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Lietuvoj sušaudymai vis tik 
nesiliauja

Papa nori abisiniečius 
grąžinti Romos baž

nyčiai

Maskva švenčia bolše
viku perverto su- ;

kaktuves Praloto K. Olšausko Byla

Kaune karo lauko teismas vėl nuteisė ke- ir ' 
turis asmenis mirti -- Kitos dvi moterys' 
nuteistos po 15 metų kalėjimo

ROMA, lapkr. 7. —• Papa Pi
jus XI siunčia j Abisiniją mon
sinjorą Sclvaggiani, šventos 
koinrcgaJjos tikėjimo propa- 

i•.■kn toriu ir Seleucia

KAUNAS, lapkr. 6. [Chi
cago Tribūne Press Ser
vice.] — Kauno įgulos karo 
lauko teismas šiandie nutei
sė sušaudyti keturis stu
dentus, vienos revoliucinin- 
kų organizacijos narius.

Dvi moterys, tos pat or
ganizacijos nariai, nubaus
tos po penkiolika metų ka
lėjimo.

Nuteistieji mirti studen
tai apeliavo į prezidentą 
Smetoną, prašydami susi
milimo.

Ta moas. Selvaggiani misija 
yra labai svaibi. .lis turės ban

dyti išnaikir-ti Aleksandrinę 
bažnyčią Abisinijoj,, kaine ji 
išsilaikė nuo 
mėčio, ir 10 
to gyventojų 

i katalikais.

ketvirtojo šimt-

paversti Romos

Suvargintų vokiečių 
bėgimas iš Rusijos

Lašinių Skutimo
Byla Kaune

Eern. Sakalausko pasiaiškini
mo žodis.

Reni. Sakalauskas labai rie
bus žmogus, iš išvaizdos—idea
liškas lašinių pirklys.

Kalba 
amerikoniškų lašinių 

lik pirkimą, bet ir statymą nie
ko nežinąs.

Sakalauskas savo pasiteisini
mą remia tuo, (kad Uk. «s-£on 

(jis buvęs vos tik įstojęs, nau
jas žmogus, todėl negalėjęs 
taip greit visko sužinoti, i vis

iką įsigilinti.
Sutartys su intendantūra bu

vusios darytos 1923 4 metais, 
o jis įstojęs Uk. s-gon tik 1925 
m. vas. 15 d. Taigi, jau buvę 
senai viskas padaryta.

Jis jam pavesto darbo nesu
pratęs, nes tada Uk. s-gos sa-j 

j vo veikimą biznio srity tai]) 
buvus išplėtus, kad per 1 mėn. 
darydavę m po 12 13 milijonų 
litų apyvartos. (Mikšys sakė, 

,kad po 15 mil. lt. p-ar mėn.).
Sutarčių buvę pridaryta be-1 

Įgalės. Ir jei jam tūlų reikėję 
ii visas sulai lis įsigilinti ir ne 
' sup’.antant nieko nedaryti, — 
i aiškinasi Sakalauskas, — butų! 
'reikėję sustabdyti visą veiki-, 
ma, visa biznį. O to daryti juk 

. pagalėjęs. Todėl ir pasirasyda-į.
tomis datomis ir apmokėtomis I vęs raSlluos visai tų raįtų 

mės nesuprasdamas. Toks 
buvęs toj srity analfabetas, 

U. S. A.

d ra

[Tęsimas] 
KAUNAS, spalių 16. [“I 

Petras Joniukas 
pradeda savo pasiteisinimą 
siu, pakeltu balsu.

Ir Josiukas griežtai kaltina L\pįe 
prek. sk. direktorių Sakalaus-1 
ką. Sakalauskas buvęs pr. sk. I 
direktorium ii- darydavęs sutar- 1 
tis, vedęs visą sąjungos vardu 
daromą biznį.

Katras sako teisybę,
Mikšys sakė, kad jis, būda-Į 

mas I k. s-gos pirm., apie* su
tartis nieko nežinojęs. .Josiu
kas tvirtina, kad sutartis ap-1 
svarstydavo valdyba. Valdyba 
apsvarstydavus ne tik milijo-Į 
ninėms apyvartoms daryti su
tartis, bet ir smulkesnius re 
kalus v-ba aptardavus. Pavyz-i. 
džiui, Uk. s-ga buvus apsiėmus;* 
Kauno sunk, darbų kalėjimui 
statyti maisto produktus, tai ir 
tas reikalas v-bos buvęs apta
riamas. Kuomet taro tarpu p. 
Tumėnas pusvalandį saldžia: 
miega, 
adv. Stankevičius iškelia nau

ją momentą.
Po Josiuko pasiaiškinimo I 

adv. Stankevičius, remdamasis! 
sutarčių su intendantūra dary-j

U k. s-gai sąskaitomis, išaiški
na, kad, pav., 1925 m. prad
žioj Uk. s-gai esą apmokėtos 
3 sąskaitos, kurių apmokėjimą'-, 
nėra knygose pažymėtas, kuria 
sutartimi einant jos apmokė
tos. Iš to išvedama, kad Uk. 
s-ga ir be sutarčių statydavu
si intendantūrai maisto produk
tus, nes, pavyzdžiui, 
atsitikimas rodąs, kad 
tais darytos 
nustatojusios 
metams dar 
intendantūra

minimas 
1921 ne
buvusios 
o 192"

sutartys 
galios, 
nepadaiMos, bei 

vis tiek priėmus
it Josiukui atėjo

antra valanda ir teismas pada
rė pertrauką ligi 5 vai. v.

Vakariniame taismo posėdy 
tenka išgirsti

ORH

Vckietijon atvyko 380 asmenų; 
dar 6,000 menanitų Maskvoj 
laukia Kanados vizų

KLEL, Vokietija, lapkr. 7.— 
Į čia atvyko daugiau kaip 380 
vyrų, moterų ir vaikų — avan
gardas 6,000 vokiečių manom 
tų, kurių levų tėvąi prieš pus
antro šimto metų emigravo iš 
Vokietijos į Rusiją ir ten ūki
ninkavo. Atvykėliai yra 
suvargę ir išbadėję. Jie

labai 
tiki-

itikininciai. | sį gauti Kanados leidimą iške- 
r? j ’iauti į tą kraštą.

Suvargėliai sako, kad Mask 
; va paėmus iš menonitų pini
gus už kelionę į Ameriką, bet 
nežiną, ką su jais padarius. Iš
eiviai labai bijo, 
valdžia negrąžintų jų brolių at
gal į Sibirą. Minėti arti 6,09(1 

1 menonitų dabar laikosi stovy
kloje netoli niio MaškvoA Iš 
kiekvieno jų, pasak atvykusių, 
sovietai paėmę po $100 už iš
keliavimą, bet ilgai negaunant 
Kanados vizų, sovietų vyriau-

Aybė grūmojanti menonitus de-1 
Įportuoti atgal į Sibirą

[Pacific and Atlantic Photo]

Hoince Vasąuež, Domingo res
publikos prezidentas, kuris da
bar atvyko į Jungtines Valsty
bes pasigydyti.

Dviejų pačių pešty 
nes prikėlė iš numi

rusių vyrą
MEKSIKOS MIESTAS, lapkr.

6. — Ar čia buvo Dievo ap
vaizdos stebuklas, ar

MASKVA, lapkr. 7. - 
munistų Rusija šiandie 
čia dvylikos melų bolševikų 
revoliucijos sukaktuves. Del tos 
priežasties valdžia leido kiek
vienam Maskvos gyventojui, 
kuris tik turi duonos kortą, 
nusipirkti duonos ir mėsos por
ciją vertės kaina. Raudonojoj 
aikštėj įvyko didelės minių 
monslracijos ir raudonosios 
mijos paradai.

Ko- 
šven-

dc- 
ar-

Japonijoj areštuota
825 komunistai

Visi suimtieji apkaltinti dėl są
mokslo prieš esamą Japoni
jos valdžią

TOKIO, Japonija, lapkr. 7.
Vyriausybė, kuri iki šiol 

neleido spaudai nieko apie lai 
'skelbti, dabar oficialiai paskel
bė, kad nuo 1928 metų kovo 

Imėnesi pradėtų masinių areštų 
ii* tik prieš keletą mėnesių pa
sibaigusių, viso buvo suimta 
825 komunistai, kurie dabar 

kaltinami dėl są- 
esamą Japonijos

yra formaliai 
mokslo prieš 
valdžią.

Vyriausybė sako, kad dau- 
vadų sugebė-

KAUNAS, spalių 15. [“L. ž ”] (išvesti
Kilpa ant 

kaklof — jau 
prokurores, 
nerti kilpą pribrendęs reikalas, pa'šalpo 
Ta mintis praloto Olšausko gal- čiau jų 
voj gal jau kilus prieš keletą i nusikaltimo, 
metų, bet jai, tai minčiai Įvyk-; Prokuroras vėl prašąs maksi- 
dyti, reikėję ir atsidėjimo, ir; malęs pralotai Olšauskui baus- 
pasiruošimo, ir valios. Nors pra-' mes.
lotas Olšauskas, — sakęs proku- 1 
roras, 
žmogus, ir stiprus, bet tokiam 
baisiam 
ir jis iš karto negalėjęs

dideles dorybės. Esą 
Ustjanauskienės i daug atsitikimų, kad plėšikai ir 
rimtai kalbėjęs i vagys gausiai aukoję vogtų pi- 

užųerta, kai už- nipų bažnyčiai, vargdieniams, 
s reikalaujantiems... Ta- 

i dosnumas nemažinąs u

buvęs' ir šiurkštus Ginčai baigti
Kuluarus labai jaudino pa- 

nusikaltimui pasiryžti ■ sklidę gandai, kad, girdi, pralo
bto Olšausko bylos nagrinėjimas 
'■ galįs užsitęsti dar dvi—tris sa- 
'• vaites. Mat, teisme jau tokia 
'esanti tradicija, kad pirmiausia

vėl; kalba prokuroras, po prokuroro 
ir l kaltinamojo gynėjai, paskui vėl

Pralotas Olšauskas nebijojęs 
jokios valdžios

Šioj kalboj prokuroras 
prisiminęs teisiamojo vardą
pasakęs', kad pralotas Olšauskas; prokuroras, vėl gynėjai ir duo- 
vis dėlto perdaug savimi, savoj damas paskutinis žodis teisia- 
bukle pasitikįs. Pralotas Olšaus-1 majam. Praloto Olšausko by- 
kas sakąs, kad jis nebijojęs ru-jloj, sako, ta tradicija buvus su
sų valdžios, nebijąs ir lietuvių 
valdžios: jis kaip noris, taip ga
lįs elgtis. Iš savo darbų atskai
tomybės niekam nenorįs duoti. 
Pralotas Olšauskas visą savo 
gyvenimą buvęs papratęs su 
liekno nesiskaityti, sako, pasa
kęs prokuroras.

Pralotas Olšauskas 
pripažinti nieko; jam 
lingi esą ir advokatai 
mas: girdi, jis spaudoj 
siąs ir kvit.

laužyta, nes p. Tumėnas kal
bėjęs ar tris ar keturis sykius, 
o savo kalbomis buvo iššaukęs 
kalbėti ii- priešingąją pusę. O 
p. Tumėnas, sako, per valandą 
pasakęs labai maža. Visi laukia 
ką pasakys pralotas Olšauskas.

Už teismo durų įvertinant 
prokuroro, p. M. Sleževičiaus ir 
teisiamojo kalbas, buvo mano
ma, kad paskutiniam žody pra
lotas Olšauskas prisipažins kal
iu. Visi kalba, kad kitos išei
ties nesą, prisipažinus ir apgai
lestavus nusikaltimą, bausmė 
galinti* būti sušvelninta iki mi
nimumo.

O skeptikai tvirtino, kad pra
lotas Olšauskas toks šaltas, taip

(Tąsa ant 5-to pusi.)

nenoris 
nereika- 
ir teis- 
atsaky-

Velnio gelis .komunistų
šposų padarinys, spręskite pa- ję ištrukti arešto ir pabėgti Į 
tys. ; Maskvą.

Prieš porą dienų Meksikos; 
Mieste mirė vienas be galo tur- ■ e i • •
tingas haciendado, Alejandro I Du sovietų valdinm-

Garza de la Peną vardu. Du 
daktarai apžiurėjo ji ir pripa- j 
žino, kad nebegyvas.

Prasidėjo budynės, su visais 
bažnyčios šventos formalumais, j 
Visą dieną automobiliai vežė j 
gėlių vainikus ir kitokias ge- i 
dulos puošmenas ir puikiuose .

i nabašninko rūmuose buvo įtai- 
syta visa . koplyčia, kurioj bu-

9 jvo pašarvotas kūnas.
400 Žmonių Žuvę per; Rytojaus rytą scenoje pasi-,, 
n i 1 - • rodė Auna Maria Rosales, ku-;'K0SGuatemalos agnia-iri pareiškė esami .
i 1 • *v • *•____ (birža de la P<?na žmona irkaimo issiverzimus Skalavo, kad kūnas jai butų 

duotas palaidoti.
Ponia Garza de la Peną, 

žmona 
pasipriešino, ’l'arp abiejų 
torų kilo karšti barniai ir, 
galinu, muštynės.

Anna Maria tvirtino, kad 
bašninkas visą savo turtą 
likęs jai ir jos kūdikiui, o 
Iro j i rėkė, kad viso turto 
pėdinę esanti ji, tikroji ra 
ninko žmona.

Kai taip ak'dvi moterys tą
sėsi, draskėsi ir klykė ti.es kar-! 
siu, apstatytu aukštomis žiban-, 
riomis žvakėmis, iš gatvės rin
kosi govedos žmonių žiūrėti.

padarius. Iš- 
kad sovietų

kai pabėgo iš am 
basaddš Berlyne

vietų ambasadoj Berlyne atsi
kartojo panaši istorija, kaip 
kad neseniai Įvykusi Paryžiu
je su sovietų ambasados tarėju 
Besiedcvskiu; kuris dramatiš
ku budu pabėgo iš ambasados, 
kai atvykęs iš Maskvos “če- 

agentas su revolveriu ran- 
Alejandro ikc’ ban<lc‘ Priversli .ii umai

žmogžudžių ii plėšikų esą 
duosnių

Prokuroras, sako, pasisakęš 
ir dėl garbinamojo praloto Ol
šausko dosnumo. Iš to fak'.o, 
kad pralotas Olšauskas aukoda
vęs draugijoms, esą negalima

NAUJIENŲ

GUATEMALOS 
lapkr. 7. 
vas, aplankęs

1 kitas ugniakalnio Santa 
išsiveržimų paliestas

k ;
’ ' liovę.

Nors

MIESTAS, 
Vvriausvbės atslo lionies

EI Pąlmarą ir 
Maria 
vielas,

išsiveržimai pa-kad

tikrų
daugelis vielų

laves apsiaustos, ben-

žinių dar nėra, 
bėraSakalauskas kažkur pastebė- kadangi 

jęs lašinius palty išskustas rai- karštos 
džių U. S. A. vietas ir dėl te drai apskaičiuojama, kad per 

uos ugniakalnio išsiveržimu? 
kad 
sic-

pasiteiravęs pas vieną valdybe■ 
narį. Tas valdybos narys Sa-' žuvo apie 
kalauskui paaiškinęs, kad U. Įpadarvta 
S. A. 
rinkų

paaiškinęs, 
raidės reiškiančios: 
Sąjunga Aleksote.

(Bus daugiau)

400 žmonių ir 
medžiaginė žala 

Uki-ikia per milioną dolerių.

Ir Danija atsisakė
įsileisti Trockį

KOPENHAGA, Danija, lapk. 
7. Danijos vyriausybė at- 

I metė Leono Trockio, ištremto 
'rusų bolševikų vado, prašymą 
Įleisti jam atvykti Į Daniją gy- 
Į venti.

Chicagai ir. apielinkei f-edera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesį uotą ir vėsu; 
vidutiniai 
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 410 ir .įfjO F.

Mussolini steigia “Fa
šizmo draugų” organi

zaciją užsieniuose

Keta pašildyt kon- či,a <.,e<lasi-• i v • v Ir kada mo gresui Dilių prieš 
komunistus

XV AŠĮ l.I NK »TO N, lapkr.
Kongresmanas Johnson

ROMA, lapkr. 7. — Kovai su: 
žiemių vakarų vė- Į paplitusia antifašistų propagan-Į 

,da svetimuose kraštuose, dik-1 
tatoriaus Mussolini valdžia da
bar steigia naują organizaciją 
užsieniuose, vadinamą “Fašiz-

jšiandie saulė teka 6:30; lei-įmo draugai,” (kaip Maskva 
džiasi 4:37. Mėnuo leidžiasi, kad turi susikūrus užsieniuo- 
9:47 vakaro. se “Sovietų Rusijos draugus.”)

