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Lašinių Skutimo
Byla Kaune

Lašinių bylos kilimo 
istorija

Rašo Naujienų korespondentas 
Pranės B r o 1 i s

jot, kitas antspaudai sktrtol. 
Bandykit mane skųst, patys kri
minalistų suole atsidursi!.

“Taip lenkiškas von-Kalnas 
apdirbo lietuvišką šposuką ir 
žydišką špetzinskį... Apgavikas 
apgavikus apgavo daug litų į 
dausas išlėkė, tėvynės gynėjus 
be laukų lašinių prisprogino, o 
ūkininkai savo gaidžius
lius su laukais neturi kur dėti.

“Kur liaudis tamsi ir akla, 
ten sukčių gyva pekla!

“Suktas-apsuktžis.“

čia svarbu keletą žodžių pa
aiškinti. Kiaurupė Šešupė;

Bergas, Ūkio
Banko Mariampolės skyriaus

laši

[ Tęs i m a.s]
“Kompanija išsyk griebėsi 

patriotiško darbo; ėmėsi laši
niais maityli tėvynes gynėjus. 
Maitinimo įstaigos reikalauja, 
kad lašiniai per visą pilvą ne
būt plonesni 3 dm., o kur sto
resnį — nemato ir kainos ne
kelia. Išgirdo kompaionnai, kad
Amerika — specialistas laš'- von-Kalnas 
nius presuoti. Iš storų lašinių 
išima brangiausią dali tau- direktorius; špetzinskis — Fre- 
kus ir likučius supresuotus pi-lzinskis spekuliantas, žyde- 
giai parduoda. Į lis; šposukas — Josiukas; Ma-

“Dėka šposuko stiprių pečių riupė — Marijampolė; Rutka 
Storasis Rutkauskas, prie 
rusų buvęs policeiskiu, dabar 
Marijampolės miesto valdyboje 
pasiuntiniu tarnauja. Jie b? 
veik visi dabar kaltinamųjų 
suole Kaune sėdi ir nuo to šuo 
lo lengvai j 
ją klabangę 

Pasklidus 
straipsneliui, 
lokių kalbų 
dorąjį visas
klausinėjo, kaip jis tuos laši- 

gabiiĄ nius skuto. Jis, žmogelis, nie
ko blogo nemanydamas, viešai 
prisipažino, kad jis lašinius 
skuto, kur skuto, kaip skuto

Bomba Italų prekybos 
kameroj Briusely

LONDONAS, lapkr. L—Pra
nešimas iš Briuselio, Belgijoj, 
sako, kad Italų prekybos ka
meroj šiandie ten sprogo bom
ba, kuri tačiau liek padarius 
žalos, kad išmušus du lanpru.

300 žmonių žuvę Gua- 
temalos ugniakalnio 

išsiveržimuose

protekcijos privežė i musų Ie
vyne tiek lašinių, kad vienai 
Mari upei teko 6 vagona i.

“Sulig kondicijų tėvynės gy- 
ma.it in t vieliniais la- 
amerikanckų lašinių 
per jures-mares ne- 
antspaudai, rodanti

GUATEMALOS MIESTAS, 
. lapkr. L Vakar prasidėję 

smarkus Santa Maria ugniakal
nio išsiveržimai nesiliauja, pla
čiai skleisdami pelenus ir de
gančią lavą. Neoficialiai pra
nešimai sako, kad apie 300 žmo
nių žuvę.

Ištisi ūkiai jau sunaikinti ir 
lavos užlieti. Gresia sunaikini
mas arlimesniems miesteliams 
ir kaimams, iš kurių gyvento
jai, baimės pagauti, yra pabė
gę. Susisiekimas tarp Queząl- 
tenango ir netolimo San Felipo 
miestelio nukirstas.

Mussolini nemėgsta
gan patekti į salta- . .. • . 7,I kalbu apie taika
; liaudyje minėtam ‘ ____ w

tuoj pasklido vi- 
ir išvadų. Rutką 
miestas erzino ir

nėjus reik
Ainiais, o 
plaukiant 
nusiplovė 
jų kilmę.

* “— Brolau špetzinski su
šuko kompanionai, — tu agrei- 
se kop! gelbėk!

“špetzinskis paleido darban 
visus savo spekulianto ;
mus, kad amerikanckus lašinius 
aklimatizuoti. Aklin aLizavimo 
darbą padarė pasamdytas buv. Į 
tvarkdarys Buika Storasis. Žino ,'r kam skuto. Žurnalisto šmąl- 

sį ausis nugirdo, akis pamatė 
T... ‘“pošla pisat gubernija”...

antspaudus Visi marijampoliečiai Rutką 
islorąjį erzino ir klausinėjo, kaip 

be!‘jis tuos lašinius skuto.
Nu, skrebai lak skrebai

karašo

Stora-

t gelis 2 tnėnasius danų skie 
puošė prakaitavo ir nuo laši 
nių amerikanckus 
skaptavo, skuto, graužė.

“Viskas, rodos, gerai,
maitinimo įstaiga Amerikos 
kvapą suuodė. Iš bėdos išgel amerikanska lašina! I 
bėti apsiėmė kompanionas von- 'zarobil...
Kalnas. Gerokai įbruko uosty- 1 Vieną kartą Rutkai 
tojams lietuviško kvėpylo “li-Įiam besigiriant, kaip jis tuos
tukija” vadinamo ir ameriko !lašinius skuto, atsirado vienas 
niškas kvapas prapuolė — la- juokdarys, kuris įžeidžiančiai 
šiniai pasidarė visai lietuviški. Pasakė: Na, skrebai lak skre-

“Alytišky vietiniai kvapai pa-h>al, bet turbūt bijai, kad nie- 
vėlavo ir amerikoniškas kvapas i<as nežinotų.
nuskrido į sostinę. Prisėjo lie- [ — q ne pjnįgUS mokė 
tuviškų kvepalų daugiau išnik ! j() (ai aš skutan 
vot. Ir po tardymų, bandymų, į už<|irL*an.
uostymų, ragavimų lašiniai bu-l 
vo pripažinti gerai aklimatizuo 
tais (lietuviški)^ Bėda praslin
ko ir lašiniai į tėvynės gynė
jų pilvus nors neslidžiai. 1 
visgi sulindo.

“Nudžiugę kompanionai try- . 
nė delnus — bus litų. Lašiniai 
Lanko vardu buvo parkeliavę 
ir per tai visas pelnas suvažia
vo į von-Kalno kišenę. Špetzin
skis su šposuku, daugiausia dėl 
lašinių prakaitavę, iš 
riaus von-Kalno gavo po

ir keliolika

Buikai raš- 
pasirašyti. 

Rutka pasirašė. Raščiuko žod-

Pilietis perskaitė 
cinką . ir paprašė

bet žiai šiaip skambėjo:
‘ *L A'IŠ KAS R EI >A KCIJAI. 
“Gerbiamoji Redakcija!

bankie- 
dide

nori 
ban

Pasaulis, iš tikrųjų, 
norįs nusiginkluoti, 
lu diktatorius

visai ne
sako Ita-

ROMA, lapkr. L — Vakar 
per vienuolikos metų karo pa
liaubų sukaktuves diktatorius 
Mussolini, kalbėdamas karo ve
teranams, pasakė, kad šiandie 
pasaidis labai daug, dagi per 
daug, kalbąs apie taiką. Itali
ja neturinti leistis tokiomis kal
bomis prigaunama. Tiesa esan
ti ta, kad iš tikrųjų niekas ne-! 
norįs nusiginkluoti, o todėl ita 
lai turį visados auklėti savo, 
širdyse pergalės kultą. Išturi-1 
ja esanti pakankamai pamo-i 
kius, kad kiekvieną rimtą kri-, 
zį tik ginklai ir karas išspren-' 
džiąs.

“— Ko judu iš manęs 
te? Aš padariau paprastą 
kinę operaciją, o judu sukty
bės darbą darėta ir valstybę 
į pražūtį varčia. Viens savo ark
liais į skiepus vežėt ir kavo-

O R Hč
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu ir kiek šilčiau; 
vidutiniai 
vėjai.

Vakar 
tarp 34°

Šiandie
džiasi 4:41. 
7:17 vakaro.

ir lengvi mainąsis

temperatūra įvairavo 
ir 43° F.

saulė teka 6:27; lei- 
Mėnuo leidžiasi

Du žmonės prigėrė, nu 
kritę su autu į upę

BRISTO!., Pa., lapkr. 1. — 
I)ela\vare upėj prigėrė Wm. 
Nioe, 40, ir Elmer Wandercr, 
26$ abudu iš Philadelphijos, 
automobiliui 
to į viinikuiĮ

nukritus nuo 
ir paskendus.

jų

Rusų ūkininkai už 
vertė Maskvą ir Le 
ningrada bulvėmis 

t.

Praloto K. Olšausko Byla
T

Su sutana ar be sutanos

' [Pacific and Atlantic Photo]

Walter F. Amesburg, laivo 
“Marąuette” kapitonas, kuris 
su savo laivu užgavo Michiga- 
no ežere ir paskandino garlaivį 
“Senator” su septyniais žmonė
mis. 11 • ‘

Fašistai siekia paso
dinti karalių Vengrų 

sostan

MASKVA, lapkr. 4, — So
netų valdžia, kuri veisle ver
ba ūkininkus atiduoti jai sa- 
zo grūdus, sviestą ir kilus ūkio 
iroduktus miesto gyventojams 

Į naitirTli, buvo įsakius ūkinin
kams savo bulves laikyti na
mie, kol miestiečiai jų parei
kalaus. To nežiūrint, Maskvi 
ir Leningradas dabar tapo pa
skandinti bulvėse: tiek jų pri 
gabenta, kad visi maskviečia 
ir leningradiečiai phišia prakai 
tuoju, vilkdami maišus išf va 
gonų į įvairių įvairiausius 
dėlius, ir apsidirbti negali.

Maskvoj mobilizuota 100 
stančių jaunų komunistų 
vėms kraustyti, be tuo kas
na trys pamainos darbininkų 
julves doroja, ir vis tik yy- 
iausybė dejuoja, kad geležin- 
eiio stoty yra dar neiškrauti 
5,000 vagonų bulvių. Vargas 
r su viela bulvėmis supilti. De’ 
3 gyventojai raginami juo dau 
iau bulvių pirktis savo san- 

’ėliams, o kilos bulvės pilamos 
visur — rekvizuotuose namuo 
e, fabrikuose, cerkvėse, bažny- 
iose, sinagogose, etc.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, lapk 
4. — Praneša, kad kap. Julei 
Gamboes, karo ministeris ii 
vengrų fašistų vadas, plaiuio 
ąs Vengrijos sostan pasodint' 

didkunigaikšlį Albrechtą. Vie
nintelis rimtas konkurentas j | * 
sostą yra didkunigaikštis Otto 
buvusio [Austrų-Vengrų] cieso 
cinus Karolio sunusu

Kap. Gamboes Įsispraudė ga 
lingon pozicijon Vengrijos ka 
binete, nežiūrint, kad jis yra 
oolitinis premjero Bethleno pa

Kiek yra Jungtinėse 
Valstybėse multimi- 

lionieriu
WASHINGT()NAS, lapkr. 1 

Valstybės mokesnių biuro’ 
! pranešimu, Jungtinėse Valsty-i 
! bėse yra 11 asmenų, kurie gry- 
Inų pajamų per metus turi dau
giau kaip 5 milionus dolerių, 

(ir 290 asmenų, kurių
LONDONAS, lapkr. 4. Ka- pajamos per metus siekia dau-1 

nados transporto kompanija ve- giau kaip 1 milioną dolerių, 
da pertrakcijas su Anglijos; 
Imperial Ainvays 1

Idel įsteigimo orlaivių linijos; 
' tarp Anglijos ir Kanados. Mil- 
Į žiniški orlaiviai, varomi šešių, 
Rolls-Royce inžinu su 6,000 j 
arklių jėgos ir galintieji gaben
ti 50 pasažierių, keliautų oru 
per Škotiją, Islandiją ir Gren
landiją.

Planuoja steigti oro 
niją tarp Anglijos 

ir Kanados

san

tuk- 
bul 
die-

Vokiečių komunistų 
. fašistų pramogos 

kautynėmis

kūlyne ir įvairiuose kituose 
/okietijos miestuose vakar įvy- 
:o peštynių ir riaušių tarp ko-- 
nunistų ir nacionalistų. Saar- 
brueckene riaušėse tarp “plie- 
trašalmių” ir komunistų du as- 
nens buvo užmušti ir apie dvi- 
lešiml kilų sužaloti.

Berlyne kautynėse tarp ko- 
gl*yrnos ' munislų ir hitlerininkų [fašis

tų] apie keturiasdešimt asme
nį buvo sužaloti, iki policijai 
^avyko besikaujančius išsklai-..V. . . pitvynu Ui DiRaujttiiviUB lonnicu

kompanija • Vokiečiai balSUOja UZ lyti, šešiasdešimt fašistų ir dvi 
referendumą Youngo dešimt komunistų buvo areš 

planu Ituoti.

BERLYNAS, lapkr. 1. Vo
kiečių nacionalistams fašistams; 
vis dėl to pavyko surinkti rei
kiamus 4 

i balsų,

W. G. LeC, geležinkelie-l reparacijų planas butų paves-

Kauno žydaitė — Mek
sikos gražumo karalaitė

čių vadas, mirė

pusiame feljetone šmugel-spe- 
kulianlai, tarp kitko paminėta, 
kad amerikoniškų lašinių akli- 
matizavimo darbą padarė pa
samdytas buv. tvarkdarys Rut
ka Storasis. Kadangi ten beveik 
figūruoja mano pavardė, tai aš 
turiu garbės paaiškinti, kad iš
tikiu j ų aš pasamdytas skutau 
antspaudas nuo amerikoniškų 
lašinių, kaipo būdamas tuomet
be tarnystės ir už tam tikrą at-iTrainmen 
lyginimą; jokiu tvarkdariu ta
da nebuvau, nes iš policijos 
buvau paliuosuotas; be to kar
tu su manim prie tų antspaudų 
skutimo dirbo Ūkio Banko Di
rektoriaus p. Bergo sargas Juo
zas Ruškys su sunais; gi tuos 
lašinius pristatė p. Josiukas su 
savo tarnais. Taipgi dar sku
tau antspaudas nuo amerikoniš
kų Ihšinių Intendantūroj — In
tendantui ponui Deltuvai.
“Su pagarba J. Rutkauskas,

(Bus daugiau)

su viršum milionus 
vadinas 10 nuoš. visų 

krašto balsuotojų, kad Youngo

CORBIN, Ky. — Vienų 
mų gaisre čia sudegė du 
kai, 8 ir 9 metų amžiaus.

na- 
vai-

CLEVELAND, Ohio, lapkr. 
4. Lakewoode mirė William 
G. Lee, Brotherhood Raihvay 

sekretorius-iždinin-
kas, pirmiau ilgus metus bu
vęs tos organizacijos pirminin
ku. Jis buvo 68 metų amžiaus.

