvilgsniu jie kur kas Į 
geriau gyvena, negu politiniai,: 
kultūriniai ir visuomeniniai. Iki1 
šiol Argentinos lietuviai darbi-1 
ninkai neturėjo ne tik savo 
sveikos organizacijos 
spaudos, taigi visai a 
juos 
juose 
nizmą visoki šarlatanai ir vai- Į pasidžiaugti, 
katos, o iš antros pusės fašis-į^ nešvari ruja 
tuojantis elementas.

Fašistinį liogeri veuū ir veda už pirmenybes suskilo, o dabar 
kunigo Reinio atsiųstas Argen- pradėjo peiliais ir brauningais 
tinon konsulauti Vilkaviškio ap-į savo tarpe piautis. Pasilikę 
tiekoj mokinęsis diplomatijos prie “Rytojaus” Baltušninkas 
Jonas Skinkis. Jo klerikalinė ii J. švedas norėjo nužudyti 

nuo jų atskilusius’ komunistus, 
Darbini n- 

k,i Tiesę” tik tas jiems nepa- 
ne- .isekė. Tokių šmeižtų, tokių

kas 1928 met. buvo areštuotas 
Retiro aikštėj ir paskui iškilo 
aikštėn, kad jo butą paleistu
vystės’ namų agento ir lietuvai
tės pardavinėta tik ką atvyku
sios iš Europos. Paties Baltuš- 
ninko, kaip rašo “Darb. Tiesa”,

žmones ir kurti sveiką “Argen
tinos Lietuvių Socialistų Są
jungą”. Išsiilgę darbininkai or
ganizacijos ir kultūringos spau
dos labai remia socialistus ir 
gausiai jon. stoja nariais, nors 
komunistai su fašistais pasta- 

atbėgta Argentinon už arklių ruoju laiku suvienytomis pajė- 
vogimą Lietuvoj, o dabar ši 
“žmogus”' yra 
ministratorius 
ros draugas. 
Mizaros kurto 
vos pasirašyti 
buvęs zakristijonu, 
švedas.

“Rytojaus” ad- 
ir pirmas Miza- 
Bedaktorius gi 

čia šlamšto yra 
mokas, Lietuvoj 

Jerome

pažangiųjų (arįs štabinskas nėra jokio mo- Brolis jo, 
dabar ‘‘Darb. Tiesą”, rašo, kad 
Jeromė buvo Lietuvoj klerikali
nis žvalgybininkas ir už išdavi
mą komunistinės kuopelės 
Vembrių dvaro darbininkai jį 
baisiai sumušę. Todėl Argenti
nos lietuviai ir nesistebi, kad 
tokie du komunistai vien tik 
provokacijomis ir demagogija nori matyti 
teužsiima ir tą pati vargšą ko-j vius

apie 
Garliavą buvęs paprastu muži- 

laimės, bet pet čia konsulas savo
i “me- 

titulą ir dabar tas apvo- 
!ginėja bei skriaudžia musų tau
tiečius darydamas nelegales 
operacijas, abortus ir žolėmis 
“gydydamas” visokias ligas, 

kiek čia Ar- keltų aikštėn visą šį baisų 
i darbai tai; įr kriminali prasižengimą,—iki 

Komunistai tyčia

gomis pradėjo ją pulti ir šmeiž
ti. Argentinos Lietuvių Socia
listų Sąjunga, jei nesileis į 
šmeižtus, jei imsis darbo rim
tai ir planingai, tai čia jos vi
siška ateitis ir visą lietuvių dar
bininkų judėjimą paims į savo 
rankas. Jos pradžia labai sun-

Bromus, kuris leidžia ki, vienok pasiryžimas' ir visuo
menės didelis prijautimas nu
galės visas kliūtis ir jau netoli 
laikas, kuomet ir Argentinos 
lietuviai turės savo rimtą di
džiausią ir naudingą darbo žmo
nėms organizaciją, bei švarią 
spaudą. Tie žmonės, kurie pri
jaučiu socialistinei idėjai, kurie 

Argentinos lietu-
organizuotais' ir kulturin- 

munizmą pavertė į sąšlavų pa- į gaiš—prašomi kuo kas gali pa^ 
sibiauretiną duobę. i remti pirmuose žingsniuose,

Visa kas viršuj minėtą vertesnes nuo geros pradžios priklau- 
imtis iniciatyvos rimtesnius! so visas darbo pasisekimas. O

paremti yra labai daug kuo, 
kaip va užsisakant laikraštį 
“Argentinos Naujienas”, pada
lant kokį parengimėlį aš šiaip 
skiepijant būtinumą s’ųcialisti- 
nės minties‘Argentinos lietuvių 
tarpe bei knygomis jr kitu kuo.

—Levaderio darbininkai

žmonių laukia—senų, jaunų, vy
rų ir moterų. Jau jie visi daug 
kartų tuose nasruose yra buvę. 
Daugelis išblyškę, suvargę, be 
šypsos ant veido, be vilties 
akyse...

Sužviegė subliovė peklišku 
balsu dirbtuvės nasrai ir prari- 

'jo visus žmones... Kramtė juos, 
'ėdė, glamžė ir blaškė įvairios 
! mašinos dirbtuvės viduriuose 
iki pietų. Kelioliką silpnesnių

surukusias suvirškino ir į kiemą išmetė— 
sienas didelės dirbtuvės, kurios jie visi kieman bus' išmesti jau 
milžiniški ir žiaurus nasrai jau sulaužyti, sutriuškinti ir jie vi- - 
laukia žmogiškų pusryčių.

Aplinkui nasrų jau šimtai loki nubudę.

Pietų laiku sustojo visos pek
liškos mašinos ir žmonės šuva 
ge savo menkus pietus. Pas
kui vėl tie patys’ nasrai sublio
vė ir vėl visus prarijo.

Vakare ^išsižiojo visa dirbtu
vė ir išmetė laukan visus ap
kramtytus žmones.

žmonės parbėgo namo, apsi- 
prausė, pavalgė ir suvirto i lo
vas. Naktis jiems be svajonių 
prabėgo, o rytas juos vėl nu
ginė į nasrus’, į tuos pačius 
nasrus.—Mat.

si tai mato ir jaučia. Do’.to jie Garsinkitės Naujienose

ji valdžia čia laikytų, nes 
i jiems prie jo begalo gera veik
ti, taigi visai natūralu, kad 
Skinkį piliečiai dažnai mato su 
. ..... ..... i reprezentuojant Lie

tuvą konsulato parengimuose.
Antra, tai Mizaros į vaisyta 

• ruja, kuri vardan komunizmo 
viską čia išdaro. Atvykęs Ar
gentinon, Mizara apie save taip 
pat sutraukė paskutini ir ne
švariausi elementą. Jis tą ele- 

bet ir mentą čia ištisus' metus moki
nišku, kad no provokacijų, melų, šmeižtų 

demoralizavo ir skiepijo j jr kitokių gudrybių ir savo to
kiu darbu pats Mizara gali da- 

Išvykus jam, 
besidalydama 

darbininkų centus, besiriedama

diplomatijos prie 
Jo klerikalinė ii J. švedas norėjo 

taktika ir nemokėjimas gyven
ti su rimtesniais lietuvių dar-,kurie leidžia dabar 
bijotojais priveisė 
kur kultūringam 
girdėtą spaudos chamizmą, pro-; šlykščių provokacijų joki spau- 
vokacijas, šmeižtus ir kitokį j da niekur nevartoja, kaip čia 
brudą. Konsulas Skinkis čia Mizaros palikti pavaldiniai Bal- 
kurė vis parapija ; ir kunigus ' tušninkas su J. Švedu, kurie vi- 
pasirinkdavo valkatas ir žuli-Lur vadovaujasi ir giriasi, kad 
kus. Vieną pusbernį Vipartą • taip liepęs kovoti jų mokytojas 
jis padarė 
apvogęs Urugvajaus 
kažin 
Paskui iškilo aikštėn, kad Vi-į 
parto butą paprasto aferisto, o! k - - 
konsulas davė jam kunigo pasą 
ir su pagalba provoslavų arki- pos lietuvių 
riejaus “įšventino” į dūšių agen
tą. Antrą buvo atsikvietęs iš 
kur tai kun. Daknį. DaknysjPr*e komunistinio

šmeižtus
Konsulas 

parapija ; 
valkatas ir žali-Lt;.- vadovaujasi ir 

Vieną pusbernį Vipartą į taip liepęs kovoti . 
’ kunigu, kuris paskui Mizara. 

lietuvius
kur pabėgo su pinigais. į Baisus ir chamiškas žmonių 

; dergimas, net moterų ir mer
gaičių juodinimas Mizaros’ pa
valdiniais iki kaulų įgryso vie- 

‘ i visuomenei, taigi 
paskutiniu laiku jie pradėjo žy
miai smukti ir silpnėti. Antra, 

i “Rytojaus” 
buvo konsulo laikomas valsty-Į pasiliko patys tamsiausi ir ne- 
bės lėšomis apmokamam bute, svariausi žmonės. Baltušnin-
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ir mes pasiųsime vienų ištelefonu

Jeigu jus dar neturite apšildymo planto savo namuo
se, jus vis dar turite laiko ji įsivesti pirm negu ateis 
tikrieji šalčiai, jei veiksite urnai.
Mes galime sutaupinti jums pinigus, nes mes vis dar 
turime dideli pasirinkimą boilerių ir radiatorių stake 
ir mes nenorime laikyti toki didelį stakų iki ateinan
čių metų.

Oro Pranašas
( .^Šalčiau Rytoj”

t j • . • • •;

Sniego pūgos tankiai ateina visai, ne
tikėtai. Net Oro Biuras gali jas at
spėti tik už kelių valandų. Bet apie 
vienų dalykų mes esame visai tikri 
— tai yra, kad mes turėsime šaltesni 
Orą’
Jūsų geriausia apsauga prieš ūmias 
permainas temperatūroje yra pilnas 
aruodas Consumers Garantuotų 
Anglių ar Koksų.
Neleiskite jūsų kurui išsibaigti. Pa- 
telefonuokit mums savo užsakymų 
šiandie.

Pašaukite mus 
musų apšildymo inžinierių, kuris dykai suteiks jums 
labai gerą aps.kaitliavimą. Paduokite mums užsakymą 
ir jus turėsite šilumą į vienos savaitės' laiką.
Mesz parduosime jums šiuos plantus ant lengvų mė
nesinių išmokėjimų. Musų inžinierius padarys reika

lingą braižinį ir taipjau duos jums visus reikalingus įrankius visiškai dykai.
Veikite greitai. Tai išeis jums’ ant naudos

Mes ką tik iškrovom šešis vagonus sinkų, maudynių, tėiletų, prausyklų, kurias mes 
galime parduoti jums už labai speciales kainas. Jeigu jums reikalinga kurių nors šių 
medžiagų, pasiskubinkit kol jų dar yra. Mes turime kainas, kurios jums bus įdomios.

M. LEVY & COMPANY 
2117-29 South State Street, Arti 22nd St

Atdara vakarais iki 8 vai. Telefonai
Atdara nedčliomis iki 1 valandos po piet Calumet 0642-0643-0644-0645

Mes Kalbame Lietuviškai

JUST KIBS Waiting for the 5:15 By Ad Carter

PIRKIT SAU ^NGLIS ĮSITIKINIMUI

ers (§mpany
(9 elephone h 

FRANKU N V 
6400 X

Naujienose įvedama apdraudos skyrius 
ir apdraudžiama visose geriausiose 

Kompanijose:

1739 So. Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500 

CHICAGO, 1LL

Musų South Chicago Skyrius randasi prie
9300 Commercial Avė. T<"efona9s,a^„aau: d4e85?rtamen‘'"

PONT TĄUK TO ME 'TOUNO: 
n AM— G.O STRAIGHT TO 
YOUR ROOrV ĄNP V/AIT UNTIL 
YOUR FATHER< COMES HOME ! 
VHIS |IS THE- THIRP VVINDOVJ 
YOOVE SMASHEP THV5 VJEEtfU
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PASIGAILĖJIMAS PRALOTUI OLŠAUSKUI

NAUJA SKANDALINGA BYLA KAUNE

Vos pasibaigė “Macocho”-Olšausko kriminale byla, 
kaip prasidėjo kito skandalingo dalyko svarstymas Kau
no teisme. Kariuomenės teisme traukiama atsakomybėn 
krikščioniškos Ūkininkų Sąjungos vadai ir darbuotojai, 
apkaltinti dėl valstybės apgavimo.

Šis naujas klerikališkas skandalas yra plačiai žino
mas Lietuvoje, kaipo “lašinių skutimo byla”.

Nusikaltimai, dėl kurių krikščionių bloko šulai da
bar atsidūrė kaltinamųjų suole, buvo padaryti dar 
1924-25 metais. Ūkininkų Sąjunga tuomet buvo pada
riusi su valdžia sutartį pristatinėt kariuomenei lašinius. 
Kadangi valdžia buvo krikščionių rankose, tai ji sutiko 
mokėti Ūkininkų Sąjungai aukščiausią kainą, kokia tuo
met buvo mokama už geriausios rųšies lašinius, ir dar 
su magaryčioms, būtent, po 6 litus 50 centų už kilogra
mą. Bet Ūkininkų Sąjunga pristatinėjo armijai vietoje 
gerų Lietuvos lašinių daug prastesnius amerikoniškus 
lašinius, kurių kaina buvo tik 3 litai 70 centų už kilog
ramą. Taigi ji ėmė iš valdžios beveik dvigubai branges
nę kainą, negu ji mokėjo už lašinius, ir tuo budu apmo
vė valstybę ant 215,000 litų.

O kad šitos suktybės kas nepastebėtų, tai Ūkininkų 
Sąjungos vadai įsakė skusti nuo lašinių amerikoniškus 
antspaudus (“U. S. A.”).

Ši Ūkininkų Sąjungos apgavystė jau seniai buvo su
sekta ir prieš jos viršininkus pradėta tardymas. Bet kai 
tautininkų sąmokslininkai “išgelbėjo tautą'”, nuversda- 
mi teisėtą Lietuvos valdžią, tai byla buvo sustabdyta. 
Tečiaus visai ją panaikinti jau nebuvo galima, nes per- 

daug gerai apie skutimo meisterius žinojo visi žmonės. 
Taigi noroms-nenoroms dabar teko ją nagrinėt teisme.

Kaltinamųjų suole sėdi 12 asmenų, tarpe kurių ran
dasi šie Ūkininkų Sąjungoj lyderiai ir “katalikybės pi
lioriai” Lietuvoje: Dr. Draugelis, Petras Josiukas, Ser
gijus Josiukas, Miksys, Bergas, Voleišis, Soblys ir k.

Už tai, kad pralotas Konstantinas Olšauskas pa
smaugė savo numylėtinę našlę Ustjanauskienę Birštone, 
tai apygardos teismas nubaudė jį 8 metais sunkiųjų dar
bų kalėjime. Bet, atsižvelgdamas i didelius Olšausko 
darbus “tėvynės labui”, ypač “švietimo” dirvoje, teismas 
tą bausmę sumažino dvejais metais. Jr kadangi teista-, 
sis buvo pusę metų išsėdėjęs kalėjime prieš teismą, tai, 
priskaičius šitą laiką, jam palieka “atpakutavoti” sun
kiųjų darbų kalėjime dar penkerius ir pusę metų.

Kiekvienas pripažins, kad kitas žmogus praloto Ol
šausko vietoje už tokį baisų nusidėjimą, kokį jisai atli
ko, butų buvęs nuteistas daug sunkiau, greičiausia iki 
gyvos galvos. Teismas, sulig advokato Leono prašymu, 
pritaikė tam klerikalų šului ne tą baudžiamųjų įstaty
mų paragrafą, kuriuo yra baudžiami piktadariai, sąmo
ningai atlikę žmogžudybę, bet kitą, švelnesnį paragrafą. 
Pralotas Olšauskas tapo pripažintas kaltu, kad jisai nu
galabijo savo meilužę, nesijausdamas ką darąs.

Tuo gi tarpu iš nusidėjimo aplinkybių vargiai gali
ma padaryti tokią išvadą, kad Olšauskas nebuvo iš anks
to sugalvojęs Ustjanauskienę nužudyt. Jį buvo pa
smaugta virve, ir kai nabašninkės lavonas buvo užtiktas 
miške, tai virvė dar buvo ant jos kaklo. Kaip Olšauskas 
butų gavęs miške virvę savo pasibaisėtinai piktadarybei 
atlikti, jeigu jisai nebūtų ją pasiėmęs ir atsinešęs iš na
mų? Ar gali kas tikėti, kad Olšauskas virvę buvo pasi
ėmęs “netyčia”?

Teisme išėjo aikštėn da ir kitas labai tamsus daly
kas. Ustjanauskienę turėjo sūnų Ričardą-Konstantiną 
nuo savo “dvasiško” prietelio. Iš liudininkų parodymų 
yra aišku, kad Olšauskas, važiuodamas į Ameriką rink
ti aukų “Saulės” namams, išsivežė tą vaiką iš Lietuvos 
ir kažin kur padėjo. Vaiko motinai, savo meilužei Ust- 
janauskienei, pralotas vėliau rašė, kad jisai matęs Ri
čardą Francijos kariuomenėje. Yra įtarimo, kad Ol
šauskas, norėdamas paslėpti nuo visuomenės savo san
tykius su Ustjanauskienę, tą vaiką nudaigojo!

Bet Kauno apygardos teismas vistiek šito baisaus 
piktadario pasigailėjo ir davė jam tik dalį tos bausmės, 
kuri yra skiriama paprastiems žmogžudžiams. Klerika
lizmas Lietuvoje dar yra galingas.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Juos gina 9 advokatai. Liudininkų iššaukta 74, iš kurių 
68 stato teismas, o šešis patys kaltinamieji.

Tai šitaip buvo skleidžiama “dorovė” Lietuvoje, 
kuomet ją valdė krikščionys demokratai su Ūkininkų 
Sąjunga ir federantais!

Apžvalga
“CHICAGO TRIBŪNE” TAU

RĖ PABALTIJO SPORTL
* NINKAMS

“Elta” praneša tokią žinią iš 
Kauno:

“Del didelio susidomėjimo 
grynai amerikonišku sportu, 
basketbollu, Pabaltijo valsty
bėse, didžiausio pasauly laik

K. A.

Thomas Aivą Edisonas
(Tęsinys)

Edisono darbininkų 
ištvermingumas

Newarko laboratorijos buvo 
tik savo rųšies eksperimentalė 
mokykla elektros inžinierystės 
srityj. Edisonas stengėsi pri
traukti gabiausius mechanikus, 
kokius jis tik galėjo gauti. Iš 
tų mechanikų ypač užsitarnau
ja paminėjimo John Kruesi, ku
ris vėliau tapo Edisono labora
torijos vedėju. Kruesi buvo 
nepaprastai geras mechanikas, 
turintis vokišką ištvermę ir 
akuratiškumą (jis buvo kilęs iš 
Šveicarijos). O ištvermės Edi
sono štabo darbininkams iš tie
sų reikėdavo. Gana dažnai pa
sitaikydavo, kad reikėdavo dirb
ti dieną ir naktį. Kartą reikėjo 
išvystyti kokį tai Edisono su
galvotą išradimą. Gauta įsaky
mas: dirbti tol, kol darbas bus 
visiškai baigtas. Pradžioj vis
kas' ėjo sklandžiai. Bet prie pa
baigos įvyko komplikacijų, ir 
Edisonas išlaikė darbininkus 
be poilsio 60 valandų.

Rašomoji mašinukė ir Edisonas
Mažai kam tėra žinoma, kad 

Edisonas žymiai prisidėjo prie 
rašomosios mašinėles išvysty
mo. 1868 m. Carlos Glidden ir 
Christopher L. Sholes išrado ra
šomąją mašinėlę ir išsiėmė pa
tentą. Mašinėlė buvo labai ne
tobula ir Sholes kreipėsi į Edi
soną, prašydamas' patarimo, 
kaip ją pagerinti. Edisonas 
tuoj pamatė trukumus ir nuro
dė juos išradėjui. Keliems me
tams praėjus Remingtonas nu
pirko patentą ir pradėjo išdir
binėti rašomąsias mašinėles, 
kurios yra žinomos kaipo “Re
ni ington”. Tiesa, ir prieš tai 
buvo padaryta modeliai rašomų
jų mašinukių, bet jos buvo la
bai nepraktiškos ir neturėjo-jo
kio pasisekimo.

Edisonas kraustosi į niaują 
vietą

■ A ’

Newarke Edisonas turėjo ke
letą mažų dirbtuvėlių, kur jis 
su savo pagelbininkais diena iš 
dienos sunkiai dirbo. Newarkas 
tačiau jam nepatiko ir jis greit 
po savo vestuvių (vedė jis p-lę 
Mary G. Stilwell) persikėlė j 
Menlo/ Park. Tai buvo 1876 
m. Persikelti jį vertė dar ir tas 
faktas, kad fabrikanto ir išra
dėjo pareigas jokiu budu nebu
vo galima suderinti. Kada Edi
sonui ateidavo koki mintis į 
galvą, tai jis priversdavo savo 
dirbtuvių darbininkus išbandyti 
jo sumanymą. Darbininkai daž
nai sugaišdavo labai daug laiko 
ir todėl dirbtuvės nešdavo ne 
pelną, ale nuostolius. /

Menlo Park
Menlo Park, kuris šiandien 

yra žinomas visam civilizuotam 
pasauliui, tuo laiku buvo men- 
kutis miestelis prie gelžkelio 
stoties. Randasi jis' New Jer- 
sey valstijoj, apie 26 mylios 
nuo New Yorko. Apsiaustas iš 
visu pusių miškais ir laukais, 
jis labai tiko ramumą mėgstan
čiam Edisonui. Čia Edisonas 

raščio 'Chicago Tribūne’ lei
dėjas, pulkininkas R. R. Mc- 
Cormick, yra nutaręs padova
noti sidabrinę taurę, dėl ku
rios turės' lošti geriausios 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
komandos. Pulkininko Mc- 
Cormicko tikimasi, kad jo 
padovanotoji taurė padės iš
plėsti sportinius santykius 
tarp trijų valstybių, išugdys 
sportmaniškumą tarp jauni
mo ir suartins jį tarpusavy: 
Rungtynės dėl taurės įvyks 
Latvijos ir Estijos YMCA 
globoj šią žiemą.” 

niekieno nekliudomas galėjo sau 
ramiai atsiduoti išradimams. Ir 
jis Menlo Parke pasiliko iki 
1887 m.

Tasimetris
Menlo parke Edisonas išrado 

instrumentą, kuris yra žinomas 
kaipo tasimeteris. Tas instru
mentas lošia labai svarbią rolę 
moksliškuose tyrinėjimuose. 
Naudojamas jis yra temperatū
ros' registravimui. Jis yra tiek 
jautrus, kad už trijų dešimčių 
žingsnių užregistruoja rankos 
•temperatūrą.