Majestic Radiogrįžti į Maskvą pasiaiškinti.
Du aukšti sovietų ambasados 

Berlyne valdininkai, būtent, so
cialiu skyriaus viršininkas Lc- 
viras ir krutamųjų paveikslų 
propagandos galva Jereiis, bu
vo įsakyti tuojau grįžti Į Mas
kvą. Bet užuot klausę įsaky
me, juodu vakar pabėgo iš am- 

na" basados. Oficialiai, juodu kal- 
Pa" tinami dėl išeikvojimo didelių 
an"' sumų sovietu pinigų.
pa-

rei

ve- 
griežtai 

mo-
pa-

Barbinę paskelbta 
karo padėtis

TOKIO, Japonija, lapkr. 7. 
— Japonu žinių agentūros 
Rengo pranešimu, Harbine ir 
apygardoj, Mandžurijoj, tapo 
paskelbta karo padėtis.

i Tai esą padaryta dėl girdų, 
staiga atsisėdo į |ęa(] bolševikų revoliucijos Ru- 
'nia'iisS. <lel ko^sl jo j sukak luvemis komunistai 

čia tas triukšmas keliamas. .planuoją padaryti sukilimą.
Budėtojai ir svečiai, baimės 

pagauti, ėmė per kits kitą grūs
tis laukan, o pati pirmutinėj 
išbėgo laukan Auna Maria , 
sales.

Girdai apie numirėlio prisi-;

kada moterų kova buvo , 
pasiekusi, taip sakant, viršū
nės, numirėlis, Alajandro Gar-E 
za de la Peną

7— i
keta;

gruodžio mėnesio sesijoj pasiū
lyti kongresui bilių, kuriuo bu
sią tiksliai nustatyta, kiek yra 
teisėtas komunizmas Jungtinė
se Valstybėse, taip kad komu
nistu įsileidimas ir deportavi- i ,. v .. ,mas butų galima reguliuoti be' ;!
jokio tolesnio klausimo.

Loka utas laivų statybos Į 
Į darbininkų Anglijoje

LONDONAS, lapkr. 7.—An-'g 
glijes laivų statybos pramoni- j =s 

Klo po miestų ir ties lobininko inink1’ si»un«a Paskelbė visuo-i ■ 
■ rūmais be matant prisispietė i M la>vų statybos darbinmkų g 
minių minios žmonių. Miniosv>s<>J Anglijoj, <lel to, g 
reikalavo, kad iš numirusių pri- ;uko’ ,ka<l. I,,1,JOS1 rarlal a‘?,aa' ■ 

įsikėlęs žmogus -butų išneštas Prl,mtl sam'>y|0Jl! Pasmly-.g 
C laukan parodyti, kad visi jj 4 algų sumažimmę. 

matytų. Policija ir gaisriniu-1 
JEiFFERSON, Wis., lapkr. ^aį ]Urejq darbo, kol pagaliau

7. — Keturi ginkluoti banditai išsklaidė minias.
Vėliau, paklaustas, kaip jis 

, Gar-

Plėšikai pasiplėšė 
banko $210,000

sako, kad unijos nariai atsisa
1S

šiandie čia puolė Farmers’

Lokautas, kuriuo bus išmes
ta iš darbo tarp 10 ir 15 tuk- 

I stančių darbininkų, prasidės 
lapkričio 21 dieną.

Merchants’ banką ir aulomobi- iš savo letargo pabudo,
liu pabėgo su $210,000 bank- za de la Peną nusišypsojęs at- pavydžių moterų rietenos ga- 2 
uotais. aiiksn ir VArfvhin nn- „.j./-. ' u x____ •- »*• ___ •__ • • SBnotais, auksu ir vertybių po- Rake: 
pienais.

Lietuvių Valanda
iš Radio WLS Stoties

345 metrų—870 kilocycles

ANTRADIENY

Lapkričio 12, 1929
nuo 8:00 iki 9 valandai vak

(Central Standard Time)

PROGRAMAS

Muziko ir Dainos
li žmogų ir iš numirusių pri-. sg

"Matote patys, kad dviejų kelti.” 1BIIIIIIIIM



2 NAUJIENOS. Chlcago, H
dvasia, šiandien Bostone ka
talikai sudaro didžiausią skai
čių tikinčiųjų. (FLIS).

Penktadienis, lapkr. 8, 1929

BOSTONAS
Kuomet tūkstančiai pasaulio 

garsiausių mokslininkų neseniai 
susirinko Bostone išaiškinti fi- 
ziologijos’ naujas teorijas ir dis- 
kusuoti gyvenimo ir mirties 
problemas, Massachusetts sos- 
tapilė ir Amerikos seniausias 
puritanų miestas vėl tapo Suv. 
Valstijų intelektuališku centru

Kuomet Bostonas buvo įsteig
tas, tai jis' sudarė tikėjimiškos 
neapykantos tvirtovę, kur pir
mieji kvakeriai gyventojai bu
vo pakarti; buvo tvirtovė ne
priklausomybės minčių ir revo
liucijos. Ne tik raganystė čio- 
nais prasidėjo, bet ir Amerikos 
pirma mokslo įstaiga pradėta 
1636 m.,—tai įsteigimas Har- 
vard universiteto, kurio kon- 
servativiškumas net iki šia 
dienai egzistuoja. Jis buvo lop 
šinė Amerikos liberališkų min
čių; buvo tėviškė “Mather di
nastijos”, garsių puritanų In- 
crease, ir jo sūnaus Mather, ku 
rie turėjo didelę įtekmę Bosto
no ir Naujos Anglijos sociališ 
kame ir politiškame gyvenime; 
Bostone gyveno du garsus re 
voliucijos didvyriai,—John Han 
cock ir Samuel Adams, ir gar 
Sus amerikiečiai: Hawthorne 
Emerson, Holmes, Whitties i 
Thoreau.

šiandieninis Bostonas
Bostonas randasi ant pietinic 

kranto Massachusetts įlankos i 
gyventojų turi apie 783,000 
Jeigu skaitytume visą apielin- 
kę iš dvylikos mylių nuo State 
House, tai jau gyventojų turė 
tų net 1,600,000. Metropoliš- 
kas Bostono distriktas susida
ro iš 38 miestų ir miestelių, tu
rinčių savo atskiras valdžias 
Sekamieji yra tik keli iš tų 
miestų—Rytų Bostonas, salelėm 
sujungtos su pačiu miestu per
važai} ir tuneliu; Charlestown. 
kur randasi laivynas; pietų Bos
tonas su savo “Marine”, parku. 
“Aųuarium” ir Dorchtšttr 
Meights, kur senovės dienose 
kolonijų pulkai išvijo anglų ka
reivius iš miesto; Soxbury, ku 
net iki šiai dienai randasi jvai 
rių istoriškų vietų; Brookline. 
Cambridge, Somerville, Chelsea 
ir daug kitų.

Bostonas turi puikią trans- 
portacijos sistemą, su oran iš 
keltoms ir {požeminėms lini
jomis, tuneliais ir gatvekariais 
Visos linijos suvienytos.

įdomios vietos
“Boston Common” yra isto 

riška vieta, ' kur įvyko labai 
daug miesto sociališkų ir poli
tiškų permainų. Bostono puri 
tanai statytojai paskyrė dal. 
žemės, iš 50 akrų, kaipo viešą 
lauką, kur žmonės galėjo susi
rinkti. Pavadino tą lauką “Bos
ton Common”. Vienas iš pui
kiausių paminklų čionais yra 
“Revoliucijos” paminklas, kurk 
pažymi Bostono rolę Amerikos \ 
nepriklausomybė kovoje. Mies
to susirinkimas (town meet- 
in), kuris egzistavo Naujos 
Anglijos dalyse, prasidėjo 
“Boston Common”. Raganystėm 
dienose kartuvės buvo užstaty 
tos ant šito lauko, o taip pat 
ir plakamas stulpas. Niekur 
kitur mėlynus įstatymus taip 
neužlaikydavo kaip čionais. 
Žmonėms buvo draudžiama vai
kščioti šventadieniais'. Prieš re
voliuciją buvo lavinimo vieta 
kolonijų kareiviams. Tuoj pę 
revoliucijos dideli susirinkimai 
Čionais buvo laikomi.

Skersai Charles gatvę, nuo 
Common, randasi Vieši Daržai 
su daug fontanų ir paminklų.

Faneuil salė, prie Dock 
Sųuare, pastatya 1740 m., se
na turgavietė ir didelė svetai
nė, sykį buvo vartojama susi
rinkimams; čionais garsieji— 
Webster, Phillips, Everett, ir 
kiti—laikė prakalbas’ ir gal to
dėl vadinama “liuosybės lopši
nė”.

Boston’o viešas knygynas 
prie Copley gatvės turi suvirš 
milioną knygų ir yra vienas iš 
JiJžianaiii ainio aalvio

ima antrą vietą šioje šalyje— 
Metropoliškas Muziejus New 
Yorke stovi pirmoje vietoje.

tą sakinį išmoko per penkias 
minutes!

kas tikrai su laiku taps rekor
dininkas,

—Na, na?

pakavimas, elektriškų mašineri- kų, apsistojusių mieste. Samuel 
jų, guminių tavorų ir pianų. Adams tapo vedėju revoliucijos 
Yra suvirš 4,500 industriališkų kovos Bostone. 1773 m. garsi

JUOKAI jo liežuvis, kaip

vir'šinin

Viena

——

Lietus

be tūbų

Lengvus išmokėjimai po $1.00 i savaitę!

šeštadienio

LINE

Electric Interarbana 
Motor Coach Koutea

.COTT'S 
EMULSION

4177-83 Archer Avė 
Cor. Richmond St.

2536-40 West 63rd St.
1!4 Blocks West of Westem Avė

NEPRALEISKITE NEIŠGIRDEI

min- 
vaikas

Jus Greičiau 
Nuvažiuosite

ir pasinaudokite šiomis progomis
) f X • ,

Įsigydami Vieną iš šių Nepalyginamų Radio Vertybių!

SOUTH I ARGESTSJBB

Didelė nuolaida už jūsų seną muzikali instrumentą, Demonstra 
cija ir Įrengimas Jūsų Namuose Veltui!

Pasinaudokite musų Outing 
and Recreation Bureau, 72 
W. Adams St., tel. Randolph 
8200. Dvkai žinios apie išva
žiavimus, keliones, pasilink
sminimų vietas ir lavinimo
si turus visoj Chicagos Me
tropolijos apygardoj.

beveik kiekvieną dieną, netikėtai... plakantis, 
saldinantis lietus, užlijantis priekinį stiklą, 
paverčiantis kelius į stiklą ir neišbrendamą 
purvyną. Skurdus, pavojingas važinėjimas to
kiomis dienomis!

kad galima pirkti iš didžiausių ir at 
sakančiausių krautuvių,

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio irs 
vakarais. Nedėliomis pagal sutartį. Šaukite:

HEMLOCK 8400 arba LAFAYETTE 3171

4 Geriausios Progos 
Pirkti Radio

PATĖMIJIMAS. ♦
»

Kas seredos vakarą lygiai 9-tą vai. galite girdėti per radio puikiausi J dėtuvių Programą per 
K. Y. W. Radio Stotį, kuri ruošia Peoplos Furniture Co. Krautuvės susitarę su vienu lietu
višku dienraščių.

Aktingumas
—O, o, < 

skustuvas!
—N epavo j ingus 

kams.

Pilnas pasirinkimas mu
sų 63-čios gatvės krau
tuvėje.

Bostonas gavo savo vardą 
Bostono, Lincolnshire, Angli
joj, iš kur atvyko įtakingiausi 
žmonės į Amerikos Bostoną. 
Puritanai po vadovyste John 
Winthrop, apgyveno Bostoną 
1630 m. Visų pirmiausia tik 200 
žmonių atvažiavo, vėliaus 2,000.

Nuo pat pradžios, puritanų 
kunigų įtekmė buvo galinga. 
Bažnyčia ir valstybė buvo vie
na. Valdžia buvo demokratiška 
laikydama savo miesto susirin
kimus.

Bostono nepriklausomybės 
dvasia pirmiausia pasirodė 
1690 m., kuomet gerai organi
zuotas sukilimas žmonių praša
lino naują gubernatorių, kurį 
paskyrė Anglijos karalius. 
1770 m. įvyko garsus Boston’o 
“massacre”. Tai kova tarpe 
miesto gyventojų ir britų pul- vietoj galų gale įsigyveno nauja

Naujos Majestic Badios 
kitur parsiduodavo po 
po $159, dabar nužemin
ta kaina, kas padaro šių 
dienų didžiausią Badio 
vertybę, kaina dabar

su 
Elektrikiniu

Del tvarkraščių, ferų ir informacijų ant visų trijų geležinkelių
v telefonuokit RANDOLPH 8200.

CHICAGO NORTH SHORE CHICAGO SOUTH SHORE
& MILVVAUKEE RAILROAD • & SOUTH BEND RAILROAD

CHICAGO AURORA & ELG1N RAILROAD 
(The Sunset Lines)

—Tikrai, tik pamanyk: mo
kytojas jam liepė vakar prira 
syti visą puslapį sakinio 
esu tinginys” ir išmokti j j 
tinai. Ir ką tu manai

“arbatos partija” įvyko, kuo
met trys laivai su arbata, už 
kuria Bostono žmonės' atsisakė 
užmokėti taksus, buvo sunai
kinti Bostono uoste. Sunaikino 
vyrai apsirengę kaipo Mo- 
hawk indijonai, ir Anglija už
darė Bostono uostą.

Persergėjimo Paul Bevere ke
lionė, pabėgimas John Hancock 
ir Samuel Adams, Concord, 
Lexington, Bunker Hill ir Dor- 
chester Heights kovos buvo 
svarbus punktai revoliucijos 
kare ne tik Bostono istorijoj.

Po karo, buvo vietinė valdžia 
suformuota, miesto susirinki
mai vėl pradėta laikyti ir John 
Hancock buvo išrinktas pirmu 
gubernatorium.

Prieš civilį karą Bostonas bu
vo vyriausia vieta prieš-vergi- 
jos judėjimo. Čionais 1831 m. 
William Lloyd Garrison įsteigė 
savo žurnalą “Paliuosuotoją”, 
nepaisant pasipriešinimo iš kon
servatorių pusės.

Tikėjimiškos neapykantos

įstaigų su apie 179,000 darbi
ninkų.

224 leidinių atspausdinta 
Bostone, 21 svetimose kalbose.

Bostono istorija

\GERESNI DANTYS
GERESNES Sveikatos

\p ERI dantys padaro labai didelį skirtu- 
Vjmą jūsų vaiko sveikatoje. Cod liver oil 

pagelbsti augimui gerų, sveikų dantų. 
\ Daktarai ir dentistai rekomenduoja jį. Duo

kite jo reguliariai visą vaikystės laiką. 
Lengvas b p d a s yra Scott’s 
Emulsion. Malonaus skonio. Vai- 
kai mėgsta ji. Lengvai virški- 
narnas. Pradėkite šiandie—kiek- 
viena diena pagelbsti. Kiekvie-
nas aptiekininkas turi jų. UNvO

SCOTTŠ EMULSION Yl
/DEL GERESNIŲ DANTŲ IR KAULŲ

Soott & Bowne. Bloomfleld, N. J. 29-43

R. C. A. Radiolos, Naujos 
ir pagerintos ateinančių 
metų mados, dabar parsi
duoda už labai nužemintą 
kainą $179.00 vertes Radi
ola 46 dabar už •

Naujausios Mados, Atvvater 
Kent Badio dėl vartojimo 
Screen Grid tūbų. Pilnai įren
gti, su dynamie kalbėtuvu. 
puikiausias kabinetas, kaina

Arnold Arboretum turi su
virš 200 akrų visokių medžių 
ir krūmų. Puikiausias medžių 
muziejus Amerikoje.

Bostone ir jo apielinkėj yra 
labai daug vištakių istoriškų vie
tų ir vietelių. Net iki šiai 
dienai stovi Sena Kampinė Kny
gų Krautuvė, pastatyta 1712 
m., kur "‘Šeštadienio Kliubas” 
susirinkdavo. Buvo susirinki
mo vieta tokių garsių amerikie
čių kaip Emerson, Howthorne, 
Holmes, Longfellow, VVhittier, 
Agassiz, Thoreau, H. B. Stowe 
ir John Fiske.

Bostono metropoliškoj daly 
yra suvirš 200 universitetų, ko
legijų, normališkų ir technika- 
liškų mokyklų, muzikos ir dai
lės įstaigų ir privatiškų mo
kyklų. Tai yra svarbus moks
lo centras. Tarp garsiausių mo
kyklų turime Harvardo univer
sitetą, seniausią kolegiją Suv. 
Valstijose; Massachusetts In
stitute of Technology, žymiausi 
echniška mokykla Suv. Valsti

jose; ir moterų kolegijos Red- 
sliffe ir Wellesley. '

Industtkdiškas Bostonas
Bostonas yra vienas iš svar

biausių prekybos ir industrijos 
centrų. Vienas iš svarbiausių 
uostų, jo svetima pirklystė uži
ma šeštą vietą Amerikos uos- 
ių tarpe. Pusė žalios vilnos į 
Suv. Valstijas' yra importuoja
ma per Bostoną. Jis yra pirmas 
mvų uostas Amerikoje; par
duoda apie 150,000,000 svarų 
u vieš kasi metą.