STUDENTAS NUSIŽUDĖ

tas visuotiniam krašto piliečių 
balsavimui.

Kadangi dabartinė koalicijos 
valdžia turi daugumą reichsta- 

tai šis pasiūlymas, be a be
bus tuojau atmestas.

?e, 
j jo,

Garnio šposai
Moteriškė iš karto pagimdė 

šešis vaikus

Kadangi pralotas Olšauskas 
laisvas būdamas sutanos nevil- 
kėdavo, tai ir stodamas teisman 
nežinojęs, kaip pasielgti. Klau
sęsis savo gynėją Tumėną. Pra
lotu! Olšauskui su sutana eiti 
teisman pataręs p. Tumėnas. 
Bet jei bučiau žinojęs, sakęs 
savo apgynimo kalboj p. Tumė
nas, — kad sutana teisme taip 
dažnai bus minima ir naudoja
ma praloto Olšausko charakte- reikią pralotą Olšauską iš kalė- 
ristikai, tai bučiau liepęs teisia
majam stoti teisman be suta- valandos iškentėjęs visą praga-

lotas Olšauskas klausęs ją, ar 
jo neieškanti policija.

Kalbėdamas dėl nužudymo 
motyvų, p. Tumėnas ligą minė
jęs su Ustjanauskienes vardu. 
Apie tai p. Tumėnas klausęs ir 
pralotą Olšauską.

Atseit, galėję būti ir seksua
linių nusižudymo motyvų, ką 
prokuroras neigiąs. Del apiplė
šimo, tai nužudytojas galėjęs 
nespėt apiplėšti.

Baigdamas savo kalbą p. Tu
mėnas pasakęs, kad vis tiek

jimo paleisti, nes jis ligi šios

nes. ra, kuris prieš jį buvęs sukel
tas.

Civilini ieškinį p. TumėnasPaskui p. Tumėnas sakąs, 
kad liudininkai teisme per daug , . i i i i - atmesti neprašęs,ant praloto Olšausko prišnekę- ,, ‘IĮ. X. turinti būti kaltinamo- 

‘! jo gynėjo prof. Leono kalba.
Bylos galo ir sprendimo, ku- 

! rio išklausyti galės ateiti visi, 
taip gavę bilietus, laukiama ryt.

Apie valstybės gynėjo kalbą

“Liet. Aidas” vakar dienos 
lg numery, straipsny “Valstybės 

aną metą kai buvę stei-' .Tynė jas ir civilis ieškovas kate-

toli nuo bylos atitolusių laiko, ii 
prasmes’ atžvilgiu.

Grynos sielos žmonės 
aeturį daryti.

De! kan. Genio Tumėnas sa
kas, kad tai senai žinomas kuV 7 
ligų skundikas. Kanauninl 
Genys 
pama Lietuvos vyskupijos, pa- .^oriškai kaltina pral. Olšauską“, 
)ai apskundęs viskis Lietuvos taip rašo: 
kunigus. Kan. Genys nusiuntęs)kunigus. Kan. Genys nusiuntęs) Valstybės gynėjo p. Bylos 
Romon didžiausią lotyniškai pį-j kalboje, sako, pirmiausia buvęs 
’ašytą memorandumą—skundą. . kom batuotas

Senu papratimu eidamas, kn.! &<n bylos ypatingas svarbumus.
Genys ir pralotą Olšauską sku.i- j
ižiąs.

Ta liga kam Genys užkrėtęs kas, mokslininkas,
ir praloto Olšausko brolio žmo- ar karžygis suteikiąs garbės ir 
na Nataliją

Vienuolė Kazimiera esanti j ir savo valstybei.
užuomarša ir negalima esą jai aukštai iškilęs ir didelės pagar- 
tikėti, kai ji sakanti, kad pra- (Tąsa ant 4-to pusi.)

kiekvier.as taurus, aukš
tai iškilęs žmogus dvasinin- 

menininkas

;avo visuomenei, ir savo tautai
Lygiai taip

NAUJIENŲ” ir 
Majestic Radio

Lietuvių Valanda
iš Radio WLS Stoties

345 metrų—870 kilocycles

ŠIANDIE

Associated Press praneša, 
kad p4e Berta Germanai te, 18 
metų amžiaus Kauno žydaitė, 
kuri prieš metus laiko atvyko 
į Meksikos miestą pas anks
čiau į ten atvykusius savo le
vus, įvykusiame dabar Meksi
kos Mieste gražiųjų merginų 
kenteste buvo pripažinta gra
žiausia ir laimėjo gražumo ka
ralaitės titulą.

Tekstilės įmonės darbi 
ninkai sustreikavo

S ICOLUMBIA, Mo., lapkr. i. MALMESBURY, Pietų Afrikos; OHARLOTTE, N. C., lapkr.
Savo kambary lado čia nu- ;£.jjunga, lapkr. 4. — šiandie bį, — Komunistine National Tex- 

sucvusi Missoun universiteto j čia viena bajla jauna moteriš-1 Hie Workers unija iššaukė į

lapkr. 1 MALMESBURY, Pietų Afrikos<

studentą Williamą Rogersą iš|kg karto pagimdė šešis v,ai-1 streiką Leakesville Wbolen įmo
Trentono, 23 metų amžiaus.! 
Paliktame laiškely jis prašo tik, 
kad jo nedidelės skolos butų

i atlygintos, į
KAUNAS. — Ministerių ka

binetas paskyrė kanauninkui

kus, kurių trys tuojau mirė.
Pagimdė iš karto 4 vaikus
BĘAUMONT,

j 4. — Vietos gyventoja Mrs. 
Philip Perrisome, 33 metų am
žiaus, jau turėjus penketą vai-

nes darbininkus dėl to, kad 
samdytojai pašalino iš darbo 
unijos komiteto narius, reika-

Texas, Japkr. lavusius, kad kiekvienoj trijų 
pamainų butų darbininkams 
duotas tam tikras laikas pa
valgyti.

kunigui lumui 15 kategorijos šiandie dar pagimdė ketu- Leakesville įmonėj, kuri yra 6 hlimn Ižu o I 'T'o. _ - _ . _ *. •»valdininkų atlyginimo. Tai yra 
800 litų kas mėnesį.

ris, visus sūnūs. Naujagimiai 
visi sveiki.

mylias nuo Charlotte, papras
tai dirba 162 darbininkai.

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

(Central Standard Time)

<

PROGRAMAS
1. BIRUTĖS CHORAS

(a) Op, Op, Kas ten Nemunėli ..........
(b) Karvelėli ...............  ........................

2. ORCHESTRA — Maršas
3. JONAS ROMANAUSKAS — Tenoras

(a) Nuliudimo Valanda .................................. ŽILEVIČIUS
(b) Mano Gimtine .................................. KAČANAUSKAS

4. ORCHESTRA — šokių Muzika
5. ONA BIEŽIS — Soprano

(a) Dukružėle .....................................
(b) Aria iš operos “Birutė” .............

6. ORCHESTRA — Šokių Muzika
7. JUOZAS OLŠAUSKAS — Baritonas 

Dvi liaudies dainos, su Kanklėmis
8. Duetas — ONA BIEŽIS ir J. ROMANAUSKAS

(a) Nesegk Sau Rožės ..............  NAUJALIS
(b) Duetas iš Op. Kaminafcrėtifr PETRAUSKAS

9. ORCHESTRA — Šokių Mujika
10. BIRUTĖS CHORAS

....... GRUODIS
SASNAUSKAS

... SARPALIUS 
PETRAUSKAS



Grožybes Michigane
NAUJIENOS, CHcaao, H .
------ -------------------------- ------- ............. ...........

o kiti, 
pievos. 
Ldetu- 
jieško

Rašo A. V^nagiaitis
darytų pelningą biznį. Ir pa
tiems butų kur vasaroti ir pini
go pasidarytų daugiau negu su 
real estate, ar “morgičiu.” Bet...

Tiek to. Išsikratę smiltis iš 
batų, vėl mes pas viešbutį. Tro
besius apžiūrėjom, bet vidun 
vis negalim įeiti. Susėdom au- 
tomobilin ir važiuojam golfo ap
žiūrėti. Gal apie mailę važia
vus, štai ir golflinksas. Atro
do apleistas, bet gerai įrengtas. 
Puikus “green’s.” “Bolei” yra 
vietų lakioti net po 500 su virš 
jardų. “Gireens” visos išlanks
tytos ir minkštos kaip kilimas. 
Net seilė varva, kaip norisi loš
ti...

Apžiūrėję golflinksą, vėl gry- 
žome į viešbutį), bet raktų dar 
nebuvo. Važiuojam į Onekamą 
raktų j ieškoti. Tik mums įva
žiavus, parvažiuoja “rakčius” iš 
medžioklės. Tokia mada. Vos 
atsidarė sezonas, tuojau kas gy
vas už šautuvo — medžioti. Ne- 
siteiravom ką pasišovė, bet 
stvėrę raktus važiavome atgal, 

■ nes jau buvo po dvyliktos, o no
rėjom pasiekti vakare Tabor 
Farmą, kuri atstume nuo čia 
randasi už 235 mailių. Na, o 
nuo Chicagp, bus virš 300 mai
lių.

Apžiūrėję viešbutį, susipažinę^ 
su “buržuaziškais” įtaisymais, 
skubinomės namų linkui.

Ar verta buržuazėti”? Tas 
klausymas yra toks popularus, 
kad pro jį praeiti negalima. Tai
gi imkime kad ir tokias “vaka
cijas.” Jas pagimdė “buržuazi
ja,” bet nuo jų, šiam moderniš
kam amžiui nei vienas neatsi- 

Ateina vasaros laikas,

(Tęsinys)
Be jokių ceremonijų, pakrik- 

štinau tą kauburą Birute. Ne
reikėjo nei kun. Tumo-Vaižgan
to, kuris Lietuvoje specialistas 
tokiems krikštams. Nuriedėję 
pakalnėn ir paėjėję kelesde- 
šimts žingsnių, vėl užkopėm ant 
antro kauburo. Tas buvo dides
nis ir jį pakrikštinau Kęstučio 
kalnu. Nuo tų kalnų reginiai 
puikus. I katrą pusę nežiūrėsi 
— vanduo. Ypač gražus rude
nio metu Portage ežeras, kurio 
krantai kalnuoti ir papuošti 
įvairioms spalvoms. Portage 
ežeras “beveik” didesnis už 
Daugų ežerą Lietuvoje.

Pavargę, gryžome prie rezor- 
to. “Raktų” vis nebuvo. Tiek 
to. Lipam, sako Džodžius dar 
pamatyti gražiosios vietos. Mr. 
Jevvell, senis apie 60 su virš me
tų, bet stiprių kojų. Jis nebo
ja “šiušės” smilčių prisemti. 
Mano stabikauliai lyg privargo, 
bet visvien lipau įkibęs į krū
mokšlius. Kalnas nachališkai 
status ir tik dėka smiltynui, ga-l 
Įima ant jo užkopti.

Pirmas “stop” buvo papėdė 
nuo Michigan ežero. Gana auk
štai. Gal 100 su virš pėdų. Ant
roji pėdė apie 50 pėdų nuo pir
mosios. Toliau jau nenorim lip
ti, bet Džiodžius nepaleidžia, 
žiūrim jau jis kaip zuikys dai
rosi ant viršūnės.

Su “puškavymais” ir aš už
kopiau. Bačiunas nepavargo, 
nes jo “futbolas” liko Battie 
Creek, bet mudviem su Bačiu- 
niene buvo lyg ir sunkoku. Jai 
kliudė aukštos batų kulnys.

trečiasis kalnas, priminė man SakOt
Gedimino kalną Vilniuje ir jį'žiūrėk ir važiuoja tiek advoka- 
be jokių ceremonijų pakrikšti- tas, daktaras, bankininkas, biz
nai! Gedimino kalnu. Reginys nierius, proletaras, artistas ir 
nuo to kalno paliks mano am- vjsį kiti, kurie gyvena mieste, 
žinoj atminty. Padūmojęs, pa- Musų lietuviai, tankiausiai va- 
svajojęs, slegiamas mintimi, Ii- žiuoja pailsėti ir važiuoja ten, 
pati stačia galva žemyn. Drau- kur gali “kaimiškai” vakacijas 
gai jau buvo pakalnėj,, kol aš praleisti. Tas “kaimiškumas,” 
nusirangiau pačiuožomis. Na, tai nėra koks nors blogas reiš- 
ir kas, rodos mums, lietuviams kinys, ar nekulturiškumas, bet 
įsigyti tokia šlaunį vieta. O tai'grynai idealingas tautiškumas, 
menkas dalykas: susidėtų keli 
musų “milionieriai” ir “nusa- tę prie tos 
vintų” tą gamtos grožio vieto- nei kiek neturime noro būti su- 
vę. įsigytų puikų rezortą, kur varžytais miesto papročiais. Va- 
______ ________________________ . žiuojama mes ten kur basi ga

lime pabėginėti, kur menku ap-

Motinos Dabar Su- rSdu llI»idengę išeiname pagry-
v* - «t j bauti, pažuvauti, pabūti primi-
žino vertę iviag tyviam gyvenime be jokių pre-

FlPSill tenzijų užsivilkti išeiginį rūbą
_ 'einant prie stalo ir t.t. ir t.t. 