Keista dėžė
• John Kruesi daug modelių bu

vo padaręs Edisonui ir todėl 
nebesistebėjo jo nepaprastai iš
radimai^. Bet kartą ir jis pra
dėjo abejoti dėl išradėjo keisto 
plano. Edisonas padavė jam 
braižinį ir liepė padaryti kokį 
tai keistą dalyką. Kruesi išstu
dijavo Braižinį, bet negalėjo su
prasti jb reikšmės. Jis nuėjo 
pas'Edisoną paklausti, kam 
jam reikalinga »ta keista dėžutė 
su visokiais cilinderiais ir plokš
tėmis. Pastarasis paaiškino, 
kad tai bus kalbamoji mašiųa.

/

Kalbamoji mašina
Kruesi buvo tikras, kad šį 

kartą Edisono sugalvota maši
na bus' nepasekminga. Tokios 
pat nuomonės buvo ir vokietis 
mechanikas, kuris ėjo užveiz- 
dos pareigas. Jis net padarė 
lažybas iš cigaretų dėžės. Kai 
modelis tapo užbaigtas, Ediso
nas pakvietė visus savo padė
jėjus ir keletą svečių pažiūrėti, 
kaip veiks’ naujas išradimas. 
Jis užsuko modelį ir pratarė: 
“Mary had a little lamb”. Ku
riam laikui praėjus modelis pa
kartojo ' Edisono žodžius. Tie
sa, tie žodžiai buvo labai ne
garsus, bet visvien juos buvo 
galima suprasti.

\ Pirmas modelis
“Mein Gott im Himmel!” su

šuko John Kruesi. Vokietis su
tiko, kad lažybas jis pralaimė
jo. Visį susirinkusieji lyg sta
bo tapo ištikti. Pats Edisonas 
irgi labai susijaudino ir nega
lėjo nei žodžio pratarti. Tas 
modelis buvo pirmas pasaulio 
fonografas, {šiandien jis ran
dasi Albert Muziejuj, South 
Kensington, Londone.

Nemiega per visą naktį
Visą naktį’ Edisonas kartu su 

Kruesi darė visokius bandymus, 
kad pagerinti fonografą. Ir juo 
jie daugiau dirbo, tuo fonogra
fas atrodė geresnis. Sekamą ry
tą Edisonas pasiėmė savo fo
nografą ir išvyko į New Yorką. 
Pribuvęs j New Yorką, jis' tie
siai nutraukė j “Scientific Ame
rican” redakciją pasimatyti su 
F. C. Befieh.
“Scienific American'’ žarninio 

redakcijoj
Edisonas, kaip vėliau tą įvy

kį aprašė Beach, pasistatė ant 
stalo kokį tai keistą daiktą ir 
paprašė pasukti už rankenos. 
Vos Beach spėjo išpildyti pra

šymą, kaip pasigirdo žodžiais: 
“Labas rytas. Ką jus' manote 
apie fonografą?” Tatai žurnalo 
redaktoriui buvo toks siurpri
zas, kokio jam niekuomet dar 
nebuvo tekę pergyventi. Ediso
nas, matomai, buvo labai paten
kintas tuo savo/šposu nuo tik
ros širdies juokėsi, žaibo grei
tumu prasiplatino žinia, kad 
Edisonas atsivežė ' kalbamąją 
mašiną. Vis j laikraščiai pasi
rūpino prisiųsti savo reporte
rius. Pradėjo rinktis ir šiaip 
pašaliniai žmonės. Apie porą 
valandų Edisonas buvo privers
tas demonstruoti savo išradimą. 
Ant galo, susirinko tokia didelė 
žmonių minia, kad Beach pri
verstas buvo paprašyti Edisoną 
apleisti trobesį, nes bijojo, kad 
kartais lubos neįlužtų.

“Menlo Park burtininkas”
Sekamą dieną New Yorko 

laikraščiai įdėjo ilgus aprašy
mus apie naują Edisono išradi
mą. Tie aprašymai pasižymi 
dideliu netikslumu, kadangi re
porteriai nespėjo tinkamai susi
pažinti su fonografu. Visa tai 
skaitytojuose sukėlė nepaprastą 
smalsumą. Drąsiai galima sa
kyti, kad jokis kitas išradimas 
nepadarė Edisoną taip populia- 
rišku, kaip fonografas, žmonės 
pradėjo jį vadinti “Menlo Park 
burtininku”. Tuo vardu jį dar 
ilgai vadino ir po to, kai jis 
ant visados apleido Menlo Park.

(Bus daugiau)

čius Bandys (konsulo juriskon
sultas) apskaldė Steponaičiui 
antausius už lindimą prie jo 
žmonos. Viena mergina net 
policiją buvo atsivedus konsu- 
latan “vainikėlio” ieškodama, 
bet konsulas' užtikrino policis- 
tą, kad jo sekretorius to gric- 
ko nepapildė... žodžiu, Argenti
nos lietuviškume konsulate vis
kas eina kaip iš rago sulyg vi
duramžių tvarkos ir taktikos: 
konsulas smarkiai bagotėja, jo 
bernas mergomis užsiima ir vi
sa tai daroma po lietuviško 
žirgvaikio šydu.

K ARGENTINOS _•
SKANDALINGOS ŽINIOS
APIE KONSULĄ SKINKĮ

Praloto K. Olšausko 
byla

(Tąsa iš 1-mo pušį.) 
apdraskytas, subraižytas. Tei
siamojo gynėjas Tumėnas iš 
ekspertų teiravęsis, ar tie ap- 
draskymai nėra padaryti ankš
čiau.

Dr. Oželis paaiškinęs, kad 
apibraižymai padaryti nužudy
mo momente.

Praloto Olšausko rankoj ir 
kaktoj subraižymų negalėję nu
statyti, nes jis buvęs apžiūrė
tas 2-3 savaitėms praslinkus po 
Birštono įvykio.

Sąžinės perkratinėjimas.
Pralotas Olšauskas iš “Sau

lės” rūmų — savo namų atsi
vežęs daug visokių popierių, ku
riuos prašęs prijungti prie by
los. Tuose popieriuose esą įro
dymų, kad jis turėjęs plačių 
įgaliojimų iš vyskupo ir Po
piežiaus aukoms rinkti po vi
są pasaulį, kad turėję pinigų 
ir jei ką pirkęs, tai pirkęs sa
vo pinigais, bet ne aukomis vi
suomeniškiems reikalams su
rinktomis, rodęs teismui Ame
rikos laikraščių iškarpas, kaip 
jis giriamas už sąžiningumą, 
iškalbingumą, visuomeniškus ir 
katalikiškus nuopelnus. Be to, 
teismui parodo užrašų knygu
tę. žodžiu pralotas Olšauskas 
stengiąsis teisme įrodyti, kad 
jis nesąs toks suktas ir blo
gas žmogus, kaip teisme kai 
kurių liudininkų buvę apie jį 
nušnekėta. Tam reikalui pralo
tas Olšauskas teisme ir davęs 
trumpą iš savo politinės, visuo
menes, katalikinės veiktas Ol
šauskas stengiąsis teisme įro
dyti, kad jis nesąs toks suktas 
ir blogas žmogus, kaip teisme 
kai kurių liudininkų buvę apie 
jį nušnekėta. Tam reikalui 
pralotas Olšauskas teisme ir 
davęs trumpą iš savo politines, 
visuomenės, katalikinės veik

los akyskaitą.
Teismas, valst. gynėjui ne

prieštaraujant, kai kuriuos pra
loto Olšausko popierius prijun
gęs prie bylos, kai kuriuos at
metęs.

Baigiant kalbėti up:. šios die
nos teismo posėdį, reikėtų pri
durti mažą postskriptum apie 
gamako virves ir tų virvių eks
perto nuomonę. Būtent, kulu
aruose teko sužinoti, kad vir
vių ekspertas p. L. Beck teis
me paliudijęs, kad praloto Ol
šausko gamako virvė nauja, vi
sai nevartota. Vienos virvės ga
las, gal, ir esąs buvęs rištas, 
bet antros - visai nevartotas. 
Vadinas, pralotas Olšauskas bai
gęs vasaroti pirkosi naujas vir
ves.

Teisiamasis aiškinusis, kad 
virves pirkęs Birštone, tačiau 
visi Birštono krautuvininkai 
griežtai užginčiją, kad pas juos 
pralotas Olšauskas butų virves 
pirkęs. Iš to esanti daroma iš
vada, -kad pralotas Olšauskas 
virves gamakui bus kitur pir
kęs. '

Teismo posėdį baigia antrą 
valandą. — Ryt laukiama vaisi, 
gynėjo p. Bylos kalbos.
Teismo salė pilna publikos. 
Prokuroras kalbėjo visą die- 

nų. Tei»inxiiojo gynėjai 
gelbsti situaciją.

Spalių 9 dienos posėdis ku
luarams išrodo daug oresnis, 
negu kitų dienų posėdžiai.

šiandie publikos ne tik ko
ridoriai žemai ir aukštai pil
ni, bet ir teismo salėj netelpa

Valstybės lėšų “dorojimas”. — 
Aplupinėjimas Lietuvos pilie
čių. Stūmimas šeimynų ma
terijos balosna. — Slaptas 
bendradarbiavimas su bolše
vikais.—-“Kurjozai”.

Rašo Konsulo Draugė
) > > i > ' 1 1

Šimtai nelaimingų ligonių ir 
bedarbių kreipėsi prie konsulo 
Skinkio, prašydami bent duonos 
kąsnio, bet jie liko tik iškolioti.

Bet tuom pačiu laiku p. Skin
kis kas mėnesis priduoda Liet. 
Užs.. Reik. Ministerijai, neva už 
bedarbiams išdalintas lėšas. 
Gavo tik jam žinomi tipai, su 
kuriais drauge baliavoja, o dar
bininkai tų pašalpų visai nema
tė. čia reikalinga skubi revizi
ja!

Konsulas konsulate laikė 
kun. Daknj, kuris čia visus ka
talikus' apmovė. Jis laikė ir tū
lą šundaktarį, kaip tas jam 
škaplierius parodė, bet vėliau 
šundaktaris tapo aktyvus bol
ševikų štabo narys, sakoma, su 
konsulo žinia. Vipartui naktį 
išrašė pasą, jį kunigu padary
damas.

O kuomet darbininkui reika
linga kokio nors dokumento 
vertimas, tai jau konsulas ap- 
lupa be pasigailėjimo: už pus- 
lapuką skaito kelis pezus ir dar 
pasiburnoja. Tik drąsesni nu
sidera nuo nežmoniškų Skinkio 
“tarifų” ir daeina iki “pusės 
kainos”.

Tūlas kapitalistas, negalėda
mas niekam savo malerijuotų 
balų parduoti gavo talkininką 
Lietuvos konsulo asmenyje: 
kapitalistas apdovanojo konsu
lą, o pastarasai pardavinėja 
lietuviams sklypus tose uodų 
nerštynėse. Mat, kuomet ten 
vieni “apsigyvens”, tai ir kitas 
žemes kapitalistas galės par
duoti. Ir visa tai daroma Lietu
vos piliečių kišeniaus, sveikatos 
ir net gyvybes sąskaiton!

Naujai konsulątan atsilankę 
emigrantai tik ir girdi konsulo 
ir jo berno paklausimus apie 
politinius nusistatymus. Esą, 
galite dėtis prie bolševikų, bet 
tik ne prie socialistų. Rimtai 
kalbamu, kud konaulas su L»ol- 
ševikais laikos; priežodžio: 
“Ranka ranką mazgoja”...

Konsulo sekretorius Bronius 
Steponaitis, bekuilinedamas po 
emigrantų butus, susigriebė 
lazdų Ročkos gatvėje nuo ve
dusio vyro, o Anchorenos šiau- 

žmonės. Mat, liudininkai turi j 
teisės, paliudiję, pasilikti teis- 1 
mo posėdy, o jų buvo begalės, 
paskui teisininkai ir teismų tar- į 
nautojai. Taigi, nors teismas 
eina uždaromis durimis, tačiau 
publikos sausakimšai prisigrū

dę į salę.
Tie piliečiai, kurie salėn pa

tekti negali ir turi likti kulua
ruose, su didžiausiu pavydu J 
žiuri į įeinančius vidun ir juos I 
vadina laimingaisiais. Bet kai j 
teismo salėj daug žmonių ir 
rimta nuotaika, tada ir kulua- j 
rai tampa gyvesni, daugiau su
gauna žinių iš teismo salės, ir 
greičiau tomis žiniomis pasida
lija. WI

šiandie visi laukia prokuroro 
kalbos. Visiems įdomu, ką jis i 
pasakys. j I

• Gelbstama situacija.
Tuojau posėdžiui prasidėjus, 

praloto Olšausko gynėjai pra- Į 
šo teismą, kad leistų pakarto- j 
tinai paklausti liudininką kun. 
Dogelį, dabartinį “Saulės” dr- I 
jos pirmininką.

Teisiamojo gynėjus pakarto
tinai klausti kun. Dogelį vertę 
tas, kad nuo vakar dienos, po 
vienuolės Kazimieros parody
mo, praloto Olšausko būklė lei-j 
sme labai suvirus. Gynėjai no
rėję tą momentą, jei nepanai
kinti, tai bent sušvelninti. Pra
loto Olšausko gynėjai slengią- 
si teismui įrodyti, kad sesuo 
Kazimiera teisme davus netei
singus parodymus, nes esanti j 
su pralotu Olšausku susi pykus J 
Teisiamojo gynėjų nuomone, į 
vienuoles Kazimieros liudijimą 
nereikią kreipti dėmesio.

Be to, p. Tumėnas klausęs 
liud. kun. Dogelį, ar į jį esan
tį “Saulės” dr-jos pirmininku 
nesikreipianti policija. Dogelis 
paaiškinęs, kad į jį, kaip i “Sau
lės” dr-jos pirmininką, polici- 
ja nė sykio nesikreipus.

Pralotas Olšauskas aiškinę- 
sis, kad policija jei tada ir bu
tų jo ieškojusi, — tai ne dėl 
nužudymo Ustijanauskienės, bet 
dėl karvės, nes tada jo karvę 
kažkas buvęs pavogęs.

Paklausinėjus kun. Dogelį, 
teismas padaręs kelioms minu
tėms pertrauką, o paskui pra
sidėjus.

Prokuroro kalba.
Kadangi dabar teismo salėj 

yra daug žmonių, tai nesun
ku buvo sužinot ką p. Valsty
bes Gynėjas kalbėjo. Gaila, ži
noma, kad mes jo kalbos, ku
ri, kaip kuluaruose ir mieste 
kalbama, buvusi labai rimta, 
negalime atspausdinti ir turi
me pasitenkinti vien kilų žmo
nių pasakojimais.

Kuluaruose pasiekia žinios, 
kad valstybės gynėjas p. Byla 
teismo posėdy pasakęs didelę 
ir turiningą kalbą.

Svarstant šią bylą, pro teis
mo stalą praslinkęs visas pra
loto Olšausko gyvenimas,

P.ralctą Olšauską įtaria ir 
kunigai.

Pralotą Olšauską Ustijanau- 
skienę nužudžius kaltiną ir ku
nigai, ne tik pilkoji minia. Pa
vyzdžiui, kun. Vaičiulis ir kun. 
Galaune teisme pasakę, kad ir 
jiems įtarti pralotą Olšauską 
pagunda nebuvus svetima.

Pralotas Olšauskas teisme 
aiškinęs, kad Ustijanauskienė 
tarusis su kažkokiu privatišku 
advokatu bylos reikalais vykti 
į Prienus, bet, p. prokuro
ras kalbėjęs, — buvę nuklau- 
sti visi Kauno, Mariampolės, 
Alytaus ir kt. privatiški advo
katai ir niekur Uslijanauskie- 
nės nesikreipta. Bet tyrinėjant 
Ustijanauskienės nužudymo ap
linkybes aišku esą, kodėl pra
lotas Olšauskas taip kalbąs. Ji
sai žinojęs, kad Birštone Usti- 
janauskienes greit galį pasige
sti ir, paieškoję, tuojau rastų. 
Todėl pralotas Olšauskas jos 
pažįstamiems Birštone ir kal- 
lx".ięs. kad .1 stijanauskienė va
žiuoja su priv. u<lv. į Prienus, 
o iš Prienų i Katinų. | 

(Bus daugiau) 
----------- .------- ------ - - ■ -3 
Jei nori išmokti-------------- i

gerai rašyti — J į
nusipirk tynE'.vriteri ,



šeštadienis, lapkr. 2, 1929

P-nas Jonas Romanas. Dainuos Lietuvių Valandai 
per radio, iš stoties WLS, antradienio vakarą, lap

kričio 5 d. (nuo 8 iki 9 vai.)

NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarji Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių valanda 
per Radio

Muzikos ar dainų 
pamokos

Antradienį ir vėl bus Lietu
vių Valanda per radio. Pažy
mėsiu čia kas išpildys progra
mų.

Pasižadąjo dalyvauti Birutės 
Choras; ponia Ona Biežienę, p. 
Jonas Romanas ir p. J. • Olšau
skas.

Birutės choras spalių 8 die
nos koncerte buvo pažyba. Da
bai*, antradienį, jis dainuos an
tru kartu. Nėra abejones, kad 
klausytojai gėrėsis jo daino-

Specialistas gydyme chroniškų ir nauja li
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atailan- 
kykit pas mane. Mano pilnas lAegzatninavi- 
mas atidengs Jūsų tikrą ligą ir Jei aA apši
ltu siu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iėegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

Lietuvių Dainos
iš Kadio Stoties

W. H. F. C.
228.9 Metrų, 13,0 Kylocykles

Kas nedėldienį
4:30 iki 5 vai. po pietų
Išgirskite geriausius lietuvių 

artistus
Duoda

Jos. F. Budrik
Radio Krautuvė

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Z

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildonie visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streeta

Petnyčioj ir Subatoj,1 
Lapkričio 1 ir 2

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Skili Deep”
dalyvaujant

Monte Blue, Betty Compson, 
Alice Day, John Davidson 

ir t. t.-
i

Taipgi i
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

Epizodas “King of Kongo” 
Kalbančios žinios

mis, kaip gėrėjosi pirmą kartą.
P-nia Biežienė — Birutės ma- 

[lonioji dainininkė ir darbinin
kė. Kas iš chicagiečių nėra gir
dėjęs p. Biežienės malonaus 
balso? Jr kada ji nėra dai
navusi? Lijo ar snigo, giedra 
ar niuku buvo, ponia Biežienė 
dainavo, jei tik turėjo galimy
bės ir buvo kviesta. Štai ko
dėl pasakiau, kad ji yra netik 
dainininkė, bet ir darbininkė.

P-nas Romanas — tenoras. 
Jis irgi jau yra dainavęs kar
tą šiems programams. Klausy
tojai gėrėjosi jo dainomis. Klau
sytojai prašė kviesti jį vėl. Da
bar smagu pranešti, jog p. Ro
manas antru kartu dainuos, ir

tai,

Bridgeportas

Klausykite, ką M. J. Ki
ras sako: — STAKAS NU
PUOLĖ, bet namų kainos 
visuomet savo vietoj stovi. 
— Stako nupuolimas daug 
žmonių bėdnais padarė.

nėra abejonės, kad tūkstan
čiams klausytojų bus malonu 
jo dainos išgirsti.

P-nas J. Olšauskas
galima sakyti, yra svečias De- 
troitietis. Bet ir chicagiečiai jį 
skaito saviškiu. Trumpas jo 
“atestatas” bus toks: jis yra 
Dzimdzių baritonas. Visa lietu
viškoji Amerika pažino ir pa
mėgo Dzimdzius, jų tarpe p. 
Olšauskų. P-nas Olšauskas ką 
tik sugrįžo iš Lietuvos, po ato
stogų, ir pirm vyksiant į De
troitu padainuos per radio iš 
stoties WLS.

O kur Steponavičiaus—Bi- 
jansko orkestras?

P-nui Steponavičiui, šių pro
gramų 
tokius 
ceriui, 
lonios

tvarkytojui, pažadėjus 
dalyvius busimai! kon- 
galime tikėtis tikrai ma- 
valandos.

Report.

Marąuette Park
Marųuelte Parko lietuviai tu

rės progos išgirsti įdomų ir nau
dingų -programą. Jis susidės iš 
dainų, muzikos ir prakalbų. Tą 
įdomų programų .rengia Chicago 
Lithuanian Savings and Loan 
Association (spulka).
. Įžanga šiam vakarui visiems 
veltui ir dar, be to, kiekvienas

Bet kurie turi nusipirkę nuo 
musų namus, tų žmonių pini
gai visuomet y’ra saugiai inves
tuoti. Ir jie dabar ne dejuoja, 
bet džiaugiasi su savo šeimy- atsilankęs gaus dovanų vertės 
na, kad jų sutaupyti pinigai ne- vieno dolerio, 
žuvo.

Mes dar turime pardavimui 
Bridgeporte keletą naujų ir 
moderniškų namų. Tie namai 
parsiduoda už žemą kainų ir su 
mažu įmokėjimu. Nupirkęs vie
ną tų namų ir palaikęs iki pa
vasario, gali uždirbti $2,000.

Tai įsilėmykite, 
kad vakaras rengiamas lapkri
čio 3 dieną, 7:30 valandų va
kare, vietinės lietuvių parapi
jos svetainėje, 68 St. ir Wash- 
tenaw Avė. Bus įdomus vaka
ras.

Vakaro tikslas yra išdėstyti 
žmonėms taupumo svarbų, kaip 
pratyli jaunimų taupyti, kokią 
rolę vaidina taupumas žmo-

Kreipkitės' kuogreičiausiai

M. J. KIRAS,

3335 S. Halsted St.
(Apg.)

pas

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

Suite 1615

Tel. Harrison 1950

Kodėl tas neramus, 
“pavargęs” jautimą sis? 
gate ir jus tai žinote, bet 'tik ne
norite prisipažinti, 
liga turi. priežast' 
priežastį ir

nervuotas, 
Jus ser-

Kitikviena 
prieiti st i. Atraskite

atsikratykite jos ir ta
da liga visai išnyks. Tai tokis 
yra mano būdas, kuri aš išmokau 
1906 m. Berlino universitete 
kurio nuo to laiko >aš laikaus 
nepaprastomis pasekmėmis.

ir 
su

VALANDOS:

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

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

ir

Steponavičių studijos yra 
Brighton iParke ir Boselande. 
Brighton Parke jų studijos ad
resas toks: 4142 Archer Avė., 
viršuj knygyno (Library), te
lefonas 7552. Studija Roselan- 
de yra adresu 1 10(13 So. Mi-, 
ehigan Avė., Room 10; čia duo
damos pamokos trečiadieniais.

Daliai informacijų arba tik-i 
siu paskirti laiką, kad pasitar
ti, meldžiama 
duotu aukščiau

Apie reikalų 
kius muzikos, 
jos suaugesniems — nekalbė
siu. Tas faktas, -kad kuone 
kiekviena lietuvių šeimyna tu
ri radio arba pianą, pakanka
mai įrodo, jog lietuviai mėgia 
muziką. Tas faktas, kad šian
die perkama daug lietuviškų 
dainų ir muzikos gaidų, liudi
ja, jog lietuviai, bent Chica- 
goj, supranta muzikos svarbų 
kūdikiams auklėti.