Kitos svarbios industrijos 
yra—čeverykų ir batų, spaus
dinimo, knygų apdarymas, lie
jyklų ir mašinų šapų produktų, 
moterų ir vyrų drabužių, mėsos

Važiuokite 70 myliu į valandą
I Rytus l Šiaurę I Vakarus

$130.00 
be lubų

be tūbų

Rekordas.
Ar žinai, sene, musų vai

Antra,— Radio kainos yra labai nužemintos, taip, kad jau žemes
nės negali būti.
Trečia — Dabar yra proga girdėti puikiausi lietuvių programų 
per radio, kurį duoda Peoples Furniture Co. Krautuvės kas sere- 
dos vakarą.
Ketvirta — Lengvus išmokėjimai ant radio Peoples Krautuvėse 
yra daleistina kiekvienam, pagal išgalės.

Bukite Peoples Krautuvėje Šiandieną
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LAIŠKAS REDAK
CIJAI

Gerb. “N-nų“ Redakcija:
E.-m nuolatinis ju ų dienraš

čio skaitytojas. Kartais pasi
skaitau ir kitu. Man—bet ma
nau, kad ne man vienam butų 
labai įdomu žinoti, iš kokių ver
smių lietuvių spauda semia sa
vo žinias, jeigu vieno laikraščio 
paduodamos telegramos apie tą

Turima žinių, kad Austrijos ka
ro minis/teris Julės Camboes 
ruošia fašistų jėgas ir gavę 
progos įsteigs monarchiją. Nau

duoju monarchu numatoma: 
buvęs didysis kunigaikštis A • 

' Brechtas.”
Sakykit, meldžiamieji, ar g 

j čia ne mistifikacija? Nenoroms 
įtari, kad arba viena, arba ant
ra telegrama yra suklastuota— 
sufalsifikuota namie, vadinas, 
pačioj laikraščio redakcijoj.

patį dalyką dažnai esti taip. Su pagarba,
skirtingos’, kad skaitytojas, jų , Skaitytoja? F. J.
pasiskaitęs, lieki visai “durnas”. ( Iš kurių versmių semč savo

Štai pavyzdys: Viename pas- telegramą vadinamų jtomunistų 
tarų Naujienų numerių (261) “Vilnis“ mes nežinome. Skaity- 
pirmame puslapy buvo paskclb tojas F. J., norėdamas’, galėtų 
ta šitokia telegrama: j to laikraščio vedėjų pasiklausti.
“FAŠISTAI SIEKIA PASO “Naujienų“ paskelbta telegra- 
DINTI KARALIŲ VENGRŲ rn abuvo paimta iš Chicago

SOSTAN ' angliškų praei'to sekmadienio
“Budapeštas, Vengrija, lapkr.' laikraščių. Visas jos tekstas 

4.—Praneša, kad kap. Jule, j angliškai, žodis į žodi, buvo! 
Gamboes, karo ministeris ir'toks:
vengrų fašistų vadas, planuojąs! Budapest, Nov. 2.— Capt. 
Vengrijos sostan pasodinti did- Julės Gombeęs, miništer of war, 
kunigaikštį Albrechtą. Vienin- head of the Fascists and ai 
telis rimtas konkurentas į sos- growing power in Hungary, is 
tą yra didkunigaikštis Otto, planning, it is reported, to1 
buvusio [Austrų-Vengrų] cieso-j place Archduke Albrecht on the ! 
riaus Karolio sūnūs. j throne. The only serious com-I

Kap. Gamboes įsispraudė ga- pctitor for the crovvn is Arch- 
lingon pozicijon Vengrijos ka-|duke Otto, son of the. ex- 
binete, nežiūrint, kad jis yra! Emperor Charles.
politinis premjero Bethleno pa-1 Gombeos has forced himself

(Pacific and Atlantic Photo]

ors bejaučia-- jau jie ne žmo- 
es, bet mašinos.
Ir kam jięms dar šventės be 
ikia? Jie vistiek jau savę- 

jgerbia...
ir kas juos besujaudins'?.. C 

jau jie mirę... Kartais i 
,ę—pusiau mirę- dar vaitu

SAULUTĖ

Jinai galinga. Jinai žemę pa
rodė. Jinai musų visų moti- 

'a. Bet žmones jos jau nebe- 
paiso...

Vieni neturi progų jos spin- 
i dūliuose atgimti ir sustiprėti, o 
kiti nepaiso... '

Vieni jos nemato; o kiti ne-j 
benori matyti. Ir visi vaitoja, 
ir visi dejuoja. O saulute juo-j

i kiasi, šaiposi. Gal bent jai gai- 
i la žioplų žmonių. Gal būt jinai 
i ir nepaiso.— M^t.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

dėjėjas.”
Spėju, kad apie tą patį, bet 

jau visai ką kitą ir kitaip, pa 
sakoja “Vilnies” (258 nr.) ši
tokia telegrama:
“FAŠISTAI PLANUOJA PA

! into a powerful position in the 
Hungarian cabinet despite his 
being a political aid of the 
Premier, Count Stephen Beth- 

i len.
Julės Gamboes yra Vengri-

DARYT MONARCHIJA SO
CIALISTŲ AUSTRIJĄ

“Viena, lapkričio 3.—Jei ko
kios, antroji (po Vokietijos) 
socialistų “teorinė tvirtovė“ 
Austrija gali likt monarchija.

Vartojamas dėl Kosuliu 
Virš 50 Metų

jos, o ne Austrijos, karo mi
nisteris,-tad jis' gali su fašis- 
tais konspiruoti pasodinti kara
lių sostan tik Vengrijoj, o ne 

' Austrijoj. Chicagos vadinamų 
komunistų laikraštis, matyt, 

Į norėdamas, paprastu komunistų 
budu, pakandžioti galingus Aus
trijos socialistus, čia pat tyčia 
telegramą sufalsifikavo, Gam-

Kosuliai parodo įdegtą padėtį ger
klės ir oro taku. Krupo kosuliai I 
yra gąsdinantys, bronchiniai kosuliai; 
yra silpninantys, naktiniai kosuliai 
ir gerklės kutenimas yra kvaršinan
tys. Per <laug»au kaip 50 metų 
Foley’s Iloney and Tar Compound I 
yra įsigyvenusi kosulio gyduolė, sau • I 
gi ir patikima dei va.kų ir suaugu-’!' 
siu žmonių. Pati pirmoji doza pa
skleidžia gydantį ir raminantį apval- į 
kalą ant Įdegtos gerklės ir kosulys) 
sustoja. Jis paliuosuoja ir pakelia! 
flegmą be pastangų. Vaikai jį mėg
sta — neturi opiatų. Jis pilnai pri-į 
tinka senesniems žmonėms — yra į 
švelniai liuosuojantis. Atsiminkit, 
vardą, Foley’s Honey and Tar Com-' 
pound ir klauskite jo. 

— ----------- —----------------—

Vyrų grynų vilnų siutai

$13.50

boesą padarydamas Austrijos 
karo ministeriu, kad jis “socia
listų ‘teorinę tvirtovę’ ” pakeis 
tų monarchija.

KUR MUDVIEJŲ 
LAIMĖ?

Atsimini, ar ne? Juk tiek 
malonių valandų mudu kartu 
čia praleidova.. Tiek saldžių va
landų. Iš tikrųjų. Be juoko: 
tos valandos buvo ir trumpos, ir

Lansing, Mich. — Arthur 
Rich, turtingas jaunuolis, kuris 
tapo nuteistas visam gyvenimui 
į kalėjimą už išgėdinimą stu
dentės. Kalėjime jis sėdi nuo 
1926 m. šiomis dienomis buvo 
bandoma jį paliuosuoti iš kalė 
jimo, bet “parole“ taryba atsi
sakė tatai padaryti.

GATVE

Susirinkę vidury' sezono panaikinti 
orderiai randa mus su šimtais pui-' 
kiausi;; siutų, top kautų ir overkau-1 
tų, kurie bus parduoti už mažiau ne-I 
gu kainuoja jų padarymas.
3C0 Grynų Vilnų, $13.50
(Reguliarės kainos $23.50 iki $27.50)1

^ryn,! .VilnŲ... $16.50
(Reguliarės $30.00 vertės)
190 I uikiausies Ko- $19.50
(Vertės iki $39.50

Visokie audeklai — Worateds, Ser
gės, Tweeds, etc., vieneiliai, ar dviei
liai švarkai, paprastų ar puošnių | 
modelių.

Viso 500 grynų vilnų Top Kautų 
irOveikautų už $13.50, $16.50, $19.50

Tai yra puikios naujos medžiagos, 
originaliai pasiūtos pardavimui po 
$23 50 iki $39.50. Sustabdvti užsaky
mai verčia mus pasiūlyti šias prekes) 
tiesioginiai publikai pirmą kartą mu-j 
su istorijoj. Tai yra jūsų proga! Atei-i 
kitę ir atsiveskite savo draugus!

Ateikite tiesiai į musų didelę 
obelio dirbtuvę.

Banner Tailoring Co.
(Jst. 1909) 

811 West Adams St.
Du blokai i vakarus nuo Halsted 

Atdara sub. iki 9 v.v. Ned. r. 9 iki 121

ilgos. Jau nežinau nė kaip čia 
pasakyt.

O aplinkui būdavo ir-gi lai
mingų žmonių, kurių valandos 
r-gi būdavo malonios ir trum

pes. Ir kiek meilių tavo žode- 
ių aš esu čia praryjąs! Kiek 

malonių žvilgsnių tu ant manės 
’.žmetei! Tu savo šypsena ma
ne čionrtis nuplaudavai. Taip, 
tai taip.

Dabar kitaip. Mudviejų lai
mė išvažiavo kaž kur kitur. Su
pyko jinai ir išvaž’avo. Ir grįž
ti neketina...

žinai ką? Jau nėra jokios 
laimės toje vietoje, kur tu ma
ne savo meiliais žodeliais nu
mazgodavai ir savo bučkiais ma
no barzdą nuskųsdavai. Nėra 
nė tų senų krėslų, nė to pajuo
dusio stalo, nė to apžėlusio pa
tarnautojo. Nieko jau čia ne
beliko. Namas uždarytas, da
žys užantspauduotos...

Dulkėtas tramvajus pačiu vi
duriu ritasi, o šalyse automobi- 
1 ai durnus sėja ir dulkes vėto 
šaligatviais slenka suakmenėję 

' žmonės, kurie jau nieko nebe 
girdi ir nebemato. Kur-ne-kur 
basi vaikai rėkauja arba ap
svaigęs pilietis vieną k Ją stu. 
ją užgauna.

Skubinasi tramvajus, skubi
nasi autai, skubinasi ir žmonės, 
tiktai ncsiskub.na durnai ir dul- 
.ės.

Sudužo automobilius, ir žmo 
ės tartum iš miego prikelt 
rudžiasi. apgailestauja.
Pargriuvo senas pilietis. žmo 

ės eina savais keliais, nesijau 
dina ir neapgailestauja. Gail; 

važaus automob.liaus, o žmo 
nių ir taip jau per daug...

Sucypė ne savo bąlšti naujac 
autas ir įkaitęs dabosi j visa; 
puses. Tuojaus atsirado mecha 
nikas ir jį tinkamai apdorojo.

Verkia senukė. Nevalgius, iš 
balus, vos kojas bepavclka. Nic 
kas jos nepaguodžia, nevalgydi 
:a ir nepaiso: tokių sentiki 

gatvėje daug miršta ir daug da 
mirs...

O gatve ir-gi nepaiso. Didel 
tramvajai ir autai dar ją šie 
t ek aplamdo, bet žmonės — j 
jų visai nejaučia ir nepaiso.

—Mat

>...—Mat.

LIETAUS LAŠAI

RADIO

Išmokėjimais - $2 j Sayaitę

3417-21 So. Halsted St
Telephone Boulevard 4705

Praleiskit, 
Kalėdas 

LIETUVOJ
Dvi Švenčiu 
Ekskursijos

Pasaulio Didžiausias Garlaivis
S. S. LEVIATHAN

plaukia tiesiog j Cherbourg ir 
Southampton 

GRUODŽIO 7 d.
Asmeniškai vadovaujant 

p. Jos. Turck.

S.S. George Washington 
Plaukia tiesiog Į Plymouth, 

Cherbourg ir Bremen 
GRUODŽIO 12 d.

Asmeniškai vadovaujant C, W. 
Schreiber ir W. Schuckman.

KAINOS ATPIGINTOS

Visai Nauji

Screen-Gbid

Lašai dideli ir maži, šalto 
/andens lašai. Ne tik lašai, bet 
criste krinta ir birte bira—-kai 
mlkasvaidžių žirniai.

Ir jokio pasigailėjimo jie ne
žino. žiaurus kai diktatorių 
režimai. Daužo tie lašai pur 
vinos gatvės akmenis, suruku
sių lūšnelių langus ir katedros 
,jkštą. Daužo gražių mergelių 
jidus ir blauzdas. Daužo tur- 
ngus ir elegetas—jiems vis.

ygųs ir visi nusikaltę...
Daužo lašai, patys lašai dau

žosi. Muša ir patys mušasi 
.monės juos šio amato išmo
kino.

Lašai muša, daužo ir paskui 
atys žūsta. Taip kaip žmo- 
ės.—Mat.

IŠSIRINKIT bet kokį šių, pasaulyj 
pagarsėjusiu laivu ir Jus atvyksit

Į savo tėvynę laiku, dalyvąut Kalė-

Lietuvių Dainos
iš Badio Stoties

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

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

artistus
Duoda

Jos. F. Budrik
Radio Krautuvė

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

A

Modelis 55 su nauju kabinetu kaip 
parodoma paveiksle

Tik biskį Įmokėti 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Tiktai (Č 1 Be
Už I IIW Tubu

JOS. F. BUDRIK, Ine

Nėra laimės nė tau, nė man... 
Į O gal būt ir gerai? Laimė ma- 
j >.e ir-gi privargindavo... 
, gale kam čia tos laimės 
! r kas jinai tokia? Nėra 
i reikia.

SENATVĖ

Galų 
ieškoti 
ir ne-

Mat.

ožmogus sęsta ir bręsta.
pasenęs proto netenka. Atsižada 
savų idėjų. Kartais prieš mir
tį ir kunigą pasišaukia koks 

į užkietėjęs ateistas...
Tai senatve, o ne išmintis.

I Prasti* argumentai ir skysti.
“Jis atsivertė, prie dvasios 

j šventos sugrįžo ir išpažintį at- 
i liko“.— Reiškia, jis nuseno ir 
Į lygsvaros neteko.

Prieš mirtį žmogus dažnai ne
žino ką darąs.—Miat.

ŠVENTE
Snaudžia didieji fabrikai i 

t vii jų mašinos. Gatvėse tuk:, 
(ančiai automobilių nuodingai 
durnais stengiasi praeivius n;.- 
suodinti, bet nesiseka. Veja 
juos sėkmingai išsklaido. Sau
lutė visus nori palinksminti — 
jos’ norai geri ir prakilnus, be; 
jos jėgos šiuo žvilgsniu silpnos

Fabrikų ir dirbtuvių maistai 
gatvėse juda ir stengiasi judė
ti, bet vakarykščios dienos įspū
džiai visur labai aiškus: visų 
veidai vienodai nuliūdę ir vie
nodai visų prislėgtas ypas viso
se gatvėse viešpatauja.

Čionais dirbtuvių vergai gy
vena. Jie vargiai ir gyvena. 
Jie tiktai juda, kruta kai ma
šinos. Be jokio gyvumo, be 
energijos. Jau jie vargiai ką

tė»vai džiaugiasi kai ku
DIKIS GERAI MIEGA

štai yra būdas nuraminti ver
kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai 
augalų skanios Fletcher’s Cas- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Dei 
saugumo šalinkis imitacijų.

<lu šventese.
Pirkit iš karto bilietą j ten ir atgal 

ir bukit užtikrinti sugrįžimų. Mes 
Jums padėsim išpildyt sugrįžimo 
leidimus.

Platesniu informacijų ir speciališ- 
ku ekskursijos kainu, klauskit savo 
vietinio agento ar rašykit tiesiog į:

UNITED 
STATES 
LINES
110 S. Dearbom St., Chicago, III.

45 Broadway, New York City

r—-—

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip tolinus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas kaulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

JUST KIDS
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NEW YORKAS IR READINGAS

KĄ JIE DARYS?

Sovietų švietimo komisariatas pašalino 165 profe
sorius Rusijos universitetuose už tai, kad jie nepritarią 
komunizmui.