__________  Kadangi jis tiek Tas viskas neparodo musų “ne
daug pagelbsti iš-1 kulturiškumą,” anaiptol, nes 
laikymui kūdikių mes mokame pasirėdyti ir elg- 
ir vaikų sveikais tis padoriai draugijoj, bet to- 
ir linksmais, kiek- kios “vakacijos” teikia mums 
viena motina turi malonius atsiminimus iš tėvy- 
žinoti apie Phillips.n6s Vietuvos «yvcnimo laikM- 

Milk of Magnesia.___________ i Amerikiečh.i tas atrodo lyg ir
šis nekenksmingas, beveik be . ž?.'Vn ’ bct ,1ni"ms ''etuviams 

. . .. isdidinga. . 1 uomi apsireiškiaskonio, preparatas yra veiks- ,. v , mumyse meile prie savo gimtoming.aus.as pasal.n.me pas ku- krai)to> mei]g prie Lietuvos Ko_ 
d.k.us ir vaikus tų simptomų, p^įįjų, gr pažiūrų nebūtų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs- jis jaučinsi "vakaeijų” laiku iie- 
tantis maistas mažulyčiuose jų įuvįu jr didžiuojasi smagiai “va- 
viduriuose, kaip kvapo atsida- Nacijas” praleidęs. Lietuvis ne- 
vimas rūgštimi, tankus vėmi- mvii rezortų, nemyli viešbučių, 
mas, karščiavimas, diegliai. jįs važiuoja pas savus po 
Kaip švelnus liuosuotojas jis tu visk u stogu” ir jaučiasi sve- 
veikia švelniai, bet tikrai, kad čiu. Toks “svečiavymosi’ 
atidaryti mažulėlių vidurius lai- gimdo lietuviškų rezortų, 
ke konstipacijos, šalčių, kudi- amerikiečių tarpe. Mes nenori- 
kių ligų. me biznį daryti iš “vakaeijų.”

šaukštelis Phillips Milk of' Ten, prie kurių važiuojama “va- 
Magnesia atlieka darbą pusės kacijas” praleisti, užmokama už 
paintės kalkių vandens neutra- V^M! ii‘ tiek. Viskas ant drau- 
lizavime karvės pieno kūdikio aiškumo pamato paremta, 
maitinimui ir neprileidžia su- t ^as su m^sų augančia 
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus.
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 117 Hudson 
St., New York, N. Y. ' ' '

1 ūkdami žiūrėkite, kad gau- gepDjos, kuri įves “savo madą” 
tumėt tikrą Phillips Milk of į lietuviškąjį gyvenimą. Prie to 
Magnesia. Daktarai jį priraši- einama sparčiai. Susidarys dve- 
nėja per virš 50 metų. jopi lietuviai: vieni lietuviškai

“Milk of Magnesia” buvo J. | -njsiško-lenkiškos kultūros, kiti 
V. registruotas prekybos ženk- amerikoniškos. Pastarieji, nėra 
las Chas. H. Phillips Chemical abejonės, užims vadovąujančią- 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. ją rolę. Todėl ir “vakacijas” 
Phillips nuo 187$ m. vieni praleis rezortuose kur y-

Mes užaugę kaimuose, pripra- 
“laisvės” apsėjime,

lie-

ne- 
kaip

Kas kita su musų augančia 
j karta. Musų jaunimas šalinasi 
nuo tokių “vakaeijų.” Jiems ma
loniau amerikonų rezor tuose 
praleisti diena—kita, nors ir 

I branginu, bet jie jaučiasi “ame- 
riokniškai.”—

Už metų kitų susilauksime 
amerikoniškai-lietuviškos inteli-

.... t 
ra golfas, tennis, šokių sale, cot- 
tages, maudyklas ir 1.1., 
kur lietuviški dirvonai, 
miškai, ežerai, upeliai...
vis mėgsta gamtą. Jis
vienumos jos prieglobsty! kal
basi su ja, dainuoja jai, svajo
ja su ja, krykštauja, juokauja, 
pasakas seka, raudas rauda ir 
vis tai gamtai — motinėlei. Pa
skaitykite pasakas, padainuoki
te dainas, tai jus rasite jose tik-* 
rą lietuvio būdą. Ir čia, gyvena 
damas svečioj šaly, jis negali 
užsikrėsti tuo šaltu, teknišku 
amerikoniškumu, kuris jo sielai 
yra svetimas. Kas kita musų 
jaunoji karta. Ji iš mažumens 
išauga su miesto mūrais, gatvė
mis, “muviais,” teatrais, dane- 
ing hall, beisbolu, futbolu ir 
kitoms miesto kultūros įmo
nėms.

Gi Lietuvos lietuvis išaugęs 
su artojais, su paukšteliais cii.il- 
balčiais, sU šienpjovėliais, grė
bėjėlėms, jis glostė ėriuką, te- 
liuką, paršiuką, veršiuką, jojo 
ant bėro žirgo, naktigonin ėjo, 
miškuos grybavo, upėse, eže
ruose žuvavo, tai jam ir čia tas 
malonu pergyventi — atsiminti. 
Kaimas kultūros neturėjo, o 
miestai miesteliai skleidė lenkiš
ką, arba rusišką kultūrą. Inte
ligentija kuri čia atvyko, buvo 
rusiškos arba (lenkiškos orienta
cijos. Nekurie inteligentai ir 
po šiai cjienai garbina tik rusų, 
arba lenkų kultūrą. Todėl nė
ra stebėtina, kad ir nekurie dar
bo žmonės ir po šiai dienai ru
siškos orientacijos. Kurie iš
augę miestuose, miesteliuose, 
tie ‘polckumą” garbina "poniš
kus” papročius įsivogdami. Ir 
negalima kaltinti tų lietuvių, 
nes jie nežinojo nieko apie Lie
tuvą. Tik po 1918 metų, kada 
Lietuva gavo nepriklausomybę, 
tai dauguma amerikiečių lietu
vių virto tikrais lietuviais tėvy
nainiais ir tautiniai bei valstybi
niai susipratusiais patriotais.

Gal būt klaidą, darome, norė
dami sulietuvinti musų jauni
mą lietuviška kultūra (kurios 
mes čia neturime). Geriau rei
kėtų jiems duoti laisvas’ ran- Karmoj, 
---- ------------------------------------------------

Antradienis, lapkr. 5, 1929. —j

(mažos žuvytės) akis iškapojęs, 
rengiausi kartu su p. Bačiūnais 
vykti Chicagoi), “Margučio” rei
kalus tvarkyti. Kaip tik pasi
taikė jįa audringa diena, kada 
siautė šiaurės audra ir kuone 
ęhįcaga nugramzdino. Važiuo
jant keliu, musų automobilį prie 
užsukimu, vos į grabę nenupus- 
davo. Tikrai žiauri diena buvo.

Chicagoje viskas tvarkoj. Už
ėjus rudeniui, visi skuba, dar-' 
buojasi kad užtektų juodos duo
nutės žiemai. O jos yra “plen- 
ty”....

Dėkingas esu p. Bačiūnams

j. 7 ............

kas, lai jie patįs lietuvinasi. Jie 
turi vadų, turi garsenybių. 
Toks boksininkas Jąck Šhar- 
key, golfe atsižymėjęs Goodman 
(rodos Gudinąs), .plaukikė p-lė 
A. Osipavičititė ir 0ąUgelįs ki
tų, gaji , dąųg padėti jaunosios 
lietuvių kartos organizavime.

Važiuojant visokios mintys 
landžioja po vaizduotės audito
riją. Kartais jos įdomios, kar
tais ne. Kaip ten nebuvę, o aš 
atsikratęs tų “gastrolerkų”, už
dainuoju “Kelias — vieškelis 
mus’\... 

• t •

Ludington ir namie.
Iš Scottville (Skaudvilės) pa

sukome į vakarus. 8 mailios į 
Ludington . Bačiunas pasakojo, 
kad seniau kada, čionai atva
žiuodavo chicagietčių lietuvių 
pasimaudyti. Iš Ludington, pa- 
siuntėm p. B. K. Balučiui tele
gramą į Washingtoną, sveikin
dami jo metines sukaktuves 
Amerikoje, kaipo atstovo.

Važiuojam kaip įmanydami, 
kad tik greičiau pasiekus Mus- 
kegon, Grand Haven, Holland, 
Saugatuck, South Haven, o iš 
ten pro “Paw Paw Lake”, per 
Coloma, Millbury, Sodus — į 
Tabor Farmą.

Tas vingiuotas kelias buvo iš
važinėtas iki aštuntai vai. va
karo. Tą dieną pabarėm 340 
mailių. l)ą.ug mailių, bet dar 
daugiau reginių teko matyti.

Vis-gr įdomi, graži ir turtin
ga Atnętikos šalis. Ne tik 
skersai, bet ir išilgai. Tie, ku
rie turite automobilius, neeku- 
pėkite pavažinėti, Kas iš to, 
jeigu jus antros tėvynęs jiepa- 
žystate f Dirbate, vargstate, 
rūpinatės tik materialiu buviu, 
o savo sielą, vaizduotę, visai už 
mirštate. Bet antra vertus, lie
tuvio toks būdas. Jis nepratęs 
“turistauti.” Nuvažiuoti 1000 
mailių automobiliu, jam atrodo 
“galas svieto.” Nereikia bijoti 

šiais laikais turistams 
patogumai visoj Ameri- 
Pragyvenimas ir-gi pigus.

Chicagoje
Pabuvęs kelias dienas Tabor 

daugeliui “aukšlių”

Žiūrėk Liežuvio Del 
Ligos Ženklu

Jūsų liežuvis yra niekas daugiau, 
kaip viršutinis galas jūsų pilvo ir 
žarnų. Jis yra pirmas dalykas, j 
kurį jūsų daktaras žiuri. Jis iš pir
mo žvilgsnio pasako padėti jūsų 
virškinamosios sistemos — o gydy
tojai sako, kad 90 nuoš. visų , ligų 
prasideda pilvo ir vidurių pajrimu.
f Baltas arba gelsvai

padengtas jūsų liežu-
3 V v^s yra ^en^’as» kad

»v-jusų viduriai yra pa- 
llnv-jMMfy irę- Jis pasako jums

kodėl jus tuojaus pa- 
Lookatyour vargstate; kodėl jus
TONGVE tunte skausmą vidu-

morning! riuose, gasus ar rūg
štis pilve, retkartinius svaigulius.

Ir tai yra ženklas, kad jus esate 
reikalingi Tanlac. Tai yra seni pa
tikimi vaistai, kurie pagelbėjo tūk
stančiams sveikatoj pairusiu žmo 
nių. Pamatyk, kaip pirma bonka 
jums pagelbės.

Tanlac neturi mineralinių vaistų; 
jis padarytas iš žievių, žolių ir šak
nų — pačios gamtos vaistų sergan
tiems. Gaukit bonką iš savo aptie- 
kinipko šiandie. Pinigai bus sugrą
žinti, jei jie nepagelbės jums.

už gražias “vakacijas.” 1 
nau kaip namie. Niekados ne

Gyvo- pamiršiu gražaus Michigano. — 
(Pabaiga)

Nebūk vienas iš milionų 
kentėti skausmus šįmet!

Nusipirkite PAIN-EXPELLERIO su Inkaro vaisbažen
kliu tuojaus, šiandien, artimiausioj vaistinėj. Tai yra 
labai gydantis ir palengvinantis skausmus Linimentas, 
naudojamas nuo 1867 metų. Greitai prašalina skausmus 
Reumatizmo, Neuraičio, Neuralgijos, Skaudamo Danties, 
Mėšlungio ar Galvos Skaudėjimo. Išima skaudėjimų ir 

sustingimų iš muskulų ir sųnarių. 
------------------

Kam kentėti metai iš metų nuo
latinius skausmus nuo neuraičio, 
neuralgijos ir t. t., kuomet dviejų 
minutų išsitrynimas su Pain-Ex- 
pclleriu su Inkaro vaisbaženkliu 
urnai sustabdo visus gėlimus ir 
padaro jus sustiprintu, energingu, 
kad jaučiatės vėl normaliu ir svei
ku kokiu pirm to buvote.

Ar galite reikalauti geresnės re
komendacijos kaip tas faktas, kad

ženkliu yra rinkoje jau suvirs 60 
metų ir galite užtikti jį praktiškai 
kiekvienoje pasaulio valstybėje! 
Tai turi būti tam priežastis.

Šis puikus Linimentas įsisunkia 
per odos skylutes, suteikia ūmų 
palengvinimą skausmų apimtoms 
kūno dalims, prašalina kraujo su- 
kepimą ir atstato tinkamą kraujo 
cirkuliaciją.

Skausmai ir gėlimai išnyksta 
kaip magišku budu; skaudėjimas,

nušalimas ir sustingimas tuojaus 
apleidžia jūsų pailsusius musku
lus ir sąnarius. Tikrai jis atneša 
žmogui atnaujintų jėgų ir jaunu
mo jausmą po sunkaus dienos dar
bui.

<Už 35c. ar 70c. bonka, galima 
nusipirkti bile vaistinėje mieste, 
.atidarys jums naują vaizdą į gy
venimą — maloniai sveikas gyve
nimas, pilnas smagumų, laisvas 
nuo gnaibančių ir virpančių 
skausmų!

Pasarga: Akyvaizdoje didelio 
Pain-Expellerio pasisekimo visuo
menėje^ daugelis pavyduolių par
davėjų mėgino kopijuoti ir nieko 
nepasiekė, todėl persitikrinkit, 
kad musų vaisbaženklis — Inka
ras butų ant bonkos, kuomet per
kate Pain-Expellerį. Nepasiten
kinkite jokiu kitu išdirbiniu ir vi
suomet reikalaukite Pain-Expel- 
lerio. Apgr.—No. 89A

dideli 
ko j.

NAMŲ SAVINNKAI NEVILKINKIT
Sumažinki t savo Išlaidas, pašallnkit rtipeščlus ir bėdas bu rcndauninkuls.
Jus esate apsidraudę nuo gaisro! , i.
Kodėl neapsldrnustl savęs nuo vIhij rendaiininku ir šiaip su namu surištu ne- 

smagumų. Tai kainuos Jums mažiau kaip ecntas I dienų. .,-rr
Legališki patarimai dykai nariams visų laikų.

0—30—(JO DIENŲ NOTOS RENDAUNINKAM8 DYKAI NARIAMS.
ATSINEAKIT AI APOAK8INIM4 
I-KIK8 GRUODŽIO (O, 1O»O Ir GAU
KITE 1 METŲ NARYSTE UŽ *3.

NAKVBTE «3 I MK-
TVB. NEKĄ KITU

MOKESNIŲ

City of Chicago Landlords Association
1030-53 SO. ASHLAND AVENUE. TEL. BOULEVARD 7878

NAKYSTR J MK- 
TUB. NEKĄ K1TV

MOKESNIU

Geriausi Pasauly Fonografai
per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausi Radio
Victor deząino, Vičtor darbo — 
Nauji kiekvienu žvilgsniu. Mo
dernizuotas circuit, pritaikintas 
prie šių dienų broadeastinimo 
ir radio reguliacijų. Naujas Vic
tor electro-dynamįc kalbėtuvas. 
Naujas pilnai matomas, super- 
automatinis tuninimas, išimti- 
'nai Victor. Dešimt radiotronų. 
Nesuskaitoma daugybė naujų 
pagerinimų. Trys’ units, visos 
uždarytos, išimamos, * perkelia
mos ir greitai sudedamos. Nau
jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir

dėjote. PASIKLAUSYKIT JO — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 38^2 colių augšČio, 27 colių pla
tumo ir 16i/i colio storumo.

VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų) 
Specialė demonstracija namuose, 

jei pageidaujama

VitaR-Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

Tol. Yards 2470—2471 
Atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

KAINOS NUMAŽINTOS!

radio
Detectiong n d the New~45 Tu bes

pridedant dar išimtiną Ma- 
jestic Automatic Sensiti- 
vity Control, suteikia jums 
TYKŲ, malonų priėmimą, 

be jokio virpėjimo kaip 
ant. trumpų, taip ir ant il
gų bangų.

© Model 91
S116.00

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

FOURTUNED 
*STAOES ’

NoA-C Hum

92
S 146.00

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

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE

Telephone Boulevard 4705

Jos. F. Budrik, inc
3417-21 So. Halsted St.

REX RADIO SHO P
3343 South Halsted Street

Tel. Boulevard 3986
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1 ■ ii Nauja Bridgeporto komisarų daina
Tarp Chicagos |j I (Gaida kaip “Mudu du broliukai”)(Gaida kaip “Mudu du broliukai’’)

Lietuvių
Bridgeport

Labai liūdna

Sekmadienį, lapkričio 3 
ną, Lietuvių Auditorioj įvyko 
komisarų gazietos balius.

Didžiausas pritraukimas, ku
rį musų komunistai turėjo su
sirinkusiai publikai, buvo, žino
ma, juodukas kalbėtojas.

Ne tai, kad jis butų buvęs 
žymus, kaip kalbėtojas. No ne. 
Visą, ką klausytojai iš jo kal
bos suprato—tai žodžius “šol- 
der to šolder” (petis petin).

O daugiau tai ir nebuvo kas 
suprasti, ba ne tam ir kviesta 
juodasis brolis. Jis kviesta ko
misarų baliun, kad padaryti 
kaip kokią introdukciją juod- 
veidžių į lietuviu tarpą, į Brid- 
geportą. , t

O kadangi paprastai tokios 
ceremonjos atliekama su didelė 
mis “iškilmėmis”, tai komisa
rai manė, jogei lietuvių prisi- 
grus pilna salė pažiūrėti. Komi- 

negro pažiūrėti

die-

O sa 
Kelios

komisa-
eili-

Oi mos komisarai, mokame dejuoti,
Kai užklumpant kokį žioplį, tur’ mums aukų duoti 

Jeigu tik kišeniuj tur’ pinigų žmonės,
Tai mes prašom, šokinėjam, kaip kokios beždžionės

Jei kur darbininkai pradeda streikuoti,
Bėgam visi, kaip pašielę, aukų kolektuoti.

Aukų pasirinkę, žmonėms ačiū sakom,
O streikieriams prie pat nosies dvi špygas atstatom

Daug nemalonumų kenčiam nuo Vitaičio
Butų rojus proletarams, jei nebūt Grigaičio.

Jei nebūt “Naujienų”—ką reikėtų daryti,
Kokį biesą sugalvotum į “Vilnį” rašyti

Kas “Vilnies” neskaito, su ašarom prašom,
O kas duoda porą rublių, tai metam užrašom

Turim pritarėjų, nereik’ nė sakyti.
Ir juodveidžius išmokinsim, kaip “Vilnį” skaityti

Rusų orlaivininkai kelionėj nežuvo,
Nors ir pusę metų lėkė—Chicagon pribuvo

O kaip buvo linksma, kas apsakyt gali, 
Kad iš rojaus nusileido į buržujų šalį.

—Pustapėdis.

influence these prominent Amo- 
rieans' for sympathy to their 
cause, are furnished with 
enormous 
donations by various 
and have obtained many States
men and influential Americans 
to visit 
opinions, 
thrives 
opinions 
paganda.

Just giving you examples of 
our Lithuanian Communists 
activities in Chicago. During 
all lašt year or more they have 
openly attacked many pro
minent Lithuanians business 
and professional men in sland- 
erous remarks through their 
own official newspaper and 
public meetings and banąuets. 
Ali this’ was done for the 
simple reason that no donations 
or sympathy was granted 
them.

The rank and file of the Com
munists are hard working 
people of small means and štili 
these Communistic leaders 
want to get everything they 
possess even to the lašt dime 
in their pockets. Donations 
are given almost every day to 
various organizations existing 
throughout the city and 
country. 
are worthy 
tions, būt 
methcds of 
are absurd.
the Sacco-Venzetti 
several years ago, over $600,- 
00 wero donated by many

furnished
sums of '"money in 

leaders

foreign countries for 
of how Sovietism 

successfully, which 
are used in their pro-

sympathizers būt only $6,000 
was used in legal defense of 
the poor defendants’. No one 
seems to know what had hap- 
pened to the ręst of that large 
sum • of money. Another in- 
stance vvhich is of more recent 
affair, the Gastonia Strike in

North Gardina. Of cdures do-tion laws which 1 think ought 
nations are being asked ovęr to be enforced to the limit. If 
the vvhole world for defense! this country is not suitable for 
purposes būt 1 have not read j them to live h ere they should 
of the cost of this defense as willingly go to Soviet Russla. 
financial
been publis'hed.

We have existing

‘atements have not lf not willing to leave this 
, country they should be deport- 
ied.—An American Citizen.

T

Kaip Tik i Laika!
Kad Lietuviai galėtų girdėti Puikiausius Lietuvių Pro 

gramus per RADIO
Kas Seredos Vakarą, kuri finansuoja Didžiausios Lietu 

vių Radio ir Rakandų Krautuvės Chicagoje
Alfred Bagdan won the prize 

for the boys best looking cos
tume, in a black and white 
clown suit. Very handsome.

Other charming costumes 
were;, Bernice Temlis as a hand
some Russian lady; Mrs. Valiu
tine, and her little friend Bulah 
were cute li'ttle twin clowns. 
Betty Shadbar came as a gipsy. 
Anthony Royce was' a tramp de 
ux i n a high šilk hat. Florence 

Belsky dressed as a beautiful 
pink baby doll. Her sister Jean 
wore a colonial costume. There 
were three little girls in blue. 
And many other nice costumes.

the
Many organizations 
of receiving dona- 
the Communists 
obtaining money 
Take for instance 

case of

sarai apsiriko: 
susirinko labai mažai. Balkone, 
viršuj nebuvo publiko1 
Įėję irgi ne daugausia.
paskutinės eilės išrodė tuščios. 
Net viduryje negalėta užlopyti 
tuščių “skylių”, nors 
rai ir mėgino “išblaškyti
nius narius ,idant, išrodytų, kad 
vietos užimtos.

Taigi, bendrai imant, labai 
liūdna. Ir juodukas pakviesta, 
ir draugas Andriulis kalbėjo, ir 
išganymą žadėjo, ir “Naujie
nas” keikė, o 
pasiklausyti.

Išrodo, kad 
kais ne koks, 
ryti toliau—nežinau. Gal, sakau, C z
butų gerai parsigabenti į Čika
gą keletą eskimosų? 
rinkti aukas 
žiema netoli.
gyvena, ten šalta. Taigi aukoms 
rinkti priežastis butų pakanka
mai svarbi. Be to, galima butų 
nurodyti, kad Anglijos valdžia 
išnaudoja eskimosus.

Su turkais, čainukais, 
bai; ir juodukais lietuviai jau į<eeps her preserves cool, hung 
apsiprato, taigi, draugai, pame-(a skull and bones in the dark 
ginkite dar eskimosus. Prau-1 doorway! It was cold in there 
giskai _ Itoo! Altho the boys seemed to

find warmth in the apple cider 
| that stood in a raw against the 
wall, in round gallon bottles.

ir
žmones neatėjo

biznis su juodu
kas vertėtų da-

Ir pradėti 
jiems. Matote, 

O kur eksimosai

ara-

—Reporteris.

TheEnglishColumn

Marųuette Murmurs
That Hal!oween Bali!

Rainy vveather and a rough 
wind ushered in Ali Saints 
night. Tho it was wet and cold 
outside, t‘was cheerful inside 
of Glorence Belsky’s home, 
where the Marąuette Club held 
their Halloween Bali!

Over fifty young people as- 
sembled in the large basęment, 
which was decorated appropri- 
a tely, i n keeping with the holi- 
day. The ceiling bloomed with 
mange and black treamers, and

ILGAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcjier 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tiktos Castoria. šalinkis 
• • 1 / • •

es. Alice Bennett dressed 
as an apache, and Anthony į 
Schnukas, as a dashing span- Į 
iard, lead the Big Parade!

Atšviežinantis 
Miegas?

Juozas Olšauskas. Jis dainuos 
per radio ir kankles skambins 
šiandie Lietuvių programe iš 
stoties W. L. S. Lietuvių pro
gramas— nuo- 8 ki 9 vai. va
kare.

\

the vvalls fairiy cianced with 
o\vls, cats, and witches. In one 
corner of the room over a beau- 
tifully dressed table dangled a 
škeleton. On the table was Mr. 
Jack O Lantern, grinning wide 
and handsome. In the little 
room vvhere Florence’s mother

The radio in another corner 
of the room supplied the music 
for the dancing.

of time was called out 
dances for games and 
Ann Buckingham, win-

A bit
I betvveen
I stunts.
ning the booby prize in the old
fashioned donkey game. A 
chap who’s name I did’nt quite 
get won the regulai’ prize.

Ann Buckingham won the 
prize for the funniest girls 
costume, also. She was the hit 
of the evening, the moment she 
sėt her foot with its eleven 
size inside the door. Her dress 
was^ made from a prosaic old 
potatee sack, and patehed with 
every color of the rainbow! A 
little green felt hat that had 
seen better beter days, was now 
full of holes and apple blos- 
soms. A big round vvatch was 
held in place on her chest by 
a chain of safety pins. Holes 
in her stockings and freckles 
on her nose, and her anties 
vvere aš comical as her clothes.

Chas Rusgis won the prize 
for the funniesit boy costume 
dressed as a flapper, who ap- 
parently had no mother to 
guide her.

Bud Rusgis gavę Chuckie se- 
rious competition, in his make- 
up as a tramp.

Helen Wedesy won the prize 
for the best looking cotstume 
amongst the girls, dressed aš 
a gipsy dancer.

The Judges were Miss’ Stella 
Norvvay, Mr. Anthony Royce, 
and myself.

Mr. Andrew Braze collected 
eighteen paper pumpkins during 
the evening, vvinning the prize 
for the “Yqs” game.

“AA neR-alS<lavau mietroti. salto Mrs.John Richarde. Jackson, Ohio. “M buvau silpna, nelurčjau apetito. turlijau vidurių 
užKlotė|iin>> visrj laika, turAjau saiKitlį ir 
nervingumą. Aš (javau didelę pasroiba nuo 
pat pirmo butelio Nuga-Tone. Aš išarto* 
jau dar du buteliu ir dabar esu geroĮo svei
katoje. NiiRa-Tono yra tikrai geros nyduo- 
iės nuo skilvio, kraujo ir norvinąnnio.”

Virš miliopas žmonių, kurie vartojo Nuga- 
Tono iravo pastebėtinai geras pasekmes. Jos 
pataisė apetitą ir pagelbėjo virškinimui. 
prnSalino Kasus iš skilvio, prašalino svai
gu!) ir užkietėjimą, palengvino inkstų ir 
pūslės trubelius į porą dienų ir tai dauge
lyje atsitikimų. Nuga-Tono sustiprina silp
nus nervus, sustiprina kraują ir suteikia 
naują jėgą ir stiprumą dėl visų kūno orga
nų. Nuga-Tone parduodamos vaistinėse su 
garantija grądinimo pinigų. Žiūrėkit garan
tijos ant kiekvieno pakelio.

Tapo Nužemintos Kainos
Ant Pagarsėjusių Naujų ir Pagerintų

RADIOS
I

AI twelve o’clock as if by 
magic food appeared! Peanut 
butter and bannana sandwiches, 
and ham sandvviches. Luscious 
apple cider. Home . made pieš 
and doughnuts, that 
ittively delicious, 
Mrs. Belsky.

were pos-
thanks to

Ball wasSo the Halloween
,a big success! Thanks to Flo 
Belsky, and her mother. And to 
Annette Valintine, who picked 
out the cute prizes, and assist- 
ed in everything. And to Tony 
Schnukas, and Anthony Royce, 
and Frankie Bennett.

Greitai Sustabdo
Nepakenčiamą Kosulį

Atkaklus kosulys, kuris laikosi po 
didelės slogos, ar po antpuolio bron
chito, greitai pasiduoda gyjamo
sioms ypatybėms Foley’s Honey ant 
Tar Compound. Padarytas iš tyros 
pušies smalos, šviežio minkštinančio 
medaus, kartu su kitomis vertingo
mis kosulį gydančiomis . gyduolėmis, 
Foley’s Money and Tar paskleidžia 
raminanti gydantį apvalkalą ant įdeg
to gerkles ir oro takų pamušo. Bron
chinis kosulys, kvaršinantis naktinis 
kosulys, gąsdinantis krupo kosulys 
greitai sustabdomi. Nuolatos varto
jamas per 50 metų ir kasmet suvar
tojama daugiau kaip 2,000,000. Pa
klauskit savo aptiekininko Foley’s 
Honey and Tar Compound ir nevar
tokite jokio kitokio.

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

A regretable incident occured 
when the Rusgis boys were 
leaving the party. Tony got his 
finger caught. in (the car door, 
and 
him

badly mashed. VVe wish 
a speedy recovery.

—Billee.

Communists propa
ganda in the United 

States
week there appeared 
interesting editorial 
and articles in the

Severai 
articles,
Voice of the People in the Dai
ly Tribūne. It indeed impress- 
ed me that Communistic pro
paganda is spread so extensive- 
ly over the United States. It is 
generally infested in all for
eign elements of various sec- 
tions of the country, existing 
under various narnės which
are used as a subterfuge būt 
are directed and controlled by 
Communists. Many of those 
active leaders are not United 
States Citizens and never will 
become citizens.

Those men are very clever 
in how they direct their pro- 
pagandic campaigins. They 
are engaged in various im- 
portant business, they mingle 
with prominent business and 
men and political statesmen,

• VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

dalyvaujant 
’William Powell, Richard 
Arlen, Clive Brook ir k.