Bet dar praėjusią savaitę te
ko kalbėlis su inteligentišku 
lietuviu apie vieną Chicagos 
muzikos mokyklų. Klausė jis: 
ar turi nuovokos, kaip aukš
ta ši mokykla? Suminėjo moky
klos vardų.

Ir rūpinosi klausimu, kaip 
gera mokykla, žmogus, kurio 
duktė yra viena pasekmingiau- 
sių jaunųjų lietuvių muzikan
tų Chicagoj. Kodėl rūpinosi 
jis? Todėl, kad už mokamus 
pinigus kiekvienas nori gauti 
geriausių galimų patarnavimą. 
Todėl, — ir tai yra svarbiau, 

kad muzikoj tinkamas mo
kinimas tur būt svarbesnis, nei 
kurioj kitoj auklėjimo šakoj.

Ir, kaip tinkamus, kompeten- 
t iškus 
tojus, 
viams 
čius.

Ir p. Steponavičius, ir p-nia

telefonuoti ,pa- 
numeriu.
•mokinti kudi- 
arba (mokintis

Duoda pamokas Steponavi
čius ir p-nia Anelė Salavei- 
čikiutė—Steponavičienė.

gaus gyvenime ir kaip reikia 
taupyti.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Atsiveskite kuo daugiau jauni
mo. A. Dargis.

r

$ į*
■

Birutės choras. Dainuos per radio, iš stoties WLS, antradienio vakarą, lapkričio 5 dieną, nuo 8 
iki 9 valandos

versitetais. Jie turi laipsnius 
(degrees) Bachelor of Music.

Mažiausia, ką šitokis laips
nis lliudija, tai kad turintys jį 
asmenys gali jau mokinti ki
tus muzikos, ir kad mokiniai 
ir mokinės gali pasitikėti jų 
mokinimu.

Pp. Steponavičiai betgi toli 
pralenkia šiuos reikalavimus. 
Apart mokyklos liudymų jie 
turi dar patyrimo ir ypatingo 
gabumo mokinti.

Kalbėsime šiaip ar taip,. o 
turėsime pripažinti, kad žy
miausias lietuvių choras Chi- } 
cagoj šiandie yra Birutes Cho
ras. Kų pakvietė Birutė sau 
už mękytoją? Atsakymas — 
Steponavičių. (

Ėmėsi darbo Steponavičius' 
— Birutė, atgijo. Birutės 
kestras, kurį, Steponavičius 
organizavo, į trumpą laikų 
po tiesiog pavyzdingu.

Ne lik žinojimas muzikos, 
bet ir mokėjimas užinteresuoti 
mokinius ir mokines muzika

or-i 
su-; 
ta-

lietuvius muzikos moky- 
n orėčiau Chicagos lietu- 
nurodyti pp. Steponavi-

vičienė yra nelik studijavę mu
zikų ir gavę oertifikatus, ku
rie liudiją baigimų tos ar ki
tos privačios mokyklos pradi
niams mokiniams. Jie yra bai
gę aukštąją muzikos mokyklų, 
kurios kursas skaitosi IVgioj 
su mokyklomis kitose šakose,
vadinamomis kolegijomis ir imi- jis pajėgia tą “prakaitą” išspau-

ypatingus gabumus pp. Stepo
navičių, kaip muzikos moky
tojų.

O dabar dar vienas’ lietuvių 
choras kreipėsi į Steponavičių 
ir pakvietė mokytojauti — tai 
Pirmyn Mišrus Choras. “Pra
kaituojame,” sako X. Š., rašy
damas apie Pirmyn choro pa
mokas. Taip ir turi būti, nes 
be “prakaito” nieko ypatingo 
neatsieksime. P-nui Steponavi
čiui tenka kreditas už lai, kad

sti. Tatai parodo jį, kaip mo
kytojų, kuriam svarbu, kad jo 
mokiniai atsiektų to, ko nori 
atsiekti. Report.

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

750 West 
31st St.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St

Nedėlioj ir panedėly, 
lapkričio 3 ir 4

Visas kalbantis paveikslas

“Dark Street”
dalyvaujant 

Jack Mulhull ir k.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
' “Ėnd of the World” 

Kalbančios žinios.
Šiandie “TheThree Passions

Pasilinksminimo
Šilta Vieta

Muzika, Šokiai ir Užkandžiai.
2 mylios i pietus nuo 

LEMONT, ILL. 
prie kelio 4-A

Vincas Jonikas, i
Savininkas

I'

Dr. P. P. Šimaitis, 
Naprapatas

Jau 8 metai kaip užsiima žmonių 
gydymu Chicagoje.

NI

Specijalizuojasi ant nervų ligų, 
Ofisas 2346 W. 69 St.

prie VVestern Avė., Chicago, 111.
Išgydo be operacijos penesaidę, 

goiterį, tonsilius; pasitarimai vel
tui ir mandagus. Yra išgydęs 
daug žmonių Lietuvoje ir Ameri
koje nuo mirštamos ligos, širdies 
ligų, pilvo ligas, uždegimą krūties, 
galvos, nugaros, strėnų gėlimą.

Baigęs Naprapatijos Kolegiją 
Illinojuje; duoda diėtą — valgių 
surašą; išgydęs nurodo raštu kaip 
išlaikyti sveikatą ir ant toliau. Eina 
ir į namus gydyti. Tel. Hemlock 
1881. žmonės sako esąs nebran- 
gininkas, sukalbamas.

Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 6 iki 8 
vakdro. šventadieniais nuo 9 ilp 
11:80 iš ryto. *



šeštadienis, lapkr. 2, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Svetimi hemai Ciceroje

Pas mus ramu per visą sa-, 
vailę. Bei kai ateina subata, 
lai, brolel, dabokis. Ypatingai 
vakarą iš šeštadienio i sekma
dieni* ir nakli lai vaikėzai, 
iš kažin kur suvažiavę, mėgi
na boldapus daryli.

Jau per porą, mėnesių nėra 
los subatos, kad nebūtų peš
tynių — “hobi ups’\ Mat, be
rnai puola, kokie du ar trys, 
ir mėgina savo auką pirmiau 
permušti, o paskiau ją apiplė-| 
ši i.

Pereitą savaite kas ten su
pjaustė Antaną Maziliauską. 
J lomai pastojo kelią p. Juozui 
Takazauskui, bet jis nuo jų 
atsigynė, žmonės* turėtų prisi- 
daboti Lomų.

Rytoj Kareivių šventė
Liuosybės 'svetainėje Lietu

vos Kareivių Draugystė ap
vaikščiojo 17-tą metine šven
tę.

Bus begalo juokingas loši-Į 
mas, nariams žiedų dalinimas, i 
šokis. Pradžia 6:30 valandą va-1 
kare.

Lošime dalyvauja p-nia M. 
Dunduliene, p-le K. Deveikai- 
lė,. Zosė Kundrotaitė, Jonas 
Dambrauskas, V. Buišas, Uk- 
tveris ir daugelis kitų.

Vaikams muzika ir daines
t

Kiekvieną pirmad' ?nį, kaip 
8 valanda vakare, Liuosvbės 
svetainėje ' (3 lubos) įvyksta 
“Aušrelės” — jaunuomenės 
draugijėlės pamokos. Jaunuo
liai, norintys priklausyti šiai 
draugijėlei, prašomi atsilanky
ti. Ateinanti pirmadieni pradė
simo mokintis gražų veikalą 
— su muzika, dainomis ir šo
kiais “Linksmos dienos”.

“Spuksai” bledies pridarė
Namu savininkai, vertelgų 

ir kitokios įstaigos nukentėjo 
dėl tų šelmių jaunų padaužų , 
per “Haloveen” naktį. Vieniems 
išmatų dėžes apvartė, kitiems 
tvoras apdraskė, tretiems lan
gus apterliojo, o tiems vark- 
šams “rajermenams” tai jau 
buvo blogiausia: jie turėjo apie 
tuziną vadinamų “falše alarms”. 
\Vell, nieko nepadarysi — to
kia jau mada. \ ietims.

NAMU SAVINNKAI NEVILKINKIT
Siirna/inkit savo išlaidus, pašaiinkit rope.ščius Ir hėtlim su rentliuirynkal*.

NAUJIENOS, Chicago, III.
v.

Ponia Ona Biežienė. Ji dainuos Lietuvių Programe per radįo
iš stoties WLS, lapkričio 5 d., nuo 8 iki 9 vai. vakare.Jus esate apsidraudę nuo Rakto!

Kodėl neapsldrausti savęs nuo visų r< ndtinninkų ir šiaip su namu surištų ne- 
umaK'imu, Tai kainuos jums mažinu kuip rentas i dienų.. s

I.egallški patarimai dykai nariams visų laikų.
30—OO IIIENV NOTOS RENDAININKAMS DYKAI 

ATSINEšKIT SI APGARSINIMĄ 
1’RlE.š GRVODŽIO 15, I9M0 ir GAU
KITE 1 METU NARYSTE IZ

NARIAMS.
NARYSTR | MĖ
TIS. NRRA KITV 

MOKESNI V

NAKYSTR «3 I M E-
Tl S. NĖRA KITV 

MOKESNIŲ

City of Chicago Landlords Association
4H.50-.TJ SO. ASHI.AMI AVENI U. TEL. IJOLLEVARI) 7«7H

Town of Lake
Neaplenkė ne politikieriaus 

brolio

“The Southvvest Herald”, iš 
spalių mėn. 24 dienos, paduoda

MES MOKAME CASH

$65.00
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai i Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., Chicago, UI.

I tokią žinią:
New City Police distriktas 

kartą buvo iššluotas nuo
Seržantas j 

ir jo skva-1 
šeštadienio

dar
vieno galo iki kito. 
John Leyendesker 
das stojo darban 
vakarą.

Seržantui padėjo
riai: Thomas MeGuire, 
Belicai, Michael Tyding

skvado na- 
Albert 
ir Ho-

—1| - race Dell.
Jų užduotis buvo dar kartą

Felixo Kucharski, kuris, savo 
laiku, buvo igyjęs pusėtinos 
garbes Town oi* Lake apielin- 
kėje kaip politikierius.

Pasak “The South west Ile- 
rald” seržanto Leyendeckerio 
skvadas suėmęs patį JacRą Ku- 
charskj (arba John Jarvis) ir 
dar vieną vyrą. Policininkai 
sako, kad iš tos vietos buvęs 
atimtas laisniš, bet jie užtikę, 
užpakaly, viskės. Jacką Ku- 
charskj policininkai kaltiną nu
sižengimu Illinois valstijos pro- 
hibicijos įstatymui, o kitą su
imtą vyrą tuo, kad buvęs įna
mis Betvarkiai užlaikomo namo.

Padaryta kąata ir kai kuriose 
kitose šio distrikto vietose.

vo susirinkime, laikytame spa
lių 25 dieną, aldermano J. P. 
Wilson raštinėje, 811 W. 31sl 
Street, komitetas išrinko pasto
vią valdybą dėl įvedimo Brklge- 
porle resl fikcijų. Valdybon la
po išrinkti sekantys asmenys:

Pirmininkas M. J. Kiras,
1 vice pirm. V. M. Stulpinas,
2 vice pirm. S. Mažeika,
3 vice pirm. C. Sabonaitis, 
Sekretorius John McGuane, 
Iždininkas John P. Wilson,

aldermanas 11 Wardos.
i ,

Pirmininkas publika c i j o s 
(spaudos) komiteto George 
Gary Noonan, atstovas .’J-čio 
Distrikto Illinois legislaluroj.

Valdybą išrinkus, pasiskir
styta darbais ir nutarta susi
rinkti kiekvieną petnyčios va
karą aptarimui įvairių klausi
mų, pakol darbas nebus pri
vestas prie pilno veikimo pla
no. Į

Nutarta taipgi duoti vardą 
lai organizacijai sekanti: Near 
South Side Property (hvners 
Protective Association. Taipgi 

lino vardu nutarta išimti char- 
terį ir padaryti viskas, kas rei
kalinga legaliai organizacijai. 

Tą darbą apsiėmė atlikti George 
Gary Noonan, atstovas Illinois | 
legislaturoje.

Apie lietuviškus komunistus! 
ponas George Gary Noonan, 
Illinois Legislaturos atstovas, 
pareiškė, kad bus' imtąsi griež
ių priemonių jų beprotiškai 

! propagandai sustabdyti.
Reporteris.

i  • . .

Atvyko iš Lietuvos 
! art. J. Olšauskas

_______
Dalyvaus radio koncerte

West Pullman
Kazimieras Zuba pasimirė

Spalių mėn. 31 d., 1 valan
dą ryte, mirė gerai žinomas 
vietos biznierius, Kazimieras 
Zuba, gyvenęs adresu: 12020 
So. Halsted SI. Paliko moterį, 
3 dukteris ir sūnų.

Kazimieras Zuba buvo 48 
metų senumo. Jis buvo senas 
West Pullmano gyventojas, ge

rai pasiturintis žmogus. Sako
ma, kad jo turtas siekęs apie 
kelis dešimtis tūkstančių dole
rių. K. Zuba per 18 metų tu
rėjo biznį — mėsos krautuvę 
(bučernę). N.

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

V—.............................. /

JIE VILKINA 
PERDAUG ILGAI

[ DIDELIS ROŽINIS BALIUS

— Rengia —

Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas

Subatoje, Lapkričio-November 2, 1929 
M. Meldažio svetainėje,

2242-44 W. 23rd Place
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 50c

Nuoširdžiai kviečiame publiką atsilankyti į musų iškilmingą 
balių. Atsilankę tą vakarą nesigailesit, nes kliubas stengsis kiek 
galėdamas atsilankiusius svečius užganėdinti. Išgirsite puikiausią 
muziką, kokios dar nesate girdėję, nes muzikantai yra net iš Pary
žiaus pakviesti ir gros puikiausius grajus.

Kviečia KOMITETAS.

peržiūrėti vietas, kuriose ne la
bai atydžiai paisoma prohibici- 

į jos įstatymų.
Viena tokių užkluptų vietų 

buvo operuojama Jack Ku- 
| eharski, kitaip vadinamo, John 
i Jarvis, adresu 4618 So. Western 
j Avė.

Jack Kucharski yra brolis

Well, reikia pasakyti, Jkad 
užėjo tikrai rustus laikai.— esi 
patsai politikierius ar.turi bro
lį politikierių—nieko nebežiuri- 

I ma. O gal, sakau, miesto vir- 
! šybos visai neskaito Kucharskio 
tokiu dideliu politikierium, kaip 
kad nekuriems šios apielink'ės 

i lietuviams buvo įkalbėta?
—Vietinis.

MurinėsBungalovvs
$750.00 įmokėti. Likusius mažais išmokėjimais at- 

sakomingiems žmonėms
4 ir 5 kambarių naujos bungalovvs, tik užbaigtos. 
KARŠTU VANDENIU šildomos su visais vėliau

siais pagerinimais
Randasi Archer Avė. ir Crawford Avė. apielinkėje. 

Kreipkitės

Rubin Bros.
Savininkai ir Statytojai

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705 Arti Richmond St.

TAUPYKITE SA-' 
VO PINIGUS 

Pirkdami Kailinius 
Kautus Dabar 

Padidinus muitus ant įvežamų
jų kailių iš užsienio, kainos ant 
kailinių kautų pradėjo kilti augš- 
tyn ir pakils dar gerokai aukš
čiau. Todėl tuojaus pirkdami kai
linius kautus sutaupysite daug 
pinigų dėl save*

3514-16 Roosevelt R<L 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Svarbus Pranešimas 
Chicagos Moterims
Nepaprasta Proga Chicagos ir 

apielinkė Lietuvėms moterims įsi
gyti kailinius kautus (Fur Co’ats) 
nupiginta kaina. Mes turime ry
šius su didele kailinių kautų Ben
drove, kur galima rasti didžiau
sią pasirinkimą Chicagoj. Kada 
didžiuma krautuvių daro didžiau
sius išpardavimus norėdami atsi
kratyti seno stako, pas mus rasi
te didžiausią pasirinkimą naujų, 
Šviežių kautų už nužemintą kai
ną. Musų krautuvėj jus nera
site nei vieno seno kauto. Todėl 
kviečiame visas moteris pasinau
doti šiuom musų pasiulymu.

BURBA CLOAK 
SHOP

3214 So. Halsted St 
Tel. Victory 2477

Mirė jauna lietuvaitė
Vakar rytą, 1:30 valandą 

i Stanislovas Balnionis gavo ži
nią iš Batlle Creek, Mich., jo
gui jo mylima dukrele Elzbie- 

i ta pasimirė Calhoun County 
j Public Hospital, sulaukus lik- 
1 tai 21 metų. Buvo gera veikė
ja lietuvių tautai. Ponas Bal
nionis, žinomas chicagletis, ku
ris turi| gražią ūkį' arti Battle 
Creek, Mich. Kūnas velionės 
Elzbietos Balnionis lapo par
vežtas su karavanu; kūną par
vežė graborius Masalskis.

Laidotuvės įvyks antradieny- 
i je, lapkričio 5 <1., 1:30 vai. į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Bridgeporto Lietu
vių Namų Savininkų 

veikimo pasekmės
Jau visiems Bridgeporto na

mų savininkams žinoma, ka<( 
lietuviški komunistai yra užsi
spyrę būtinai parkviest! juodu
kus ant Bridgeporto, ir dėl to 
jie net sumanė juodukus ir sa
vo broliais vadinti, kad tik 
Bridgeporto lietuviai, namų sa
vininkai greičiau juos pamylė
tų ir prisiimtų pas save gy
venti.

Komitetas, kuris buvo iš
rinktas massmitipge, laikytame 
Lietuvių Auditorijoj, spalių 11 
dieną, jau yra susitvarkęs. Sa

Vakar po pietų atvyko į Chi- 
ieagą art. J. Olšauskas. Atvy
ko jis'tiesiai iš Lietuvos.

Apie art. Olšauską nėra rei
kalo daug rašyti. Amerikos lie
tuviai jį gerai pažįsta iš tų lai
kų, kada vąžinejosi Dzimdzi- 

Į Drimdziai. Olšauskas buvo 
įdzimdzių narys. Jo dainos ne 
vi< na lietuvį yra sujaudinę iki 
ašarų.

Dabar bus progos Olšauską 
įdainuojant išgirsti visiems lie
tuviams. Ir štai kaip. Sekamą 
antradienį art. Olšauskas dai
nuos per radio. Vadinasi, daly- 

Į\$us “Lietuvių valandoj”.

Laiškai Rašte
šie laiškai yra atėję iš Eu« 

j ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi jį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei- 

i kia klausti prie langelio, kur /
padėta iškaba “Advertis-ed Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

5 Barisas Aleksandra
7 Berzinsikiu Joana\

16 Cerwiski Jan
18 Dickschas Walter
21 Dviluitis M F
22 Dulsky Julės
23 Eibucini Stanislovo
30 Gelevicha Naide
36 Gradowski Stanislaw
42 Jablonskį C
43 Kamensky Stephany
50 Kostanski Jan
55 Lipcui Paul

; 60 Masis O
74 Norbutenei Barborai

1 75 Ogorzata Elzbieta
79 Pilipani Jonas
80 Piotrovvski B
81 Pocemai Joganai
83 Radis Chas
86 Bolikowska Albina
94 Sartouskieni Kazimiera

Yra apskaičiuojama, kad devyni 
iš dešimties žmonių nepalieka 
TESTAMENTO.
žmogus, kuris tikrai rūpestin
gai apgalvoja savo šeimynos 
ateitį, pasirūpins, kad TESTA
MENTAS butų parašytas advo
kato ir jis paskirs atsakomingą 
globėją, kokiuo yra šis bankas. 
Del savo šeimynos labo padary
kit tai dabar ir jeigu jus dar 
nesate padarę savo TESTA
MENTO, jūsų advokatas yra 
tinkamiausias žmogus Testa
mentui parašyti.

Peoples J^ational Pank 
and ^rust Company • 

op* Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

47th

DIDELIS BANKAS
ant kampo

St. ir Ashland Avė. 
žinomas bankas tarpe lie- 

visoj Amerikoj savo stipru- 
geru patarnavimu.

ASHLAND PRODUCTS^

PRANEŠKIT — GAUSIT 
DOVANĄ

Antradienio vakarą vyras, 
kalbąs lietuviškai, išnešė iš 
Diamond Tool Company, 1215 
So. 52 Avenue, daug tulšių. Į 
darbų, po to, jis nebegrįžo. Kas 
suteiksite .žinių apie tą vyrą, ar 
pas ką paliko tas tulžis, gausit 
atlyginimą. Telephone Cicero 
4461.

i

$ash1800 N. Ashland Avė.
Brunswick 1648 Atdara nedėlioj

nuo 10 ryto iki 2 p. p.
.4. . r

Sutaupyk 50%
Ant Savo Namo ir 

Pataisymo
STATOME

Garažius—Vasarnamius—Mažus Namus
PERTAISOME

Porčius—Atikus—Skiepus
MES DAROME 

' Namų perkėlimus—Pakeliam namus— 
Fundamentus dedam.

PARDUODAME
Visokį statybos materiolą cash ir lengvais 

mokėjimais.
Apsimokės jums pamatyti musų jardus. Nuve- 

’ žimas dykai netoliau 50 mylių.
J. Paulius, Mgr.

iš-

OoorS
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CUiSftGOS
a®s
Northwest Side 

parkuose
West Chicago parkų komi- 

sionieriai praneša, kad sekma
dienį, lapkričio 10 dieną, atsi
darys Garfield Parko hortikul- 
tnros salėje chrysantcmų paro
da. Paroda šių kvietkų atsida
rys 10 vai. ryto. Parodoje bus 
išstatyta apie 300,000 gėlių. Vi
si yra kviečiami parodą atlan
kyti. Ji tęsis 22 dienas. Įžan
ga visiems veltui.

Užmušė miesto valdi
ninką

tai jie užtiko p-nią Anną Kapit 
mušančiu savo dukterį Eleną, 
15 metų mergaitę.

Motina buvo areštuota. O 
mergaitę policijos seržantas 
Harry Brashear parvežė į sa
vo šeimynos namus nakvynei.

Kitą dieną, t. y. penktadie
nį, buvo teismas. Mergaitė liu
dijo ve ką. Ji norinti eiti high 
school. Bet tėvai neduodantys 
pinigų. Taigi ji susiradusi dar
bą, kad užsidirbti mokyklai.

Bet dabar mokyklos nebega
linti lankyti, ba tėvai atėmę 
pinigus, kuriuos ji sutaupinu- 
si, ir nusipirkę alkoholiaus 
šnapsui daryti.

Teisėjas McCarthy paliepė 
laikyti mergaitės motiną kalė
jime, iki bus areštuotas tėvas. 
Valstybės gynėjo padėjėjas, 
Max Ribusoski, pasisiūlė pri
imti mergaitę į savo šeimyną 
ir prižadėjo pagelbėti jai baig
ti netik aukštesniąją mokyklą, 
bet ir kolegiją.

