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Taiitit Sąjungos Atstovas 
Tirinejo Lietuvių Mokyklą 

Buklą Vilniuj
Ar

Atstovą visur lydėjo lenkų palydovai, taip 
kad jis nieko tikro ten negalėjo patirti

Gimnazija jokios pašalpos iš 
valdžios negauna ir kad ją iš
laiko “Ryto” draugija.

Belankydami klases ir kam
barius, palydovai ir Tautų Są
jungos atstovas domėjosi Eu
ropos politiniu žemėlapiu, kaip 
jame išvestos valstybių sienos 

................—, ............... v, ir kur pažymėtas Vilnius. Vi
rinusias tikslas buvo susipažin- zitatoriai savo dėmes}, tarp ki
li su vietos lietuviu gyvenimu. Į ta, buvo atkreipę į tai, kad 

Lenkų užsienių reikalų mini- mėlapis išleistas Berlyne, 
sterijos ir vietos valdžios at
stovų lydimas, Carc?ris apsi
lankė Vytauto Didžiojo Gimna-’ 
zijoje, kur teiravosi^ kiek jo
je mokinių ir mokytojų, ar pa- L . .. ,, _ , . ; . žemėlapiu, nors jis yra legaliustarųju tarpe nėra Lietuvos pi-:. . . .* v . .

Iš Vilniaus praneša, kad šio 
mėnesio pradžioj ton lankėsi 
Tautų Sąjungos tautinių mažu
mų skyriaus pirmininkas, ispa
nas Auguirre (karceris.

Nors lenkų laikraščiai tikri
no, kad jis atvykęs susipažinti 
su Vilniaus miestu, bet, kai sa
ko “Vilniaus Rytojus,” jo vv-

Be Gimnazijos, Tautų. 
Jungos atstovas dar lankėsi 
tuvių pradžios mokykloj, 
taip pat domėjosi tokiu

liečiu, kokia dėstomoji kalba, 
ar Gimnazija gauna iš vald
žios pašalpas ir kas ją išlaiko.

Tautų Sąjungos atstovui bu
vo atsakyta, kad Gimnazijoje 
mokosi 340 moksleivių, kuriuos 
moko 24 mokytojai — visi Len
kijos piliečiai, jų tarpe trys len
kai. Toliau buvo paaiškinta, 
kad Gimnazijoje dėstomoji kal
ba yra lietuvių, bej^ kad lenkų 
kalba, istorija ir geografija yra 
dėstomos lenkų kalba; kad

lie
ku r 
pat

[Atlantio and Pacinc Photo I

Washington, D. C. — James W. Good, karo sekretorius, kuris 
užvakar pasimirė, šiandien įvyks laidotuvių ceremonijos

No. 274

ze-

budu atgabentas iš užsienių.
“Vilniaus Rytojus” stebisi, 

kad Tautų Sąjungos atstovas 
teiravosi apie lietuvių gyveni
mą Vilniuje tik tose įstaigose, 
kur jį vedžiojo lenkų palydo
vai. “Ryto” draugijon, kur at
stovas butų gavęs visas žinias, 
lenku valdžios atstovai svečio 
nuvesti nesiteikė. Tuo budu 
tikro lietuvių gyvenimo vaizdo 
Tautų Sąjungos atstovas ne
gavo.

Vasconcelos skelbias 
esąs išrinktas Meksi- i 

kos prezidentu

Sovietu rusai paėmė 
svarbią kinų pozici

ją Mandžurijoje

Mirė Jungt. Valstybių 
karo sekretorius Good
WASniNGT()NAS, lapkr. 19. 

— Vakar vakarą mirė Jungti
nių Va’styl'ių karo sekretorius 
James W. Good, 63 ,metų am
žiaus. Praeitos savaitės 
dieni j’s susirgo ašlLu 
c.’t u ir tuojau buvo 
tas i Waltc. 
rac’jai^ Po operacijos jis 

i ėjo vis blogyn.

l??čia- 
pen di

li ugaben- 
Reed ligoninę ope- 

bet-

Baisi vaikų vergybė 
britų Honkonge

2 milionai kinų vaikų, tėvų 
pa: duoti vergauti, nežmoniš
ka’’ kankinami

LONDONAS-, lapkr. 19.
Lady Simon, komisijos sąly
goms Indijoje lirineti pirminin
ko Sir .Johno Simono žmona, 
paskelbė šiurpių žinių apie vai
kų vergybę britų kontroliuoja
mam? Honkonge, Kinuose.