RAMOVA
THEATRE 

35th and Halsted Streets

Majestic Radio arba oro Mo- 
narkas, didis, gražus ir Galin
gas. Mados 92. Kaina be tu-E $146.00
Arba pilnai įrengtas su Ma
jestic tūbomis $167.50

4

__ BETTER 
cverythiNG ForThe hoMES

Demonstraciją suteikiame Jūsų namuose veltui. Šaukit 
Hemlock 8400

Utarninke ir Seredoj 
Lapkričio 5 ir 6

“The Four 
Feathers”

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekorįus 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildoine visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St.

Phone Canal 0084

Šis dailus ir Galingas Majestic 
yra daleistina kiekvienam įsi- 
gyti. Mados 91, C 1 1 C QQ 
be tūbos ...........

Arba pilnai įrengtas su tū
bom—$137.50.

Naujas ir pagerintas Majestic 
Kombinacijos Radio ir Grama- 
fonas, tai yra didžiausia ver
tybė. Mados 101, pilnai įreng
tas su tūbom ir E O A E A H 
viskuo, kaina...

Visuomet visais žvilgsniais busite geriau patenkinti, jei pirksite 
sau Radio iš žinomų ir atsakomingų Krautuvių “Peoples.”

Lengvus išmokėjimai suteikiami visiems ir nerokuojama nuošim 
čiai ir Carrying Charges.

Krautuvės atviros antradienio, trečiadienio, ketvirtadienio ir še 
štadienio vakarais.

2536-40 W.63rdSt
Arti Maplewood Avė.

—
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naus' likimų, galop net grąsinu- 
si teisiamajam.

Ustjanauskienė nužudyta
buvusi pernai rugsėjo mėn. 

13 d. tarp 6 vai. 25 mm Ar 8 
vai. vakaro. Esą' liudininkų pa
rodymais išvedama, kad ji pa
skutinį kartą tą dieną buvusi 
matyta 6 vai. 25 min. einantį į 
Vytauto kalnų, kur buvo rastas 
jos lavonas. Ir teisiamasis bu
vęs kelias minutas vėliau maty
tas einant . ta pačia kryptimi. 
Teisiamasis aiškinąsis' — šis, tą 
vakarų ėjęs pasivaikščioti visai 
kita kryptimi už miestelio į 
miškelį. Jo ten einant tačiau 
niekas nematęs. Išvedama esą, 
taip pat, kad jam nebuvę nei 
tikslo, nei laiko ten eiti pasi
vaikščioti drėgnų tamsų rudens 
vakarą besirengusiam tuojau 
pat išvažiuoti į Kauną.

Ir velionė — silpna, nervinga 
ir baiminga moteris, esą, nebū
tų viena pati kopusi į stataus, 
slidaus Vytauto kalno klaikią 
viršūnę, kada ir rengusis tą va
karą išvažiuot iš Birštono.

Velionė negalėjusi būti nužu
dyta seksualiniais motyvais, 
nes visi josv lavono rūbai buvę 
rasti tvarkoje. Ji negalėjusi 
taip pat būti nužudyta apiplė- 
šmo tikslu, nes prie lavono bu- 
vęs rastas auksinis' laikrodėlis 
su auksiniu retežėliu ant kaklo, 
auksinis žiedas ant rankos ir pi
nigine sn 20 litų kišenėje, o be 
to, nebuvę ir jokių žymių, kad 
kas butų jos kišenes kratęs.

Todėl velionę tegalėjęs nužu
dyti jai visai patikimas žmo
gus, su kuriuo ji ryžusis' taip 
nepatogiomis sąlygomis kopti į 
kalną, kuriuo ji pasitikėjusi dar 
ir tada, kada jai buvo neriama 
virvė ant kaklo, esą, manyda
ma, kad tuo budu tik tejuokau- 
jama.

Pagaliau, valstybės gynėjas 
nurėdęs kaip teisiamasis, esą, 
stengęsis nukreipti nuo savęs 

{tarimą
Esą, teisiamasis netikėtinu 

budu aiškinąs dingimą savo ka
liošų ir pirštinių. Jos neva din

pirmiausia, — pasižadėjęs prof. 
Leonas, — jis iš tos romanti
nės ir dramatinės poezijos dau
sų nusileisiąs į pliką paprastą 
gyvenimo realybę ir nagrinė- 
siųs tuos klausimus, kurie kai 
kada pakeičia visą galvojimo 
būdą. Be ko kitą jis busiąs pri
verstas realiai kalbėti ir apie 
velionę Ustjanauskienę. Jei sa
vo žodžiais ką įžeisiąs, tai pra
šąs už tai jam atleisti, ir kam 
esą nemalonu, tuos prašo jo kal
bos neklausyti.

Po šių p. Leono žodžių velio
nės duktė Elena Krasauskienė 
atsikelianti ir apleidžianti salę.

(Bus daugiau)

gusios jam ypatingomis aplin
kybėmis iš antros klasės coupe 
važiuojant po įvykio Birštone 
iš Kauno j Telšius. Pirštinės, 
esą, dingusios reikiant paslėpti 
kraujo dėmes ant jų. Mat, tei
siamasis, esą, buvęs susikruvi
nęs vieną ranką. Tuo tarpu 
žmogaus kraujo dėmė buvusi 
rasta ant gamako, kuris buvo 
rastas užmestas ant lavono. O 
kaliošai turėję dingti, kad ne
būtų galima patikrinti kojų 
pėdsakus (kaltinamasis laipio
jęs į kalną su kaliošais). Nuro
dyta buvę taip pat į teisiamojo 
skubėjimą išvykti iš Birštono 
ir iš Kauno, į jo nervinimąsi 
Birštone, į jo susirūpinimą, ar 
jo neieško Kaune policija, ir ki
tus jo elgsenos po Birštono įvy
kio keistumus ir į jo, esą, nepa- 
tiketiną tokios elgsenos aiškini
mą.
Galutinoje kaltinimo išvadoje 
valstybės gynėjas prašęs pri

pažinti teisiamąjį kaltu ir skir
ti jam bausmę einant baudžia
mojo statuto 453 straipsniu.

Spalių 11 d. teismo posėdis 
prasideda 9'Zz vai. ryto, žmo
nės iš ryto dar prieš 9 vai. grū
dasi į teismo koridorius ir tei
raujasi, ar teismas praloto Ol
šausko byloj dar neišnešęs 
sprendimo. O sužinoję, kad dar 
sprendimo nėra, atakuoja teis- 
mo salčs’ duris, bet policija tą 
ataką atremia.

Kuluaruose jau senai žinoma, 
kad šiandie turi kalbėti praloto 
Olšausko gynėjas prof. Leonas.

Sako prof. Leonas šiandie, iš 
tikrųjų, teismo posėdy žodį ga
vęs ir pasakęs tokią kalbą, kuri 
kuluaruose ir mieste sukėlė tik
rą sensaciją. Perfrazuotojai 
prof. Leono kalbos pasakoja, 
kad jis savo kalbą pradėjęs' at
sargiais filosofų ir išminčių iš
vedžiojimais. O pirmas žodis 
prasidėjęs nuo pedagogikos, nes, 
girdi, šiais laikais kiekvienas 
nusikaltimas esąs laikomas vi
suomenės' nelaime. Tas pats 
esąs, prof. Leono manymu, ir 
praloto Olšausko byloj. Pirmų

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ........................... .
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Thomas Aiva Edisonas
Elektros lemputės jubiliejus ir 

Edisono pagerbimas
Kodėl taip įvyko? Kodėl šių 

metų spalių 21 d. buvo rengia-
1 mos’ iškilmės Edisonui, o ne ku

riam kitam išradėjui? Dalykas 
tas, kad lemputės nepakanka.

1 Kas verčia lemputėj esantį bal
tų siūlelį išduoti baltų šviesų? 
šilima — elektros šilima. Rei
kia, kad elektros srovė nuolat 
eitų į lemputę. Dinamų buvo 
ir 1879 m. Bet New Yorke tais 
laikais vyriausias elektros ener
gijos šaltinis buvo Western 
Union Telegraph Kompanijos 
2000 elementų hatareja. Tech
nišku atžvilgiu apšviesti su mil
žiniškos batarejos pagalba dalį 
jniesto buvo neįmanomas daly
kas. Edisonui teko padaryti 
planų pirmai elektros jėgos sto
čiai. Šių dienų elektros stotis 
žymiai skiriasi nuo tos, kurių 
1881 m. New Yorke sukurė 
Edisonas. Vienok ta istoriška 
stotis buvo savo rųšies lizdu, 
kur, lyg viščiukas, išsirutulavo 
dabartinė elektros pramonė. 
Elektros jėgos pažabojime Edi
sonas nuveikė daugiau, negu 
L>ile kuris krtttss mokslininkas.

Elektros pritaikymus
Kol nebuvo išrasta elektros 

lemputė, dinamos labai menkų 
praktiškų vertę teturėjo. Edi
sono tyrimai padėjo pagrindų 
elektros pramonei. Jis daug 
prisidėjo prie pritaikymo elekt
ros gatvekariams. Pirmieji prie
taisai, kurie buvo naudojami 
viešbučių, laivų, krautuvių ir 
šiaip visuomeniškų įstaigų ap
švietimui, buvo padaryti Edi
sono dirbtuvėse. Harrisone, N. 
J., jis sukurė didžiausį pasaulyj 
elektros lempelių fabrikų. Vi
suomet reikia atsiminti, kad 
dirbtinė saulė, kuri naktimis 
apšviečia musų namus ir mies
tų gatves, žymiame laipsnyj 
yra Edisono genijaus produk
tas.

(Tęsinys)
Istoriška diena3c

18c
75c

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
per copy

Spalių 21 d. 1878 m. Vieta— 
Menlo Park. Tai geriausi tų 

’ laikų laboratorija, nors ji da- 
$7.00 linai primena daržinę. Sėdi la- 

1*75 boratoj i joj apie trijų 
’ 175 me^ amžiaus žmogus 
’ ’ tiškai degančiomis

žiuri į kažkokį daiktų. Jo juo- 
Metams ............................. . $8.00I di ilgi plaukai gerokai susimai-
Pusei metų ..........................  4.00 gęt Aplinkui stovi apie tuzinas
Trims mėnesiams .............  2.50 . , , . . , . , • ,.
Pinigus reikia siųsti pašto Money asistentų, kurie taip pat neati- 

Orderiu kartu su užsakymu. traukia akių nuo keisto žibin- 
..... . ~ tuvėlio. Tai elektros lemputė.

Per keliolikų naktų tas' jaunas 
mokslininkas neapleido labora
torijos. Jis užmiršo net valgy- 

Paskutiniame “Tėvynės” numeryje įdėta oficialis ti. Maisto lėkštės stovi ant 
SLA. Pildomosios Tarybos pranešimas, kuriuo paskel- langų nepaliestos. Nuo nuovar-' 
biama, kad per lapkričio ir gruodžio mėnesius visose gio jis nugriuna ant suolo, kad 
SLA. kuopose privalo būt atliktos nominacijos kandida- vi€n$ valandų pasnausti, 
tų Į SLA. viršininkus. Bus renkama šie viršininkai: pre- Mokslininkų samprotavimas
zidentas, vice-prezidentas, sekretorius, iždininkas, dak- Tokiu atkaklumu dar niekuo-
taras-kvotėjas ir du iždo globėju. met nebuvo einama prie, tikslo.

Rinkimų tvarka Susivienyme yra tokia: kuopose žym!aa^ laik^ m^. s ai
pirmiausia nominuojama kandidatai, paskui tiys kan- l.oVę yra neįmanomas daiktas, 
didatai, gavusieji daugiausia balsų nominacijose, stato- įr todėl tušti svajonė. Bet štai 
ma galutinam balsavimui (šis balsavimas tur-but įvyks Menlo laboratorijoj dega elekt- 
po Naujų Metų); pagaliau, SLA. seimas, kuris bus su- ros lempute, kuri tų garsiųjų 

šauktas pradžioje ateinančios vasaros, išrinktuosius mokslininkų samprotavimus ap- 
viršininkus patvirtins ir prisaikdins dviejų metų tarny- Įverčia aukštyn kojomis, 

bai. Taigi nominacijos yra tik prmas laipsnis viršinin
ku rinkimuose. Galutinu rezultatu jisai dar nenulems.
Bet butu klaida, jeigu SLA. nariai nepasirūpintų atlikti L “M®s sCdėįome žiūrėjome”, 

nominacijas kuo nmciausiu budu. kojo Edisonas, “ir lemputė ne-
SLA. nariams yra ko šiandie susirūpinti ir apie ką paiiovė švietusi. Juo ilgiau ji 

pagalvoti. Jau seniai yra žinoma, kad tam tikra frak- švietė, tuo labiau mes buvome 
cija, būtent, komunistai deda didžiausių pastangų už- sužavėti. Nei vienas musų ne
valdyti Susivienijimą ir paversti jį savo įrankiu. “Nau- galėjo gulti į lova, ir per ketu- 
jienose” šia vasarą buvo net paskelbta slaptas koinunis- rias dešimtis valandų mes isbu- 
tų “Centro Biuro’ aplinkraštis, kuriame jsakoma vi-L jr žiurfjome su vis labiau 
siems komunistų “branduoliams” (komitetams), slaptai |ir iabiau didėjančiu išdidumu, 
susidariusiems SLA. kuopose, darbuotis kiek 'galint, | Lemputė dar toli-gražu nebuvo 
idant tą milžinišką Amerikos lietuvių organizaciją pa- praktiška, kad jų butų buvę 
ėmus į komunistų partijos rankas. galima panaudoti švietimo tiks

lams. Tačiau dabar buvo aišku, 
kad elektros 
svajonė, 
kol mano 
vaisių. O 
pradžia.”

$8.00
$7.00
$8.00

3c

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

SLA. NOMINACIJOS

Edisono žodžiai

dešimčių 
ir fana- 

akimis

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

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Lapkričio 

5, 6 ir 7
Visas kalbantis paveikslas

“Illusion”
dalyvaujant

Charles Body Rogers, 
Nancy Carroll ir k.

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
.Kalbančios žinios.

žibintuvas nėra 
Aš išleidau $40,000, 
tyrinėjimai atnešė tų 
vienok tatai buvo tik

Taigi šitas pavojus iš komunistų pusės ir verčia vi
sus SLA. narius, kuriems rupi išlaikyti savo organiza
ciją čielybėje ir geroje tvarkoje, veikti sutartinai ir at
remti slaptų sąmokslininkų pasikėsinimą prieš Susivie
nijimą. Yra svarbu, kad šiose viršininkų nominacijose 
gautų daugiausia balsų tie, kuriais dauguma narių gali
pilnai pasitikėti. Reikia žiūrėti, kad priešingos bolševi-1 Elektros lemputės amžius 
kams SLA. narių daugumos balsai nesusiskaidytų. Iš tiesų, tai buvo įtik pradžia.