KLAIPĖDOS 
RESTAURACIJA

Gardus lietuviški ir kitoki valgiai, 
taipgi mandagus patarnavimas.

Užeikite

A. GUDELIS
804 W. 31st St.

Tire 
zing.

3647

Baterių aptarnavimas
Phone Boulevard 2854

Joseph Witolds
and Battery service. Vulcani- 
Naujos batarės garantuotos ant 

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

Lietais savininkas.

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, O

Pastabai Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9180 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. IU
\ i.

Res.' tel. Van Burėm 5858

ĮvairusGydytoj ai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet, 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8209

Tapo užmuštas žymus mie
sto valdininkas, Harry A. Ber
ge r, advokatas, Sanitary distrik- 
to trustisas. Akmens šmotas 
keleto tonų svaros nukrito že
myn nuo 34 aukšto statomo La 
Šalie gatvėje trobesio (prie 
kampo Madison) ir užgavo Ber- 
gerį, ėjusį pro šalį.

Aldermanas Frank Sloan, 
kuris ėjo tuo pačiu laiku ir 
toj pačioj vietoj, išliko gyvas, 
galima sakyti, tik per plauką.

Phone
Hemlock 9252

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

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St.

Chicago, Hk 
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589 

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

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukitįe daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
--------- o---------

Pavogę dukters pinigus, 
kad alkoholiaus įsigyti

Nepaprasta byla 
vakar vadinamam Backet 
me.

Policija vakare gavo 
apie triukšmą namuose
Bačber Street. Kada policinin
kai atvyko nurodyton vieton,

nagrinėta teis-
žinią

716

POVILAS MALAKAUSKIS 
(Mahikas))

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

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

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

Nubudę liekame,
Sunai, Broliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja jęra- 
borius S. D. Lachavicz, Phone 
Roosevelt 2515.

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi- 

| gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 32013201

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite 296, 1579 Milvaukee Avė.
Tel. Brunsvrick 0624 

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

valandai po pieta

GYDO

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt S t., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti■■ o ----

Lietuvis Graborius ir 
Balsamnotojas

2814 W. 23rd PI. 
Chicago, UI.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikalo 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 e
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146

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

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Canal 0084

Dr. K. NURKAITIS
Optometristas

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Atėnus 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12

Lietuviai Gydytojai

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRflUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 11d 4:89 ir nuo 7 Iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pini

Telefonaa Canal 9464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Draxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

ELZBIETA BALNIONIS 
r . y «, . *

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

Laidotuvės įvyks antradieny, 
lapkr. 5 dieną, 1:30 vai. po pie
tų iš namų į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Tėvelis, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Phone 
Boulevard 4139.
.Pasarga: — Taip pat bus 
perkeltas kūnas į šeimynos lo
tą, moterės Agotos Balnionie- 
nės, kuri mirė lapkričio 27 d., 
1921 m.

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208

13Ž* Šo. 49 Ct.
,» / I •{ ; • - į

Telefonas
Cicero 87124

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 no pietų 6 iki 8 vak. 

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsirick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

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.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

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

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

VIKTORAS JOCIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 29 dieną, 7:30 vai. ry
te, 1929 m., sulaukęs 45 metų 
amžiaus, gimęs Peldžiunų kai
me, Girkalnio parapijoj, Rasei
nių apskr. Paliko dideliame 
nubudime du sūnūs Kazimierą 
21 m., Joną 15 m., brolius An
taną ir Juozapą, o Lietuvoj tė
vą Mykolą ir dvi seseris, Jievą 
Giedraitienę ir Oną Ignotavi- 
čienę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1823 So. String St.

Laidotuvės įvyks Lapkričio 
4 dieną, 1:30 vai. po pietų iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

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

Nubudę liekame,
Sunai, Broliai, Seserys ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Rudžius, Phone 
Canal 6174.

KATARINA BALSEVIČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 30 dieną, 11:30 valandų 
vakare, 1929 m., sulaukus 33 
metų amžiaus, gimus Lenkijoj. 
Paliko dideliame nubudime vy
rą Kostantą, vieną dukterį Vik
toriją, 12 metų, du sūnūs — 
Edmondą, 7 metų, Iškali ją, 
3 metų; motiną, tėvą ir seserį 
Lenkijoj. Amerikoj — pusbrolį 
Juozą, dėdę ir keturius švoge- 
rius —• Karolis Zelubovvskis, 
Pranciškus Karbaczev/skis, D. 
Karbaczevvskis, Juozas Dubak, 
Kūnas pašarvotas randasi Zol- 
pio koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks Lapkričio 4 
dieną, 8 vai. iš ryto iš koply
čios į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Katarinos Balsevi- 
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, dukterys ir sunfli.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Zblp, Tel. Boulevard 5203

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS /
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, JJ—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.

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.

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177 
------------------------------------- r—J

John Kuchinskas

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį.

Phone Canal 6222

DR.S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILK

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Residence Phone Hemlock 7691

Įvairus Gydytojai

Chas. 
Syrcwicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė. 
CICERO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Bpulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. >201 South Wallaee Street

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

j oiai
Tel. Victory 6279

JONAS VARANAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 30 dieną, 11:30 vai. va
kare, 1929 m., sulaukęs apie 46 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Raseinių apskr., Vaiguvos par., 
Paprudžių kaime. Amerikoje iš
gyveno apie 30 metų. Paliko 
dideliame nuliūdime brolį Juo
zapą, brolio sūnų Steponą ir 
dukterį Domicėlę, kitą brolienę 
Juzefą ir dukterį Bronislavą ir 
žentą Vincentą Grigonius ir 
Alfred, kuriam gadijasi dėdė 
Amerikoje,. Lietuvoje paliko 
brolį Antaną, seserį Oną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi Masalskio koplyčioje, 3307 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nyje, lapkričio 4 dieną, 8 vai. 
ryte iš koplyčios į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. 
nes.

Visi A. A. 
čiaus L . 
stotui esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekdme,
Brolis, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telephone 
Botflevard 4139.

Kazimieras Zubė
Persiskyrė su šiuo pasauliu Spalio 31 dieną, 1:30 valandų ryte, 

1929 m., sulaukęs 42 metų amžiaus,*gimęs Kauno rėd., Kretingos 
apskr., Salantų parap., šaučiškių kaime, Amerikoj išgyveno 22 metu. 
Paliko dideliame nubudime moterį Stefaniją, po tėvais Budžinskaitė, 
3 dukteris, Stefaniją, Oną ir Theresą, sūnų Kazimierą, 3 brolius An
taną, Aleksandrą ir Juozapą, seserį Kotriną, dvi švogerkas Bronis
lavą ir Marijoną, švogerj Antaną Žansitį ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 12022 So. Halsted St., Tel. Pullman 3611.

DR.
LIETUVIS

Valandos: nuą 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 11 iki 1 

3265 So. Halsted St.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Kazimiero kapi

tono Varanavi-. 
giminės, draugai ir pažį- 
esat nuoširdžiai kviečia-.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, Lapkričio 4 d., 8 vai. ryte iš namų 
j šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, West Pullman, 111., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Zubės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, Vaikai, Broliai, Sesuo, švogerkos, švogerlai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

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

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va

karo. Nedėliomis nėra sldrtų 
valandų Ronin 8. 
Phone Canal 0528

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas

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

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

iaTšlakis-
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1512 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark S to. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Purk 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

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

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

8421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

Res. 6608 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso TeL Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 26 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvray 2880

Dr. J. A. Roth ”
Gydytojas-Chirurgas

Vyru ir moterų ligos
1659 W. North Avė. 

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 6484

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.
............ .................- , —i

Phone Franklin 2469

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La SaHe Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vak , 

Phone Boulavard 8697 
3315 So. Halsted Street

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. Utaminkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Telephone Central 6928

F. W. Chernauckas
Advokatas 

134 North I^aSalle Street 
CHICAGO, ILL. H

Nuo 9:30 Ūki 5 vai. vak‘« 
Ijocal Office: 1M0 S. Union 

Tek Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. j



Tarp Chicagos
Lietuvių

“Birutės” prane 
Šimas ,

65. F. Rakus lieka sė
sti skoni- 111—42—69. 
Golf Cup išlošė J. Mac- 
su skoru 90—90—180.

NAUJIENOS. Chicago, iii.

Furnished RoomsEducational
Mokyklos

Miscellaneous
{vairus

some” lošime naujieji čempionai 
prieš senuosius išlošė 1 point.

Prezidento trofiją — Handi- 
cap išlošė J. Augus su skoru 
92—27 
kainas 
Menas 
Rievich
C. Majauskas liko sekamas su 
skoru 102—94—196. “Blind 
Bogey” 76 82 tarpas dėl han- 
dicap—slaptas numeris 79. Dr. 
S. Biežis išlošė su skoru 105— 
26- 79. “Foursome Match” 
kompeticijos laimėtojais liko - 
J. Kazickas, J. Mackiewich, P.

. Paliulis ir R. Czyzas. šių metų 
’ golfo turnamentuose kontestan- 
tai prileidžiami tik prie vieno 
prizo. Visi prizai bus įteikti 

| Golfininkų Metiniame bankiete

Delei trukumo laiko, kad pri
siruošti pastatymui operos “Ca- 
valeria Rusticana”, Birutė pa
keičia dalų. Vieton gruodžio 
mėn. S dienos minėtoji opera 
bus statoma vasario (Feb.) 23! 
d. 1930 m., 8th St. teatre.

Gruodžio 15 d. 1929 bus su 
vaidinta M. Petrausko operė 
7 “Kaminkrėlis ir Maluninin-! t x . ...

koncertinė dalis 9 d- Lietuvį • Audito-
rijoj.— Menas.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
Aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blid.

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms.

terius ir taisome senus.

Help Wanted—Malė
Darbininkų^Reikia__

REIKALINGAS kriaušius prie mo
teriškų drapanų. Kreipkitės tuojaus 
Arlauckas ir Zakaras, 4837 W. 14 
St., Cicero 1863.

Business Service
Biznio Patarnavimai

kas” ir duota
-■ Lietuvių Auditorijoje. “Bi
rutė” prašo didesnių Chicagos 
lietuvių draugijų atminti minė
tas dienas, ir nepakenkti “Bi
rutei” 
gi
tiems.

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas . Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorator* 

rf. RAMANCIONIS, savininka* 
8147 So. Halaled 

Tel. Victorv 7261 
---- _0-------

j

PRANEŠIMAI
kitais parengimais. Taip- , ... . . ..r . . SLA. 260 kp. mėnesinis susinnki-

Birutė” nenori pakenkti ki- mas Įvyks lapkričio 8 dieną, 2 vai. 
po pietų, K. J. Mačiuko svet., 2436 
W. 59th St. Visi nariai kviečiami at
silankyti. —M. Jasukvičienė, šekit.

KONTR AKTORIUS

Birutės Valdyba.

SPORTAS

GOLFININKŲ DRAUGIŠKA
ROM PETICIJA

Naujienų npuikos nauja serija 
prasidėjo su. pradžia spalio mėnesio.

I Priėmimo valandos nuo 8 ryto iki 8 
vai. vakare.

— Sekretorius T. Rypkevičia.

Neriam sulig užsakymų nauius sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi- 
Jos dėl kelnių vyrams ir vaikams.
Cviečiame atsilankyti ir jsitjkrinti 

musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietir

F. Selemonavicius
j 504 W. 83rd St. prie Normai Avė. 

Tel. Victory 3486

Susilauk pasisekimo su i 
Chevrolet

PASIRENDUOJA didelis ir šviesus 
kambarys. Atskyręs {ėjimas. Karštu 
vandeniu šildomas. Telefonas ir vi
si parankumai. John Shimbel, 3301 
WaĮlace St. Tel. Boulevard 7963. 

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

SKOLINAM PINIGUS
PARDUODAM, MAINOM

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
morgičius ir farmas visuose miestuo
se ir valstijose. Taipgi skolinam pi
nigus ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių mor- 
gičių už 6 nuošimtį. Apdraudžiam 

.. nejudinamą turtą, automobilius ir ki- 
moderniškas. Atsišaukit ant 1 lubų, tus dalykus. Kiekvienam užtikrinam 

m..„i i a..~ tik teisingą ir greitą patarnavimą,
! dėl to musų biznis pasididino. Su 
viršminėtais reikalais kreipkitės y- 
patiškai arba laišką rašykit.

J. NAMON & CO.
Mortgage Bankers & Real Estate Inv. 

2418 W. Marųuette Road, 
arti Western Avė. Tel. Grovehill 1038 

-------- O

RENDON kambarys dėl dviejų ar 
 vienai ypatai, kambarys šviesus ir

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

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir

! Wabash Avė. huo gruodžio 1 iki 6
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose;
Worth, Stickney, taipjau tarp Stocki 
Yards ir Michigan .Avė. Turi kal-| 
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai PASIRENDAVO.IA kambarys vy- 
lr. . . . , , irai ar merginai su valgiu ar be. At-

Priimti aplikantai, bus trumpa lai- ^išaukite antras aukštas, J. Kava-' 

karu ir geriausiu būdų juos parda-» 1

4234 So. Maplevvood Avė. 
-------o——

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikino, merginos ar vedusios poros.

3604 So. Emerald Avė.
------ 0-------

PARSIDUODA Police Dog, labai ,k» lavinami dykai konstrukcijos Siu Į jiauskas, 7259 Šo. Talman’ Avė. .... OI1O1 ii 1111/111 lii/io nnt«dngeras dėl biznieriaus apsaugos, vienų .
1 metų senumo. Geresnės apsaugos ne-1
gali turėti, kaip geras ištikimas šuo!; KreipKites Kas

i Pašaukit Lafayette 0455 . Hrto iki 4 vai. po

Statau namu* mažus ir dideliu*. . PARDAVIMUI Fur Coat, 36 size, 
Taipgi taisau *&nu*. Permufinu j p! ,nazal. nešiotas uz $65. 
kiu viet» ir duodu nutarimu, du- iMPgineSučio medžio pianas už $95. 
kai. Prirengiu morgičiua ant namų.

A. KA1K1S
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
-»-—n------

Taipgi taisau Benu*.
5834 So. California Avė.

diena nuo 10 
pietų.

ii

2 FLATŲ namas, parduosiu už 
------------------------------------------------- , $3700.00, nes priverstas apleisti tą 
PASIRENDUOJA kambarys del'dal’ miesto- 1825 S. Ruble St 

merginų arba vyrų — prie našlės 
moteries — su valgiu arba be valgioj 

3113 So. Halsted St., 2nd floorChevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

PARDAV1MUI AR MAINYMUI 
.2 augštų namas, 4 ir 4 kambarių, 

i REIKALINGAS kambarys apšildo-1 elektra ir toiletai viduje, prie 1901 
mas, su telefonu — turi Rastis Mar-1 s. Ruble St. Galite tuojaus kraustv-

I (Įuette Park apielinkėj, tarp 55 ir 72 tis. ęZZ __ 1. 2
St. Praneškitte Knygynas “Lietuva”, lengvais išmokėjimais.

; Box 46, 3210 So. Halsted St. Tel. -- 
Į Victory 1266.

$500 cash ar lotas, likusieji

Savininkas
1829 Blue Island Avė.

—OFurniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

3 SM. SKURLNIS aekiyčloa gotas $7.50, 
pasiniai pečiai $5, Drogerial $5, Lovoh $2, 
Daybeds $5, Kaurai $10, Aiabaksiai $5, Vir
tuvėn kabinetai, virtuvės getai, Valdomojo | 
kamb. getai.

GAUOER,
641 E. Olst St., prie St. Lawrence, 
Atdara utnrn., ketv. gub. vakarais.

-------

Business Chances
Pardavimui BizniaiTOP collar inakerių, antrų beiste- 

rių, annhole beisterių ir finišerių 
! ant vyrų kautų. Pirmos klesos dar
bas. 33L W. Washington St.

Paul M. Smith & Co.
PARDAVIMUI čeverykų taisymo; REAL ESTATE.

šapa. Darbo užtenkamai visados, i LOANS & INSURANCE 
655 W. 18 St. _ . Perkam, parduodama, mainom na-

------------------------------------------------- mug, ]oįug< farmas, biznius visokios
PARSIDUODA bučernė, išdirbtas rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 

biznis. Gera proga. Turiu greiti kur Vra ir kas yra- Perkam notas, 
Ateikite ir persitikrin-j 2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 

kitę. Pašaukite Victory 9656.

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
Pabudavosime ir finansuosime, 

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

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780 
—O-------

Reikalaujam 22 vyrų
■ Mums reikia tuojau 22 vyrų!
dėl naujo ir neaprubežiuoto pel-; parduoti, 
no. Gabus ir sumanus vyras 
gali uždirbti $1060 ir daugiau 
į savaitę.

Atsišaukite tuojlu i mUsų | Kyiv7,,,,,ul iu‘‘\ ; pakaly; man kainavo $1500, parduo-
ofisą. Ivies jums nurodysime | siu už $750 priežasties lijęoR.
planus, kaip jus galite uždirbti ’John »b>thet ssr>6 s. cottage Grove. 

daug pinigų dirbdami pas mus 
visų arba dalį laiko. ,

Pasinaudokite šia nepaprasta 
proga — turėsite gerų, lengva 
ir pelningą užsiėmimą. Atsi
šaukite nuo 9 iki 6 vai. vakaro.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas K Kubas rengia vakarienę lap
kričio 3 d., 1929, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, abiejose mažose svetai
nėse, su gardžiais valgiais ir puikia 
muzika. Taigi narių pareiga atsilan
kyti visiems skaitlingai ir atsivesti 
svečių, kurie draugiškai pa'sivakarie- 

1 niausime ir pasilinksmisime. Pradžia
Rengimo Komitetai.

kaipo

Draugiškas-Invitacijų 
turnamentas užsibaigė, 
nepilnai, 
lošiamas antias metas kompe-. niausime ir pasuiiiKsnusinir. 
ticija gana įvairi ir su daugybe'7 v- v-» įžanga jrpatai. 
prizų - užbaigimui sezoną, jęolfi- 

ninkai persitikrina savo spėko
mis golfe. Pradžioje, 
spalių 20 d. rytas pasirodė lie
tingas, bet po*“pietų buvo gied
ra ir šiltas oras. Bailesni mu
sų golfininkai pabūgo lietaus ir 
kompeticiją atlaike lovoje, bet 
sportiškų golfininkų susirinko 
gražus būrelis į paskutinę sezo
no kompeticiją. Golfo laukas 
žalias, minkštas, it pavasarį,— 
smagu buvo lošti ] 
oponentus. Dalyviai 
krėtė iš savo bailių draugų 
kiekviena avis giedroje išeina' — I ,
i nipva bet reikia pero colfi-! Weet Tullman, SLA. 55 kp. mėne- j pieva, net ieiKia geio gom- ;ainis 8Usirinkimas jvyks Subatoj, 
ninko pasirodyti lauke Iinojant.1 Lapkričio 2 d., kaip 7 vai. vak., W«st 

IniimP dano- domėjo IPulbnan Park sveUu’nej, ant 123rd Siame losime daug Ciomcsio: Stewart Str. Yra geistina, kad na-; 
buvo kreipta j Dr. Zalatoriaus1 riai susirinktų skaitlingai, nes turi- 
su J. Mackievich kompeticiją j<ia'ykl’| 
— buvo daug ir didelių betų, i 
Dr. Zalatorius prastai tų dieną 
lošė ir pralošė 3 2. Nemažiau 
interesavo golfininkus ketveru- 
lė—A. K. Menas, senas čempio
nes, lošė prieš R. Czyza šių me
tų čempioną ir pralošė keliais 
kirčiais. J. Miller ,senas run- 
ner-up, lošė prieš D. Pivaruną 
šių metų runner-up ir išlošė 
keliais kirčiais. “Scotch Four-

golfo 
kad ir 

šis tumamentas yra

Liet. Moterų Dr-jos “Apšvieta
būtent mėnesinis susirinkimas Įvyki lapkri-

’ i • . n 1 — «i ____1 —_ —.Ja _ _čio 3 d., 1929 m., 2 vai. po pietų, 
Mark White Sųuare Parko knygyno 
kambary, prie Halsted ir 30-tos gat- 

i viu. Visos narės susirinkite laiku.
—Sekretorė.

NICKKL. PLATINO 
(Nikeliuoju) 

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

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

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair. 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ažuo- 
linini $14.50. $7f>O Stark ujarijcHt; r>ia- 
nas $72. Šimtai bargenų. Vieton, 
1809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

------ 0-------

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

Simano Daukauto I)r-ja laikis mė
nesini susirinkimą sekmadieny, lap
kričio 3 d., 12 vai., Chicagos Lietu-

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

viu Auditorium svet., 3133 So. Hal- Jai taisome stogus visokios rųšies,
sted St.

Nariai malonėkite būtinai dalyvau
ti, nes turime naujų reikalų apsvar- 

i stymui. Taipgi bus raportas iš bu- j

bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzie 8468.

prieš savo vusio Maskaradų baliaus. Taipgi ku-i
i iuokus rIe užsiregistravote baliuje, tai ątei-Į

• j kitę { susirinkimą, busite priimti {
'draugiją. —P. K., raštu

Skolinam Jums Pinikus
$100 IK J $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesi nė-
! mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiua
Real

Pinančiai
Finansai-Paskolom

Automobiles

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

liausiais pagerinimais. Pas 
r J t į < t S

BALZEKAS MOTOR 
SALES

Bridgeportas

Lašiniai iš Lietuvos
pranešu gerbiamai 
lietuvi^ visuomenei, 

lašiniai ir kitokie mėsos 
iš Lietuvos,

tamstos esate kviečiami, 
mylite, atvykti 
gardžios mėsos

šiuomi 
Chicagos 
jog 
produktai atėjo 
Todėl 
kurie 
pirkti 
vos.

ir pasi- 
iš Lietu-

Taip pat galėsite gauti iš 
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.)

A. COMIACOFF
Balėtinė mokykla šo
kių ir muzikos visi 
dailės formų. Klasinių 
“Toe,” Charakteringų 
Akrobatinių, Rusiškų 
Ispaniškų, Orientaliv 
Moderninio Baleto šo 
kių klasės dėl suaugu 
šių ir vaikų, profesio
nalų ir pradinių. Trys__
lekcijos duodamos pra
džioje dykai.
218 S. VVahash A v. tel. Webster 3773

GROSERNĖ ir delicatessen krau- 
I tuvė geroje vietoje, visokių tautų 
apgyventa; gyvenimui kambariai už-

mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas.

1425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

junr»s nurodysime!

S. P. Kazwell and Co.
2839 W. 63 St.

to,

2 flatų namelis, 4 kambariai vir-
Miaje ir 4 kumL>a.ria.i u.| 
bažnyčios ir mokyklos. 1 
žas, Visi

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
ne, pelningas biznis, $2500 {plaukų j 
mėnesi. Parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju Lietuvon. Atsišaukit į Naujie
nas, Box 1140.