Tiems profesoriams dabar užginta mokytojauti ir 
taip pat užginta išvažiuoti į užsienius. Na, tai ką jie tu
rės daryti, iš ko duoną valgyti?

Kai jie badaus ir badu mirs, tai ar “proletariškai” 
sovietų valdžiai bus iš to garbė? Tai nėra darbininkiška 
politika. Protaujantys darbininkai su žmonių gyvybėmis 
šitaip nesielgia.

Pereito antradienio rinkimuose, kurie įvyko visoje 
šalyje, nuostabaus pasisekimo turėjo socialistai Ne(w 
Yorke ir Readinge. Pirmame socialistų kandidatas į 
merus (burmistrus) gavo beveik 175,000 balsų, sumuš
damas tuo rekordą Morriso Hilląuito, už kurį 1917 m. 
balsavo 145,000 piliečių. Bet 1917 metai buvo tas laikas, 
kada Amerikos socialistų organizacija buvo pasiekusi 
aukščiausio stiprumo laipsnio. Vėliau socialistų partija 
Amerikoje pergyveno aštrių persekiojimų iš valdžios 
pusės; jos žymiausi vadai buvo areštuojami ir traukia
mi teisman, ir nemažas jos narių skaičius, pabūgęs tų 
persekiojimų arba pasidavęs karo isterikai, pasitraukė 
iš judėjimo. Po to ją suskaldė ir kuone visai sunaikino 
bolševikai.

O šiandie socialistai surinko New Yorke didesni 
skaičių balsų, negu kada nors praeityje!

Ir tas nepaprastas socialistų sustiprėjimas pasireiš
kė ne tik New Yorke. Dar stambesnę pažangą jie pada
rė pramoningam Pennsylvanijos mieste, Readinge. Per 
paskutinius metus tas miestas turėjo socialistinę admi
nistraciją, ir miesto taryboje socialistai sudarė daugu
mą. Dabartiniuose gi rinkimuose jie užkariavo visas 
vietas miesto taryboje. Visi Readingo aldermanai da
bar bus socialistai! Tai yra pirmas toks atsitikimas ne 
tik Readingo, bet ir visos Amerikos istorijoje.

Tuo gi tarpu yra faktas, kad socialistų organizaci
ja dar tebėra silpna. Jos pasisekimai gali būt išaiškinti 
tiktai tuo, kad žmonių masėse auga sentimentas, palan
kus socialistams. \

Na, o kokiais laimėjimais gali pasigirti tie ‘‘didieji 
revoliucionieriai”, ką socialistus nuolatos šmeižia ir 
“laidoja”? Jokiais.

“MARGUTIS”

Truputį pasivėlinęs išėjo 
“Margučio” spalių mėnesio nu
meris. Jo leidėjas ir “ponas re
daktorius’’ Vanagaitis per va
saros atostogas t urbti t šiek-tiek 
“surimtėjo’’, ir dėl to šis, “Mar
gučio’’ numeris turi ir labai 
“povožnų” straipsnių, pavyz
džiui, “moksliška disertacija” 
apie tai, ar reikalingas yra 
Dzimdzi-Drimdzi. Be to, įdėta 
keletas gražių atvaizdų, naujas 
piano kūrinėlis mažiems pianis
tams, na, ir, žinoma, apsčiai vi
sokių “fonių”.

KATALIKAI APIE MARIJO
NŲ ORGANĄ

Vienuoliai Marijonai, kurie 
leidžia neva katalikišką dienraš
tį Chicagoje, yra be galo godus 
ir pavydus žmonės. Kas jiems 
netarnauja arba neremia jų 
biznio savo doleriais, tą jie vi
saip niekina ir šmeižia, užmirš
dami, kad toks darbas visai ne
sutinka su Kristaus artimo mei
lės prisakymu.

Ne gana, kad Marijonų laik
raštis nuolatos juodina laisvų 
pažvalgų žmones, bet jisai ne
sidrovi kabinėtis į akis net ir

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ____________ .. 3c
Savaitei ___ ......_ ____ ______  18c
Mėnesiui _________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

katalikiškos visuomenės va
dams, kurie nepučia į vienuoly
no dūdą, ir šie yra priversti 
gintis nuo jo nešvarių atakų. 
Vakar, pav. “Naujienose” buvo 
parodyta, kaip šv. Jurgio para
pijos leidžiamas biuletinas (“ži
nios”) atsako į to Marijonų or
gano šmeižtus. Tenai tarp ko 
kito pasakyta:

“Taigi, dar kartą ‘Žinios’ 
klausia pono ‘Draugo’, jojo 
leidėjų ir redaktoriaus, ką 
manote pelnyti pašiepdami 
Bridgeporto žmones ir jų va
dų gerus darbus? Ar ištiktų
jų čion nieko gero, o pas jus 
viskas gera, o nieko blogo? 
Ar tai Krikščioniškai? Ar tai 
Vienuoliškai? Ar negalima 
butų Kristaus žodžius pritai
kinti jums, ‘Prieteliau, pir
miau išmesk rąstą iš savo 
akies, o paskiau išimsi krislą 
iš savo artimo akies’.

“Kaip girdisi, jei ‘Drau
gas’ nesiliaus’ boikotavęs bei 
šmeižęs Bridgeporto kolioni- 
jos ir jos vadų, tai ir dabar
tiniai ‘Draugo’ skaitytojai 
mes jį skaitę, nes ‘ten nieko 
gero nesama skaityti’. ” 
Vadinasi, ir katalikai kratosi 

nuo to nešvaraus vienuolių or
gano.

“GERADARIAI”

“Laisvė” aiškinasi: .
“Ar komunistai nori už

grobti SLA. ir jo iždą? Ne. 
Komunistai yra pažangioji 
(hm! “N.” Red.) darbininkų 
(hm! hm! “N.” Red.) dalis. 
Jie nori apsaugoti (!!! “N.” 
Red.) darbininkų organizaci
jos iždą dėl pačių darbininkų 
gero. Susivienijime darbinin
kų yra apie 85 nuoš. Vadina
si, darbininkų milžiniška dau
guma...

“Komunistai patys būdami 
darbininkais, ir kaipo pažan
gioji darbininkų klasės dalis, 
turi moralę teisę ginti ir ne
susipratusių (! “N.” Red.) 
darbininkų reikalus.” 
Pamislykite, koki nepaprasti 

geradariai yra tie komunistai. 
SLA. iždo jie nenori. Jie ne tik 
nenori jį užgrobti, bet jie ne
imtų jo, jeigu jisai jiems butų 
geruoju atiduotas. Ir kur čia 
jie rūpinsis šitokiomis “svieto 
marnastimis”, kuomet jie, gul
dami ir keldami galvoja tik apie 
tai, kaip “apsaugoti” darbinin
kų organizacijos gerovę ir “ap
ginti” darbininkų reikalus!

Tai aišku ir be įrodymų, nes 
kuris gi nežino, kaip komunis
tai “gynė” darbininkų reikalus, 
rinkdami aukas Gastonijos 
streikininkams, ir kaip jie “sau
gojo” Lietuvos baduolių šelpi
mo fondą?

Taip pat be jokių įrodymų 
yra aišku, kad komunistai yra 
tikrų tikriausi “darbininkai”. 
Nes’ jie su dideliu atsidėjimu 
(už tam 'tikrą atlyginimą) dir
ba diena iš dienos juodžiausią 
darbą, keikdami, pravardžiuoda
mi ir šmeiždami žmones. Vadi
nasi, jie sudaro “proletariškiau- 
sią” darbininkų klasės dalį, kai
po “černorabočije” (juodo dar
bo darbininkai).

Reikia tikėtis, kad ir tie “ne
susipratę” darbininkai, kurie 
sudaro milžinišką daugumą S. 
L. A. narių, galų gale “susi
pras” ir paprašys savo gerada
rius komunistus paimti į savo 
rankas’ Susivienijimo milioną 
dolerių ir valdyti “dėl pačių 
darbininkų labo”. Tenka tik iš
reikšti viltį, kad iki to laiko ir 
komunistų širdys suminkštės, 
taip kad jie neatsisakys “pasi
švęsti” ir tą pasiūlymą priims.

Tad, “draugučiai”, nesipuika- 
vokite. Bukite geradariai iki ga
lo!

VIEŠAS PAREIŠKI
MAS SLA. NARIAM

Gerbiami Susivienijimo na
riai:

Aš esu priverstas viešai pa
reikšti, kad aš nestatau savo 
kandidatūros į SLA. Pildomąją 
Tarybą, būtent, į iždo globėjus. 
Tuo pačiu laiku aš griežtai pro
testuoju prieš SLA. Gerovės 
Lygą, kuri neatsiklaususi ma
nęs savo išleistuose lapeliuose 
paskelbė mano vardą.

Aš jokiu budu negalėčiau 
pritarti tai Lygai, kuri nesidro
vi visą savo agitaciją remti 
vien tik šmeižtais. Tie lapeliai, 
matomai, išleisti tik tuo tikslu, 
kad tarp Susivienijimo narių 
sukelti dar didesnę suirutę.

Lygos vadams', matyti, labai 
nepatinka bolševikai ir socialis
tai. Aš norėčiau jų paklausti, 
kuriai srovei jie simpatizuoja? 
Gal fašistams? Atrodo, kad 
taip.

Labai apgailėtinas reiškinys, 
kad toks mažas musų lietuvių 
būrelis negali demokratiškai 
tvarkytis ir jaustis kaip vienos 
tautos žmonės bei dirbti nau
dingą darbą sau ir kitų labui.

Dabar išdygo kažkokia Lyga, 
kuri tuoj savo Spygliais pradė
jo savo draugams durti į pa
šonę. Ir tos Lygos vadukai, 
kurie naudoja labai negražius 
šmeižtus, drįsta tvirtinti, kad 
jie esą galį Susivienijime pada
ryti tinkamą tvarką!

Jeigu Lygos vadai tikrai gei
džia Susivienijimui gero, tai jie 
turi atsižadėti nuo tų šmeižtų 
ir pradėti dirbti naudingą dar
bą. Reikia ieškoti tokių kelių, 
kurie vienytų, o ne skirtų.

šiandie mes matome, kad ko
vos, nors buvo ir kiek iš kelio, 
cijų- Tatai Susivienijimui, ži
noma, ant gero neišeina. Tokia

NAUJIENOS, Chicago, 11

padėtis prisideda prie to, kad 
nariai darosi apatingi, nebeten
ka energijos.

Broliai, SLA. nariai, ar ne 
laikas mums jau susiprasti? 
Rodosi, užaugome ir paseno
me, bet tvarkytis vis dar neiš
mokome. Vis dar neišmokome 
gerbti vienas antrą, o tik mo
kame drabstytis purvais.

SLA. Gerovės Lyga tikrai 
vyrišką darbą padarytų, jei at
šauktų tuos šmeižtų lapelius ir Į 
kartu su visais rimtais veikė
jais stotų prie naudingo darbo, 
kurio tikslas’ yra pagerinti Su
sivienijimo reikalus.

—Thomas Aleksynas,
SLA. 60 kuopos pirmininkas-

MEŠKOS PATAR
NAVIMAS

Nuo SLA Gerovėš Lygos ga
vau spausdintą laišką. Aš labai 
abejoju, kad ta Gerovės Lyga 
galėtų atnešti kokią nors “ge
rovę” Susivienijimui. Laiške 
nieko daugiau nėra, kaip tik 
plūdimas socialistų ir lyginimas

K. A.

Thomas Aiva Edisonas 
v 1 ■ •

(Tęsinys)
Edisono tvirtumtis

Gegužės 13 d. 1924 m. New 
Yorko universitetas’ surengė iš
kilmes ryšyj su atidarymu pa
minklo garsiam Amerikos mo
kslininkui Joseph Henry. Iškil
mių vyriausi atrakcija buvo Edi
sonas. Nors diena pasitaikė 
gana šalta ir putė šiurpus vė
jas, bet Edisonas per visą laiką 
neužsiVilko apsiausto, nors tuo 
laiku jis’ jau buvo 77 metų am
žiaus. William H. Bishop, 
daug-maž tokio pat amžiaus, 
apie Edisoną rašė: “Jis sėdėjo 
platformoj be skyrbėlės ir ap
siausto keletą valandų, nežiū
rint į tai, kad putė didelis-"Vė
jas. Vargu kitas kokis žmogus 
butų galėjęs visa tai atlaikyti”.

Drabužiai 
t r 4

J savo drabužius Edisonas 
niekuomet daug dėmesio ne
kreipė. Sakoma, kad per pasku
tinius keletą desėtkų metų jam 
drabužius siuvusi viena siuvėjų 
firma New Yorke. Ir ji visą 
laiką naudojusi vieną mierą, nu
imtą prieš daugelį metų. Tą 
nesirūpinimą drabužiais laik
raščiai mėgsta visuomet pabrėž
ti, kaip jie mėgo pabrėžti ir 
Charles P. Steinmetz’o drabu
žius.

Nėra galima nustatyti bendrą 
taisyklę

Jau buvo minėta, kad Edi
sonas apseina su labai mažai 
miego. Esą jam pakanka mie
goti keturias valandas paroj. 
Tą faktą laikraščiai prie kiek
vienos progos mini. O visokie 
šarlatanai, kurie pardavinėja 
“proto jėgos” išvystymo kny
gas, irgi nurodo į Edisoną. Gir
di, jeigu norite daug nuveikti 
savo gyvenime, tai imkite už 
pavyzdį garsųjį išradėją. Ta
čiau reikia atsiminti, kad ne vi
si yra Edisonai. Kiekvienas 
žmogus turi savo savybes. Vie
nam žmogui reikalinga mažiau 
miego, kitam daugiau. Todėl 
nustatyti bendrą taisyklę, kuri 
tiktų visiems, jogiu budu nėra 
galima.

Miego nenorintis vyras
Savo artimiems draugams 

Edisonas kartą papasakojo to
kį atsitikimą. Atėjo pas jį vie
nas jaunas žmogus darbo pra
šyti. Pirmoj vietoj jis pareiš
kė, kad jį kankinanti bemiegė. 
Esą dažnai pasitaiko, kad jis 
kelias naktis' paeiliui negalįs 
nei truputį užmigti. Geras radi
nys, dinktelėjusi Edisonui min
tis į galvą. Toks žmogus kaip 
tik ir yra reikalingas, ypač ka
da reikia vienas ar kitas eks
perimentas baigti. Miegoti ne
galintis vyras tuoj tapo prista
tytas prie darbo. Kartu su 
juo buvo ir Edisonas. Darbas 
reikėjo padaryti į tam tikrą

A-

jų prie bolševikų. Ten sakoma,
kad Susivienijimo viršininkų 
balsavimuose dalyvauja tik 
6000 narių.

Gerai. Už Gegužį buvo pa
duota 3200 balsų, o bolševikų 
kandidatas surinko 2800. Jeigu 
Lyga pastatytų Dr. Viniką ir 
tasai, sakysime, surinktų apie 
500 balsų, tai Į prezidentus bu
tų išrinktas kaip tik bolševikų 
kandidatas.

Akyvaizdoj tų faktų į galvą 
ir ateina mintis, ar ta Gerovėš 
Lyga ,nėra tik gudrus bolševi
kų skymas balsams skaldyti? 
Taip samprotauti verčia dar ir 
ta aplinkybė, kad po laišku nie
kas nepasirašo.

Pittsburgh, Pa.
A. Viaineriuis-

Skaitant tą lapelį, iš tiesų, 
gali atrodyti, kad tai yra koks 
bolševikiškas “skymas”. Bet 
tikrumoje jo autoriai yra dve
jetas asmenų, kurie patys ne
išmano, ko jie nori. Ot, turi at
liekamo laiko ir ambicijas di
desnes už save — tai ir “vei
kia”! —Red.

laiką, ir todėl buvo nutarta dirb
ti tol, kol viskas bus užbaigta. 
Praėjo šešios dešimtys valan
dų. Edisonas kokiam pusva
landžiui buvo priverstas pasi
traukti. Kai jis sugrįžo atgal, 
tai dirbama dūda buvo suply
šusi, o miego nenorintis žmogus 
miegojo, kaip negyvas.

Paprastumas

Edisonas pasižymi paprastu
mu. Pas jį nėra jokio išdidumo, 
jokio pasiputimo. Įkartą jis pa
reiškė : “Aš esu bandęs daug 
dalykų, kurie man atrodė ge
rais, bet vėliau pasirodė, jog 
aš klystu. Todėl aš dabar apie 
nieką nesu perdaug tikras”.