Vergaujančių Kinuose vaikų 
esą du milionai. Beturčiai tė
vai parduoda savo vaikus ver- 
gybėn, kai tik jie kiek paauga 
ir jau gali darbą dirbti. Jie 
vartojami sunkiausiems dar
bams, ir žiauriai kankinami už 
menkiausius nusikaltimus.

Lašinių Skutimo Byla
Karoblis

KAUNAS, spalių 22
Karoblis tada, kai 

stačius kariuomenės 
turai lašinius, buvęs' valst. kon
trolierium.

1925 m. buvę gauti iš kariuo
menės dalių lašiniams priimti 
komisijų aktai, kur buvę kon
statuota, kad lašiniai ameriko
niški, bet neblogi.

Uk. s-ga kreipusis i jį raštu 
ir prašius, kad valst. kontrolė

leistų už lašinius išmokėti pini-
f“I ž ”]... ”” . Lašinius kariuomenei stačius 

. , , _ne pati Uk. s-ga, bet komtr-
1 III OY1 fl ‘I P- ' agentai. Taigi, už netinkamumą

I lašinių, remiantis Karoblio pa
sakymu, turėtų atsakingi būti 
lyg ir kontragentąi.

Karoblis pasitaręs su Kr. aps. 
min. Rev. dep. ir buvę išmokė
ta už lašinius Uk. s-gai pinigai, 
išskaitant po 1 lt. nuo klg.

Paskui Karoblis taręsis su 
Daukantu ir

i Daukantas prašęs Karoblį iš-

Sovietai varo vokie-£tailų J’01 klg;: ,ašiniu 
čiu kolonistus at 

gal į Sibirą

Uk. s-gai nedaryti.
Karoblis Daukanto prašomas 

i sutikęs. Be to, valst. kontrolė 
susitarus su Kr. aps. ministeri
ja ir buvę leista Uk. s-gai tiek
ti kariuomenei vietoj lietuviš
kų lašinių amerikoniški lašiniai.

Prokuroras klausia liudininką 
ar leidžiant Uk. s-gai statyti 

'amerikoniškus lašinius buvusi 
| pakeista tuo reikalu intend. su 
1 Uk. s-ga daryta sutartis, ypa- 

soblalt korešpon- Jai ,t03 sutarties 2 paragr.

BERLYNAS, lapkr.
Du tuksiančiu iš 13,000 vokie-1 
iių kolonistų Rusijoj, supinu-, 
kusių į Maskvos priemiesčius 
ir laukiančių leidimo iške’iau- 

1 ti i užsienį, tapo sovietų vy-( 
musytės suimti ir jau urmu į 
deportuojami atgal į Sibirą.

Berlyno Ta?.
Jentas prąnaša, kad baisių sce
nų dėjosi, kai, nežiūrėdami mo
terų ir vaikų klykimo ir aša 
rų, bolševikų žandarai 
kolonistus ir jų šeimas 
gonus. /

Praktiški

grūdo 
i * va-

klausimams spręsti 
budai

aiškina, kad dėl vie- 
sutarties paragrafo 
sutartys nebuvusios

įstebėtas apie 60 mylių nuo įša
lusio Svensono kailių prekybos 

i laivo Nanuk.
Lakūnas Eielson jau antrą 

kartą buvo išskridęs gelbėti to 
brangaus 

krovinio. Pirmą kartą jis ir la
kūnas Frauk Darbandt dviem1 

Garsus lakūnas buvo išskridęs aeroplanais išgelbėjo šešis lai- 
gelbėti įšalusio Nanuk laivo vo Nanuk žmones ir pargabe- 
žmonių 
mas

Eielsono aeroplanas 
sudužo Sibiro pa

kraščių leduose laivo pasažierių ir

Nors rinkimuose tegavęs 12,- 
400 balsų — Prezidentu iš
rinktas Rubio, su arti 1 ’/z 
mdiono balsu

Kinų nuostoliai esą labai dide
li: užpuolime rusai vartoję 
nuodingąsias dujas

ant galvų, 
išnarinami 
įkaitintais

papra- 
mer-

Kongresmanas uolus 
prohibicininkas, inkri- 

miuotas už-degtinę

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
19.’ Jose Vasconcelos, prie- 
š’ngos dabartinei valdžiai va
dinamos anti-reelekcionistų par
tijos kandidatas, kuris įvyku
siais praeitą sekmadienį respu
blikos prezidento rinkimais pa
duotu už jį balsų skaičium ga
vo tik trečią vietą, šiandie iš
leido trumpą pranešimą, ku
riuo jis skelbiasi esąs išrink- 

’ tas prezidentu. < .
į- ■ ■ \ ‘4.’ ‘. 'v ?