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
krautuvė. Parduosiu pigiai iš prie
žasties ligos už .$250. 1804 W. 46 St.

$650 nupirks grosernę, delicatessen
saldainių štorą, darantj gerą biznj. 

j Gyvenamieji kambariai 
REIKALINGAS vyrėjas restauran-1 mylia nuo chain storių.

, patyręs, lietuvis. 3956 So. Western
4178 Archer Avė. i---------------------------------

užpakaly. 1

Avė.

karo gara- 
išmokėjimai užmokėti. 

Parsiduoda pigiai ant lengvų išmo-
7 4331 So. Talman Avė.

kėjimy.

2 FLATŲ mūrinis, 5 ir 6 kamba
rių, gatvė ir ėlė ištaisytos ir užmo
kėtos. Arti 62 ir Francisco Avė. 
$1,500 cash. Kaina labai pigi grei
tam pardavimui. Puikiausia trans
portacija.

Savininkas
Pullman 0895

West Pullinanu Lietuvių Pašelpinio 
Kliubo mėnesinis susirinkunas atsi
bus nedėlioj, lapkričio 3 d., VVest 
Pullman Park svetainėj. Nariai yra 
kviečiami skaitlingai dalyvauti. TurU 
me keletą labai svarbių dalykų iš
spręsti. Taipgi nepamirškite užsimo
kėti Wm. Wilsono pomirtinės $1, nes 
tai bus paskutinė rinkliava.

—K. Statkus, šekit.

18-tos gat. apielinkė. SLA. 129 kp. 
mėnesinis susirinkimas Įvyks nedė- 
lioj, 3 d. lapkričio, Chernausko svet., 
1900 So. Union Avė. Pradžia 1:30 
vai. po pietų. Visi nariai dalyvau
kite susirinkime ir atsiveskite naujų 
narių prisirašyti prie kuopos.

Taipgi kurių yra užvilktos mokes
tis ateikite ir užsimokėkite j Susivie
nijimą. Kviečia Valdyba.

Bridgeportas. — Dr-jos šv. Petro
nėlės mėnesinis susirinkimas Įvyks 
nedėlioj, lapkričio 3, 1929, šv. Jurgio 
narais svet., 32nd PI. ir Auburn Av., 
12 vai. dieną.

Laikas permainytas iš svarbios 
priežasties.

Narės malonėkite skaitlingai atsi
lankyti ir nepasivėlinti, nes yra svar
bių dalykų ant apsvarstymo.

—Ona Taujerienė, pirm.

Brighton Park. — SLA. 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas {vyks pirma
dieny, laukr. 4 d., 7:80 vai. vak., 
Lenkų svet., 2959 W. 40th St. ir Sac- 
rainento Avė.

Gerb. SLA. nariai malonėkite visi 
dalyvauti susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų. Taipgi atsiveskite 
ir savo pažystamus prisirašyti prie 
SLA.

—A. Trejonis, sekret.

įcLASSIFIEDADsJj
Educational

Mokyklos 

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu {gijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGGt ILL.

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Manhfield Av*.

Paskolos suteikiama; 
j vien% dieną

2- RI MORGKIAI
3- TI MORGKIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir
4030 Archer Avė.

Tel. Lafayette 2082

PARDAVIMUI grosernė ir bučer-Į 
PAIEŠKAI) apysenio žmogaus, ku-lnė, geroj vietoj; biznis išdirbtas per; 

y’s negali gauti dirtitiiVėj’darbo, pa-(daug metų. Priežastis pardavimo —i 
gelbėti prie džianitoriaus; Valgis ir: liga. Atsišaukite Naujienos, 1739 So.Į 
guolis, mokestis pagal sutarimą.

Tel. Hemlock 7072
Halsted St., Box 1141.

f TIK $2,000 CASH, 2 flatų mūri
nis, 6-7 kambarių, garu šildomas, 2 
karų garažas, ai'ti 78 ir Carpenter 
St. Puikiausia transportacija. Kai
na labai pigi greitam pardavimui.

šaukite savininką
Pu II man 0895

i PROGA. — Buick ^ąster Six Se-, 
danas vėliausio modeljo parduosiu la
bai pigiai, nes man reikia pinigų. Aš 

j vartojau karą- tik keletą tūkstančių 
mylių ir yra praktiškai naujas. Turi

Į penkis gerus balloon tairus{ 4 ratų 
! bi'ėkius ir visa galimą Įrengimą. Ka- 
: rą reikia pamatyti, kad įvertinti. Pri-
■ imsiu $275. Atsišaukite nedėlioj. 

2231 North Kedzie Avė. 1 apt.

1>T,TIZ AT a o -• REIKALINGA bučernė, grosernė,REIKALINGAS vyrejas, $20 i sa- prįa biznis mainyti ant
vaite, valgis ir kambarys |2 pagyvenimų namo. Kaina tik

413.) So. Harlem Avė. ($6,500. Del informacijų kreipkitės:
J. NAMON and Co.,
Mortgage Bankers,

2418 W. Marųuette Rd.,
Tel. Grovehill 1038

REIKALINGAS gerai patyręs bar-1 
beris, dirbti vakarais, subatomis visą1 
dieną. 3813 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 6 ruimų bungalow, 
karštu vandeniu apšildoma. Parduo
siu pigiai arba mainysiu i automo- 
b'Jių. 8041 So. Wood St., Telephone 
Vincennes 4944.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 

2% nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

va-

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

8213 Cottage Grove Avė.

GROJIKLIS pianas parsiduo
da. Geriausiam stovyje, 5 metų 
senumo. Didelis bargenas.

Ateikite pažiūrėti.
3709 W. 59th Place

PARDAVIMUI
Mes turime musų sandely 10 

grojiklių pianų, kuriuos parduo
sime tik už $80 ir 4 pianus po 
$50, taipgi 20 Victrolų po $15. 
Atsišaukte tiktai nedėlioj, nuo 
10 vai. ryto iki 5 vai. vak.

Witzel Warehouse 
1456 Barry Avė. 

kampas Lincoln Avė.
Tel. Buckingham 4400

"28 Buick 5 pas. sedan  ................  :
’2« l’alge Sedan (5 ratai .......................... :

I 'U9 E««ex Sedan -..............   :
1927 Nash Coach apecial —................ :

l ’29 Ford coupe        : 
■ '29 Ford Roadatcr ...........   !
1 '28 Aubum Roadeter ..........  !

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7! 30 S. Halsted St..

, ---------a

$275 
$500 
$250 
$400 
$400 
$650

Trlanglfi 0330

Help VVanled—Female
Darbininldų IReikia

REIKIA 15 moterį} dirbti naktimis, 
valandos darbo, $15 j savaitę.

Graliam Employment Office, 
833 Milvvaukee Avė.

_iij jj i mg—wwnwmi rT-nrrrrrr-. 1 " it r— ■

fFelp Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia

KEIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

PARSIDUODA grosernė, 4 kam
bariai, garu apšildoma, renda pigi. 
Biznis išdirbtas. Parduosiu už teisin
gą pasiūlymą. 5956 S. Racine Avė. 
_ .L.««- --.i ■»» . i

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, visą arba pusė. Biznis geras. 
Renda $55.00 štoras ir 5 kambariai, 
priimsiu ir mainus. Norintis pirkti 
paskubėkite, nepraleiskite geros pel
ningos vietos, kas nori padaryti pi
nigų.

ŠAUNUS BARGENAI 
LAUKIA JŪSŲ — 

ATVAŽIUOKIT IR PA- 
MATYKIT JUOS

Victory 6280

PRIVERSTAS esu parduoti vieną 
iš dviejų karu — Lincoln arba Cad- 
dillac, abudu sedanai, 1925 m., gera; 
me stovyj, 9927' Michigan Avė. Tel. 
Pullman 4091.

——O>—

REIKALINGAS automobilius, 5 ar 
7 pasažierių, turi būti geras. Mainy
siu 2 lotu, jei reikės ir pinigų pridė
siu. Thomas Šalkauskas, 1748 Wa- 
bansia Avė. 1 blokas j šiaurę nuo 
North Avė.

GYVENIMO PROGA
Aš esu priverstas paaukoti savo Stu- 
debaker “Commander” Sedaną 1930 
Modelio, kurį pirkau lygiai 60 die
nų atgal ir yra visiškai kaip naujas. 
Reikia pinigų ir paaukosiu ji tik už 
$750. Aš mokėjau $1,850 už karą du 
mėnesiai atgal. Jis vis tebeturi dirb
tuvės garantiją. Meldžiame atsišauk
ti tiktai nedėlioj.

2116 N. Spaulding Avė., Ist flat

PRIVERSTAS parduoti vėliausio 
modelio Caddilac F. 63 4 durų, 7 pas. 
sedanas. Karas išrodo kaip naujas, 
nėra nė jokio {brėžimo. Man kašta
vo $3,500 tik trumpą laiktj atgal, aš 
paaukausiu už $395. Galima matyt 
vakarais ir nedėlioj.

6750 So. Campbell Avė.

Personai
As^menų leėfco _ r r

PAIEŠKAU pusbrolio Alopho Din- 
binskio (Dinben), kilęs iš Ylakių pa
rapijos, Mažeikių apskričio. Pirmiau 
gyveno 1913 m., 93 Martland Avė., 
Montello, Mass. Turiu svarbų reikalą 
prašau atsišaukt. Udeponas Urbona
vičius, 2344 So. Oakley Avė. Chica
go, UI.

Aš Marcelė Žemaitis paieškau sa
vo vyro Williamo Žemaitis, kuris iš
ėjo iš namų, o mane paliko su mažu 
vaiku. Prašau tavę Williamai pareit, 
arba man laišką parašyt.

Mrs, Marcelė žemaitis, 
4306 So. Honore St.

ChicngOj I1L

visų ar dalį laiko 
linkti drabužių, apatinių skal
binių ir namų reikmenų kostu- 
mierius dėl šios dideles', užtiki- 
mos išmokėjimų įstaigos. Ne
šioti sempelius ar be sempelių.

Puiki proga dideliems uždar
biams.

FELDMAN’S
544 Roosevelt Road

GROSERNĖ ir saldainių krautuvė, 
priešais mokyklą, senai biznis išdirb
tas. Parduosiu arba mainysiu ant 
lotų. 1505 So. 49th Ct., Cicero, III.

LABAI pigiai parduosiu grosemę 
arba mainysiu ant mažos fannos ar 
lotų arba j gerą autotnobilj. Atsišau
kit greitai 4017 So. Kedzie Avė. ■ 

Tel. Lafayette 7970

Farnis For Sale
Ūkiai Pardavimui

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambarių mo

derniška bungalow. Gražioj Marqu- 
ette Parko lietuvių apgyventoj apie- 
linkėj. Renda ne brangi. Galima ma
tyti subatoj ir nedėlioj

2822 W. 72nd St.

4 kambariai ant rendos. Vana, ele
ktra ir visi {taisymai. $16 Į mėnesi. 
3245 So. Barneli Avė. Savininko Tel. 
Lafayette 4790

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

1802 W. 46th St.

PASIRENDUOJA 6 kambarių fla- 
tas ir' 5 kambarių fintas. Taipgi par
siduoda pigiai gasinis ir verdamasis 
pečius. 735 W. 49th PI. 2 fl.

ANT rendos 4 ruimai karštu van
deniu šildomi, vana ir telefonas su 
visais parankumais.

4017 So. Kedzie Avė.

PASIRENDUOJA 5 ruimų fintas 
su dining ruimiu, naujame kampinia
me name. Viskas naujos mados yra 
ir garažas, pečiu apšildomi, šeimyna 
turi būti be mažų vaikų — renda 
$43 mėnesiui.

4500 So. California Avė.

, PASIRENDUOJA 3 ruimai —elek- 
| tra, gasas ir maudynė. Pirmos lubos.

920 W, 32nd PL

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

160 AKRŲ, McHenry paviete, taip
gi priediniai 50 akrų su upeliu. Pa
stebėtinas pirkinys.

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

PARDUOT arba mainyti: 100 akrų 
farma sU triobomis, staku ir maši
nomis. Pigi kaina. Savininkas da
bar yra Chicagoj. Telefonuokit arba 
atvažiuokit greitai. Padarysite gerą 
progą. John įsakus, 2554 W. 39th PI. 
Phone Lafayette 2594. Atsišaukite po 
5 vai. vakare.

Exchange—Mainai
3 flatų ir štoras kampas ant Ca- 

nalport Avė., noriu mainyti ant bu- 
černės ar grosemės. Agentai nepa
geidaujami. Tel. Roosevelt 4738

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI medinė cottage 6 
kambarių su 3 lotais ant kampo. 
Pirksite kuopigiausiai. Savininkas: 
4346 So. California Avė.

Tel. Virginia 1761

Pardavimui 2 aukštų nau
ji moderniški mūriniai na
mai, 2 flatai po 5 kamba
rius gyvenimai^ su aukštais 
angliškais skiepais, stikli
niai uždaromi porčiai, gra
žiai aptverti lotai, o kaina 
tų namų labai prieinama. 
Mesi vėlinki te ir nebūkite 
paskutinieji, nes tie namai 
bus greit išparduoti. Tie na
mai randasi: prie 34th PI. 
ir Halsted St. — $10,800; 
prie Auburn Avė., — $11,- 
800; prie Mosspratt Street, 
— $11,800; prie Wallace —- 
$10,800.

Jei turit $1,500 galite nu
sipirkti vieną iš tų gražių 
ir gerų namų. Kreipkitės 
pas

M. J. KIRAS 
3335 So. Halsted St.

BIZNIO Prapertė 10 akrų že
mės prie 95 gatvės, arti Kean Avė. 
Parduosiu ar mainysiu ant Chicagos 
Prapertės.

MRS. F. BLINSTRUP, 
Justice, III.

Tel. Willow Spring 63 R.

PARDAVIMUI namas ir du lotai, 
mūrinis namas, 6 kambariai viršuj ir 
keturi apačioj ir štoras. gera vieta. 
Parduosiu pigiai, nes apleidžiu Chi- 
cagą. 5002 S. Hermitage Av. viršuj

DEL svarbios priežasties parsiduo
da namas ar mainysiu j troką. Atsi
šaukite 6107 So. State St.

DI DELIS bargenas. Už $6,500 par
duosiu 2 pagyvenimų namą. Rendos 
neša $60 j mėnesi. Visi {taisymai.

6602 So. Fairfield Avė. 2nd floor

BEVEIK nauji 4 flatai prie 5600 
So. Fairfield Avė.; 3 karų mūrinis 
garažas; jbudavotOH lovos; karštų 
vandeniu šildomas. Vertas $20,000. 
Savininkas turi parduoti uŽ $19,800. 
Lengvos sąlygos. Atsišaukite suba
toj ar nedėlioj no nieti
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Bolševikiški kalė ji 
mai ir Solovecko 

katorga

, pareiškė, kad jis sveikina mir- 
' t j, kuri 
garo, 
meros. 
šūviai.

išgelbės jį nuo to pra- 
Jis drąsiai išėjo iš ka- 
Greit po to pasigirdo

Lubiankoj nėra permainų. — 
Mirties bausmė. — Pavyzdin
gos kameros. — Profesoriaus 
sušaudymas. — Solovecko sa
lų filmą. — Kas tikrumoj de 
dasi bolševikų katargoj. — 
—“Uslon’o” veikimas, 
kybą

knyga daro labai neina-
lonu įspūdį. Kiekvienas, kas ją 
perskaitys, padarys tą išvadą, 
jog iš visu komunistiniu įstaigų 
sėkmingiausiai “dirba” GePeU.

Prieš kiek laiko laikraščiuose 
buvo paskelbta, kad Rusijos ki
no teatruose su didžiausiu pasi
sekimu rodoma krutamieji pa-

1 “T1 kiek. h'iko pasirodė kny- į veislaj , ..Solovecko salos?>
rpic sovietų Rusuos kalc.|l- prie y kuip koresponden.

los knygos autorius yra praneša, grudSsi didžiausios 
minios. Mat, kiekvie

nam buvo įdomu patirti, kaip

vergais.

ga i
mus. 1
Koloman Nagi, vengrų pilietis, i įmonių 
Su bolševikijos kalėjimų tvarka'
jis yra gerai susipažinęs, ka- gyvena žmonės paskilbusioj So- 
daugi jam pačiam teko juose ,ovecko katargoj. Tą reiškinį, 

matomai, galima išaiškinti tuo, 
kad sovietą Rusijoj vargiai bu
tu galima surasti žmogų, kuris 
šį bei tą nežinotą apie tą “po- 
puliarišką” katorgą. Antra ver-

praleisti apie penkerius metus. 
Jį suėmė neva už kontr-revoliu
cinį veikimą ir be jokio teismo 
bei tardymo pasodino j kalėji
mą.

Savo knygoj Nagi pasakoja1 Hngjjojt tur būt. nėra to- 
apie tai, kad Lubiankoj ir da- j.j0 ^InOgaus, kuris butu pilnai 
bar tebegyvuoja ta pati komu- i įsitikinęs, kad jam anksčiau ar 
nistiška tvarka, kuri buvo įves-j Ve)iau neteks atsidurti Solovec- 
ta laike kariško komunizmo ir katargoj. Atpenč, kiekvie- 
aršiausio teroro laikais. Įnas bolševikijos pilietis gerai

aprašo ta patį penktą žino ka(| . Soloveck() salas jia 
gali patekti bile dieną, nes 'ten 
yra siunčiami ir politiški prasi
kaltėliai, pradedant anarchistais 
ir socialistais, ir baigiant ban-1 kažkokis Frenkel, kuris ir šian- 

; ditais, spekuliantais ir pros'ti- dien tebėra “Uslon’o 
Ačiu tam, visi Rusi- riumi.

joj ir susidomėjo Solovecko sa- vo nepmanas ir už kokius tai 
i lų filmą.

Spalių 3, š. m. agentai turėjo 
liečia iš eilės suvažiavimą Broo- 

' klyne. Dalyvavo 10 agentų, 
i Plačiai išsikalbėję nustatė savo 
(darbo programą ateinantiems 
' melams. Taipgi plačiai paaiš
kino didžiuliu ekskursiją Aso
ciacijos pirmininkas, J. Ambra
ziejus ir ižd. A. Trečiokas. Pir
masis pranešė apie susiorgani- 

I žavimą Lietuvoj Turistą Sąjun
gos, bet pasirodo, kad šioji są- 
j.unga daugiausia užsibrėžus 
dirbti Lietuvoje; su užsieniu ji 
dirbti nciš-igali dėlei lėšų sto
kos ir jei musų asociacija galė
tą medžiaginiai ji.ins pagelbėti, 

' tai ji galėtą savo veikimą pra
plėsti ir į užsienius, ypač į A- 
neriką. Visi agentai išsitarė, 

kad mes patys lėšų neturime, 
nes įstojimas į agentą draugi
ją vien tik $1, taigi Lietuvos 
draugams negalėsimo pagelbėti, 
jei bent pasisektų gauti iš lai
vu kompanijų delei leidinių 
spausdinimo apie Lietuvą, kaipo 
turistų šalį, lam tikslui agen
tu asociacijos valdyba pasižadė
jo pasidarbuoti su pagelba visu 
’igentą.

Iždininkas raportavo apie sa
vo darbus Lietuvoje ir pranešė, 
:ad Lietuvos vyriausybė dirba.

kad sutvarkius mokesnius už
sienių pasams ir vizoms, Lietu
vos užsienių reikalų vedėjai 
tuoj apie tai praneš savo kon
sulatams ir atstovybėms.

Sekretorius pranešė apie na
rių skaitlių, apie savo darbus ir 
pažymėjo, kad reikėti/ griežčiau 
veikti su tais lietuviais agentais, 
kurio naudojasi mus asociacijos 
darbais, o ne Įsirašo į agentu 
draugiją. Nutarta, kad neįslo- 
jtįsiems agentams asociacija ne
siartinos savo spausdiniu ir ne
teiks žinių apie asociacijos vei
kimą. Taipgi chicagiškiai ir ki
ti agentai pasižadėjo pasidar
buoti, kad visi lietuviai agentai 
įsirašytą į savo draugiją, ir visi 
veiktų savo reikalams.

Nutarta, kad laivą kompani
jos panaikintų korespondentus 
agentus, kurie nemokėdami lė
šų premijų, o naudojas toms 
pačioms taisyklėms, kaip ir au
torizuoti agentai, šį reikalą at
liks sekretoriatas.

Sekantis agentų suvažiavi
mas Įvyks Chicagoje. birželio 
mėn. š. m.

Nustatyta surengti 1930 m. 8 
lietuvių ekskursijas, kurios bu
tą skaitlingos ir tokia pat tvar
ka įvyktų, kai buvo surengta

lietuvių 'ekskursija geg. mėn., 
1929 m. laivu “Lituanįa.”

Pirmoji ekskursija pradžioje 
balandžio mėn. Ją veda “Vie
nybės“ agentūra su pagalba vi
sų lietuviu agentų.

Antroji ekskursija pabaigoje 
balandžio, ai pradžioje gegu
žio. Rengia visi lietuviai agen
tai.

Trečioji ekskursija pabaigoje 
gegužio. Ją veda “Naujieną” 
agentūra su visais lietuviais a- 
gentais.

4- to j i ek skursi j.-i pradžioje 
birželio, rengia visfi agentai.

5- toji ekskursija pabaigoje 
birželio, po S LA. seimui.

6- toji lie|>os mėn., 7-toji rug
piučio pradžioje (rugį). 15 d. 
didelės iškilmės ir priėmimas 
Amerikos lietuvių Kaune ir ki
tose vietose) ; 8-toji rūgs, mėn., 
nes šių metu patyrimas parodė, 
kad dar rugsėjyje daug lietuviu 
važiuoja atlankyti Lietuvą, ar
ba visai apsigyventi.

Iš dešimties lietuvių agentą 
kalbą dalyvavusių suvažiavime 
pasirodė, kad 1930 m. turėsime 
apie 10.000 ekskursantu, o gal 
ir daugiau.

Nutarta, kad visos ekskursi- 
(Tąsa ant 2-ro pusi.)

[Atlantic and Pacific Photo J

Jis aprašo tą patį penktą; 
aukštą buvusio apdraudos kom
panijos trobesio, kuris randasi 
prie Lubiankos aikštės. Tame 
aukšte yra vienas GePeU ka
lėjimų, kur sėdi “pavojingiausi 
kriminalistai.” Kiekvienoj ka- . ., ... , . lutėmis,meroj esti po dvyliką kalinių. 
Jie yra maitinami vandeninga 
sriuba ir žirniais.

Dieną atrodo, kad kalėjime -Filmoj Solovecko katorga, 
nėra nei gyvos dvasios. Vieš pa- j žinoma, nušviesta bolševikiška 
tauja kapų tyla, kuri neįmano- šviesa. Sprendžiant iš tos fil
mai slegia kalinius. Dažnai pa- mos, atrodo, kad sovietą kator- 
sitaiko. kad nuo tos kapu tylos j 
kaliniai išeina iš proto?”'