Kiek mums yra žinoma, tai beveik visi rimtieji SLA. Lemputė švietė tik keturias de- 
nariai sutinka, jogei geresniu kandidatų i SLA. prezL rimtis valandų. Aišku, kad tai 
dento, sekretoriaus ir iždininko vietas, kaų> p. S. Gegu- Prileiskime sau> kad elektros 
zis, p-le P. Jurgeliutė ir K. Gugis, sunku butų surasti. lemputėg ir dabar tvertų tik 
Jie įrodė savo darbu, kad jie moka tinkamai tvarkyti apie 40 valandų. Tatai reikštų, 
SLA. reikalus ir jų vadovybėje organizacija tarpsta, jog jas reikėtų nuolat mainyti. 
Beveik visi nariai, kurie nori, kad organizacija pasilik- Nėra reikalo aiškinti, kad tai 
tų gerose rankose, stoja taipgi už tai, kad į daktaro-kvo-1 butų Jabai jneparanku, ir 

tėjo vietą butų išrinktas Dr. E. G. Klimas, o į iždo glo
bėjus — p. M. A. Raginskas. Prie to dar siūloma du 
nauju kandidatu: p. A. Mikalauską (iš Brooklyno) į I blerna/kurią pasiryžo išspręsti 
vice-prezidentus, ir p. G. Stungį (iš Chicagos) i iždo | Edisonas, 
globėjus.

Mes manome, kad Susivienijimas nepadarys klaidos, 
išrinkdamas šituos asmenis savo viršininkais, ir mes 
todėl patariame nariams paduoti už juos savo balsus 
dabartinėse nominacijose.

Mes norime, kad šitos musų pastabos nebūtų su
prastos taip, kad mes laikome blogais kitus asmenis, 
kuriuos kas nors statys kandidatais. Gerų žmonių yra 
daugiau, negu vietų SLA. Pildomojoje Taryboje. Todėl 
visus juos išrinkti negalima. Tenka iš visų pasirinkti 
tuos, kuriems pritaria • dauguma, ir sukoncentruoti ant 
jų balsus taip, kad nebūtų progos pralįsti į SLA. virši
ninkus kenksmingiems elementams.

i ir bran
gu. Kad lemputė butų praktiš
ka, reikalinga idant ji greit ne
išdegtų. Tai buvo vyriausi pro-

Brangųs eksperimentai
Pinigų Edisonas nepaisė. Jis 

buvo pasirengęs išleisti tyri
mams visą, savo turtą, kad tik 
tikslo atsiekus. Apskaitoma, 
kad eksperimentai ryšyj su 
elektros lempute jam kainavo 
apie $100,000. Jis siuntė žmo
nes į įvairiausias pasaulio dalis, 
kad surastų tinkamų medžiagų 
elektros • lempučių siūleliams. 
Daug-maž 6000 specimenų biiF 
vo išbandyta, kol, ant galo, nuo 
Amazano upės tapo atgabenta 
pageidaujama bambuko rųšis.

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

Elektros iliuminacija
Rugpiučio 4 d. 1882 m. Edi

son Electric Illuminating kom
panija teike elektrų kokiems 
keturiems šimtams lempučių. 
Birželio 30 d. 1922 m. ta pati 
kompanija tik po kitu vardu 
turėjo teikti elektros jėgų 
9,337,114 lemputėm^. Iš to ga
lima spręsti, kaip sparčiai augo 
elektros iliuminacija.

(Bus daugiau)

Praloto K. Olšausko 
byla

(Tųsa iš 1-mo pusi.) 
aureolės apgaubtas žmogus,

Kas Dedasi Lietuvoj
Tariasi kaip Lietuvos 

mišką eksploatuoti
KALNAS. — Miškų depar

tamente įvyko sukviestų miškų 
urėdų ir miškų departamento 
aukštų vaidininkų pasitarimas, 
kaip ateity geriau mišką eks
ploatuoti. Ateinančiam kirtimo 
sezonui esą numatyta iškirsti 
600,000 kielmeterių. Kaip ten
ka patirti mišką kirs ir pats 
miškų d-las, tai esą pelningiau. 
UŽ pagamintą miško medžia
gą esą gaunama žymiai bran
giau, kaip, kad parduodant sta
čių mišką. Minėto kiekio miš
ko iškirtimm ir jo suvežinim

prie stočių ir plukdomų van
denų, reikėsią išleisti apie 6 mi
lijonus litų.

bos 
padaręs sunkų nusikaltimų, pa
daręs' negarbę savo visuomenei 
ir visai tautai, o šiuo atveju, 
rasi, ir bažnyčiai.

Kai dėl paties kaltinamojo, 
tai valstybės gynėjas įrodinėjęs, 
kad
teisiamasis turėjęs) intereso nu

sikratyti Ustjanauskienės.
Velionė jam perdaug įkyrėju

si nuolatiniais reikalavimais pi
nigų. Be to, jinai- nuolat reika
lavusi iš jo pasakyti visų teisy
bę, kur dingęs jos pirmas sūnūs 
Ričardas—Kostas. Kad jisai bu-

Brenspiritis nuvarė 
žmogų pas Abraomą
PERVAZNINKAI, Kidulių 

valse., Šakių ap. — Rugsėjo 25 
d. Juozas Ulinskas 21 m. su 
kitais vyrukais įsigėrę norėjo 
naktį slapta pereiti į Vokieti
ją, bet buvo pasienio policijos 
apšaudyti. Tada nuvyko į “šut
vę” paūžti, o paskui perėjo sie
ną ir nuėjo pas Kyną pirkti 
Lrcnspiričio. čia staiga susirgo 
ir buvo pervežtas pas t tėvus. 
Bet čia staiga, nespėjus nė žva
kę uždegti, mirė.

Tinkamos apystovos
Simfonija, paveikslas, litera

tūros' kūrinys arba išradimas 
nėra tai vieno žmogaus nuopel
nas. Reikalingos yra tam tikros 
apystovos, kad galėtų būti iš
rastas tas ar kitas dalykas. Tų 
apystovų susibėgimą vokiečiai 
vadina Stimmun?. Edisono iš
radimas irgi nebuvo netikėtas. 
Jis, taip sakant, ne iš dvasios 
šventos gavo įkvėpimą. Per 
penkis šimtus metų prieš jį bu
vo išrasta įvairiausių dalykų. 
Goebel ir Swann dirbo toj pat 
srityj, kaip ir Edisonas. Swann, 
anglas, padare elektros lempu
tę, kuri buvo tobulesne, negu 
Edisono. Tačiau apie jį šiandien 
mažai kas težino.

tų buvęs Amerikoje ir ten mo
kęsis, teisiamasis velionės ne
įtikinęs. Pasirodę, kad ir teisia
mojo velionei suteiktos žinios 
apie susitikimą su tuo Ričardu 
Paryžiuje, kaipo su Amerikos 
savanorių kariuomenės dalyviu, 
negalinčios būti tikros, nes tuo 
metu, kada teisiamasis rašė Pa
ryžiuje sutikęs Ričardą, kaip 
įrodoma dokumentais, dar visai 
nebūta Prancūzijoj ir Amerikos 
savanorių kariuomenės. Netikė
tina esą ir tai, kad, kaip rašė 
velionei teisiamasis, tariamai 
karo fronte žuvusio Ričardo 
kažkoks draugas pranešęs apie 
tą žuvimą teisiamajam į Loza
ną, Šveicarijoj. Tuo tarpu ve
lionė motina, niekaip ueišgau- 
dama tikrų žinių apie sąvo su-

Klausykite ryt vakarą
Lietuvių Programą

t

Per
r

Galingąją Herald Examiner

KYW
Radio Stoti

293-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

Rytoj
Lapkričio 6 dieną lygiai 9tą vai. vak. ir
Toliaus kas vienų seredos vakarų tame pačiame laike

> per keliolikų savaičių.

Programą Finansuoja
Dvi Didžiausios Lietuvių

Radio ir Rakandų Krautuvės Amerikoje

The Peoples Furniture Company
. 2536-40 W. 63rd St. 4177-83 Archer Avė.

CHICAGO, ILLINOIS
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NAUJIENOS, Chicago, M

CHICAGOS 
ŽINIOS

Įvykį matė buvęs Chicagos al- 
dermanas 17 wardos. Jis pra
dėjo vytis banditus. Pakeliu pa
sigavo policininkų. Policininkas 
areštavo pagalios (laviną ir jo 
draugų Duchesne, kuris buvo 
visai girtas. Gaviu sunkiai 
žeistas.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Graboriai Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai

S11-

Lietuvis nusišovė 
Bridgeporte Autų nelaimės

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos Bankai

^ww^www^v****%*^****>*******,**,*^,z*,z*

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Vincent Kalakmvski, gyvenęs 
324 i So. Morgan st., nusišovė 
kieme namų, kuriuose gyveno. 
Kalakovvski parodė revolverį 
savo bosienei ir pareiškė, 
manąs užbaigti gyvenimo 
nas. ši, šaukdama, išbėgo 
včn, pageltos ieškoti. Bet
gelba nesuspėjo pribūti. Kala- 
ko\vski nusišovė. Iš pavardės 
galima manyti, kad Kalakovv- 
ski buvo lietuvis arba lenkas. 
Jo gaspadinės pavardė yra 
Auna Kebelis. Ji, matyti, lie
tuvė.

Praėjusios savaitės pabaigoj 
automobilių nelaimėse žuvo 11 
žmonių. Kita tiek sužeista.

Baterių aptarnavimas
Phone Boulevard 2854

Joseph Witolds
and Battery service. Vulėani-

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

3307 Aubum Avė, 
CHICAGO. ILL. ----- o-----

jog 
die-

pa-

♦ ♦ ♦•
Nusinuodijo realestatininkas 

Stanley A. Hoffman, gyvenęs 
adresu 3738 North Kedvale avė. 
Jis buvo pasiturintis žmogus. 
Manoma, kad padaręs sau ga
lą dėl silpnos sveikatos.

♦ ♦ ♦
Pasikorė Mrš. Sheehan, gyv. 

.■>017 Quincy Street. Pasikorė 
ji savo brolio namuose, mau
dynėje. Sirgo keletą metų.

♦ * *
Mėgino nusižudyti Miss Char- 

Stone, 20 metų, gyv. 816 
47th

buvo atgriebta VVashing- 
Park Community ligoni-

Meilės dalykai buvusi

Tel. Gary* 2-7749

Dr. J. RIMDZUS 
CHIROPRACTOR 

Dr. J. JACOBE 
PAGELBININKAS

Du ofisai:
1428 Broadway

Gary, Ind., ir
4902 Forsyth Avė.

East Chicago, Ind.
mo-Aš esu užbaigęs tris daktarų 

kyklas. Gydau nuo visų ligų, staigių 
ir kroniškų. Sergantys žmonės gy
dykitės pas tikrą gydytoją, kuris 
jums sugrąžins sveikatą. Ant parei
kalavimo važiuoju j namus toli ar 
arti.

Dr. C. C. SINGLEY

20 W. Jackson Boulevard
Suite 1615

lotte Tel. Harrison 1950
St. Nurijo nuodų,

ton 
nėj- 
priežastis pasikėsinimo.

Šiandien balsavimai 
teisėjų

yra balsavimai. Bus 
ir

is-

šiandie 
renkami teisėjai 
(’ircuil teismui. Bus taipgi pa
duota balsuoti sumanymai 
leisti bonus įvairiems tikslams.
Balsuotojai parodys, ar jie už- 
girs tuos sumanymus, ar ne. 
Balsavimo vietos atsidarys 6 
vaL ryte, o užsidarys 4 vai. po 
pietų. Visi, kurie balsavo pe
reitų metų lapkričio mėnesį, 
turi teisės balsuoti šiandie.

Nušautas už meilę sve 
timai pačiai

Iląstą lavonas Peler Maran- 
dino, kvietkų selsmano. Maran- 
dino buvo pašautas keliomis 
kulkomis. Trims 
praslinkus, buvo 
VVilliam Marzano,
So. 51sl Avė., Cicero. Jis pri
sipažino, kad nušovė Marandi- 
no už tai, kad pastarasis mė
ginęs paveržti jo pačią.

valandoms 
areštuotas 

gyv. 1311

Pašautas banditas
ihomas Gaviu mėgino api

plėšti Illinois Atlilctic kliubą. 
Klerkas, tarnaująs kliubui, su
sikabino su Gavimi. Kitas kliu- 
bo tarnautojas pašovė Gaviną. 
šis tada išbėgo laukan ir įšo
ko j laukiusj jo automobili.

BARBORA STONIENĖ 
po tėvais Šiinkaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 4 dieną, 2:55 valandą 
po piet, 1929 m., sulaukus 36 
ni. amžiaus, gimus 'l'auragės 
apskr., Pajutęs parapijos ir 
miestelio Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliatpe nuliūdi
me vyrą Adomą ir dukterį He- 
len 13 metų amžiaus, sūnų 
Adomą 7 m. amžiaus, tris se
seris — Oną Daukšienę, Domi
cėlę Leškauskienę ir Uršulę Da- 
račiunienę ir 4 švogerius ir gi
mines, o Lietuvoj, seserį Mari
joną Gaidauskienę. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4855 So. Ko- 
lin Avė.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
lapkričio 7 dieną, 8:00 vai. ry
te iš namų j Nekalto Prasidė
jimo Panelės šv. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Stonie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

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

Igiidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. tel. Yards 1741

nervuotas,
Jus ser

gate ir jus tai žinote, bet tik ne
norite 
liga

Kodėl tas neramus, 
“pavargęs” jautimasis ?

prisipažinti.
turi priežastj

Kiekviena 
Atraskite 

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

VALANDOS:

ir 
su

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

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

STANISLOVAS RIŠKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 28 dieną, 1929 m., sulau
kęs 47 m. amžiaus, gimęs Lie
tuvoj Plauskinių kaime, Tverų 
parapijos, Telšių apskr. Ameri
koj išgyveno 30 metų. Paliko 
dideliame nuliudime brolius 
Petrą ir Antaną, pusbroli Ka
zimierą Bydvą ir švogerj Pran
ciškų Daukšą. Kūnas pašarvo
tas randasi Butkaus koplyčioj, 
710 W. 18 St.

Laidotuvės jvyks seredoj, lap
kričio 6 dieną, 8 vai. ryto iš, 
koplyčios į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero 
nes.