Praktikas, o ne teoretikas
Dažnai spaudoj keliama klau

simas dėliai to, ar Edisoną ga
lima vadinti dydžiu mokslinin
ku. Įrodinėjama, kad jis jo
kios naujas teorijos nesugalvo
jo. Fizikos rankvedžiuose jus 
veltui ieškotute kokio nors dės
nio, kurį butų atradęs' Edisonas. 
Teorija jis nesidomi. Jam visą 
laiką rūpėjo praktikos darbas’, 
visokie išradimai. O toj srityj 
jis neturi sau lygaus. Tačiau 
butų klaida manyti, kad Ediso
nas niekuo neprisidėjo prie gry
no mokslo. Tokie teoretiško 
mokslo milžinai, kaip lordas 
Kelvinas ir C. P. Steinmetz 
daug kartų pareiškė, kad Edi
sonas labai daug prisidėjo prie 
elektros mokslo išvystymo.

Edisonas ir Steinmetz
Edisorią nuo visokių teorijų 

labiausiai sulaikė tas faktas, 
kad jis nelabai temėgo matema
tikes. Ir nežiūrint savo nepa
prasto darbštumo ir pasiryži
mo, jis niekuomet nebandė nu
galėti aukštosios matematikos 
gudrybes. Tuo žvilgsniu jis la
bai skyrėsi nuo Steinmetz’o, ki
to elektros' burtininko, kuris bu
vo vienas žymiausių matemati
kų pasaulyj.

Edisono įvertinimas
Pilnai įvertinti Edisono dar

bus yra labai sunku. Bet drą
siai galima sakyti, kad Edisonas 
daugiau nei bile kuris kitas 
žmogus prisidėjo prie sukūrimo 
įvairių parankumų. Jo išradimai 
žymiai prisidėjo prie to,. kad 
musų gyvenimas šiandien yra 
malonesnis’, gražesnis, negu jis 
buvo prieš keletą desetkų metų-,

(Galas)

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės’r 
taip pataria Lietuvos bankai

“NAUJIENOS”

Mes Amerikoje gyvenantys 
lietuviai turime tikrai puikų 
dienraštį “Naujienas”, kurios 
paduoda iš viso pasaulio įvai
riausių žinių. Jos buvo pir
mos, kurios per radio surengė 
“Lietuvių Valandą”. Už tai 
jos užsitarnauja didelio pagyri
mo. Tos valandos tūkstan
čiams lietuvių suteikia daug 
malonumo.

Tiesa, Amerikoje randasi 
daug musų tautiečių, kurių šir
dys jau atšalo nuo gimtojo 
krašto. Jie pamiršo savo bo
čių žemelę, žaliuojančias pie
vas bei šlamančias girias. “Nau
jienų” per radio rengiami pro
gramai, kuriuos’ mes galime 
girdėti kiekvieno antradienio 
vakare nuo astuonių iki devy
nių, ne vienam klausytojų su
žadina atšalusius jausmus ir į- 
kvepia tėvynės meilę.

Be to, dienraštis “Naujienos” 
teikia dar vieną patarnavimą, 
kurio vargu bau galima gauti 
kitų laikraščių ofisuose. Ryšyj 
su tuo aš turiu keletą žodžių 
tarti apie save. Tik ačiū “Nau
jienoms” ir savo tėvo draugui 
Antanui Znutui aš galėjau at
vykti Į savo gimtinę, Suvieny
tas Valstijas. “Naujienos”

Apdrauda

1739 So. Halsted St
Tel. Roosevelt 8500 

CHICAGO. 1LL

Gyvenimo Dumble
Apysaka iš Realio Amerikos

Lietuvių Gyvenimo

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Naujienose įvedama apdraudos skyrius 
ir apdraudžiama visose geriausiose 

Kopi pani jose: 
Nuo Ugnies 

namus, automobilius, garadžius, rakandus ir viską, ką ugnis 
gali sunaikinti.

Automobilius
nuo pavogimo, sudaužymo ir prapertes sunaikinimo.

Bbnds i?

užbonsuojame draugijų viršininkus, ofisų tarnautojus, 
agentus ir t. t.

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

Nuosavybės Apdrauda 
namus, krautuves ir t. t. ' 

Gyvasties Apdrauda
Apdraudžia nuo sužeidimo ir kitų nelaimių kelionėje, prie 

darbo ir t. t.
Visokios apdraudos reikalais kreipkitės laiškais ir ypatiškai

Parašė S. E. Vitaitis.

Jei nori turėti .smagumo iš skaitymo, būtinai > 
perskaityk šią knygą. Čia pamatysi skirtumą tarp k 
meilės ir viliugingos meiles; pamatysi kapucino ir J 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai- A 
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi jsitikrinti | 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama
tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų A 
žmonių. T

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

Penktadienis, lapkr. 8, 1929
man priruošė visus’ reikalingus 
dokumentus dar 1927 m. Birže
lio mėnesyje aš jau galėjau va
žiuoti į savo gimtinę. Del kai 
kurių priežasčių savo kelionę 
Amerikon aš atidėjau neapribb- 
tam laikui. Tuo tarpu aš likau 
gyvenimo bangų pagautas ir 
praradau pilietybę. Reiškia, man 
kelias Amerikon užsidarė. Ta
da kreipiaus į “Naujienų” ofi
są, klausdamas ar man galima 
atvykti į Ameriką ir prašyda
mas patarimo. “Naujienos” ne 
tik davė reikalingą patarimą, 
kaip padarytąją klaidą atitaisy
ti ir atgauti pilietybę, bet ne
mažai prisidėjo ir darbu. Ir už 
visą tą patarnavimą nebeėmė 
atlyginimo. Toks “Naujienų” 
prielankumas sužadino ir ma
no globėją, kuris dėjo visas pa
stangas, kad gavus man gali
mybės atvykti į Jungtines Val
stijas.

Ir štai rugsėjo 7 d. 1929 m. 
aš pasiekiau savo tikslą-atvy
kau Amerikon. To tikslo aš 
pasiekiau ačiū “Naujienoms”, 
kurios’ tikrai daug pasidarbavo 
dėl manęs.

Taigi “Naujienos” yra ne tik 
geriausis lietuvių dienraštis, 
bet jos teikia ir šiaip visokį pa
tarnavimą. Todėl kiekvienas 
pažangus lietuvis turėtų jas 
remti.—Valelius Anužis.
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Praloto K. Olšausko 
byla

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
užsigrūdinęs, taip viskam 
ruošęs, kad apie prisipažinimą 
Ustjanauskienę nužudžius, .ne
galį būti nė kalbos. Greit pa
aiškėjo, kad skeptikų nuomonė 
buvo arčiausiai teisybės, nes iš 
teismo salės išsiveržusios žinios 
patvirtino, kad pralotas Ol
šauskas visus jam daromus 
priekaištus ir kaltinimus atme
tąs.

Teisiamojo gynėjų nauji 
sumanymai

Po pietų pertraukos, t.
vakariniam šeštadienio posėdy 
pasktuinį žodį turėjęs tęsti pra- 
lotas Olšauskas, bet teisiamojo 
gynėjai, sako, nei iš šio, nei iš 

to ėmę teismą prašyti, kad bu
tų atnaujintas teismo tardy
mas. Mat, p. Tumėnas pano
ręs, kad teismas iššauktų ir nu- 
klaustų iš kaž kur atsiradusį 
kun. Andrušką. Tas kunigas 
Andruška,—taip sakęs p. Tumė
nas,—paliudysiąs, kad tuo me-

pasi-

y.

tu, t. y. 1917 m. gegužes ar ba-
1 landžio mėn., kai pralotas Ol

šauskas buvęs Paryžiuj ir sa
kąsis matęs amerikiečių kariuo
menės savanorių būriuose Ri
čardą, o iš tikrųjų tada ameri
kiečių jokių savanorių Prancū
zijoj nebūta,—tas oficialiai su
žinota iš Amerikos karo minis
terijos’,—taigi, kun. Andruška 
pasakysiąs, kad Amerikos savo- 
norių burių Francuzijoj jei ir 
nebuvę, tai buvę į francuzų ir 
anglų armijas Įstoję savanoriais 
pavieni asmenys.

žodžiu, p. Tumėnas norėjęs 
kaip nors sušvelninti tą bylos 
aplinkybę, iš kurios seka, kad 
pralotas Olšauskas pirmąjį sū
nų Ričardą taip pat kažikur nu
dėjęs.

Prokuroras su civiliu ieško
vu, sako, prieš nelaiku kun. 
Andruškos iššaukimų., užprotes
tavę, nes pradėjus iš naujo tar
dymą, Vėl turinčios būti atnau
jintos iš abiejų šalių diskusi
jos, 0 naujo vis tiek nieko ne
numatoma iškasti.

Teismas išėjęs' valandžiukę 
pasitarti ir prašymą atmetęs.

Nors visi sprendimo laukė 
šeštadienio vakarą, tačiau, teko

sužinoti, kad teismo pirminin
kas paskelbęs, esą sprendimas 
busiąs paskaitytas sekmadienį 
4

Pasirėdykit Jūsų Vestuvių Dienai 
Taip, Kad Ji Jumis Pasididžiuotų.

/
Paveikslėly mes parodome 
gražius Dress siutus dėl 
formalio vestuvių pokilio 
ir Tuxedo dėl neformalio 
pokilio. Jus taipgi paste
bėsite kitas tinkamas reik
menis, kurios eina su siu
tu. Pasikalbėkite su mumis 
ir mes teisingai patarsime.

Per pastaruosius dvide
šimt metų mes aprėdėme 
daugiau kaip 100,000 ves
tuvių. šie gražus drabu
žiai yra parduodami ar pa- 
renduojami, kaip norite. 
Mes pasiunčiam šiuos dra
bužius bile kokiuo adresu 
Jungtinėse Valstijose. Jie 
yra “Greitai Prisimieruo- 
jami.”

130 North State St., Chicago, III
Telephone State 6732

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai i

KLAIPĖDA IR ATGAL

atskirai.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III

$107.00
181.00
129.50
216.00
147.50

Trečia klasė ..........................................
Trečia klasė į ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistinė trečia klasė j ten ir atgal tik 
Cabin .....................................................

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 
sučėdysite sau pinigų.

Del visų informacijų kreipkitės i vietos agentų 
arba

S. S. “POLONIA” Nov. 16

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
S. S. “L1TUANIA” Dec. 7
S. S. “ESTONI A” Dcc. 21

KELIAUK Į LIETUVA PER
KLAIPĖDĄ

Laivais

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — o j Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

vai. p. p.
Viešas teismo posėdis

Niekas tikrai nežinojo, ar re
zoliuciją skelbiant teismo posė
dis bus viešas, ar uždarom du
rim. Tačiau nežiūrint to abe
jojimo, nuo trečios vai. teismo 
rumus pradėjo žmonės supti, o 
artinantis ketvirtai valandai, 
sunku buvo ir artyn prieiti.

Šiandie ir policijos dar dides
ni būriai saugo teismo rumus ir 
stipri sargyba laiko miniai už
kirtus kelią į teismo rumus. Bet 
greit teko sužinoti, kad turint, 
jau ankščiau bylai prasidedant, 
išduotą bilietą—galima patekti 
teismo salėn. Bilietų savinin
kai apsidžiaugė ir pradėjo ata
kuoti policiją, kad juos leistų 
vidun. Pradėjo leisti. Einančių 
buvo tiek ir tiek: teisininkų, 
teismu tarnautojai (net iš Siau- 
lių buvd atvykusių) teismo kan
didatai, liudininkai ir gerbiamo
ji publika su bilietais. Teismo 
salė nedidelė ir ji buvo pilna 
sėdinčių ir stovinčių.

Kai atėjo 
kas turėti 
tiek teismo 
gafėjo.

Baigiantis 
mo sargybiniai atveda pralotą 
Olšauską.

Policija per žmones skina 
jam taką, o jis eina lygia eise
na. Tik jo veidas šiandie ap
temęs rūpesčio šešėliais, bet, 
tas geležinių nervų žmogus, pu
siausvyrą išlaiko.

3:20 vai. sargyba policijos 
padedama pralotą Olšauską per 
teismo salę veda i kaltinamų
jų suolą. Pralotas Olšauskas 
ramiai nueina i savo vietą ir 
išdidumo pilnas, sėdasi už piu
pitro. Jis taip pat su pelerina, 
užpakalin atsukta apikakle, pla
čiais baltais manžetais.

Šiandie ant dešines rankos 
jam žiba praloto žiedas.

žalias smaragdas spindi nuo 
elektros ir laido žaibus. Vienas 
sargybinis negali atitraukti 
akių nuo blizgančio praloto žie
do.

Taip praeina valanda, 
niekam nenubodu. Net 
kas šnekasi. Tik> ponia 
rienė su prof. kun. Merkeliu, 
pirmose eilėse sprendžia viso
kias problemas.

Netoliese išbalęs, retkarčiais 
galvą linguodamas, sėdi Ambro- 
zaitis.

Ir teisiamojo gynėjas' p. Tu
mėnas sėdi neramus. Jis ner
vingai kraipos į šalis, kai kada 
šnektelia su pralotu Olšausku 
ir vėl ilgai žiuri į vieną tašką.

O šio proceso herojus pro
tarpiais vilgo lupas šaltu vande
niu ir lyg jausdamas, kad jo 
kėdė svyruoja, pasitaiso vieto
je, atsisėda stipriau. Paskui 
jis atsisuka į publiką ir, atsisu
kęs, i salę padaro tokią piktą 
miną, tarsi tuojaus atsikels ir 
ištiesęs dešinę ranką, ant ku
rios žiba praloto žiedas žalia 
akimi ir kaip per pamokslą, pa
sakys: jus' visi esate mano prie
šai. Atstokite nuo manęs.

Bet jis sėdi, tyli ir laukia.
Penktą valandą suskamba 

mažasis varpelis ir salėj pasida
ro dar nervingesnė atmosfera. 
Tylu, bet turininga.

Besijaudinant praeina dar 
pusvalandis ir 5:37 vai. smar
kiai sužvanga dydysis' skambu
tis ir teismo antstolis paduoda 
komandą:

stot! teisinas ateina!

4 vai., tai galėjo 
ir du bilietu, vis 

salėn pakliūti ne-.

keturioms kalėj i-

Bet 
maža 
Purė-

Stipriai, lėtai teismas artina
si į stalą ir užima vietas.

—Bus paskelbta\ praloto Kon
stantino Olšausko bylos rezoliu- 
iija, — rimtai, autoritetingai 
suskamba pirmininko balsas.

Tobuliausiu dėmesiu visi lau
kia ką toliau pasakys teismo 
pirmininkas. O teismo pirmi
ninkas tuojau paskaitė, kad 
Respublikos vardu Kauno 'apy
gardos teismas, išnagrinėjęs 
praloto Konstantino Olšausko 
bylą, kaltinamojo LJstijanauskie- 
nės nužudymu, pripažino jį kil
tu ir nutarė nubausti 8 metams

sunkiųjų darbų kalėjimo. At
imta teisės. z

Tie pirmininko žodžiai pra
skamba taip paprastai, bet taip 
Įspūdingai!

Pralotas Olšauskas teismo 
sprendimą, išklausė klasiškai 
šaltai, ramiai, be jokių nepasi
tenkinimo arba susijaudinimo 
žymių. Tarsi iš dienraščio kro
nikos jam būtų kas paskaitęs 
neįdomią žinelę.

Pralotui Olšauskui teismas 
pritaikė prof. Leono prašytąjį 
Įstatymo str., būtent 55-—1 d., 
bet ne 453 str., kurio reikala
vo prokuroras.

Už praloto Olšausko nuopel
nus Lietuvai, ypačiai švietimo 
srity, teismas jam sumažino 
dar porą metų ir priskaitė at
sėdėtą laiką, būtent 6 mėn.

Galutinoj išvadoj pralotui Ol
šauskui pasilieku kalėti 5 met. 
ir 6 mėr.

---- Jei pasmerktasis apeliuos, 

Dai kardomoji priemone ta pati 
lieka, t. y. kalėjimas.

Civilinį ieškinį mažamečiui 
Ustijanauskienės sūnui Anta
nui teismas iš pasmerktojo pri
teisė nuo 1928 met. rūgs/13 d. 
po 300 lit. mėn. iki Antanas 
bus pilnų metų.

Teismo išlaidas valstybei tu
ri užmokėti pralotas Olšauskais.

Motyvuotas sprendimas bus 
paskelbtas spalių 28 d.

Taip baigėsi Birštono trage
dija.

Pralotas Olšauskas nugaben
tas atgal Į Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimą.

Sic transit gloria mundi!
Praloto Olšausko paskutinis

žodis

dukters buvę blogi. O jei blogi 
santykiai, tai, aišku, motina 
dukteriai negalėjus pasakoti 
apie savo intymesniuosius daly
kus. Krasauskienė sakanti čia 
neteisybę. I

Ustjanauskienės atestacija 
pralotui Olšauskui

Del savo santykių su Ustja- 
nauskiene pralotas Olšauskas 
paskutiniam žody pasakęs, kad 
jie neblogi buvę. Pav., vieną 
dienraštį pralotas Olšauskas pa
traukęs tieson. Redakcija prieš 
teismą pradėjus rinkti apie jį 
žinias ir teirautis, kas ir ką 
apie jį žiną. Ustjanauskienc to 
dienraščio redakcijai parašius 
laišką ir apie pralotą Olšauską 
juo geriausiai, juo palankiausiai 
atsiliepus.