Tik naktį kalėjime prasideda 
tikrasis gyvenimas. Naktimis 
kaliniai šaukiama kvotai ir yra 
įvykdomos mirties bausmės. Vi
si kariško komunizmo patvar
kymai dar ir šiandien tebėra 
vykdomi kalėjimuose.

Naktimis į kameras su keiks
mais įsiveržia čekistai ir išsi
veda savo aukas. Tie, kuriuos 
čekistai ' 
juos laukia.

Mirties bausmės yra vykdo
mos skiepuose. Kad nesigirdė
tą šūvių, kaip ir seniau, garaže

goj žmonės gyvena nepapras
tai gerai: jie yra neblogai mai
tinami ir gyvena nebloguose na
muose, o prie viso to jiems' dar 
esti rengiami Įvairus pasilinks
minimai. Pusiau alkani Rusi
jos darbininkai ir kaimiečiai 
tiesiog su pavydu turėtų žiūrėti 
Į tuos katorgininkus.

lovecko katorga yra vaizduoja- 
. v. . Ima lyg kokia komunistiška ko- veda, gerai žino, kus . .. . , . , .lonija, kur kiekvienas žmogus

dirba visuomenės labui ir tuo 
budu, taip sakant, apsivalo nuo 
visli savo “griekų”.

Bet kaip tikrenybėj atrodo ta
lių motorai. Kalėjime pasako-į komunistinė darbo kolonija? į 
jama, kad sueina visi “šaunie- tą klausimą tinkamiausi atsa- 
ji” čekistai pažiūrėti, kaip yrajkymą duoda vienas Rygos ru- 
galabijami žmųnės. • Sų laikraštis. Tame laikraštyj

l urtingi kaliniai paprastai y- telpa straipsnis žmogaus, kuris 
ra uždaromi kameroj No. 19. pats turėjo
Jie gyvena gana gerose sąlygo
se. Ta kamera visuomet yra 
demonstruojama svetimšaliams, 
kurie neva tyrinėja Rusijos ka
lėjimus.

Svetimšaliai stebisi, kad -ka
liniams duodama nepaprastai 
geras maistas. 1 
galvą neateina, kad tą maistą 
atneša iš restorano. Kaliniai, 
žinoma, turi už jį užmokėti.

Tokiu pavyzdingų kamerų j 
bolševikai turi ir kituose kalė
jimuose. Tos pavyzdingos ka
meros svetimšaliams ir tėra ro
domos. Nieko tad nėra stebėti 
na. kad daugelis svetimšalių 
apžiūrėję tas pavyzdingas 
meras, pradeda įsivaizduoti, 
Rusijoj yra sukurti kokie 
ideališki kalėjimai.

Nagi pasakoja taip pat.

laimės” praleisti 
apie trejetą metą toj “darbo” 
kolonijoj.

Straipsnyj nėra pasakojama 
apie tuos žiaurumus ir kanki
nimus, kurie buvo praktikuoja
mi prieš keletą metų. Kaliniai, 
žinoma, ir šiandien tebėra kan- 
... ......  Tačiau straipsnio au
toriui vyriausiai rūpėjo supa
žindinti skaitytojus su “Us- 

; lon’u” (“Upravlenije Solovets- 
kimi Lageriami osobovo nazna- 
čenija“).

“Uslon’as“ šiandien yra stam
bi ūkio organizacija. Jis fakti- 

; nai turi monopolį išnaudoti 
k šiaurių gamtos turtus. Beveik 
kari visi miškai randasi jo rankose. 
fai į Jis tiesia nepereinamose tund- 

' rose kelius ir stato tiltus.
Darbo sąlygos tolimuose šiau- 

, kad liuosu

Bet jiems ir į kinamL’

kad| cv UCA1Į./ ĮSCAU, .

kartą naktį jis tapo išbudintas riuos’e yra tokios, 
revolverio šūviais, kurie pasi- noru darbininkai jokiu budu ne-
girdo kameroj. Pasirodė, kad nori dirbti. Liuosnoriams rei- 
girti Čekistai šaudė tyčia, idant1 ketų mokėti didelius pinigus, 
išbudinus kalinius. Nagi tapo'kad juos prisivilioti. O tokiame 
išvilktas iš kameros ir pasodin-‘ atvėjyj kirtimas miškų negalė- _ , I* • i i i

girdo kameroj. Pasirodė, kad

tas tamsiame karcery j.
Neužilgo karceryj tapo paso

dintas indusas, vieno Indijos u- 
niversiteto senas profesorius. 
Jis buvo kaltinamas šnipav&mj.

Kartą į karcerį atvyko komi
sija ir praneša profeeoriui, kad 
jis yra pasmerktas mirtį. Se
nelis ramiai pasitiko žinią ir

tų apsimokėti. Bet štai tapo 
sugalvotas labai gudrus planas: 
paversti Solovecko katorgą 
“ūkio trustu” ir įvesti savo rū
šies vergiją. Medžiagos Žmonjjj 
pavidale kiek tik reikia, kainuo
ja ji labai pigiai. Na, tad ko 
daugiau reikia, jeigu vergų ne
trūksta ?

Chicago. — Louise Butler, kuri iš John R. Thomson kom
panijos laimėjo $25,000. Rugpiučio 4 d. 1928 m. ji tapo tos 
kompanijos įtrobesyj sunkiai sužalota ir paliko pabėgėlė.

Solovecko katorgą reorgani
zavo ir pavertė ją vergą trustu

direkto-
Frenkel savo laiku bu-

Iš Lietuviu Laiva 
korčių Agentų Aso 
ciacijos Amerikoje 

veikimo

Vergu kaina nėra vie- 
Už tvirtus moka dan

• prasikaltimus pats pateko į So
lovecko katorgą. Ten jis greit 
įgijo “načalstvos” pasitikėji
mą ir jam tapo pavesta sukinti 
“darbo komuną”. Tą dalyką jis 
išvystė taip plačiai, kad greit 
pradėjo trukti darbo ranką, ne
žiūrint to fakto, kad Solovecko 
salose visuomet randasi daug
maž 20,000 kalinių. Vienok tarp 
ją yra labai didelis mirtingu
mas ir todėl dažnai pasitaiko, 
kad pritrūksta tokią kalinių, 
kurie galėtų dirbti.

Tokiuose atvejuose “Uslo- 
n’as” perka kalinius iš kitų ka
lėjimą. Bolševikų mokėjimas 
paversti žmones vergais yra ją 
didelis “nuopelnas'”. Tuo atžvil
giu su jais niekas negali susi
lyginti, 
noda.
gian, už silpnus mažiau. Apsk
ritai imant, nuA šimto iki kelių 
šimtų rublių. Paskui vergai, 
kaip yra sakoma, kruviną pra
kaitą šluostydami atidirba tuos 
pinigus.

Po sukilimo Turkestane ka
lėjimai ten buvo perpildyti. Su
žinojo apie tai “Uslon’as” ir 
pasiryžo nupirkti vergą. Juo la
biau, kad turkmėnai yra pasi
žymėję kaipo geri darbininkai. 
Tuoj prasidėjo derybos su vie
tos GePeU skyrių. Tapo nupirk
ta 700 vergą, už kiekvieną ku
rių buvo užmokėta po 112 rub
lių. Atvežė juos į šiauirius pa
vasarį, o rudenį iš septynių 
šimtų beliko koks šimtas J apie 
penki šimtai kalinių mii’ė, o 
koks šimtas pabėgo. Pabėgusie
ji, žinoma, irgi žuvo miškuose 
ir tundrose.

“Uslon’o” vergo padėtis kur 
kas blogesnė, negu kurie nors 
kalinio, sėdinčio bile 
kitame bolševikiškame 
me. Jis negali tikėtis 
nesti jos nei bausmės

Prie to pasakojimo nieko dau
giau negalima bepridėti. Jis 
aiškiai parodo, kokie dar bar
bariški dalykai dedasi bolševi
kų rojuj.

kuriame

nei am- 
tėrmino.

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

t

Lietuviai laivakorčių agentai 
susiorganizavo gruodžio mėn., 
1928 m. Pirm utinis organizato
rių bei valdybos darbas buvo 
sutraukti į vieną sąryši visus 
lietuvius agentu^, kurie galėtų 
kas metai pasidarbuoti ekskur
sijų rengimu į Lietuvą. Taipgi 
rūpintis savo medžiaginiais ir 
kultūriniais reikalais. Ir susi- 
organizavirnas agentų, kurių da
bar jau draugijoje turime 21. 
atnešė lietuviams naudos, bū
tent: geg. mėlt 1929 m. buvo 
surengta didžiulė ekskursija lai
vu “Lithuania”, išleista vienas- 
kitas svarbesnis skelbimas apie 
Lietuvos vietas, jų grožybes, va
saros kurortus ir tt. Vėliau nu
važiavę j Lietuvą agentui, drau
gijos nariai, pasirūpino susitik
ti su I jetuvos vyriausybės žmo
nėmis ir papasakoti kokių kar
tais keleiviai ir agentai paneša 
sunkenybių delei išgavimo pa
sų ir vizą, o kas svarbiausia, 
kad pasų mokestis nėra regu
liariai nustatyta ir daro daug 
nesmagumų ir išlaidų Lietuvos 
piliečiams. Tą darbą teko Lie
tuvoje atlikti pp. Ambraziejui 
ir Trečiokui. Abu delegatai ga
vo teigiamus rezultatus ir Lie
tuvos vyriausybė pasižadėjo 
dar šiais metais sureguliuoti 
užsieniu pasų tarifą.

Agentų Asaciacijos Ameriko
je valdybą sudaro šie asmens: 
Pirmininkas J. Ambraziejus, se
kretorius J. Sekys, iždininkas 
A. Trečiokas.

Asociacijon priklauso šie na
riai: 1) Vienybės Agentūra, 2) 
Dirvos Agentūra, 3) Naujienų 
Agentūra, 4) J. Ambraziejus, 
Brooklyn. N. Y., 5) J. Vasiliau
skas, Waterbury, Conn., 6) A. 
Trečiokas, Newark, N. J., 7)
J. Sekys, Hartford, Conn., 8) 
Antanas Velečka, Bridgeport, 
Conn., 9) P. Baltutis. Chicago, 
III., 10) K. Makarevičius, Anso- 
nia, Conn., 11) K. J. Vaišnora, 
Pittsburgh, Pa., 12) J. J. Urb- 
šas, Lawrence, Mass., 13) P. 
Molis, Detroit. Mich., 14) J. C. 
Bogden, Du Bois, Pa., 15) J. J. 
Zolp, Chicago, III., 16) V. M. 
Stulpinas, Chicago, UI., 17) A. 
VaraŠius, Pittsburgh, Pa.. 18) 
Tarpininko Agentūra, So. Bos
ton, Mass., 19) J. MaukytA 
Wortwter, Mass., ŽO) N* Band* 
relius, So. Boston, Mas©., 21)
K. Kažemėkasržemantauskas, 
Watert>ury, Conn.

I
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KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mich
Dr. J. Jonikaitis išėmė varan- 

tą advokatui J. Jeffersonui 
už pardavimą sukkastuotų 
morgičių.

Ir mes detroitiečiai susilau
kėme mažos sensacijos lietuvių 
tarpe, šiomis dienomis tapo iš
duotas varantas’ areštuoti ad
vokatą J. J. Jeffersoną (Jenio- 
lionį).

Jeniolionis yra kaltinamas 
suklastavime morgičių. Dalykas 
buvęs toks. Avokatas turėjęs 
savo klijento James Adoma- 
wicz $3000 morgičių, Tuos mor
gičius jis pasiūlęs pirkti Dr. 
Joniakičiui, sakydamas, kad jis 
kartu sU Adamowicz esąs jų 
savininkas. Kitaip sakant, Je
niolionis paaiškino, jog jam pri
klauso pusė tų morgičių. Savo 
menamą pusę jis pasiūlė Dr. 
Jonikaičiui pirkti už $1800. 
Nieko blogo nemanydamas, Dr. 
Jonikaitis nupirko morgičius. 
Kada morgičiai buvo registruo
jami, Jeniolionis padėjo savo 
parašą aukščiau Adamowicz pa
rašo, norėdamas tuo parodyt, 
jog pusė tų morgičių jam tik
rai priklauso.

Klasta, žinoma, išėjo aikštėn 
ir Dr. Jonikaitis išpirko varan-

dėlių tolerantiškumu. Jis yra 
kilęs iš paprastų žmonelių ir jų 
reikalus gerai supranta. Atei
viams jis taip pat yra labai 
prielankus'. Daugelį jų jis pa
žįsta asmeniškai. Kada kilo su
manymas registruoti ateivius, 
tai Smith griežčiausiu budu 
priešinosi tam. Jis priešinosi 
kiekvienam atžagareivių pasikė
sinimui suvaržyti ateivių tei
ses.

Na, o dabar pažiūrėkime, kaip 
atrodo kitas kandidatas, bū
tent, Boweles. Niekam nėra pa
slaptis, kad jį atvirai remia Ku 
Klux Klano šalininkai. Na, o 
kas jie per gaivalai,—tatai visi 
žino, žinoma, butų perdaug 
drąsu tvirtinti, kad jis yra 
kluxiečių narys. Bet tas fak
tas, kad jį remia tie maskuoti 
ritieriai, rodo, jog tarp jo ir 
klaniečių esama artimų santy
kių.

Vadinasi, balsuotojams teks 
pasirinkti vieną .iš dviejų: 
Smith’ą arba Boweles. Taip da
lykams esant, aš manau, kad 
padaryti pasirinkimą bus visai 
nesunku. Mes gerai žinome, 
kad Smith mums, lietuviams, 
yra daug tinkamesnis, todėl 
lapkričio 5 d. visi paduokime už 
jį savo balsus.—N.

go žmoneliai eina nuo vienos j 
kitą dirbtuvę darbo ieškodami. 
Bet visur randa tą patį atsaky- 
bą, kad mes dar neimam darbi
ninkų.

Tai aš, kaipo bedarbis, pata
riu kitų miestų darbininkams, 
nevažiuoti į Detroitą darbų iešr 
koti. »

Toliau Hamtramcko L. A. P. 
Kliubas rengia didelį maskarado 
balių ir šokius, lapkričio 2 d. 
Tai bus dar pirmas tokįs ba
lius musų mieste. Balius bus 
laikomas Polish American Vete- 
rans’ Hali, Holbrook, kampas 
McDougall, Hamtramck, Mich.

—Rengimo komisijos narys.

Windsor, Ontario
šaunios vestuvės. — Nemalonus 

įvykis.

Gary, Ind
miesto lietuviai tarp ki-

Kiek teko nugirsti, Jeniolio
nis’ morgičius grąžino savo kli- 
jentui, o Dr. Jonikaičiui atmo
kėjo $1800. Bet ar taip iš tie
sų yra,—tikrai negalėčiau pasa
kyti. žinau tik tiek, kad adv. 
Jeniolionis įklimpo į bedą, o 
kaip jis iš jos išsikapanos, — 
tatai parodys a/teitis.

—Detroitietisi

Detroit, Mich
Majoro rinkimai

Lapkričio 5 d. jau čia pat. Vi
si šio miesto lietuviai, kurie 
yra Amerikos piliečiai, privalo 
atminti, kad jų pareiga tą dieną 
bus dalyvauti miesto majoro 
Tikimuose. Kiekvienas pilietis 
privalo atsiminti, kad jis yra 
atsakomingas dėl miesto val
džios gerumo ar prastumo. Jis 
savo balsu gali prisidėti prie to, 
kad butų išrinkti į miesto val
dybą tokie žmonės, kurie rūpi
nasi gyventojų gerove, o ne tik 
savo reikalais.

šį kartą mes turėsime rinkti 
vyriausį miesto gaspadorių. Vi
si gerai žino, kad majoras lošia 
labai svarbią rolę. Nuo to, koks 
yra majoras, žymiame laipsny j 
priklauso miesto tvarka ir pilie
čių gerovė. Todėl kiekvienam 
privalo būti svarbu, kad majo
ro urėdą užimtų švarus ir tei
singas žmogus’; toks žmogus, 
kuris pažįsta ir supranta gyven
tojų reikalus.

Dabar pažiūrėkime, kuris 
kandidatų yra tokiu žmogum. 
Nominacijose, kaip žinia, dau
giausiai balsų surinko John W. 
Smith. Jis gavo 18,000 balsų 
daugiau, kaip jo artimiausias 
konkurentas Charles Boweles.

žinoma, negalima sakyti, kad 
tas kandidatas yra geresnis, 
kuris daugiau balsų surenka. 
Dažnai pasitaiko kaip tik prie
šingai. Bet šiame atvėjyj bal
suotojai tikrai pasirinko tinka
mesnį kandidatą ir už jį dau
giau balsų padavė. O kad Smith 
yra tinkamesnis kandidatas, — 
deliai to negali būti jokios abe
jonę.

Smith jau kartą yra buvęs 
Detroito maoru. Jis tada pasta
te savo kandidatūrą todėl, kad 
gręsė pavojus jš Ku Klux Kla-i 
no pusės. Ir jis laimėjo. Jo 
majoravimo laikus detroitiečiai 
gerai atsimena. Jis buvo malo
nus ir visiems prieinamas žmo
gus. Jis bandė patenkinti kiek
vieno piliečio teisingą reikalavi
mą. Ačiū tam, jis buvo labai 
populiariškas.

Sinįth taip pat pasįzyuu di-»‘

Šio
tų organizacijų, turi sutverę 
didelį politišką kliubą, prie ku
rio priklauso beveik visi vieti
niai lietuviai gyventojai. Prie 
kliubo prisideda ir čia augę jau
nuoliai. Tikslas šio kliubo yra 
tas, kad lietuviai butų pripa
žinti politikoj. Tad kiekvienas 
šio miesto lietuvis, kuris’ nema
no grįžti į tėvynę Lietuvą, pri
valo tapti Amerikos piliečiu. 
Per pasidarbavimą kliubo dabar 
Gary beveik visi lietuviai turi 
Amerikos pilietiškus popierius 
ir balsuoja linkimų dieną. Nors 
čia, kaip ir kituose ftiiestuose, 
lietuviams kandidatams kartais 
nenusiseka laimėti rinkimuose, 
Vienok miesto vyriausybė vi
suomet paskiria kelis lietuvius 
į miesto valdžios darbus.

Gary miesto valdžios rinki
mai bus utarninke, 5-tą dieną 
lapkričio. Politikos kliubas tu
rės balių prieš pat rinkimus, 
ateinantį nedėldienį, 3-čią die
ną lapkričio (November). Yra 
užrašyti visi kandidatai, ku- 
Tiuos lietuviai remia, kalbėt, 
nes atsilankys į balių didelis 
būrys lietuvių ir bus proga pa
sirodyti ateinančios miesto val
dybos' akyse, kiek vietiniai lie
tuviai turi balsuotojų. Butų ge
rai, kad ir iš aplinkinių koloni
jų lietuviai apsilankytų ant šio 
baliaus. Balius bus lietuvių 
bažnyčios svetainėj.

—N. Valasina.

Spalių 20 d. įvyko puikios ve
stuvės ponuo Taurinsko namuo
se. Detrot’ietis p. J. Mickalio- 
nis vedė Montraelietę p-lę T. 
Rutčinaitę. Abudu jaunieji y- 
ra laisvų pažiūrų, skaito “Nau
jienas.” P-nas J. Mickalionis y- 
ra gimęs Amerikoje, bet gerai 
kalba lietuviškai. Abudu jau
nieji malonus ir inteligentiški, 
kupini geriausių norų gyventi ir 
dirbti savo ir visuomenės gerui.

Vestuvės, kaip sakiau, įvyko 
pas Kanadietį p-ną Taurinską. 
Jau savaime aišku kokios ves
tuvės paprastai keliamos Kana
doje: trumpai pasakius, yra ko 
valgyti ir gerti. Svečių buvo la
bai daug, tarpe kurių buvo ir 
daug svetimtaučių, kurie buvo 
pilnai patenkinti vestuvių iš
kilmėmis ir vaišėmis ir gėrėjo
si lietuviais, kurie jiems rodė 
daug malonumo kalboje ir elge
syje. Svečiai detroitiečiai buvo 
p-nai Maigiai, p-nai žemaičiai,

jaunojo brolis p-nas Mickalio- 
nis, p-as Miltonas ir daugelis 
kitų, kurių pavardžių nesužino
jau. Visi susirinkusieji buvo 
laisvos minties žmonės, “Nau
jienų” šalininkai, todėl visa ves
tuvių eiga ėjo su nuotaika ir 
giliu draugiškumu kalboje, žai
dime ir elgėsyje. Muzikos tai 
buvo labai daug, vestuvių mu
zikantas, ponų Taurinskų “Phil- 
co” radio. grojo geriausius mu
zikos kurinius. Pnas Milton 
skambino pianu, dainuodamas 
tai rimtas ir dailias liaudies dai
nas, tai lengvus komiškus kup
letus. Ponai Mickalioniai apsi
gyvens Detroit’e, kur jaunasis 
nuolat gyveno. Linkiu laimės 
p. Mickalioniams.

Vienas gana nemalonus įvy
kis buvo, tai girtas žmogus va
žiavo pro pono Taurinsko na
mus ir visu smarkumu trenkė 
į ramiai stovintį pono Maigio 
“Marmon” automobilį, sutriuš
kindamas vieną paskutinių ratų. 
Buvo pašaukta policija. Gir
tuoklis sulaikytas ir padėtas ka
lėjimai! ir gali būti, kad dar po
licija privers jį sumokėti po
nui Maigiui už sudaužymą auto
mobilio. Minėtas girtuoklis čia 
pat kiek jardų toliau dar du 
automobiliu sutrenkė, beveik 
galutinai suardydamas savo au
tomobilį ir pats skaudžiai susi- 
žeizdamas. —G. J. Y.

Iši Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Asociacijos 
Ameerikoje veikimo

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

jos butų vedamos tiesiai į Klai
pėdą, be persėdimo. Linijas ir 
laivus kai kurioms ekskursi
joms jau suvažiavimas nustatė, 
kaip pav. “Vienybės,” “Naujie
nų” ir kt., bet kai jau galutinai

bus nustatytos dienos išplauki
mų, tai tada galima bus pa
skelbti ir laivų vardus. Valdy
ba yra įgaliota tartis su viso
mis linijomis, kurios sutiks sa
vo laivus siųsti į Klaipėdą, ir su 
kuriomis galima bus susitarti, 
tai su tomis bus rengiamos di
džiulės ekskursijos.

Iki šiol turime pakvietimų iš 
Baltic America Line, kuri sutin
ka lietuvių didžiausias ekskur
sijas tiesiai nuvežti j Klaipėdą 
ir taipgi turime pasižadėjimų iš 
jos, kad ji sutiks duoti gerų 
leidinių apie Lietuvą, ypač apie 
šventę didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto. Su kitomis 
linijomis tarsis valdyba, nes 
prieš suvažiavimą iš jų nebuvo 
gauta žinių.