Visi A. A. Stanislovo 
kaus giminės, draugai ir 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus, Tel. Canal 3161

kapi-

Riš 
pažjs

KAZIMIERAS ŠAULYS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 7 dieną, 1929 m., Rhine- 
lander, Wisc., sulaukęs 52 me
tų amžiaus, gimęs Šiaulių ap., 
Triškių parap., Sukančių kai
me. Amerikoj Išgyveno 30 me
tų. Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Leoną, anūkę Zofiją Skir- 
kienę, po tėvais Saulaitę ir gi
mines, o Lietuvoj motei} Oną, 
sūnų Kazimierą, dukterį Oną. 
Laidotuvėmis rūpinasi anūke 
Zofija Skirkienė. Kūnas pašar
votas randasi 1343 S. 49 Avė., 
Cicero, III.

Laidotuvės Įvyks utarninke, 
lapkričio 5 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero šaulio 
giminės, , draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami i i da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Anųke ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago. IU

Įvairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenua 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet, 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 11 

Rez. Telephone Plaza 8201

Tire
zing. Naujos batarės garantuotos ant 

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

Lietuvis savininkas.

Lietiivės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South/Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
LaidotuvCse patar
nauju geriau ir pi- 
8iau, negu kiti to- 

ei, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

MIKODIMAS LINDŽIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

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

Nubudę liekame,
Brolis, Broliene, Puseseres, 
Pusbrolis, švogeriai, 
švogerkos ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

JONAS SAMUILIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Laidotuves įvyks seredoj, lap
kričio 6 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten lnw» nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Samuilio gi
mines, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

’jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sumiš, 
žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. Lachavičia, Tel. 
Roosevelt 2515.

J. Lulevieh
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas 

Automobiliu patar
navimai teikiamas 
visokiem* reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui. 
8103 S. Halsted St.

Chlcago, HL 
Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

-------O------- .

Ro's. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRUROAS

Šiite 296, 1579 Mihraukee Ate.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietį -— -o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

S. D. LACHAVICZ

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt S t., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti o —

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

So. Ashland Avė,1800
VAEAMDOSl

Lietuvis Graborius ir 
Balsamnotojas

2814 W. 23rd PI. 
Chicago, IU.

J

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752 
--------- o---------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIJ 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

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

Nuo 2
Nedėlioj

iki 4i8l ir nuo 7 Iki 10 

nuo 2:80 iki 4:80 M pid

Telefoną* Canal B464

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St,

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5208

Ą. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
. Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St. / 
Virginia 1290

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį.
Koplyčia

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

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

J. F. Eudeikis
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

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

st.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Weateni Avenne

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

------------------ O--------------K,

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St„ Chicago 
arti Slst Street

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

Advokatai

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. STRIKO!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenne 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12

Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
, 3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

Telefonas Central 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 ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

—------------------------ 1 — - ■ > -<

A. M0NTV1D, M. D 
1579 Milwaukee Avenue, Room 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

209 
St. 
vak.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallac« Street

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas

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

Phono Monroe 6880

x Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir — 

Chirurgas
South Halsted Street1900

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

• Phone lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0382 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro,

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergi 
ir Subatoa vakarais.

Tel. Brunswlck 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

TIK SUGRIS 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

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
--------------------------------------------------—t

25

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per
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 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Sho^e 2288 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395 
_—--------------------

ir

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
West Adams S't., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

105

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 matai

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Tahnan A v.

TeL Prospect 8525.

Dr. J. A. Roth
Gydytojas-Chirurgas 

Vyrų ir moterų ligos 
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 6484 

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

Phone Franklin 2466
Leonas S. Mikelonis

Advokatas 
10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 Ud 9 vaL 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

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

CHIRURGAS 
OAKLEY\IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241

Rez. 66011 South ArtesLan Avenue 
Phono Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | Valandos: Panedėliais ir KetvergaU 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

Telephone Central 6926 “

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North La Šalie Street 
CHICAGO. ILL. 1

Nuo 9:30 ilki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union

* Tel. Roosevelt' 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. J



NAUJIENOS, Chicago, III. Ant padieni

Tarp Chieagos 
Lietuvių

Šiandie Lietuvių Va 
landa per Radio

Lietuvių Valanda per radio 
aštunta iš eilės, šiuos pro

gramos duoda Jos. F. Budri- 
kas, Majestic 
toriai (Harry 
“Naujienos“, 
sidės, kaip ir
valandą, o baigsis 9.

Programas šiandie bus toks:
1. Birutės Choras

(a) Op, op. kas ten Neinu* 
... Gruodis 
Sasnauskas

Maršas

Radio distribu- 
Altcr ir Co.) ir 
Programas pra- 
kitus vakarus, 8

nėli ..
(b) Karvelėli

2. Orkestrą
3. Jonas Komanauskas—tenoras i

(a) Nuliūdimo valanda
Žilevičius

(b) Mano gimtinė
Kačanauskas

4. Orkestrą — šokių muzika
5. Ona Biežis — soprano

(a) Dukružėlė .. Sarpalius
(L) Aria iš operos “Birutė“ 

Petrauskas
6. Orkestrą — šokių muzika
7. Juozas Olšauskas—baritonas

2 Liaudės dainos, su 
klėmis.
Duetas — Ona Biežis

Romanauskas
(a) Nesegk sau rožės

kan-

8. ir

- -... ..............................................
Keistučio spulka, viena iš se- 

I niausiu spulkų, sumanė duoti 
Chieagos lietuviams koncertą 
veltui, be jokių įžangos biletų. 
Galės senas ir jaunas ateiti ir 

; pasiklausyti.
Kcjicartas

6. dieną (seredos 
cagos Lietuvių 
3133 So. Halsted 
žia 7:30 valandą.

Bus puikus begalo progra
mas. Bus gerų dainininkų, bus 
ir daug juokų. Juoksites pil
vus susiėmę. Turite progą at
eiti taip biznieriai, kaip dar
bininkai ką naujo ir naudin
go išgirsti. Dainuos Sabonis.

Nepraleiskite šitos progos.
T. J.

lapkričio
Cbi-

įvyks 
vakare

Auditorijoj, 
street. I*rad-

Town of Lake
Rasta negyvas žmogus, 

kaip lietuvis.
išrodo

budu negali pasivyti. Net gat- 
vekario policininko fordukas ne
pajėgia pralenkti.

Pasipainioja bučeriui ir poli
cininkui motociklinis policinin
kas. Bučeris sako policininkui: 
parodyk motociklstui, jis leng
viau pavys. Bet policininkas 
atsako: “Niekis, pavysiu ir aš, 
jie iš mano nagų nepaspruks.“

O vaikėzai vis toliau ir to
liau. štai jie pražuvo jau. Prie 
kampo žmonės nurodo, kur vai
kėzai dingo. Policininkas ve
jasi. Vėl pamato vakėzus, bet 
ir vėl dingo jie, ir dingo, ir din
go. Good bye bučerio trys ar ke
turios dešimtys dolerių!

Išklausęs šią pasaką paklau
siau pasakoriaus: “Kodėl gi ne
pavijo ?“

—O paraiiai žino — atsakė 
jis. —Tur būt senieji fordukai 
greitesni. O gal susinaravijo.

—Report.

1$54 metais Čikagos gelžke- 
liai užmušė 9 žmones dešimties 
mėnesių laike, o sužeidė dau
giau kaip šimtą. Tais’ pačiais 
metais cholera nuvarė i kapines 
apie 5 nuošimčius su viršum 
visų miesto gyventojų. Bet 
Bross rašo: “Visos galimybės 
Čikagos turtui ir didybei čia 
pat“. /

O 1856 metais jis suskaito, 
kad Čikagos gelžkeliai išvežė 
vakarų linkui 107,653 žmones 
daugiau, negu sugrąžinę atgal. 
Reiškia: yra dar gerų vietų gy
venti toliau i vakarus nuo Či
kagos’, taigi važiuokite čia, i 
Čikagą.; jei nepatiks, tai sura
site patogesnių vietų vakaruo
se.

žemės ploto gamyba, produktai. 
Taigi juo daugiau bus tų pro- • 
dūktų, tuo didesnių pelnų jie 
žadės Čikagai.

Čikaga' ištikrųjų tapo garsi 
ne tik Amerikoje, bet ir Euro
poje. Ir, sakoma, Bismarkas 
1870 metais yra pareiškęs 
Amerikos generolui Sherida- 
nui: “Norėčiau atlankyti Ame
riką, jei ne dėl ko kito, (tai kad 
pamatyti Čikagą“.

—čikagietis.

Bridgeportas

j CLASSIFIED ADS.
V-- ----------------- --— ■■ — —---------------------" 1

Help VVanied—Malė 
Ortrhintnku Reikia

Business Service
Uizn»oPw tarną v i mai- 

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosime, 

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

' CUMMINGS AND CO.
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Pinančiai ..
Finanaai-pAnkoloR

šeštadienio rytmetį rasta ne
gyvas žmogus prie VVesta^n 
aye. ir 45 gatvės. Jisai nuga
benta į p. Kobina įstaigą, ad- 
i resu 1938 West 47 street. Iki 
vakar dienos (lai* niekas nebu
vo atsišaukęs jo. Negyvas žmo
gus išrodo, kad jis hutų bu
vęs lietuvis.

Jeigu kas pasigendate žmo
gaus, tai kreipkitės j nurody
tą aukščiau įstaigą arba telc- 
fonuokite šitaip: Lafayette

Report.2191.

Cicero

Kai kas iš Čikagos praeities 
ir dabarties

(b) Duetas iš operetės Ka-| 
mihakrctis .... Petrauskas Į 
Orkestrą — šokių muzika, i9.

10. Birutės Choras.
Kaip matyti iš paduotų nu

merių, programas šiai dienai 
suruoštas ypatingai įvairus. Tai“ 
gi bukite prisirengę klausytis.

Rep.

North Side
Dr. A. J. Gussen, dentistas, 

daro kitą ofisą Ciceroj.
ati-

Dr. A. J. Gussen dar yra 
jaunas dentistas. Jis turi įren
gęs modernišką ofisą adresu, 
1579 Milwaukee Avė., ir pasek
mingai veda praktiką dentiste- 
rijos profesijoj.

Dabar jis nutarė atidaryti 
dar ir kitą ofisą Ciceroj, adre
su 4847 — llth St. Ir lapkri
čio 1, 1929, naujas den{isteri
jos ofisas Ciceroj liko atida
rytas.

Dabar cieeriečiai turės lietu
vį dentistą savo mieste, nerei
kės važinėti į Chieagą ir ieš
koti lietuvio dentisto.

Bridgeport

Fordukas nebėgo 
________ \ 

šeštadienį teko nugirsti tokią 
i kalbą:

Ciceroje yra lietuvis bučerys, 
kuris daro gražų biznį. Bet kur 
jų nėra ir kurie iš lietuvių ne
daro gražaus biznio? Taigi čia 
nieko nauja.

Well, tas bučerys dirbo savo 
krautuvėje—gale. Tur būt mė
są svėrė ir ruošė kostumeriams. 
Tai irgi paprastas dalykas. Mė
sa pati reikalingais šmotais ne
auga.

Užsiėmęs buvo bučerys. Rei
kia mylėti darbą arba biznį, 
kad darbas ir biznis mylėtų 
žmogų, ba kitaip neteksi jo. 
Bet štai musų bučerys pakelia 
galvą ir mato, ka'd pora vaike
zų darbuojasi taipgi... apie jo, 
bučerio, registerį.

Bučerys sušuko: “Ak jus 
šeimos!“, sutrepsėjo kojomis. 
Vaikėzai, po kokią 18 ar 19 me
tų, išgirdę baisa, spruko lau
kan.

Kadangi registeris neskam
bino, tai musų bučerys manė, 
jog vaikėzai prie pinigų nė 
prėjo.
gisterio

Nagi 
si rodė,
mylėtojai savo amato ir pažino
jo tą darbą nuodugniai. Jie mo
kėjo atidaryti registerį jam ne
skambinant.

Sukruto bučerys. Išbėgo lau
kan. Vaikėzai, sulužusiu for- 
duku, jau barškina pusės bloko 
tolumoj. Bučerio laimei kaip 
tik pasitaiko policininkas, ale 
nauju forduku. Skubiai įšoko 
pas policininką bučerys, ir po
licininkas ima vytis vaikėzus.

Vaikėzų fordukas s'ulužęs, o 
policininko naujas. Vejasi po
licininkas vaikezus, • bet nieku

Čikagos busteriai

Greitai po to, kai atvykau 
Lietuvos, New Yorke mane nu- 

| stebino keistas procesija. Vie
ną vakarą eile vežimų, pilnų 
veikėzų ir suaugusių žmonių, 
didžiausiu triukšmu slenka gat
ve. Vieni birbina, kiti skambi
na, «treti šaukia visokiais bal
sais. Išrodė, kad bepročiai su
manė paroduoti didžiuoju Ame
rikos miestu.

Draugas—jau nebe “gryno- 
rius“—paaiškino, kad rinkimai 
miesto valdininkų busiantys už 
dienos kitos, tai dabar varoma 
rinkimų vajus*.

Vėliau apsipratau. Milžiniš
kos elektrines iškabos ties biz
nio įstaigomis, šimtai mylių 
lentų pagal geležinkelius ir 
vieškelius, garsinimai amt gar
sinimų gatvekariuose, stotyse, 
elevatorių vagonuose—visa tai 
sudaro, kaip vienas amerikietis

> 
rašytojas neseniai pavadino sa
vo knygą, “The Great American 
Band Wagon“.

Amerika garsinasi. Bet triu
kšmingiausia, tur būt, garsina
si Čikaga. Ir pradėjo 
garsinti s taip, galima 
nuo “lopšio“ dienų.
John Stephen Wright
liam Bross—pirmieji Čikagos 

busteriai

Kiti busteriai
Bross ir Wright-—žymiausieji 

Čikagos busteriai. Netoli atsili
kę buvo nuo jų ir kiti. Čikagos 
dienraščiai nepraleisdavo ma
žiausios galimybės skelbti pro
gas, kokios laukė biznierius, 
darbininkus ir šiaip žmones Či
kagoje, o farmerius Illinois 
valstijoj ir, abelnai, vidurvaka- 
rių plote. Mat, jau gerai su
prasta, kad Čikaga darėsi cent
ras, kurio link plaukė kalbamo

tamstos esate kviečiami, 
mylite, atvykti 
gardžios mėsos

ir pasi- 
i’š Lietu-

gauti iš

iš

Čikaga 
sakyti,

ir ^Vil-

PRANEŠIMAI
Naujienų ^puikos nauja serija 

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

— Sekretorius T. Rypkevičia.