Tą faktą, pralotas Olšauskas 
teisme priminęs tam, kad at
remtų priekaištus esą velionė 
juo l>uvus nepatenkinta.

Su broliene Natalija pralota^ 
Olšauskas nesutikęs todėl, kad 
ji buvus fanatikė lenke, o jis 
patriotas lietuvis. Už tai jai ir 
antausin kirtęs. Visą laiką jie 
pykęsis' ir Natalija liudijusi ir 
teisme prieš jį.

Natalijos ir Krasauskų paliu
dymais, sakęs pralotas Olšaus
kas, teismas jokiu budu nega
lįs tikėti.

(Bus daugiau)

Geriausi Pasauly Fonografai
per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausį Radio
Victor dezaino, Victor darbo — 

. Nauji kiekvienu žvilgsniu. Mo
dernizuotas circuit, pritaikintas 
prie šių dienų broadeastinimo 
ir radio reguliacijų. Naujas Vic
tor electro-dynamic kalbėtuvas. 
Naujas pilnai matomas, super- 
automartinis 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- 
tnino i»’ 16 V4 colio storumo.

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

Speciali1 demonstracija namuose, 
jei pageidaujama

VitaK-Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 2470—2471 
Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais.

Daug kas manė, kad pralo
tas Olšauskas paskutiniu žodžiu 
padarys kokią nors sensaciją. 
Buvo spėliojama, kad jis busiąs 
pasiruošęs, apsiginklavęs nesu- 
griaujamais argumentais. <

Pirmiausia, sako, pralotas Ol
šauskas pradėjęs

liudininkų charakteristika
Mano kaltinamasis aktas, — 

pradėjęs savo kalbą pralotas 
Olšauskas', — sustatytas re
miantis daugiausia liudininkų 
Krasauskų ir Natalijos Olšaus
kienės parodymais.

Pralotas Olšauskas, sako, ir 
pradėjęs sakyti, kad Krasaus
kais, ypačiai Krasauskiene teis
mas' pasitikėti negalįs, nes ja 
nepasitikėjus ir velionės moti
na, Ustjanauskienc.

Teisiamasis ta proga, sako, 
pradėjęs cituoti velionės dieno
raščio tas vietas, kur ji skun
džiantis savo dukrele Elenute. 
Taigi, santykiai tarp motinos ir

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MENESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Petnyčioj ir Subatoj, 
Lapkričio 8 ir 9

Visas kalbantis paveikslas

“One Hysterical 
Night”
dalyvaujant

Reginald Dcnny ir k.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija

Sniall Talk” su “Our Gang 
Kalbančios žinios.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Duodame Dykai
Pradedant nuo subatos ir visį 

ateinančią savaitę!
Vieną porą “full fashion” 

chiffono kojinių
ar

augščiau
Niekad pirmiau, per visą musų penkiolikos 

metų buvimą Bridgeporte, negalėjome pasiūlyti tą 
ką mes dabar pasiūlome šiam rudeniui ir žiemai:

Dresės šilkinės ir velvet chiffon, gražių, nau
jausių ir šauniausių audeklų, satinų, crepes ir 
moires, kurie ypač pritinka jaunoms moterims; 
drabužiniai kautai, trimuoti raccon, lapės ar men
kės kailiu; fur kautai Hudson ronių (seal), 
krimmer ir Persijos ėriukų; moterų ir mergaičių 
veltinės skrybėlės'maroon, bottle green ir visuo
met madingos juodos spalvų.

su Kiekvie
nu pirkiniu

FASHION CLOAK SHOP
3239 South Halsted Street Tel. Victory 0989
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j Tarp Ghicagos
Kai

Bridgeport
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ČIKAGA
kas iš Čikagos1 orinei ties ir 

dabarties 
Skerdyklos

Atvažiuoja žmogus j 
paviešėti, ypač pirmą

Čikagą 
kartą.

į Vienas dažniausia duodamų jam 
dic-. klausimų yra: Ar buvai tamstS 
H 33 I stokjardų apžiūrėti ?

Tarpe įvairių Čikagos pramo-

šeštadienį, lapkričio 9 
ną, Lietuvių Auditorijoj, 
So. Halsted st., rengiama Ii e- J 
tuvių golfininkų bankietas. Pusinių slokjardai užima, tur būt, 
vakarienė. Po vakarienės taps žymiausią vietą. Čikagos stok- 
įteiktos trofėjus tiems, kurie'jardai parūpina 
Aį sezoną yra laimėję luina 
mentus. Trofejos yra gražios, liai, bet ir kitoms šalims. Pas-

mėsos ne tik
j žymiai Amerikos gyventoju d a-

Galima numanyti, 
bus vienas šauniųjų Chicagos j 
lietuviu Lankotų. Mat, golfi- 
ninkai ir golfininkės yra tie 
lietuviai ir lietuvaitės, kui|>( 
moka šauniai ir gražiai pasi
linksminti. Report.

kutiniuoju laiku Lietuvoje buvo 
va- nagrinėjama garsi lašinių byla, 

dėl kurios nukentėjo keletą?? 
^.;stambių Lietuvos klerikalų šu

lų. Gal būt, kad ir dėl šios ne
laimės buvo kalti Čikagos stok- 
jarda i.
Skerdyklų

Pi rmiej i

ŪMOM
THEATRE

35 »n and Halsted Streeta

Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj, Lapkričio

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Street Giri”
dalyvaujant 

Betty Compson, John 
Oakie ir k.

Taipsri
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Episodas kalbančios serijos 

“King of the Kongo”
Kalbanti komedija 

“Ladies’ Man” 
Kalbančios žinios

pramonės čigakoje 
pradžia

rekordai, užsilikę iš 
- Į praeities, sako, kad 1832 metais

Mark Noble ir jo brolis papiovė 
1152 galvijus, sulyg užsakymu 
Į tūlo George W. Dole. Galvijai 
buvo paplauti pievoje— toje 
vietoje, kur šiandie yra Madi- 
son gatvės ir Michigan avenue 
kampas. Mėsa gi buvo nuvaly
ta Dolės’ plaute, prie Dearborn 
ir Water gatvių.
Čikagos, mėsa gabenama kitur

Pradžioje mėsą, gaminamą 
i Čikagoje, sunaudodavo Forto 
Į Dearborn kareiviai ir valdžios 
i tarnautojai, prižiūrėjusieji va
dinamas indėnų vardas. Bet jau 
1844 metais skerdyklų biznis 
Čikagoje išsiplėtė tiek, kad jos 
išteko ir pačiai Čikagai, ir dar 
liko. Taigi Čikagos mėsa imta 
gabenti į kitas vietas ir net Į 
Londoną.

Gyvulių Čikagai parūpindavo 
farmeriai kiek reikia, ba turė
jo jų nemažai. Gi mėsininkams 
iš skerdimo likdavo irgi gra- 

tžaus pelno. Taigi buvo daviniai 
plūsti skerdyklų bizni. Reikia 

; tečiaus pasakyti, kad anuomet 
'Čikaga toli gražu nebuvo per

{Atlantic nnd Pacific Photol

.•X

i |

MUM

f ir pavojingą sveikatai.
Union Stock Yards (suvienyti 

tvartai) atidaryta Kalėdų dieną 
1865 metais. Juose galėjo leng
vai sutilpti 75,000 kiaulių, 21,- 
000 galvijų, 22,000 avelių ir 200 
arklių. Viso — 118,000 gyvulių.

(Bus daugiaus) čikagietis.

Aukos
paminklui auko 

kapinėse rugsėjo 15 d.
su-

rinktos 
(paminklo atidengimo dienoj).

Andriulienė ir

$3; po $2 — 
švogeriene, P.

o-

Rinkėjai: P. J. 
L. Račkauskas.

Aaukavo:
K. Grigalionis 

P. Vašmonas, K.
želniene, O. Norbutiene 
vilaitis, J. Pūkis, J. Laistrom; 
)o $1 — P. Grigaitis, J. Zam- 
lus, V. Songaila, M. Martukie- 
/iče, A. Grigutienū, K. Baronas, 
?. Staponaitiene, K. Paulaus
kas, B. Pužauskas, P. šūkis, J. 
Paulius, V. Petkieviče, O. Kun- 
drotienė, O. Katauskiene, O 
Grigonienė, V. Gaimontas, P. 

i Karvelis, J. Morkus, V. Tribu- 
i liauskiene,
Ambrozi, A. Valiulis, I

O. Katauskienė, 
, V. Gaimontas,

L. Klimaviče, M.
Mas- 

tauskas, F. Petkunas, D. Vait
kus, K. Ambroze, K. Adomaitis, 
S. Stuporas, M. Lukauskienč,

Los Angeles, Cal. — Alexander Pantages (po kairei), mi-!s. Dargienė, K. Grikšas, B. Pi- 
lionierius, kuris' tapo nuteistas kalėjimai! už išgedinimą 17 me-lvarunas, A. Pūkis, A. Kuizimas, 
tų mergaites. Į A. Gritas, K. Matikonis; smuL
______________ ____ _______ ; kiu aukų siirinkta $21.73.

Rinkėjas K. J. Semaška. Au- 
čiapo sostine. Kitiems miestams i gelžkeliams būdavo ne mažai kavo: A. Vaičiulis $5; po $2  
priklausė ta garbinga ypatybe, darbo, kol jie išskirstydavo va- p Kuleikiai 1-

gonus^ su gyvuliais atskiriems i nū; po _ L. Adomaitis, A. 
skerdėjams. . Pakštiene, A. Janzbil, M. čepu-

1864 metais padaryta planai i leViče, J. Grigaitis, J. Juozeli- 
uždėti Union Stock Yards — j tas, C. Millek.

įr; Rinkėjos J. Gulbinienė ir K. 
už 1 Katkevičienė. Aukavo po $1

Petrenie-
Civilis karas ir kiaulės 

I
1861 metais prasidėjo karas Į 

tarp šiaurės ir piety valstijų. 
Vadinamas Civilis Karas. Savo

! laiku garsusis karvedis Napo- bendrą vietąl skerdykloms
Išleista Šeru
Čikagos geležinke- 

išpirko tų sūrų už

tvartams.
$1,000,000. 
liai vieni 
$925,000.

Nupirkta žemės plotas, ket- 
reikSjo mėsos armijai. Ant-! virtainės mylios didžio, keturių 

| mylių tolumoj nuo miesto cent- 
| ro (kur skerdyklos ir šiandie

artistu. Tą kiekvienas padirbti kas kita tarnyboje: pasiklausai 
!viršininkų pasakojimus anekdo- 

po- tus, paskambini prieteliams te
lefonu, su sekretorium sulosi 
pokeriuką, žiuri ir laikas nepa
stebėtas prabėgo.

—Kiekvienas? Tai tegu

Atostogose.
—Tai nuobodu n tosto gauti, | 

visiškai nėra kas veikti. Visai i uaisinKites Naujienose

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

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

DYKAI

<Ū7

%

LENGVI 
IŠMOKĖJIMAI

Grindų lempa
Rolių 

kabinetas
Muzikos Rolės
Dueto suolelis

MAS CLUB)

Gražus
Aug-štos
Rūšies J, įa /B .
Pianai * JI "TW

Telefonuokite
Normai 9431, jei- ’PIūPTTT gu jus negalite KrAl U lul

M50 VERTES
bus parduoti už 
šią kainą.
būdas yra lengviausias būdas

s

Nupirks Šį Gražų
Grojiklį Pianą

Jums nereikia daugiau įmokėti. Ateikite ir 
pamatykite musų gražų pianų pasirinkimą

Rinkėjos J. Gulbinienė ir K. 
1 Katkevičienė. Aukavo po $1

J. Arieška, P. Kišelis; P. J. 
Lakaras, P. Leonas.

Rinkėjai J. Švitra ir p-lč 
Alf. Semaškaite. Aukavo: J. 
Jasinskas $2; po $1 J. Žubi- 
nas, F. Gurinskas, F. Paulaus 
kas, A. žemečiimas, V. Maka- 
velkas, J.'Daujotiene, J. Saka
las, K. Liutkus, V. Lusevičius, 
J. Tamašauskas, N. N., J. šmo
telis, S. Lalis; D. Bernatow, L. 
Bernatow, A. Ramašauskas, Dr. 
Kliauga, L. Metrikis, M. Ketvir- 
tienė. (Bus daugiau)

Stanys K. Grisius.

leonas yra pastebėjęs, kad ka
reiviai maršuoja pilvais, čika-j 
gos skerdyklų biznis įrodė tai 1 
dar karta.

Prasidėjo civilis karas. Vie-Į 
na, ] 
ra, ėmė kilti uždarbiai — taip, i 
kaip ir pasaulinio karo laiku, j 
žmonės tūkstančiais plūdo či-lrandaS1^

bizniui ir geroms ai-1 Gyvuliams Vieta Įrengta tinka-, 
iš“ ( miau, nei žmonėms gyventi 
di- >].

tiems | žemė buvo čia dviem pėdomis 
v — ----- 1 e£ero paviršis.
Bet ji išlyginta. Nuklota medi
niais blokais (plytomis) septy
nios mylios gatvių ir alėjų, kad | 
gyvuliams kanopos neskaudėtų, i 
kai jie varinėjama.

I'ravesta 31 mylia dūdų (pai- 
pų) srutoms nutekėti.

Iš trijų mylių tolio atvesta; 
,yriausias šulinio vanduo gyvu- 
iams girdyti. U tuo tarpu žmo- 
lės gerdavo vdtidenį iš ežero, 
>ravestą‘ iš vietos \ isai arti 
prie kranto, dažnai dumbliną

“MID-WEST

6136 S. HALSTED ST. NORMAL 9431

JUOKAI

r K ■ •• - •'

i

(Adresas)

Naujienų: Pattern Dept, 1789 So 
Salsted St., Chfeago, III

ŪKININKAI TIKĖJO. KAD GELE
ŽINIAI PLŪGAI UŽNUO

DYS ŽEMĘ.

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., Chieago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No _________
Mieros............. .............  per krutinę

Kaina su viskuo

$79.50P

2958 Elegantišku svečiuosna eiti suknelė. Ga
lima siūdinti iš byle margos šilko materijos. Su
kirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 coliu per 
krutinę.

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

(Miestas ir valei,)

kagon —
goms. Iš vienos pusės karas 
rodė nelaimė, iš kitos — 
džiausią palaima, bent
kurie vare reikalingą karui biz-. žennau,^negu 
n i. '

Ir šių paskutinių itarpe buvo 
skerdėjai, žiemos laiku, 1862-3 
metais, Čikaga tapo ”11,og But- 
cher of the World”. Tik per 
tris mėnesius ji paskerdė ir su
pakavo 900,000'kiaulių — tre
čią dali kiaulių, paskerstų ir su-

■ pakuotų visame vakarų plote.
Cincinnati prarado lašinių so 

stinės garbę. Kuomet 1860 me
tais Čikaga paskerdė tik pusę 

į to skaičiaus kiaulių, kiek Cin
cinnati, tai 1863-4 metų žiemą 
ji nudaigpjo kuone tris kartu-, 
daugiau, nei Cincinnati. Čikaga

1 tapo “porkopoliu”.
Union Stock Yards

Youie there with a Crosiey

Nuovadoje.
—Kuo tamsta užsiimi ?
—Esu artistas
—Kuria prasme?
—Išdirbu grindims šepečius.
—Tam visiškai nereikia būti

Užinteresuoti skerdimo biz
niu žmones 1863—1864 metai:, 
laikė visą eilę konferencijų, kad 

i sutvarky ti dalykus. Mat, iki to 
i laiko skerdyklose kiekviena sau 
'turėjo kiemus gyvuliams, viena. 
! skerdykla buvo čia, kita ten; 2105-2111 West 22nd Street

Lietuvių Pirkliavimo Įstaiga nuo 1912 
Klausykite lietuvių dainų ir muzikos per radio

Zenith 9
Kiekviena nauja idėja turėjo sun

kiai kovoti, kad užkariauti pasaulį 
Tie žmonės, kurie dirba tokj rizikin
gų. darbų, kaip pasitarnavimas žmo
nijai, turi turėti daug drąsos ir iš
tvermės.

Nors dalgį išrado škotas dar 1655 
metais, tečiaus dagi 1800 m. didesnė 
dalis javų visose šalyse buvo plauna
ma tokiuo pat rankiniu pjautuvu, 
koki egyptiečiai vartojo ant Nilo 
krantų. Tik medinės žagrės tebuvo 
vartojamos.

Jethro Wood, išradėjas geležinio 
plūgo, prarado savo turtą ir mirė 
skurde. Penkias gentkartes atgal 
ūkininkai visose civilizuotose šalyse 
fi’'ėio, k«d pirkai užnuodys
žemę. Reikėjo daug metų, kad nu
galėti šj prietarą.