Tai paduodamas skaitytojams 
žinių apie lietuvių agentų dar
bus, mes visi agentai prašome 
visų lietuvių, kurie tik jau ren
giasi važiuoti į Lietuvą 1930 m. 
apsirūpinti iš anksto šiais daly
kais: a) lietuviai, kurie nėra A- 
merikos piliečiais, kad jie turė
tų savo gimimo metrikus; b) 
tie, kurie tikrai nežino kada ir 
kokiu laivu įvažiavo į Ameriką, 
kad išanksto ištirtų įvažiavimo 
laiką ir laivo vardą.

Neturint dokumentų įrodan
čių Lietuvos pilietybę, nebus ga
lima gauti užsienio pasas išva
žiavimui iš Amerikos, ir taipgi 
nežinant tikrai laivo vardo ir 
dienos įvažiavimo į Ameriką ne
galima laiku gauti sugrįžimui 
dokumentų (re-entry permit). 
Taigi, visi, kurie tik jau rengsi- 
tės ateinantį pavasarį važiuoti 
į IJetuvą yra prašomi kreiptis 
pas savo artymiausį lietuvį a- 
gentą (pavardės agentų yra nu
rodytos pradžioj šio str.). Nesi
kreipkite prie svetimtaučių, nes

4556 So. Rockwell St„ Chicago, I1L

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Marissa, III
Sunki mainierių padėtis

duMusų miestelis turi apie 
tūkstančiu gyventojų. Tokiame 
mažame miestuke pramonės, ži
noma, jokios nėra, išėmus ka
syklas. Kol kasyklos dirbo, tai 
darbininkai šiaip taip dar ga
lėjo gyventi. Bet dabar užėjo 
tikrai sunkus laikai. Viena 
kasykla jau treji metai, kaip 
užsidarė neišmokėdama mainie- 
riams algų. Antra kasykla irgi 
jau antri metai nedirba, žmo
nės nežino nei kas daryti, nes 
pagelbos nei iš kur nėra. Se
nesni negali niekur darbo gau
ti,—jų nenori nei farmeriai.

Aš jau metai laiko kaip ser
gu. Kadangi esu ne vienas, bet 
su šeimyna, tai tikras skurdas.

—Rapolas Pranulis.

Hamtramck, Mich
frarbai. — Maskaradinis balius.

Pas musį šiuo laiku sunki dar
bininkų padėtis, nes darbai vi
sai mažai kruta. Visos dirbtu
vės atleido daug žmonių neap- 
rubežiuotam laikui ir nėra ži
nios, kada pradės dirbti. Be
darbių pilnos gatvės; ir tie vari-

NetiketasSugryžimas”
3 aktų komediją stato scenoje

Draugystė Lietuvos Kareivių, Cicero

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 3 d., 1929
Liet. Liuosybčs Svetainėj,

49 Ct. ir 14 St., Cicero, III.

Po vaidinimo bus šokiai

Svetainė atsidarys 6 v. Pradžia 7 v.

Tikietai 75c. su drabužių pasidėjimu
Komedija “Netikėtas Sugryžimas” yra viena iš gra

žiausių, vaidinama bus geriausių vaidilų iš p. M. Dundu
lienės trupės. Paskui gi bus linksmus šokiai, taip kad 
smagus vakaras yra užtikrintas kiekvienam. Tad kiek
vieną ir kviečiame atsilankyti. — KOMITETAS.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

<MVI»ORATIH» 

jooo roa cohv*'-**c*mt> 
MFIttSHlNO 

6000 »or r>« kO'-1* 
SOUTH •*• MVtKA^ *•■

Del žindamų motk 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, negaliPrašykite savo

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

jie jus bėdoje negelbės ir atsa
kančiai gerai kėlionės nepri
rengs.

LLAAA. Sekretorius
J. Sekys.

P Kori c Virgin i a 2054-

JOSEPH VILIMAS
/V a- m u S t a t y tn o

* KONTRAKTOR1USA

Pus - Balsio 
Systema

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

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Garsinkitės Naujienose

Liberty Tailors
T. BRAZIS, Savininkas

Geriausia vieta kur galima pigiai nupirkti dra
panos, siutai, overkotai ir pavasariniai apsiaustai. 
Turim padarytų gatavai.

Siuvani naujus pagal užsakymą. Taisom senus; 
vatom ir prosmam.

Darbą atliekame geriausiai.
1403 So. 49th Ct.„ Cicero III.

Tel. Cicero 336

Draugiška Vakarienė su Programų
— Rengia —

Šv. 'Marijos Parapija
Nedėlioj, Lapkričio-November 3, 1929

Parapijos Svetainėj x
3501 So. Union Avė.

Svetainė atsidarys 6 v. v. Pradžia 7 v. v. 
Bus puiki Bartkaus muzika.

Kviečia Klebonas ir Komitetas.

Bronislavos Poškaitės 
MUZIKOS STUDIJA

Mokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
phone, Klerneta, Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos, Git a r o s, 
Balalaikos, ir visų 
kitų styginių in
strumentų, lavina
ma dai n a v i m o, 
taippri mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

VAKARIENĖ
Rengia

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiškas Kliubas
Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 3, 1929 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. (Mažose svet.)

Kviečiame visuomenę į viršminėtą vakarienę, kur at
silankę bus pilnai užganėdinti gardžiais valgiais ir pui
kiausia muzka. <
Pradžia 7 v. v Įžanga $1.00 ypatai

Nuoširdžiai kviečia J. L. A. T. Kliubas ir Komitetas.

ATYDA ,
TIK PAŽIŪRĖKIT Kį PIRKSIT UŽ $260

■■Mg

Visas, Materiolas Reikalingas Įvedimui Pilno Apšildymo 
4 ar 5 Kambarių Bungalow

Užsisakykit Įtaisymą Apšildymui 
Dabar, Kol dar šalčiai neužėjo.

$10.00 Įmokėti Užsisakant.
Tai viskas, ko jums reikia pilnam apšildymo įvedi
mui, o likusius mokėsite parankiomis jums ra t omus. 
Pagal musų planą, išmokėsi t apšildymo įvedimą 
naudodamies juo.
Duosim jums visokią pagelbą, kaip planą — padė
sim išdalinti darbą ir dykai paskolinsim jums įran
kius.

Štai ką Są’uare Deal Išmokėjimo

Ligai Ištikus:
Užmoka jūsų mėnesine mokes
ti, kuomet jinai pripuola, ir ne. 
reikia mokėti, kuomet jus ne- 

« galite dirbti

Patelefonuokit mums, o mes atsiųsim jums savo 
inžinierių, kuris duos jums patarimą. Nieko neima
ma už tą patarnavimą.
Sųuare Deal Apdraus
to Išmokėjimo Pienas, 
kuris užtikrina užmo
kėjimą jūsų mokės- 
ties už apšildymo įren
gimą atsitikime ligos, 
nelaimės ar mirties.—

Pienas atliks dėl jus:

Nelaimei Įvykus:
Jūsų mėnesiniai {mokėjimai yta 
užmokami už jus, laike jūsų li
gos nuo susižeidimo.

Atsitikime Mirties:
Jūsų mokėjimai yra sulaikomi 
už visą sumą ir kvitą, kad pil
nai yra iftmoftėta bus išduota 
jūsų šeimynai.

SUUARE DEAL PLUMBING SUPPLV HOUSE
1725 So. State Street Visi Telefonai Calumet 5200

Atdara vakarais iki 8 vai.—Nedėliomis iki 1 valandai po piet

M'ĄM'SjiĮ M * W



NAUJIENOS, Chlcago, JH.

Grožybes Michigane
Rašo A. Vanagaitis

Į BATTLE CREEK

Tai buvo antradienio rytas, 
kuomet įpylė geso į tam tikrą 
varomąją vietą, mes išbirbėm į 
Battle Creek, Michigane. Ame
rikoniška karieta, susidedanti 
iš keturių guminių • ratų, po 
vardu “Buick”, riedeno siau
rais ir plačiais Highvvays. Tais 
ratais vadovavo Džei Bačiunas. 
Keliauninkus sudarė: jo žmo
na ir aš. Kadangi rengėmės 
ryte, 8 vai. išvažiuoti ir vakare 
apie tą laiką gryžti, tai jokių 
ekspedicijos prietaisų ir ne- 
emem su savim. Pavalgėm 
farmeriškus pusryčius, įsidėjom 
grušių kelionės smaguriavi
mams, na, ir pietus žadėjo už- 
fundyti Džei Battle Creek Sa- 
natoriume.

Bet tai nesvarbu. Vegeteri- 
jonu būti yra didelė garbė, ži
noma, darbo žmogui— 
namas dalykas. Antra 
musų organizmas iš 
įpratęs prie mėsos ir 
aštrumų k t. barščiai, 
tai, sūrumas, kartumas ir t.t...

Kitas dalykas— vegeterioniz- 
mas brangiai atseina. Vaisiai, 
daržovės, o ir viskas kita, turi 
būti šviežia. To mieste negau
sime. Gyvenant farmoje ir-gi 
negalima. Užėjus žiemai —ne
gi iš sniego kasi daržoves. To
kiu budu vegeterionizmas priei
namas tik turčiams. O turčiai 
gi, mėgsta išdykumą, tokiu bu-| 
du ta idėja taip ir kabo 
Ji įgyvendinama tik ligonių

Tie, kurie nuvyksta į 
natorium, turi pasivergti 

vegeterioniz-

pe.

bęs. Keistas dalykas: šešti me
tai kaip važinėju prie “šofe
rio” ir žinau visą “teoriją”, bet 
važiuoti—ir nemėgink!.. Drą
siai galiu sakyt, išvažinėjau 
apie 30 su virš tūkstančių mai
lių, bet nei karto “nepriklauso
mai nedraivinau”. Tai kantry
bė!

Bačiunas to visai nepaisė. 
Jam svarbu anksčiau nuvažiuo
ti, ankščiau ryte atsikelti ir 
pasiekus Portage, gryžti atgal, 
tą pačią dieną, į Tabor Farmą, 
Tiesą pasakius, jis geras auto
mobilistas. Automobilį moka 
valdyti. Nors aš jam visą lai
ką “kniaukiau”, kad greit ne
važiuotų, bet jis to nepaisė.

—“Aš tau. sako, išlyginsiu 
nervus. Užmirši Pacifiką...”

Ką-gi darysi?! Pats nemoku 
važiuoti, nors noriu išmokti. 
Tabor Farmoj daug kartų no
rėjau mėginti, bet pabijojau, šį 
rytą, prieš išvažiuosiant pamė
ginau kieme “draivinti”, tai 
kuone rukinyčią su visoms deš
roms neišgrioviau. Gerai kad 
Bačiunienė “užgesino inžiną”, o 
ne—bučiau į vištininką nubir

; liai, lydi mus lietuvišku vieške- 
; liu (ne cement road) į užbur- 
: tą, rudens grožiu, šalį. Miškai 
: it krauju pasruvę. Aržuolai, 
• berželiai, pušįs, drebulės, vinkš

nos ir kai kur eglaitės, piešia 
fantastiškus vaizdus. Tabor 
Farmoj viskas geltona, o čia— 
raudona, žalia ir geltona, 
tuviškumas gamtoje toks, 
kio ir Lietuvoje nerasi.

Vaizdai pamažu nyksta prie
blandos globoje. Saulutė senai 
pasislėpė raudonų miškų viršū
nėse, pati iškaitus-išraudona- 
vus. Apskaičiavom kad musų 
Bitelė netoli, bet pasiklausti nė
ra ko. Gal ta vieta kur nors 
toliau nuo kelio, o gal pravažia- 

| vome. Bačiunas užsimiršo pasi- 
informuoti. Tiek to: važiuo
jam toliau.

Už keletos minučių, išvydome 
žiburius: gasolino stotis. Tei
raujamės. Pasirodo, mes pa
taikėme: pirmas kelias į dešinę, 
tuoj aus už gelžkelio bėgių, ran
dasi rekomenduojamas kliubas. 
[einame. Viskas pagaminta ir 
laukiama. Atsidusome iš po il
gos ir netikėtos kelionės. Atsi
leido mano įtempti nervai. Da
lykas toks. Bačiunas važiuoja 
taip, kad jo nei aitvaras nepa
vytų. Užsisukimas, ne užsisu
kimas—jis leidžia gesui bėgti į

(Bus daugiau)

Tas Naujas Siutas ar Overkautas
Kurį Jus Rengiatės Pirkti yra Parodomas

TURNER BROS
Didelėj Sankrovoj

Jums užsimokės pamatyti šiuos

SIUTUS ir OVERKAUTUS už

$40 - $45 - $55

Ir jus galite pasirinkti sau naują siutą ar overkautą iš 
tūkstančių gražiausių naujų drapanų Tui-ner Bros, san
krovoj ir būti itikras, kad jus gaunate didžiausią vertę, 
nežiūrint kokią mokėsite kainą.

Ir visi skalbiniai ir kiti dalykai reikalingi prie naujų 
drapanų. Kainos yra labai genios.

Lie
ko-

ore. 
tar- 
Sa- 
no-

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

Atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais. 
Nedėliomis iki 1 vai. po piet.

TURNER BROS

16138Ė

16139F

61004F

16096F

16184F

16188F

16131F

Žemaitė)16132F

16088F
i

16085F

16078F ’OF

tW71F <
1

I66I2F

16073?

1603d?

ORKESTRĄ t

1*119?

Išgirskite ir įsigykite pas

Jos. F. Sudrik,i«c
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III

10” 75c 
16129F

10” 75c 
16137F

j 
r

10” 75c 
16041F

i \
\

12” $1.25 
61002F

Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis

Singing by A. ŠAUKEVIČIUS

BUTĖNAS BABRAVIČIUS
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

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

to” 75c
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAIN1ERIŲ ORKESTRĄ

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

12” $1.25 
61003F '

Dariau Lyseles, Valcas
Jonelio-Polka , . .

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

16135F šokikų Polka
Naujų Metų Polka

16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas

JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

Žalia Girelė
Lik su Dievu Panitelia

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
Kačiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta Žiemuže (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
su Orkestros akompan.

•
Oi, Skauda, Skduda
Aš Žirgeli Balnosiu

KELETAS PAŽYTĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš MUSŲ 
PILNO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas 
su Orkestros akompan.

/ •t

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

nepriei- 
vertus, 
mažens 
visokių 
kopus-

Vadinasi, einam vakarieniau
ti. Juodukas patarnauja. Bite
lė gana kultūringa vieta. Kliu- 
bas labai gražiai įrengtas, nors 
laikinis. Žemės, apie 1500 akrų. 
Golfo laukas 9 skylių, 7 ežerė
liai, miškai, krūmai ir neva bo- 
itaniškas sodas, čia suvažiuoja 
medžioti. Kaip tik nuo šiandien 
leidžiama medžioti ir jau iš va
karo renkasi “strielčiai”.

ŽVito tonai WColtimbia^tį likę liftitsdf\i įmVUH

Pasakę “goodbye” Tabor 
Farmai, Onkuliui ir visiems ten 
likusiems, taip-gi ir “Roveriui” 
(mano ištikimam šunsnukiui), 
gražioj saulės įkaitoj, riedenom 
po 40—60 mailių į valandą, lin
kui Kalamazoo, į Battle Creek. 
Oras šiltas, gražus ir malonus, 
teikė begalo didį malonumą, o 
neapsakomos rudenio gražybės, 
asistavo mums visokiaspalviais 
vaizdais. Na, ir gražu rudens 
metu! Lapuočiai apsivilkę gels- 
vai-raudonais rūbais viliojo 
akį, širdį, sielą. Važiuok ir 
grožėkis! Vaizdai, tik dailinin
kui peizažus piešti.

Taip besigrožėdami nepaju
tome kaip atsidanginom į Battle 
Creek. Iš tolo pamatėm milži
nišką “katedrą”. Tai buvo Sa
natorijos rūmai. Čia suvažiuo
ja tūkstančiai žmonių jieškoda- 
mi sveikatos. Rūmas tiesiog 
nustebino savo išvaizda. Pen
kiolikos aukštų viešbutis su 
šimtais kambarių ir visi moder- 
niškiausiais įtaisymais, taip-gi 
“sparnai” ir-gi po šimtus kam
barių ir atskiri trobesiai su mo
kykla, gimnastikos salėmis, 
tarnautojų butais etc., etc., už
ėmė 52 akrų žemės' plotą.

Į sanatorium suvažiuoja viso
kių tautų ir rasių žmonės. Vie
ni pairusiais nervais, kiti vidu
rių liga, treti suliesėjimo ieš
kodami, dar kiti nesveikatos sa
vy ieškodami ir t.t. Kiekvienas 
iš jų imdavo “general examina- 
tion” ir teiraudavosi savo svei
katos stoviu. Be abejo, dau
guma jų visai sveiki, tik nepa
sitikėdami savimi, ieškojo auto
ritetingo pasitikėjimo.

Pietus Sanatorijoj
Štai ir pietų laikas. Apžiurė

jus visą įstaigą ir Džei pa si ma
čius su savo autoritetais, nuvy
kome pusę po dvylikos pietauti ■ nį rezOrtą Portage Point Inn,

roms-nenoroms 
mui, nes jiems daktaras tą pa
taria.

žinoma, ateis laikas, kada 
žmogus virs tikru žmogum ir 
rūpinsis auklėti savo kūną taip, 
kad jis išauklėtų gražią sielą. 
Nekuriems vegeterionizmas at-1 “inžiną” be pasigailėjimo. Tam, 

kuris neturėjo jokių nelaimių 
su automobiliu —• nieko, bet 
man, važiavusiam “Į Pacifiką 
maudytis” ir turėjus tiek ir 
tiek visokių nuslydimų ir įklim- 
pimų—nėra juokai!

rodo juokingas dalykas, bet 
tikrenybėje—geras. Adomas su 
Ieva, kol gyveno rojuje, tai bu
vo vegeterionais’, o kaip Dievas 
iš ten išvijo, tai tingėdami au
ginti vaisius ir daržoves, pra
dėjo žuvį ir mūsą valgyti. Se
novės laikais žmonės buvo žmo
nėmis ir juos tokiais Dievas su
tvėrė, bet tingėjimas iš jų pa-j 
darė mėsėdžius. Šiandien mes 
prilygstame žvėrims. Jeigu mo
kslininkai sako, kad mes' paei
name iš beždžionių, tai netiesa. 
Beždžionės juk vegeterionės!... 
Juokologijoj filosofija gali drą
siai tvirtinti, kad beždžionės, Į 
tai yra žmonės, o mes—žmonės 
—kraugeriai beždžionės...

Be abejo tokia “Margutiška 
filosofija” nekuriems nepatiks 
ir jie vėl mėgins mane dergti, 
bet tikrenybėje, tai viskas taip 
yra kaip neturėtų būti.

Na, važiuojame! Gardžius ir 
sveikus' pietus pavalgę, ir pasi- 
pirkę tų naujoviškų valgių, ge
ru tipu, traukiame į šiaurės 
Michiganą.

Grand Rapids
Bačiunas turėjo reikalą 

Rapidse. Pasukę nume- 
keliu su skaitline 37,

Džei 
Grand 
riuotu 
mes apie pusę po trijų jau ri
tomės Grand Rapidso gatvė
mis. Pas lietuvius neteko už
sukti, nes lyg tyčia, neturėjau 
su savim “Margučio” adresų. 
Trumpai pabuvoję, važiuojam 
net į Onekamą: dar už Mani£- 
tee, desėtką mailių. Pasirodo, 
Račiūnas teiravosi apie vasari-

VYRAI!
v Pasitarkite su Dr. Ross, dykai, apie bile ligą ar 
silpnumą.

Geriausi Amerikos ir Europos metodai yra var
tojami gydymui chroniškų, nervų, kraujo, odos, in
kstų, pūslės, šlapumo ir privatinių ligų. Jo specia- 
lis gydymas dėl vyrų, kurie kenčia nuo lytinio 
silpnumo atgaivina stiprumą ir jėgą silpnų organų. 
Vaistas 914, pagerintas 606 už $5 

M ROSS Sis garsus Europos vaistas, bendrai su Dr. Ross 
MnpriAliafna specialiu gydymu, išgydo sifilį, skaudulius ir krau

jo pakrikimus. Jo kainos yra žemos ir lengvi iš
mokėjimai padaro šiuos pastebėtinus gydymus prieinamus kiekvie
nam.

Dr. Ross sėkminga 30 metų praktika ir jo tūkstančiai išgydyti) 
pacientų, yra užtikrinimas ligoniui, kad jis bus gydomas sėkmingai.

Pasitarimas yra dykai ir griežtai konfidcncialis. Tas neuždeda ant 
paciento jokių pareigų. Neatidėliokit, ateikit šiandie!

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbotn Street 

kampas Monroe Street, Crilly Building. Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto, kambarys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl moterų.

25 METAI ŠIAME NAME.
Valandos: Kasdie 10 iki 5. Nedėliomis 10 iki 1. Panedėliais, Seredo- 

mis ir Subatomis nuo 10 v. ryto iki 8 v. vakaro.

į puikią valgyklą. Kaip “Lob- 
by”, taip ir “Dining Room”, 
ištaisyta Italijos Renaissance 
stiliuje. Valgykla talpina tū
kstantį alkanųjų. Pietus, galima 
sakyti, vegeterijoniški: mėsos, 
žuvies—negausi, čia, bracia, 
tai tik Vydūnui vieta. Visi val
giai gaminami iš vaisių, daržo
vių ir pieno, bei kiaušinių.

Užsakymus padavę iš ištisos 
valgių litanijos, gavome net po 
keletą “patriovų”. Aš gavau net 
du “užsakymus”. Nežinodamas 
tų vardų, užženklinau paišeliu, 
na, ir atnešė du “desert”. Net 
drovu dairėsi prieš “veiterką”. 
O, matote, tos “veiterkos”, tai 
yra tenykštės studentės, kurios 
eina vegeterijoniškos virtuvės 
mokslus. (Nesumaišykite vege- 
terijono su veterinaru! Vege- 
terijonai, tai yra tie žmonės, 
kurie nevalgo mėsos' ir žuvięs, 
o veterinarai— gyvulių gydyto
jai).

Man t.į beaiškinant prisimi
nė .vienas pasikalbėjimas apie 

vegeterionizmą. As garbinu 
tuos žmoTies’, kurie lieka vege- 
terijonais ir gyriausi, kad tūlą 
laiką aš pats buvau j*uo. Tai 
vienas juokdarys 
užklausė kur mokslus ėjau 
kiek arklių nustipdžiau...

kuris randasi ant kranto to pat 
vardo ežero. Portage Lake — 
dalis Michigan ežero, kuris su
jungtas kanalu. Vasarą atplau
kia ten laivai iš Chicagos su 
daugeliu vasarotojų. Puiki vie
ta. Apie ją vėliau, o dabar— 
važiuojam j Biteley.