Lašiniai iš Lietuvos
šiuomi pranešu gerbiamai 

Chieagos lietuvių visuomenei, 
jog lašiniai ir kitokie mėsos 
produktai atėjo iš Lietuvos. 
Todėl 
kurie 
pirkti 
vos.

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

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

Chicago, III.
Tel Victory 6122

(Apg.)

ne- 
re-Bet jis’ visgi' atėjo 

pažiūrėti, 
registeris atdaras!

kad ir vaikėzai buvo
Pa-

se-

Keistučio spulka rengia mil
žinišką koncertą Chieagos lie
tuviams — jauniems ir 
niems, visiems be skirtumo.

Kaip yra linksma klausytis 
lietuviškų koncertų per radio. 
Bet dar linksmiau yra kada 
ypatiškai matai svetainėje ge
rus dainininkus.

Mes, lietuviai, esame pratę 
eiti j koncertus ir mokame po 
$1 arba ir daugiau, kad galė
tumėm i pasiklausyti dainų ir 
muzikos.

T

KANDIDATAI Į SLA. VIRŠININKUS
SLA. veikėjai Chicagoj rekomenduoja sekančius kan- 

didatus j SLA. Pildomąją Tarybą:

Prezidentas — St. Gegužis, iš Mahanoy City, Pa.
Vice Prezidentas — A. Mikalauskas, iš Brooklyn, N. Y.
Sekretorius — P-lė Jurgeliutė, iš New York City.
Iždininkas — K. Gugis, iš Chicago, 111.
Dr. Kvotėjas — Dr. Klimas iš Philadelphia, Pa.
Iždo Globėjai: Jurgis Stungis, iš Chicago, III.

M. A. Raginskas, iš Plymouth, Pa.

SLA. veikėjai Chicagoje numato aukščiau suminėtus 
asmenys, kaip tinkamiausius kandidatus tos organizacijos 
pildančiajai tarybai. Ir visi tie Susivienijimo nariai, kurie 
nori, kad organizacija butų demokratiškai tvarkoma, kad 
ji nepatektų j komunistų rankas — turėtų nominuoti visą 
paduotą aukščiau sąrašą.

Didžiausi Čikagos garsintojai 
pradžioje buvo John Stephen 
Wright ir Williamz Bross. Pas
tarasis pralenkė toli ir paliko 
Wrightą.

Wright, kuris apsigyveno 
Chicagoje' ir, tarpe kita ko, už
siiminėjo lotų pardavinėjimu, 
mėgdavo atvykusius Čikagon 
keleivius vedžioti po miestą ir 
girti jį, kalbindamas įsigyti sa
vastį čia, apsistoti Čikagoje.

1848 metais šitokių svečių 
tarpe pasitaikė William Bross. 
Jis greitai persiėmė Wrighto 
upu ir pradėjo patsai bustyti 
Čikagą.

Pavyzdžiui, 1853 metais, krau
tuvių klerkai, neturėdami ko 
veikti, padėdavo ant kokios’ ba
los apverstą baksą su užrašu: 
“Čia dugno nėra“ arba “Tie
siausias kelias į Kiniją“. O 
Bross tais pačiais metais leido 
biuletenius ir rašė straipsnius 
pareikšdamas šitokias mintis: 
“Prerijų vėjas’ yra musų energi
jos šaltinis.“

Mėšlas iš staldų buvo verčia
mas kalnais paežeryje, o Bross 
šaukė: “žmonės, kurie mokėjo 
už lotus 1833 metais po $100, 
dabar 1853 metais gauna už 
juos po $60,000 ir $70,000“.

1855 metais Bross vėl siunčia 
raportus pasauliui 
mas, kad Čikaga

i džausias pasaulyje javų marke- 
tas. Girdi, pernai iš Čikagos 
išgabenta 12,000,000 bušelių 
javų, kuomet iš New Yorko iš
gabenta tik 9,000,000, iš Ar
changelsko 9,000,000, iš Ode-

• sos 7,000,000. Čikaga, esą, 
Į pralenkusi St. Louisą 250 nuo
šimčių ; ji pralenkusi Milvvau-

' kee 400 nuošimčių.

įrodinėda- 
tapusi di-

Lietuvių Piliečių Brolybės K Ii ubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks antra
dieny, lapkričio 5 d., 8 vai. vakare, 
Mark White Sųuare Purk svet., ant 
29 ir So. Halsted St. Malonėkite į 
visi laiku būti ir naujų narių atsi
veskite. A. Zalagėnas, prot. rašt.

Bridgeport. — Draugystė Saldžiau
sios Širdies V. Jėzaus, susirinkimas 
įvyks lapkričio 5 d., utarninke, 7:30 
vai? vak., Chieagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. Malonėkit 
laiku susirinkti. Kviečia Valdyba.

SLA. 226 kuopa laikys savo susi
rinkimų antradienio vakare, 7:30 
Schoenhofen svet., todėl nariai nepa
mirškit atsilankyti, užsimokėti duok
les ir pasvarstyti bėgančius kuopos 
reikalus. Sekr. F. Hormonas.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo suhirinkimas įvyks 
lapkričio 6 d., 8 vai. vakare, Bagdo
no svetainėj, 1750 So. Union Avė. 
Malonėkite būti laiku ir naujų narių 
atsiveskite. A. Zellon, prot. rašt.

SLA. 36tos kuopom įvyks susirin
kimas trečiadienio vakare, lapkričio 
G <1., 7 vai. vak., Chieagos Lietuvių 
Auditorium, 3133 So. Halsted St. 
1 rašau pribūti visų narių, ba randa
si daug reikalų aptarti ir skolingi 
nariai prašomi užsimokėti mokestis.

Rast. J. Balchunas.

Susivienijimo Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto mėnesinis 
susirinkimas įvyks lapkričio 6 d.. 
Chicago Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 47:30 vai. vak. Nariai 
esat visi kviečiami atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

Jonas Šulcas, rašt.

RUPTURA
IŠGYDOMA

MiL. BeVU u SkausmoPeilio
Vyrai su ruptura yra žemiau nor- 

malio fizinio stovio. Vienatinis bū
das atgauti normalį fizinį stovį yra 
išsigydyti. Jeigu jus turite ruptu- 
rų, išmintingas dalykas yra ją išgy
dyti. Kodėl neissigydyti, kuomet 
šimtai kitų žmonių išsigydė? Nerei
kia išlikti iš darbo. Nėra mažiau
sio skausmo ir jus ant visados lieka
te išgydytas.
Skaitykite ką
“Su dideliu 

gerą žodį už 
rupturos.

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Art* Marshfield Ava

ii

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

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

budu juos parda-

dieną nuo 10 ii 
pietų-

Vertelgų

Paskolos suteikiama 
į vien0 diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus
l jis. r^auKite i <

HNTERNATIIONAL reikalinga 
1NVESTMENT P8'

Chevrolet
Susivienijimas

Gossard Building
Room 301 

Rush and Ohio Sts. •
unp »♦ uatvvu—t ciiiuic 

Darbininkių Keikia

REIKALINGA moteris indų plovė
ja. Patyrusi.

4169 So. Halsted St.

, REIKALINGA moteris ar mergi- 
' na dirbti prie namų. Valgis ir guo
lis. Pašaukite Tel. Lawndale 8737.

. virėja, turi būt pa- 
Atsišaukite tuojaus.

716 W. 22nd St.

■HneinltHtaH rydytne chroniškų .. nnujų 11 
KU. Jei kiti netoliojo jumis tftg-ydyti, atallan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ifiegzanilnavi- 
mas atidengs just] tikri) rhm ir jei aS tipsi 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryfe. Ei 
kit pas tik r.•> specialiai 
kur 
po

jau tikra specialistu. kuriu neklaus juhu 
ir kas jums Kliauda, bot patu pasakyt, 

galutino i6egzaininavlmo—kas jutne yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

Uoi nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

?o st.

po

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

750 West 
31st St.

žinokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 

Dęzaininimas ir siu
vimas skrybėlių mo
ta $25—$50 į sa

vaitę.
Musų lavinimas pri
dengia jus vietai į 
trumpą laiką, die
nomis ar vakarais.

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

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

i CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

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

REIKALINGA veiterka į Restau- 
; raciją mergina arba moteris — 
trumpos valandos ir gera mokestis.

i 804 W. 31 st St

for Kent
ANT rendos didelis storas, 4 kam- 

------------------------------------------------- 1 barta, užpakaly, beismontas ir jar- 
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už! <las. Pigi renda.

2Mj nuošimčio ir lengvais išmokėji-, 1802 W. 46th St.
tnais. Paskolas suteikiam į 24 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West I)ivision St.

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

va-

iViusical Lnt Iru menu
______ Muzikoi Instrumentai

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

8213 Cottage Grove Avė.

Miscellaneous
Jvairus

IŠSIRENDUOJA 6 kambarių fla
tas pečium apšildomas. Modemiš
kas namas ir garažas ant vietos, 
čia pat pasirenduoja ir fumišiuotas 
kambarys, šiltu vandeniu apšildomas. 
4340 So. Califomia Avė.

PASIRENDUOJA 6 kambarių fla
tus ir 5 kambarių flatas. Renda $16. 
'Taipgi parsiduoda pigiai gasinis ir 
verdamasis pečius už $20. 735 W. 
19 PI. 2 fl.

TURIME rendon 3 flatus su mau
dynėms, randasi Bridgeporte, renda 
nigi $14.00. Kreipkitės Telefonu 
Boulevard 0470.

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

Business Chances
 Pardavimui Bizniai

$650 nupirks grosernę, delicatessen, 
saldainių Storą, darantį gerą biznį. 
Gyvenamieji kambariai užpakaly. 1

3956 So. VVestern Avė.
REIKALINGA bučernė, grosemė, 

arba kitas kokis biznis mainyti ant 
2 pagyvenimų namo. Kaina tik 
$6,500. Del informacijų kreipkitės:

J. NAMON and Co., 
Mortgage Bankers, 

2418 \V. Marųuette Rd., 
Tel. Grovehill 1038

Furniture & Fixturcs
Rakandaijtaisai

it antis For Sale 
Ūkiai Pardavimai

3 SM. SKURINIS sckiyčloB Betas $7.50, 
.'asiniai pečiai $5, Dreseriai $5, Lovos $2. 
Daybertn $5, Kaurai $10, Aisbaksiai $5, Vir- 
Ui”A8 kabinetai, virtuvės setai, Valdomojo 
kamb. setai.

GAUGER,
541 E. 01 st Si., prie St. Lawrenee, 
Atdara utarn., ketv. sub. vakarais.

BARGENA) CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai. Mohair. 
Mocjuette, Jactjuard. etc. ‘ $35 iki 
<69.40, 3 Šm. miegamojo kamb. setai 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šrn. valgomojo kmrh. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor. 
1809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai

160 AKRŲ Kaue paviete, gera dėl 
pieno ūkio. Riebi žeme. Kaina $21,- 
900. $5,000 įmokėti, likusius per 10 
metų.

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

280 AKRŲ, medžiais apaugę. Del 
investmento. 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000. $15,000 
cash, likusius per 5 ai’ 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.

p. Marasovich sako: 
smagumu aš ištariu 
Dr. Flint’o gydymą 

rupturos. Jis išgydė mano draugą, 
tad ir aš nuėjau pas jį ir taipjau 
išsigydžiau.

Tai yra pastebėtinas dalykas. Be 
peilio, be skausmo ir aš dirbau kiek
vieną dieną.

Dabar aš esu tvirtas ir sveikas ir 
nesinešioju jokių diržų ir nėra ženk
lo rupturos.

Dr. Flint gydymas yra geras 
dymas.”

Henry Marasovich, 10732 Avė. 
So. Chicago.

VERICOSE GYSLOS $25
“Aš taipgi pašalinu padidėjusias 

kojų gvslas jšmirškimo budu, kurį 
aš suradau vienuolika metų atgal ir 
nuo to laiko jį sėkmingai vartojau 
visados. Pasiklausykite per savo 
radio stotį W.S.B.C. bile kurią dieną 
šią savaitę tarp pirmos ir pusės po 
dviejų vai. po piet. ir užgirskite pla
čiau apie mano darbą.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI 
DR. E. N. FLINT 

322 So. State StM 5 fl.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 

pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:1 f 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan 
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

e ,*inwiL - — ——

CLASSIFIED ADS.J
Business Service

Biznio Patarnavimas

______ Aiitomobilcs"_______

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

liausiais pagerinimais. Pas

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

gy-

0.,

P«

J. s. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS A 

WALL PAPER 
Painters A Decoraton 

S. RAMANCIONIS, savininkai 
8147 So. Halsted St 

Tel Victorv 726:

I

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namui matui ir dideli ui. 
Taipgi taisau senui. Permufinu | 
Kita vieta ir duodu Ditarimua dy- 
<ai Prirengiu monričiui ant namą.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

'26 Buick 5 paa.’ Bedan .........   $800
'20 Pairo Sodan 6 ratai ............    $275
'29 Ea80X Sodan ......................     $500
1927 Nash Coach spocial ...................  $250
'29 Ford coi’po ...     $400
’29 Ford Roadator ------------------ - ------ $400
'28 AubUrn Roadeter ......  $550

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 S. Halsted St.. Trianrle 9330

SKOLINAM PINIGUS
PARDUODAM, MAINOM

Namus, lotus, biznius, automobilius, 
morgičius ir rarmas visuose miestuo
se ir valstijose. Taipgi skolinam pi
nigus ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių mor- 
gičių už 6 nuošimti. Apdraudžiam 
nejudinamą turtą, automobilius ir ki
tus dalykus. Kiekvienam užtikrinam 
tik teisingą ir greitą patarnavimą, 
dėl to musų biznis pasididino. Su 
viršminėtais reikalais kreipkitės y- 
patiškai arba laišką rašykit.

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

2418 W. Marquette Road, 
arti Westem Avė. Tel. Grovehill 1038

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile leur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge-| 
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

Help VVanted—Maie-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA 20 vyrų, moterų ir 
merginų prie^ lengvo ir Švaraus 6 
valandų daroo. Turi žinoti miestą 
ir anglų kalbą gerai. Gera pradinė 
alga.

Atsišaukite prie
F. A. MULHOLLAND CO.

6 No. Mithigan Avė. 
Room 900

Nuo 9 ryto iki 2 po piet.
Klauskite

Lithuanian Manager

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas mfprnavimas.
1425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

’ .ii

PARDAVIMUI namas ir du lotai, 
mūrinis namas, 6 kambariai viršuj Ir 
keturi apačioj ir Storas, gera vi e t®. 
Parduosiu pigiai, nes apleidžiu Chi- 
cagą. 5002 S? Hermit.age Av. viršuj