Ir taipjau daug metų reikia, kad 
nugalėti senovinį prietarą prieš ci- 
garetus. Tas prietaras gimė tais 
laikais, kai cigaretai buvo dirbami 
senoviniu budu, be pagelbos moderni
nio mokslo.

Progresas tečiaus tapo padarytas. 
Tano įrodyta, kad gamta gali būti 
pagerinta. “Kepinimas”, slaptas 
Lucky Strike procesas, įvedė visai 
naują elementą cigaretų gamyboje. 
Kiekvienas žino, kad karštis išvalo. 
Kaitinant tabaką iki 260 ar 300 laip
snių, kenksmingos medžiagos, kurios 
pagamino gerklės erzinimą ir kosulį, Į 
išnyksta; tabako skonis Lucky Strike 
cigaretuose yra sušvelninamas ir pa-' 
gerinamas.

šis Zenith darbo kabinetas 
yra akustikos žvilgsniu ge
ras, nes tapo parinktas iš 
35 kitų rankomis dirbtų 
kabinetų. Turi, žinoma, 
Automatinį Tuninimą, du 
push-pull laipsnius, tikrą 
screen grid circuit, 12 co
lių Syntonic dynamic rū
šies kalbėtuvą ir daug kitų 
pagerinimų, kurie priside
da prie didžiausio pasieki
mo—tyraus, skambaus, ti
krai kaip žmogaus balso.

Modelis 52 (dėl 60 cycle, 
110 voltų, A. C. operavi- 
mo) vartoja devynius tū
bus su rectifier, įskaitant
3-UY screen grid, 3-UY 227, 2-UX 245 ir 1-UX 280 (rec
tifier). Kabinetas yra 14 colių storio, 29 colių platumo ir 
39 colių augštumo. Be tūbų
Kaina

Modelis 52 9 Tubu

$175

Naujas Crosiey Radio, gražus kabinetas su 
dynamie speakeriu, su viskuo. Nieko dau
giau nereikia pirkti. Dykai įrengiame jūsų 
namuose. Garantuojame.

Galite mokėti tik po $2.00 į savaitę

REX RADIO SHOP
3343 So. Halsted Street

Del Demonstravimo Jūsų namuose šaukite
Telephone Boulevard 3986
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dalykų krautuvei), surišo bu
vusius krautuvėje vyrus, pasi- 
šlavė brangmenų už kokius 
15,000 dolerių ir pabėgo.

Policininkas nubaustas

Lietuvaitei pirmenybė 
teko

Pasak dienraščio “Herald- 
Examiner”, Illinois universite
to studentė lietuvaitė, p-lė St. 
IJajarunaitė 12001 So. Halsted 
street, išrinkta, tarpe 36 ki
tų studenčių, kaip pirmoji pa
lydėti armijos futbolo lošėjus 
šokiams, kurie įvyks lošiui pa
sibaigus tarp armijos ir Illi
nois universiteto futbolo jauk
tų.

Anot laikraščio, toks atžy
moj imas, kokio susilaukė p-lė 
Bajarunas, esąs svarbesnis, nei 
“Valijos princą sutikti”.

Visoms 36 merginoms, sako
ma, galinčios pavydėti kitos. 
Bet p-lei Bajarunas labiausia, 
nes šokiuose ji bus partneris 
armijos jaukto kapitono, Chri- 
stian Cagle.

Policininkui paskirta tokia 
bausme: jis turės sumokėti sa
vo mėnesinę algą. Du jauni 
vaikai vėlai vakare, įėję val
gykloj), kuri buvo arti jų na
mų, po sanvičį nusipirkti, 
policininkas nuskriaudęs 
Na, tai ir nubaustas tapo

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

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

Įdomus debatai
“Ar turi būti prohibicija at

mesta?” — tokia tema įvyks 
debatai sekmadienį, Adelphi 
teatre, prie Clark ir Madisoh 
gatvių. Pradžia 3:15 vai. po 
pietų. Debetuos Garfield Hays, 
žymus New Yorko advokatas, 
kartu su Clarence Darrovv da
lyvavęs Scopes byloje, Tonne- 
see valstijoj. Jis įrodinės, kad 
prohibicija turi būti panaikin
ta. l'ž prohibicijos palaikymą 
argumentuos Dr. George 1\ 
Safford, superintendentas An- 
ti-Saloon lygos, Illinois valsti
joj-

Suteikė atžymėsimo tei
sėjui Sabath

Superior teismo, Cook pa
viete, teisėjas Sabath, reko
mendacija p. Mareellus I). Rit- 
ter, generavo Persijos konsu
lo, tapo pripažintas garbės na
riu draugijoj Sodele Acade- 
m’dU-3 dėl’ Histoire Interna
tionale De France.

Certifikatą šio atžymėjimo 
teisėjui Sabath įteikė genera- 
lis konsulas Von Radlich kartu 
su aukso medaliu, matant įvy
ki daktarui O. W. Junek, pro
fesoriui medikalės istorijos ir 
visuomenės sveikatos Chicago

Chicagos Civic opera
Ateinančią savaitę, prade

dant pirnadieniu, Chicago Ci- 
vic opera statys scenoj šiuos 
veikalus: “Iris” — pirmadie
ni, lapkričio 11 dieną, 8 vai. 
vakare; “Aida” — antradienį, 
lapkričio 12 d., 8 vai. vak.; 
“Der Bosenkavalier”, lapkričio 
13 d., 8 vai.; “Falstaff” — laj)- 
kričio 1 I d., 8 vai. vak.; “Bo
rneo and Juliet” — šeštadienį 
(matinee), 2 vai. po pietų; 
“Norma” šeštadienio vaka
re, 8 vai.; “Tristan und Isolde”

• sekmadienį, lapkričio 17, 
3 vai. po pietų.

Teatruose
pradedant 
pasirodys 

vardu

Juos 
čia.

Policijos leitenanto 
Carrolio byla

Vakar prasidėjo byla poli
cijos leitenanto Carrolio ir ke
turių jo skvado detektyvų. Kar
tu su jais teisiami dar keturi 
vyrai. Policininkai ir tie ke
turi vyrai buvo areštuoti ir yra 
kaltinami ryšyje‘su nužudymu 
negro advokato, Granady, ku
ris primary balsavimuose, 1928 
metais, statė savo kandidatū
rą 20 vardos komitimano vie
tai. (

Teismas eina teisėjui David 
vadovaujant. Pašauktų džiu- 
rei piliečių klausinėta, ar jie 
nėra priešingi mirties bausmei. 
Iš to daroma spėjimas, kad gal 
valstybės gynėjo pirmas padė
jėjas reikalausiąs kaltinamie
siems mirties bausmes. Nužiū
rima, kad šis teismas bent ko
kias 10 dienų, o gal ir porą 
savaičių. Manoma, kad bus pa
šaukta ne mažiau, kaip 
liudininkų.

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakilo. 

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St
Chicago, Illinois

Lietuves Akušerės

100

Prezidentas įsakė 
siųsti pakvietimą

pa-

Prezidentas Hoover įsakė 
valstybes departamentui išsiun
tinėti pakvietimus užsienio ša
lims dalyvauti Pasaulinėje Pa
rodoje Chicagoj 1933 metais.

KINIJA
Šimtai žmonių iš Amerikos 

ir kitų kultūringų šalių dažnai 
keliauja į Kiniją, idant paten
kinti savo žingeidumą — patir
ti Kinų savybes.

Kinija yra nepaprastai įdomi 
šalis. Savotiškas Kinų gyveni
mas, žavejanti gamta ir kiti 
nepaprasti dalykai suindomau- 
ja visus. Pažinkit ją.

Jums nereikia nei ilgą kelio
nę atlikti, nei pinigų daug iš
leisti — parsigabenkit Kiniją į 
savo namus ir patirsit.

Katalogo No. 48. Kaina 40c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Akiu Gydytojai
Pastaba: Maso ofisas dabar randasi 

j vietoj
Res. tel. Van Burea 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite 206, 1579 Mihraukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų
— - o

DDR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuiina kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregystų. 
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. Nedilloj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589 

o-----

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

3307 Aubnrn Avė.
CHICAGO. ILL. 

O

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas 

Automobilių patar* 
Davimas teikiamas 
visokiems reika- 

Moderniika 
ia veltui. ' 
Halsted St.

Chicago, I1L 
Tel. Victory 1115

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai
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. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2869 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 11d 9 

Nedilloj pagal sutarti ------ -o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRALU ASHLAND STATI BANKO

So. Ashland Avė,1800

Nuo 2
Nedėlioj

VAEAJDOS:

iki 4:81 ir nuo 7 iki 10 
nuo 2:80 iki 4:80 du dM

Telefonas Canal 9464

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Lietuvio Graborius ir 
Belsamųotolao

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuo pu iki aus i ai.
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnaa 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
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro -- o -■■■»

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashjand Atėnus 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez.. 6641 South Albauy Avenae 
Tel. Prospect 1980 

Valandos 2-4, 6-8, Nedalioj 10-12

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai
BUTKUS

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

Canal 0084 Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoiu akis ir prirenku akinius. 

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

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.

CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Ofi/io Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drezal 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas moteriikų, vyriiki, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8102 S. Halsted SU Ckicsge 
arti 31st Street

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

Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

vakarą, Išskyrus ketverfą. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 1701 

Tel. Randolph 0881-0882 
Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Palace teatre — 
lapkričio 9 dieną 
Irene Bich produkcijoj 
“Ask Yotir Wife”. Tai yra kal
bantysis paveikslas ir Irene 
Bich pasirodo kalbančiajam pa
veiksle pirmą kartą. Kitų nu
merių tarpe tenka paminėti 
Henry Santrey, kuris pasirodys 
kartu su paskilbusia savo or- 
kestra. Taipjau lą savaitę,, ku
rį prasidės 9 d. lapkričio, šia-1 
nte teatre bus duotas įdomus j 
scenos numeris “Odds and, 
Knds”; kartu eis paveikslas1 
“Nighl Pai ade”, kuriame vaiz-i 
duojami N?\v Yorko Broadvvay 
vadinamieji “rucketeeis”.

Banditai veikia
Trys banditai, įėję Cherry- 
►ieler laikrodžiu ir auksinių1

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
J579 Milwaukee AVe.

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

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avenie, Room 209 

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

TeL Brunsnick 4983
Namų telefonas Brunsvick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177Dr. A. P. Kazlauskis 

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė.

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

Residence Phone Hemlock 7691

1646 W. 46th SL

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5208

John KuchinskasA. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Lietuvis Advokatas
ANTANAS STUIKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 7 dieną, 12:05 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukęs 66 
m. amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Landžiu kaime, Parnavos para
pijos, Kėdainių ap. Paliko di
deliame nubudime anūką Ka
zimiera Arstikį, Lietuvoje se
serį Marijoną Arstikienę, gimi
nes ir draugus. Kūnas pašarvo
tas randasi graboriaus S. M. 
Skudo koplyčioj, 718 W. 18 St.

laidotuvės įvyks pirmadieny, 
lapkričio U dieną, 9 vai. ryte 
iš koplyčios į Apveizdos Dieto 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę liekame,
Kazimieras Arstikis, 
Giminės, Draugai ir 
Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

Ą. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL

TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

2221 W. 22nd St. 
Arti I^eavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Laidotuvėms rūpinas Ona 
Rebilia, Boulevard 7357.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

VINCENTAS K (JLIK A USKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 4 dieną, 8:30 valandą 
iš ryto, 1929 m., sulaukęs apie 
38 metų amžiaus, gimęs Lietu
voj. Kauno rėd., Kėdainių ap., 
Pajeslių parapijoj, Pilsupių kai
me. Paliko dideliame nuliudime 
draugus ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi Masalskio ko
plyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuves įvyks šeštadieny, 
lapkričio 9 dieni,, 1 :3O vai. po 
nietu iš koplyčios bus nulydė
tas i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincento Kulikau
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jain paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai ir Giminės.

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

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktj.
Koplyčia

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
1900 South Halsted Street

DR. HERZMAN
— IŠ -RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3119 
. Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph

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 8395

ir

6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland

CHICAGO,
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų

lubos

JUZEFĄ YASUS 
po tėvais Viržintaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 6 dieną, 9:45 valandą 
ryte, lp29 m., sulaukus apie 36 
metų amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Telšių apskr., Vitkelių kaime. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Kazimierą Yasus, sūnų Ig
nacą 7 metu, dvi dukteris —• 
Vladislavą 10 metų ir Kazimie
rą 14 metų ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 3808 South 
Union Avė.

Laidotuves įvyks šeštadienyj, 
lapkričio 9 dienų, H vai. ryte iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jųzefos Yasus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečjami da- 
lyyaut laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sumiš, Dukterys 
ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausai 
6rie grabų išdir- 

ystės.
OFISAS:

M8 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS :

1238 S. Halztėd St 
Tel. Victory 4058

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

ILL.
DŽIOVOS 

ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvray 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Dr. J. A. Roth
Gydytojas-Chirurgas 

Vyrų ir moterų ligos 
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Te. Humboldt 6484 

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

Phone Franklin 246fl

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Rez. 6600 South ArtesUn Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiao TeL Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Rezidencijos tel. Midyvay 5512 Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėliais ir Kėtvergais 
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

Telephone Central 8926

F. W. Chernauckas 
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:20 iki 5 vai. vak. 
lx»cal Office: 1906 S. Union Avfc 

Tel. Roosevelt 8710

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S, A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th SL Chiezgo, 111

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po plst
7 iki 8 vai nuo 10 Iki U

Rez. Telephone Plaza 8209

Joseph V.Mockus, Jr. 
Advokatas

756 W. 35111 St. kampas Halsted SL 
Tel. Yardb 6423

Valandos! 9 v. r. iki 8:80 v. v.
Re idencija 1201 S. Maplmrood Avė. 

Tel. Lafayette 1685



NAUJIENOS, Chicagą, III

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeport
mi-

Penktadienis, lapkr, 8, 1929

CLASSIFIED ADS

Ką nominuoti i SLA 
Pildančia ją Tarybą

SLA. nnminacijos j 
Pildančiąja Tarybą

Chicagos ir visų kitų vakr 
rinių valstijų SLA. veikėja 
bendrai rekomenduoja 
kuopoms, veikėjams ir visiem 
nariams nominuoti sekančiu 
kandidatus į SLA. Pildančia, 
ją Tarybą sekantiems metams

S. Gegužis, iš Mahanoy, P: 
_  j prezidentus,

A. Mikalauskas, iš Brooki 
lyn, N. Y. — į vice-prez.

P. Jurgcliutė, iš New Yorko, 
N. Y. — į sekretorius

Adv. K. Gugis, iš Chicago, 
III. — į ižd’ninkus

Dr.
phia,

visom;

[Atlantic and Pacific Photo]

Atlantic Highlands. - Oscar Hammersteino namai, kuriuose buvo susispietę butlegeriai. Sako
ma, kad tie butlegeriai per pusę metų padarę $2,000,000 pelno.

E. Klimas, iš PhUadel- 
Pa. — i Dak.-Kvotėjus. 
Stungis, iš Chicago, III. 
iždo globėjus
A. Raginskas, iš Ply- 

Į iždo globė-
M

mou t h, Pa. 
jus.

Nominuodami į SLA. P. T. | 
virš išvardytus asmenis mes 
sukoncentruosime savo balsus 
tinkamiausiems kandidatams, 
kurių išrinkimas į išvardytus 
urėdus duos tvirčiausią pama
tą musų organizacijai dar smar
kiau augti ir plėtotis, ypatin
gai pritraukiant čia augusį 
jaunimą Į musų -eiles.

šie visi išvardyti asmenys 
yra plačiai žinomi musų vi
suomenei. Vienok bus neprošali 
tarti žodis-kitas apie naujes
nius kandidatus. Advokatas K. 
P. Gugis, dabartinis SLA. iž
dininkas, kuris pavyzdingai 
tvarko ir rūpestingai prižiūri 
SIxA. iždą, taip kad tinkames
nio žmogaus Į iždininkus ne
galima ir norėt. A. Mikalau
skas, pirmininkas SLA. kon
trolės komisijos ir senas SLA. 
veikėjas, kuris pilnai užsitar
naująs pirmi n. urėdo. G. Stun
gis, pirmininkas SLA. Finansų 
Komisijos, SLA. (>-to Apskri
čio Pirmininkas, plačiai ir pa
vyzdingai pasidarbavęs ir 
buojasi organizavimu čia 
gūsio jaunimo prie SLA. 
kandidatai yra seni P. T.
riai, kurie atsidavę darbuoja
si organizacijai, ir juos visi ge
rai pažįsta.

Todėl paduodami balsus už 
kalbamus asmenis, mes užkir- 
sim kelią bolševikų tarnams ir

dar-
au- 

Kiti 
na-

užtikrinsim ŠIA. didesnį 
girną ateičiai.