Lietuviška Bitelė

ČIA... yra geriausių išdirbysčių pasauly drapanos — 
puikiausios kokybes kokią pinigas' gali pirkti. BET jus 
rasite musų kainas daug žemesnes, negu kad jus tikė
jotės mokėti už geriausį. Jus galite tikrai sutaupinti 
nuo $5 iki $15 aut tokių garsių išdirbysčių, kaip Kuppen- 
heimer, Fashion Bark, Goodman ir Suss ir GGG drapanų. 
Ateikite ir pamatykite patys kaip mes galime pritaikin
ti jums. Visi naujausi stiliai yra čia— visi nauji patter- 
nai ir modeliai—didumų kiekvienam vyrui. Jus nusiste
bėsite pamatę kaip ištikrųjų žemos yra musų kainos.

Karvelėli \.
Plaukia Sau Laivelis

JONAS BUTĖNAS, Baritonas ’ ’
k . K

Mes Be Vilniaus Nenurimsim
Girtuoklio Daina

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Trys Sesutės k
“Valia Valužė”

RALPH V. JUŠKA, Baritonas \ ’ ■
su Orkestros akompan. \

Kai Aš Buvau Jaunas "Y,
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
Žideli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS •
Kariška Polka
Gerk, Gerk Girtuoklėli Polka
Senos Mergos Polka ,

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas \ k 
su Orkestras akompan.

M.

neiBkentęs, 
ir

Grand Rapids “džiodžius” Mr. 
II. D. Fewell, kuris yra, rodos, 
apskričio “slidžia? per penkioli- 
ką metų (kurį gal ir lietuviai 
žino), rekomendavo mums Bite
ley pernakvoti. Tuojau telefo- 
navo į ten esamą kliubą, kad 
mums pagamintų vakarienę ir 
priimtų į nakvynę. Pats Mr. 
H. D. Jewell, yra užveizda ir 
vienas iš savininkų to rezorto. 
Kaip ant rytojaus 16 spalių, jis 
pats ten atvyksta ir kartu su 
mumis važiuoja aprodyti Port
age Point Inn rezortą.

Keturi guminiai ratai su 
greitumu į 65-70 mailių skuba 
kartu su saulėleidžiu j Kūtelę. 
Man patiko toks lietuviškas 
vardas’. Pravažiavus apie 30 su 
virš mailių, jau pastebime 
skirtumą gamtoje. Ne tik mies
telių, bet ir ukių-farmų, jau 
nerandame. Miškai, miškeliai, 
pelkės, lygumos, tai vėl kalne-

Kiti siutai $25 iki $70
Kiti overkautai $30 iki $90

MARŠKINIAI, SKRYBĖLĖS 
KAKLARAIKŠČIAI

“West Side’s Grėateat Clothiers”
Halsted at Roosevelt

Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir 
O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)

Lietuvoj Mados 
Pas Draugą Julių /
Vanagienė Polka I
Lietuviškas Džiazas 4
Mergutę Prigavo 
Eina Pati j Karčiaftią
Karvutė
Doleris
Sharkey Daina
Munšainukas
Reikia Tept, Dalis I 
Reikia Tept, Dalis II
Margarita (A. Vanagaitis) 
Be Nosies (A. Vanagaitis

LIETUVIŲ TAUTIŠKA 
Puiki Porelė Polka 
Šešupės Bangos, Polka
Kalvarijos Polka 
Raudona Kepuraitė Mazurka



pinigautos

——

NAUJIENOS, Chicago, TU. šeštadienis

*

Ko reikia?

r ei-
Patobulintas būdas !ti,lksl! ir aksidcntM- kuriuos

Rogių vajus

bus
*) Kauno kooperatyvas

ne-

Du Karpiai

bai!

Traktoriada

Radiator Apšildymu

Ideal Redflnsh Boileris

i

Tamstų Naujas Radio Daug Geriau

/

RADIO STOREGENERAL
3856 Archer Avenue

J. F. Eudeikis & CoJohn W. Smith
mas .raidina sau su kito gero

GRABORIAI

Telephone Lafayette 0727

—T"

WelL šitoj fry ir prosperiškoj 
kontrei, kur dabar mes visi li- 
vinam, hapinasi laca tokių funi

ir tai dar net 
Tuomet jums 

visi pypels tū
tos priežasties 
beibės grajyte.

žargono supleperiavo 
Jes-Siriukas)

Mes esame autorizuoti 
dileriai

Leiskite mums suteikti jums apskaičia
vimą kainos American Radiator apšildymo 
įrengimo, be jokiu pareigu iš jusu pusės, 
geriausio koki pinigai gali pirkti, nežiū
rint kek moketumėt. Jus nusistebėsite 
kaip pigiai galima tai atlikti su pirmos 

klesos nauja medžiaga.

fy- 
ku- 
kiti 
ku-

Arba vėl. Daleiskime sau,

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

PHILCO 
ATVVATER KENT 
FADA
R. C. A. RADIOLA 
BRUNSWICK 
HOWARD 
STEIKITE

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

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero, Iii.

Telephone Cicero 3791
3201 AUBURN AVĖ. Tel. Boulevard 3201

DETROIT, MICH.
Kad užtikrinti laimėjimą, jus turite balsuoti 

Rinkimų Dieną,
Utarninke, Lapkričio 5 dieną, 

už musų draugą

Išmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalanla 

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

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

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

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

ANT MAY0R0
Teisingas kiekvienai grupei, kiekvienam įsitikinimui, 

kiekvienai rasei.

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

LIETUVIŲ RADIO EXPERTŲ 
INŽINIERIŲ KRAUTUVĖ

'4ii, tai be reikalo nesikrimskit: Juk, išsĮgraibęs iš dėžės, 
mes žinosime ką padaryt.

—Rogių Vajaus Podriiačikas. |

' , Sakmė.
riebus karpiai "Paramoj”*),

24 mėnesiai išmokėjimui

AJAX HEATING CO
5200 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 5751 ar Prospect 5749 
Pašaukite ar ateikite pas mus šiandie.

Socialistai, sandariociai ir ki
ti pažangus žmonės, nors ir gi
riasi progresu, vienok piniginia
me klausime nepadarė jokios 
pažangos. Kada jiems reikia 
pinigų, jie stengiasi užsidirbti, 
tūli kartais pasiskolina. Skola 
žinote, ne rona — neužgys. Sko
lintojas tave kartais išnaudoja, 
o jei laiku negrąžinsi skolos, da 
teisman patrauks. Jei neturėsi 
iš ko atmokėti, jis tave niekins 
ir kiti Žmonės prieš tave kalbės, 
niekas tau ič l>ėdoj nebeskolins. 

šitokis pinigų ėmimo būdas 
yra nusenęs, socialpatnotiškas, 
nacionalistiškas ir mažu fašisti
škas. Bolševikai šitą metodą 
pasmerkia ir šmeiš ir šmeižia 
visus tuos, kas pinigus užsidir
ba arba skolina. Jie pinigus mo
ka gauti taip, kad grąžinti nie
kada nereikės ir niekas negalės 
kalbėti, nei rašyti, kad tu kitų 
žmonių pinigus su valgiai. Daug 
dešimčių tūkstančių dolerių lie
tuviški bolševikai jau yra su
valgę svetimų pinigų ir da daug 
ketina suvalgyti.

Padaužų žvalgyba da nėra už
baigusi tyrinėjimo ir negali pa
skelbti, ar visi bolševikai tiki 
į hold-upus, nors Leninas ir 
skelbė “grab nagrablennoje.” 
Tiesa, ir vienas pats Žymiau
sias lietuviškų bolševikų vadas 
Lietuvoj plėšė monopolkas ir tė
vo kaimyno javus padegė kerš
to tikslu, vienok plėšimas yra 
pavojingas amatas, nes gali kas 
užmušti arba buržuaziška poli
cija suareštuoti. Kur kas sau
gesnis būdas yra iškratyti žmo
gaus kešenius geruoju. Pavyz
džiai rodo, kad galima nukniau
kti Socialistų Sąjungos spaustu
vę be revolverio ir parvežti į 
C.hicago; taipgi pavyko nu
kniaukti virš 10 tūkstančių do
lerių tos pačios Sąjungos.

Tiek to su nukniaukimais, 
hold-upais ir kitkuo. Pats ge- 
riausais būdas yra įsteigti vi
sokių fondų ir kraustyti žmo
nėms kišenius aukų pavydale. 
Patys bolševikai giriasi, kad jie 
šituo budu\umedžioja daugiau 
pinigų negu kas jiems skolintų. 
Mat, Amerikoj pinigų daug, tik 
reikia gudrumo juos paimti. Kas 
neduoda aukų, tą bolševikėliai 
šmeižia, terorizuoja ir per sa
vo gazietas ir žodžiu. Taigi jei 
nori ramiai gyventi ir nebūti 
purvinamas, turi leisti bolševi
kams iškratyti savo kišenius. 
Ttiomet tu gali būti sukčius, 
vagis ir kitokia niekšas — jie
tavęs nekliudys arba da tave iš- ir dar pasiskolinę kelis faif 
garbins. spatus nuo friento Pyterio. Pas-

Padaužų respublikos kum, einant namo jau gerai fy- 
Nedarbo ministeris. pinant, padaro jums dar hold- 
---------------- - ūpą, ir neradę pinigų—jus su-

Pasaka apie trube- bylin,'L — K >* Tokis neliuki tinksas arba ak-
lius ir gut tajemus. sidentas yra labai biad biznis

-----------  jums arba man, bet ne Džimiui, 
(Sulig amerikoniškai-lietuviško | Džiakiui ir Džiovui, kurie tai

gut frientai jūsų bei mano pei- 
dę išvinino ir už tuos pačius 
pinigus dar gerai prisišiatįno.

Ir taip jau yra visuose aiksi- 
dentuose, kad kuomet viena pu
sė krajina, tai kita gerai fyli-j

kad ne garadžininkui, karų 
kompanijai ir ne daktarams ir 
ligoninei. Tie visi pypeliai turi 
laca profito ir todėl gilt taim, 
nes kur yra profito, len randasi 
ii- gut taimo.

Ir taip nuo mažiausio tinkso 
iki didžiausiam aksidentui, vi
suomet yra dvi saidės: vienai 

trubelis, o kitai profitas 
tai m.
kontrėje yra bene tik 
tokis trubelis, kuris 

pusėm būva roten, tai

-tai, iš vienos pusės, padalin
kime kitiems' fondams ir atlik
tas kriukis. Juk musų reika
lai ir dideli, ir platus, ir svar
bus.. Dabar jau tų tavorščių la
kūnų nebepavysime, tai nė 
traktorių nebepirksime.

Kas norėtų savo apieras at
siimti, tam bus daug trubelių— 
verčiau nesibadėriuokite.

—Padaužų Zemstva.mes, per savo misteiką, trube- 
liais vadiname. Tačiaus, saim 
tajim, ryli triu sakant, jie nė
ra joki trubeliai, o tikrai džiau
gsmai arba gut taimai.

Tas mynina, kad kuomet vie
nam iš mumis yra trubelis, ar
ba aksiilentas, tai kitam musų 
frentui arba priešui išeina ant 
raskažiaus arba gut-taimo.

Ot. naprimier, kad ir leidu- 
kės arba bobos su burdingie- 
rium parunijimas, kuri palieka 
visą bunčių beibių ir tuščią sto
ki na arba banką, kur buvusi vi
sa tavo prapertė sukrauta.

Čia jau yra aiškus arba plein 
trubelis tau arba man, bet šiur- 
tink, kad ne tavo bei mano lei- 
dei su burdingierium. No sir! 
Jiem dviem tai šiur-tink/ kad 
yra gut taim, kol praspendys 
tavo arba mano pinigus.

O jeigu tu arba aš gerai už- 
pyksi, norėsi atsiimti divorsą 
ir dar tą, sanavaigoną, burdin
gi erių gerai pafiksint — tai 
šiur-tink, kad ir jūsų lajeris tu
rės dar ekstra gut taim.

Ar tas ne rait? Ai bečjur 
laif, kad tas yra šiur-tink rait!

Dabar kitas tinksas. Duokim 
sau. iš vienos pusės, sakysime, 
mirė jums jūsų pati, beibė, bro-| 
lis sisterka, tėvas ar motina. 
Jums tokis aksidentas jau tik-1 
rai tnibelis — 
roten trubelis! 
atrodo, kad jau 
ri su jumis iš 
kartu, lyg koki 
Bet čia jus turite didelį mistei
ką: iš to aksidento gerai 
liną graborius, garažninkas, 
nigas ir butlegeris ir visi 
tavo ir mano geri f rentai, 
rie atsilanko šermenysna, ir ge-1 a]() nepasakę, pinigų ižde mažai, Jei perdaug almužnų susidary- 
rai gauną free šiatų, o į kapus 
palydėję ir iš ten sugrįžę — 
net prisigeria.

Sy, ką aš jums išekspleini- 
nau? Ai liečiu, kad jus apie 
tuos triksus pirmiau nei nepa- 
tinkinote!

Bet tai dar ne visi juk tru
beliai. Dar laca yra tokių tink- 
sų, kurie ne visiems yra truhe
liais.

Duokim sau, jus nueinat pas 
Džimį arba Džianą paimti vie- 
ną-kitą šiatą. Ten jus siisimy- 
tinat keletą frentų, kūne už- 
fundija po keletą drinksų — pa
kviečia prie staliuko patrajinti 
linkės.

Well, liuke yra fain tinksas 
ir visi ją laikina. Besaids, kož- 
nas iš musų visuomet tinkina
me tik apie savo liukę, o apie 
kitų — mums nei į galvą neat
eina. Tai gi, tą liukę betraji- 
nant, jus praliuzinat visą pėdę

saidei 
ir gut

Šioj 
vienas 
abiem
kuomet pas saliuninką prigeri 
laca ant trosto ir paskui jam 
neužmoki arba nučytini. Tuo
met saliukyperis praliuzina što- 
fą ir pralostina kostumierį, o 
kostumicris pralostina sveikatą 
ir praliuzina trostą. šiaip jau 
ii visa kas vienai pusei būva 
roten, o kitai — okei.

—ooo—
Dabar jus jau visi sau juo

kiatės, nes jums šitie mano 
džiokai pridarė laca l'onių, bet 
man anoi bit iš to ne funė, nes 
aš turėjau sunkiai vorkinti, kol 
šituos tinksus jums suspelinau. 
Todėl aš jums ir sakau: nors 
dar laca butų tokių tinksų, apie 
kuriuos butų daug kas galima 
jums patokinti, b'et bikoz jus 
iš manęs jau funes krečiate, o 
aš jau pradedu bat fylint ir ta- 
jerd esu — tad šiuom kartu 
bus jau inof, dac oi ir gut

Vadinasi, neužilgo bus’ žiema 
sovietskoj Rosijoj, ir traktorius 
reikės į pašiuręs suvilkti, 
soviestkiniai lakūnai jau 
Maskvoj.

Kadangi traktorių vajus
išdegė ii’ kadangi traktoriai da
bar Maskvoj nereikalingi, tai 
mes sumanėme varyti didelį ro
gių vajų, kad tiems lakūnams 
nors vienas roges nupirktume.

Amerikos' buržujai baisiai ap
gavo mūsiškius tavorščius. Tik 
klausykit: kai atlėkė lakūnai, 
tai juos pasigavo buržujai ir 
nusivedė į hotelį, o mes raudo- 
nizmo atstovai jų ir pamatyt 
negavome.

Už tai dabar padarykime ge
rinus : nupirkime roges ir iš
rinkime komitetą, kuris turės 
.tas pačias roges parvilkti į 
Maskva ir ties Smaliniu insti
tutu iškilmingai kam pridera į- 
teikti arba atiduoti. Jei kuris 
iš komiteto narių norės, tai tu
rės progos pasitarnauti revoliu
cijai Staliną kelis blokus par- 
vėžinant.

Vadinasi, broliai raudonukai 
ir juodukai, varykite rogių va
jų ir rinkite komitetą.

Padaužų generolų pastaba. Į 
komitetą nominuokite tiktai 
gerus tkvorščius ir stiprius vy
rus, kurie turėtų sylos roges 
stumti.

Visais kitais vajaus reikalais 
kreipkitės į padaužų kanceleri-

Sušlapo kojos. Reiškia, 
kia ir širdį pašlapint. Reikia ir 
dusią apiplaut. Matai, gali šla- 
tį pagaut. 0 dar, kaip čia pa
sakius, liežuvis sausas ir lupos 
vėpso ir akyse kaž kas negerai. 
Apie pilvą jau ir nekalbu — ji
sai ir pyksta, ir cypia, ir varta- 
liojasi kai blėkas. Vadinasi, tik
rai reikia ir daug reikia, ir dar 
vis reikia.

0 dabar jau visiems aišku, 
kad reikia. Tik klausimas ko 
reikia. Ot čia jums, gerbiamie
ji, ir galvosūkis: įspėkite ko 
reikia.

Spėti gali vyrai ir moterys be 
skirtumo ir be baimės.

Nublokš abudu aut
svarstyklių -

1 Paskum išneš, ir keps, ir ės 
'Viena iš žmogišku baidyklių... t
'Turi kuo džiaugtis! Kad tave!...
j Tylėtum bent prieš savo galą!
Jau savo elgesiu save
J vėlei, ir mane i smalą...
žiūrėk, už lango—kaip žmonių 
(Buvimas musų) žvilgsnius

traukia:
Skubėk nors pirmas, po velnių— 
Svarstyklės paruoštos jau 

laukia!
O aš, kad butų tiek jėgos, 
Tai nors stiklus abu išdaužčiau 
Ir—snukiu drožęs—uodegos 
Galiuką į panoses sprausčiau...
Tegul matytų: vergas jų. 
Aš panieką jiems rodau savo— 
Kad iš laisvųjų vandenų 
Mane jie niekšiškai pagavo...

O jau paskui — teėda sau: 
Mat. Bet mirčiau aš ne vergas .

dvasioj —
Ir nuoširdžiai patarčiau tau 
Nors |garbę savo ginti drąsiai!..”

i Bet kitas karpis dėžėj toj 
Kvatojo — lyg beprotis butų:

Du
Įdėti į stiklinę lango dėžę,
Braukšt! — susiginčiję kalboj, 
"Pamokslą” viens ir kitas rėžė.v
“Tu
Juk

atftu aš laimę ne kovoj 
ei n! Vis tiek, kas man

bebūtų../
tarpu, kaip bepročio to 
vystyta “kilni” idėja,

Tuo
Ton
Derėjo riebius šonus jo
Įėjusi sena pirkėja...
Ir dar nespėjo karpis tas 
lainge parodyti “dailumą,” 
Kai ranką kišdamas kažkas 
Jį iš vandens ištraukė urnai
Toliau ir buvo panašu,
Kaip jo kolega buvo sakęs,
Bet... buvo jau "šiek tiek” vėlu
Nors jis ir daužės kaip 

patrakęs.
"Sek.”

Aš jums stačiai ir drožiu: 
prastas' traktorių biznis ir ga
na. Tik žiūrėkit. Bolševikai 
užsimanė nupirkti porą tuzinų 
traktorių ir atiduoti lakūnams 
iš Maskvos, bet ot tie tamsus 
musų, sakau, darbininkai ne
duoda almužnų ir gana. Iš 
buržujų negi prašysi—dar at
skaitų pareikalaus. O SLA. iž
das tuo tarpu dar ir-gi buržujų 
kontroliuojamas. Beda, tai be
da, ale ne visiems. Orlaivininkai 
jau apleido Čikagą mums nė ją. Priimam visokias almužnas’.

kvailas, Jurgi, po Velnių— 
džiaugtis tik nuo to mums 

tenka, 
stato parodai žmonių

Ir net pačius geriausius renka.
žiūrėk, mūsiškė “Parama” 
Kaip mus labai pamilo, 
Ji įkainuoja mus kaina — 
Penkis litus už kilo!...
Taip vertino aukštai save
Ir džiaugėsi savo būkle karpis;
O kitas pyko: “Kad tave! ”
Tu eitum su tuo "džiaugsmu” 

kartis!
Motiejau molio, ar žinai — 
Kas po parodos musų laukia? 
(Ir jaučia, rodos, kaip žvynai 
Jau smunka, kai peiliu

traukia...), lį

"7Qo Pavasario šiluma 
Kiekviename Kam
baryje tiktai su

šitos storijos mein tikslas y- 
ra tame, kad visiems, lietuviš
kiems džentelmenams ir sosai- 
dės leidėms, išekspleininus to
kius tinksus, apie kuriuos nei 
vienas iš jumis netinkinote ir j kad Džiordžius, gerai fylinda- 
kurių išekspleinint negalima.

Tie visi tinksai yra toki funi, I friento leiduke ir, norėdamas 
kad ir pats jų virožijimas bus nuaktinti smart džentelmenu ir 
labai eudaunas: rašau aš jums pruvint, kad jojo karas yra šiur- 
apie juosius musų visų, smart tink ne džionkas — ima lili-bit 
sitizenų priimta ir regli varto- ir paspydina.
jama, bei juzinama, lietuviškai- Leidukei, žinoma, tas labai 
jamerikoniška kalba arba lenvi- tinka, jinai tą labai laikina na, 
čiu. [ir šiur tink, Džiordžių už tai

Nau,
kventinau su savo busimo spy- 
čiaus subžektu, arba, rait ta
riant, intrudusinau savo stori- 
jos mein startan — mufysiuosi 
atgal, prie tapo.

kuomet aš jumis su- dar pabustina:
—Mai-gat, Džiordžyti, kaip 

tavo karas nnis runija! Džy, 
kaip nais...

Tada Džiordžius stepina ant 
geso, paleidžia karą fui spyd 
ir — džinkt į dičį arba į postą! 
Mai galt, kokis tada big trube- 
lis yra Džiordžiui ir leidukei, ai 
kokis trubelis! Bet šiur tink,

IŠ X. \

Geriausiai ir Mandagiausiai Patarnauja Laidotuvėse

Kada tiktai jus būnate laidotuvėse, kuriose Eudeikis patarnauja, jus 
tuojau galite pamatyti, kodėl tūkstančiai šeimynų Chicagoje ir iš 
apielinkių miestelių pasirenka Eudeikio įstaigą laidotuvėms.

Jus pastebit, kad Eudeikio įstaiga puikiausiai prirengia laidotuves ir 
nuramina gimines ir draugus mirusio asmens.

Mažos graborių įstaigos negali suteikti panašaus patarnavimo, nes 
neturi įsitaisę tokių patogumų, kaip Eudeikio Įstaiga.

Eudeikio Įstaiga turi puikiausią koplyčią, gražius automobilius, di
džiausi pasirinkimą grabų ir patyrusius graborius.

Ir už tą visą geriausį ir mandagiausi patarnavimą laidotuvėse rokuo- 
ja mažiau, negu kur kitur. Ir tas pat patarnavimas yra teikiamas ma
žoms ir didelėms laidotuvėms.

Nežiūrint kaip toli jus gyvenate nuo Eudeikio įstaigos, nuliūdimo va
landoje, mirus jūsų šeimynos nariui, visuomet kreipkitės į Eudeikį, 
čia gausite greitą, gerą ir mandagų patarnavimą.

Didžiojo Ofiso Telefonai: Yards 1741 ir 1742

4605-07 So. Hermitag'e Avė

a
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