SLA. Sargybas Kom.
Vakaruose.

au- Art. J. Olšauskas 
išvažiavo

kitokių pažiūrų žmonėms ne
bebus vietos Susivienijime.

Skaudvilietis.

Naujienose“ jau buvo 
nėta, kad nusišovė Kulikaus
kas. Jo kūnas randasi dabar 
pas graborių Masalskį. 
tuvės bus šeštadienį iš 
riaus koplyčios.

Kulikauskas nusišovė 
me, kaip “N.“ buvo pranešta, 
bet name, savo kambaryje.

Vietinis.

Miscellaneous tor bale fcur Kent

Laido- 
grabo-

ne kic-

Skelbimai .Naujienobe 
duoda naudi* deltų, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

[činssiFiED npsi]
Ousiiiess bervice

Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

J.

GARSUS Pietinės — Illinois mine 
run $6.50 už toną, pristatom. lai
bai mažai dulkių. Lump egg, nut 
$8.00. Pristatom. Govalis, Blvd. 1036'

TURIME rendon 8 flatus su mau
dynėms, randasi Bridgeporte, renda 

ig; $i4.oV. Kreipkitės Telefonu 
Boulevard 0470. , .....—■ -o ■

Musical Instruments
Muzikuy inatrumentai

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

8213 Cottage Grove Avė.

TURIU parduoti savo .$900 gro
jikų pianą už neišmokėtą dali, arba 
UĮorgičii) — $128, cash ar išmokė
jimais.
MID-WEST PIANO STORES 

6136 S. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

3 SM. 8KUR1M8 eeKiyCiOb edaa $7.59, 
Kubiniai pečiai $5, Dresenai $5, LovoB $2. 
DaybeilH $5, Kaurai $10, Aisbakniai $5, Vir- 
tti'-ėa Kabinetai, virtuvės setai, Valgomojo 
Kum b, setai. GAUGEB,

541 E. 01 st St.. prie St. Lawrence, 
Atdara utarn., hetv, sub. vakarai*.

ANT RENDOS šeši kambariai, 
ant antrų lubų, $35.00 j mėnesį, 
ta ingi to Storas Ir keturi kambariai 
prie biznio. Renda pigi. Storas 
geras dėl bile kokio biznio.

Atsišaukite 1
4425 So. Fairfield Avė., 

Tel. lafayette 0455

RENDON 3 kambarių šviesus 
flatas, yra maudynė, ^elektra, gasas 
ir porčiai, 920 W. 32nd Place.

Furnished Koorna
RENDON šviesus apšildytas mo

derniškas kambarys vaikinams, 2901 
W. 64th St. Tel. Hemlock 6413.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Pereitą trečiadieni (lapkr. 6) 
iart. J. Olšauskas apleido Chi
cagą ir išvažiavo į savo senąją 
buveinę Detroitą.

P-as J. Olšauskas praleido šię 
vasarą atostogas Lietuvoje, 

j kur jis įsigyjo daug malonių į 
spūdžių. Grįždamas iš Lietu 

| vos, nors buvo ir kiek iškelio, 
■p. Olšauskas tiesiai atvažiave 
Chicagon aplankyti savo sent 

* draugų ir prietelių.
Prie progos p. Olšauskas mie- 

“Mildos Mirtis“ yra gražus! ]aį sutiko padainuoti per radio 
veikalas, gana juokingas, kar- “Naujienų“ rengiamoj Lietuvių 
kris ir sugriaucŲnantis. Labai Valandoj. Desėtkams tukstan- 
yra tinkamas jaunuoliams. |^jy lietuvių teko girdėti p. OI-i 

šis veikalas pirmą sykį Chi- šauską skambinant per radio i 
cagoj yra statomas scenoj. Tai- an^ kaklių ir dainuojant jaut-1 
gi kiekvienam vertėtų pamaty- rais liaudies daineles. Ir ištikrų- 

• 'jų tai buvo nepaprasto malonu
mo klausytis p. Olšausko kank
lių skambesio ir gražios dainos, 

vakąro prak-1 Linkėtina p. Olšauskui su 
kiekvieną vakarą, ir nauja energija, kurios pasisėmė

North Side Dailininkas Ylakis
Išvažiuoja Lietuvon

Cho- 
Mir- j 

tis“. Taipgi bus koncertas ir, 
šokiai. Parengimas lapkričio 
(November) 17 d. 1929, Maso-' 
nic Temple svetainėje, 1547 N. | 
Leavtit St.

North Sidės Bijūnėlio 
ras stato scenoje “Mildos

Gerai chicagiečiams žinomas 
lailininkas p. Ylakis lapkr. 15 
L išvažiuoja laivu Brenien į 

Lietuvą. Pirma atlankys Lie
tuvą, o paskui Paryžių ir Ita
liją — ir jeigu jam patiks... 
žada nebegrįžti. Gaila...

Mtė.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KA1RIS
3230 So. Union Avė.

Phone. Victory 2740

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 8 šm. seklyčių setai, Mohair. 
Moųuette, Jacųuard, etc. $85 iki 
$69.40, 8 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šni. valgomojo knmb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nus $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai

PARDAVIMUI visai pigiai valymo 
rūbų ir skrybėlių šapa. Puiki proga 
lietuviui. Atsišaukit tuojaus, — 
aimėsit. Little Star Cleaners, 3328 
So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir smulk
menų krautuvė, randasi tarpe dvie
jų mokyklų, 919 W. 83 St.

PRANEŠIMAI

PARS1DUODA Butcher Ice ma- 
chine ir bučerio Ice Box 8x12, 2 me 
tą senumo; labai pigiai, 5266 Prin 
centon Avė.

BARGENAS. Išvykstu j Lietuvą, 
!;odel skubiai parduosiu bučemę ir 
grosemę; gera vieta, 4530 So. Wood 
Street.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
UONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
f,kaitliavimas . Mes atliekame ge
naus! darba mieste. Kedzie 8468.

PAAUKOSIU 3 šm. seklyčios se
tą, $275 vertės, už $110; 9 tūbų elek- 
trikinį radio, $250 vertės, už $75; 
9x12 Wilton kauras, $65 vertės, už 
$25; coxwell, riešuto valgomojo ir 
miegamojo kambario setai, lempos 
ir t. .t

MRS. BARTELL,
214 E. 71st St., Triangle 9067

h artus b or bale
Ūkiai Pardavimai

Ii, nes tai yra tikras gyvenimo 
vaizdas.

Bijūnėlio Choras rengiasi 
stropiai prie šio 1 
tikllOjaSl TU.U-.M. | - * . #
nėra abejonės, kad atsilankiu- Lietuvoje, darbuotis meno sri-

Linksmas Vakaras Lietuvių Tau
tiškos parapijos, įvyks subatoj, lap
kričio (Nov.) 9 dieną. Parapijos 
svetainėj, 3501 South Union Avenue. 
Pradžia 6 vaalndą vakare.

Kviečiami atsilankyti.
Klebonas ir Parapijos Komitetas,

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosime, 

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

CUMMINGS AND CO. 
Matykit Mr. Clerf, 

Room 800, 
134 No. La Šalie St., 

Tel. Randolph 8780

Automobiles

PRANEŠIMAS
Širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus

šioji publika bus patenkinta tyj ir ugdyti mumyse lietuvis-1 
i ką dvasią. O progai pasblai- mated 
'kius ir vėl atlankyti su kanklė
mis mus, chicagiečius.

—Rep. V.

musų jaunuolių gabumais.
Taipgi dainų pamokos įvyks 

jienktadienio vakare, lapkričio 
8 d., 7:30 valandą, Humboldt 
parke, miesto svetainėje. Pra
šome kuodaugiausia jaunuolių e ,
dalyvauti pamokose. Nors Bi-; Bolševikai ir negrai 
junėlio Choras turi daug narių,' 
liet dar yra jaunuolių, kurie 
visai nedalyvauja pamokose. 
Taigi motinos turėtų pasirūpin
ti atvesti savo vaikučius į pa
mokas ir prirašyti prie Bijū
nėlio Choro.

Valdyba.

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A. 
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
Įvyks penktadieny, lapkričių 8 dieną, 
1929 m., 7:30 vai. vakare, Amalga-

Blvd. Visi nariai ir narės malonėkit 
susirinkti paskirtu laiku, nes yra 

’ daug svarbių reikalų aptarimui. Taip- 
I gi bus nominacija lokalo valdybos 
i dėl ateinančių 1930 metų.

K. Navickas, rast.

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augs., 
įskaitant cementines grindis. Namų 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 mėti} iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

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

BALZEKAS MOTOR 
SALES 

4030 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 2082

160 AKRŲ Kane paviete, gera dėl 
)ieno ūkio. Riebi žemė. Kaina $21,- 

000. $5,000 įmokėti, likusius per 10 
metų.

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

280 AKRŲ, medžiais apaugę. Del 
investmento. 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000. $15,000 
ash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 

galim ją TŠrenduotį/ dėl jus. Rašy- 
’ ’ ' ų žinių. Agentai ne

silankys pas jus. NAUJIENOS, Box 
1137, 1739 So. Halsted St.

su juodukais.
tai buvo tik I

Roseland. — Lapkričio 8 d., 7:30 
vai. vakare svetainėje 841 Kensing- 
ton Avė. įvyks Roselando Lietuvių 
Kliubų ir Draugijų Savitarpinės Pa
šalpos Susivienijimo susirinkimas. 
Bus raportas: iš baliaus, visokių pra
nešimų ir svarstoma nauji reikalai 
Susivienijimo labui. Visi nariai-rės 
ir tie, kurie norite prisirašyti, atsi
lankykite paskirtu laiku. Sekretorius

r niaukiai
Fi n a n hi» i -1’h h •< <» •»»»

Paskolos suteikiama 
į vien* dieną2- RI MORGIČIAI3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

’28 Buick 5 pas. sodan _______ _____ S800
20 l’aige Sedan 0 ratai _____ $275
29 Errcx Sodan   «*<>/»

1927 Nash Coach epecial ____________ 9250
'29 Ford coupe ___
’29 Ford Roadatcr  $400 
'28 Auburn Roadnter ---- -----------------x $550

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7188 8. HalaU-d St.. Trl angle 9339

bxchange—Mainai
IŠSIMAINO bizniavas namas — 

Storas su 4 flatais, mainysiu į pri- 
vatišką namą, lotą, nedidelę fatmą 
arba priimsiu bučernę kaipo pirmą 
į mokėjimą. Taipgi galiu priimti na
mą ir kitame mieste. Kreipkitės — 

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. lafayette 5107

Personai
v»r»..nu |očl<n

KURIEMS aš esu kalta, taipgi ir 
tu K., pr.siųskit savo adresus. Nau
jienos, Box 1142, 1739 S. Habted St., 
Chicago, III. — Mrs A. Shakiene.

Eosl and ruiuid
h • !’•• m»•«• •>

?i Vaiku Dau gijelė Bijūnėlis laikys HMTTlplD^I ATTIIOM Al 2. 
vieny anl kl-jsavo pamokas penktadienyj, lapkn- uIn U IEtKaI N/nll 11vz1n/»1-4
pasakyti, kad'

Geriau Busite Patenkinti
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomu ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

imi
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 

Krautuvės Amerikoje

veiklesni ir 
mandagesnį patarnavimą per

patyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems - pasirinkimas 
didesnis ir vien lik iš alsakomingų 
Radio iŠdirbysčių, kaip tai:

RADIOS
.uęi RADIOLAS Atuatek Keat

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  BETTER
■j^rrrtNG Porine HOME3

Ne taip seniai man teko skai
tyti lietuvių spaudoje apie tai, 
kad musų bolševikai nori lie
tuvius sumaišyti 
Aš maniau, kad 
užsipuldinėjimas 
tųt Turiu betgi

'klydau taip manydamas.
štai lapkričio 3 dieną š. m. 

S. L. A. 122 kuopa laikė mė
nesinį susirinkimų musų apie- 
linkėje, Chicagoj. Susirinkimui 
užsidarius, draugai kalbasi tarp 
savęs apie įvairius dalykus.

Ir kas ten prisiminė apie juo
dukus. Kaip sušuks, sušuks mu
sų bolševikai, kad Bridgepor- 
tą negrai apgyvensią! Girdi, jie 
apgyvens, ar jus norite ar ne
norite. Ir jeigu, esą, mes ga
lime su jais dirbti, tai kodėl 
negalime gyventi.

Pribėga prie valdybos sta
lo viena iš moterėlių, kumš- 
čia stalą daužo ir rėkia: “Kur 
nigeriai dėsis, kur jie gyvens, 
jei mes jų nepriglausim!” Tai 
rpan aišku pasidarė, kad tei
sybę skaičiau “Naujienose“ ir 
kituose laikraščiuose.

Jei bučiau bo’ševikas ar bol- 
ševikė, tai padaryčiau kitaip: 
aš juodukams ir juodakėms su
teikčiau visas • malones, kokių 
jie reikalauja iš baltųjų, ir bu
tų atliktas! kriukis. O lietu
viams ir stalui duočiau ramy
bę.,

Bridgeportiečiai turėtų apsi
žiūrėti. O ir Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje nariams pa
tartina nesnausti. Bolševikėi 
yra apsukrus žmonės. Jie gal* 
nupleisteriuoti juoduką baltai 
ir dar biskį pamalevoti rau

Čio 8 d., 7:30 v. v. Humboldt Parko 
liesto svetainėje.

Tire 
zing.

Baterių aptarnavimas
Phone Boulevard 2854

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

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

Lietuvis savininkas.

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PAMEČIAU savo pilietybės popie- 
ras — Citizen Papers ir Discharge 
popierius — kurie radote, malonėki
te gražinti, gausite radybų. Kazimie
ras Cnernauskas, 3318 S. Morgan St.

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

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

Ar jus turite mūrinį bungalow 
South Side, kurie norite mainyti į 
gerą du flatį ant 70-tos ir Rockwell 

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

4177-83 Archer Avė. 2536-40 West 63rd Street
Teiephon* Hemlock 8400

Help YVaiiieu—Malt
Darbininkų Keikta

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet3647

il'>pwiallnta» gydyme cbrontAkų u uaujų 
gų. Jai kiti negalėjo jumia legyuyu aisiiau 
kykit pas mane. Mano pilnas i&egzaminavi- 
tnas atidengs jūsų tikrą ilgą ir jei ai apai- 
imsiu jūs gydyti, sveikata jum* eugryS. Ei 
Uit "■ ................ ’
kur 
po

t>af> tikrą «p«cialintą, karta neklaus tusu 
ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino lAegzaminavltuo—kae jums 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

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

20 si.

po

mą. Gi rinkimuose tai tokie 
balti juodukai tikrai komisarų 

", vežimą stums ir trauks. Tada

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2Ms nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 
landas. . Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St.

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

va-

Skolinam Jums Pinigus
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real

ir

Malito sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio h 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindeliu

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Miscellaneous
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir isitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 3486

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

Energiški 
rasti proga 
nažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth. Stickney. taipjau tarp Stock 
Varde ir Michipran Avė. Turi kal
bėti lietuviAkai. lenkiškai, čechi&kai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai* 
k a lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

SKOLINAM PINIGUS
PARDUODAM, MAINOM

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

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

2418 W. Marquette Road, 
arti Weptem Avė. Tel. GrovehiU 1088

Chevrolet

būdų juos parda-

diena nuo 
pietų.

10 D

Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairiield Avė.

Tel. Lafayette 0455

MES NORIME gero žmogaus, ku
ris yra susipažinęs su groseminkais 
ir saliunkiperiais. Gali pasidaryti j 
$100 į savaitę ir daugiau. Kreipkitės 
6215 Wentworth Avė.

SAVININKAS turi parduoti už 
dideli bargeną iš priežasties kito biz
nio, 2 flatu medinį namą, 50 pėdų lo
tą ir garažą. 5849 S. Campbell Avė.

BARGENAS. Pardavimui labai pi
giai kampinis biznevas namas su 2 
š’orais ir 4 kambariais flatas viršuj. 
Visi fixčeriai dėl bučemės, nėra 

Parduo- 
Į •<»! narna su bizniu už $7500, arba 
I biznį atskirai. Priverstas parduoti 
' šią savaite. 1815 W. 73 St. Telefonas

REIKALINGAS patyręs bučeris
arba ir nepatyręs, 4516 S. Califomia kompeticijos per 5 blokus. 
Avė.

REIKALINGAS bučeris patyręs n’ bH
savo darbą, darbas pastovus, 1840 S.

Halsted St. Canal 5821. i ' —————------ ------ -
INLISTINKIT savo prapertę 

i ir tuščius flatus. — Kostumeriai 
' laukia.Situation Wanted

Darbo lefiko
PAIEŠKAU darbo prie šeimynos, 

esmi patyrusi. Elena Rakauskienė, 
2024 Rublft St.

PETER F. RONAYNE, 
Real Estate, Paskolos

Notary Public 
2258 W. North Avė., 
Tek Humboldt 0733