Vasconcelos reikalauja, ‘kad 
kongresas perskaitytų balsus 

. Gari Ben Eielson yra (iš naujo, ir kai tas buįą pada- 
_> • šiaurės aviatorius, (ryta, tai pasirodysią, jogei jis 

šono pilotuojamas. Nelaimė ai- kuris su Sir George Wilkinsu laimėjęs rinkimus 
sitiko prieš astuonias dienas, j perskrido per šiaurės ašigalį iš 

Sudužęs aeroplanas buvo pa- Point Barrow į Špicbergeną.

jo likimas nežino- no juos į Nome.
Kas dabar atsitiko su laku-, 

nu Eiclsonu, jo aeroplanui su-Į 
19,— 'dužus žinių nėra.

pranešimas, kad Si-

**•
NO M E, 

čia gauta 
biro pakraštės leduose susikū
lė pasažierinis Alaska Air\vays, 
Ine., aeroplanas, Įeit. Carlo Eiel- įgarsėjęs

DARBINAS, Mandžurija, lap
kričio'19. — Sovietų rusų ofen- 
sivas prieš Mandžuli ir Dalai- 
norą, pradėtas vakar anksti ry
lą, tęsėsi visą dieną. Apie aš
tuntą valandą vakaro rusai pa
ėmė Dalainoro stotį, svarbiau
sią kinų fronto linijoj apsi
gynimo poziciją.

Kinų nuostoliai, sako, buvo 
labai dideli, kadangi rusai var
tojo sunkiąją artileriją, oro 
bombas ir, pasak nepatikrintų 
žinių, nuodingąsias dujas.

Lady Simon pasakoja baisių 
dalykų apie tokius mažiukų 
vergų kankinimus: jie plaka
mi, kabinami ant kuolų, pila
mi karštą vandenį 
pjaustomi pirštus, 
sąnarius, deginami 
gelžgaliais.

Vcrgybė namuose 
stas reiškinys, kadangi
gailės labai pigios. Vos 4—5 
metų amžiaus mergytės parduo
damos vergauti, o po 10—15 
metų vergavimo parduodamos 
i prostitucijos namus arba 
šiaip vyrams, kurie nori pigiai 
nusipirkti pačią.

Britų vyriausybė jau seniai 
bando tą įsivyravusią vaikų

nieko nepadarė.

milžiniška
“N usiginklavimas”

Dar dešimt rusų ūki 
ninku pasmerkti 

sušaudyt

Margajame Pasauly
Komunistų “tėziai”

Lietuvių komunistų spauda 
paskelbė Amerikos komunistų! 
partijos centro komiteto priim
tus 
stų 
Y • _ čia

(paprasčiau davatkos barškina
mų poterių: “...pagirtatu tar-

; moterų ir pagirtas vaisius žy- 
■ vatavo jezus...”

“tėzius.” Kas yra komuni- 
tėziai, skaitytojas matys iš 
privedamo vieno. Štai:
“...Teisingumas pasvėri

mo, kurį šeštas kongresas! 
padarė dabartiniam tuščiam 
laikotarpiui pokarinio kapi
talizmo vis aiškiau lieka įro
dytas, kaipo laikotarpis vis 
sparčiau augančio visuotino, 
krizio kapitalizmo ir vis grei
tėjančio pasibrėžimo pamali-1 K‘‘v '•«;... \ . . . . . .. . tuksiančius asmenų, kuriemų išlaukinių ir vidujinių; 
imperializmo prieštaravimų, 
neišvengiamai vedančių prie 
susikirtimų, Į gadynę vysty
mosi augštyn naujo revoliu
cinio judėjimo svarbiausiose 
kapitalistinėse šalyse, į did
žias priešimperialistines re
voliucijas koloninėsė šalyse.” 
Kaip matote, visas didelių 

žo'tžių babelio bokštas, visa di
delių žodžių taradaika, iš ku
rios išeina tas pats, kas iš daug

Kruvinoji prohibicija
Draugija Kovai su "Prohibi

cijos Amendmentu ką tik iš
leistame savo pranešime paro
do, kad per dešimtį prohibici
jos viešpatavimo metų Jungti
nėse. Valstybėse prohibicijos 
vykdymo agentai ir šnipai nu-

balsų dauguma.
Nežiūrint Vasconccloso pa

reiškimo, Meksikos prezidentu 
tapo išrinktas Pascual Ortiz 
Rubio, Nacionalinės Revoliuci
nės partijos kandidatas.

Balsų suskai tymas parodo, 
kad Rubio gavo 1,424,140 bal
sų, Vasconcelos — 12,420, o 
darbininkų ir valstiečių bloko 
kandidatas Pedro Triana *— 
14,800.

Vasconcelos, kuris slapstosi 
Guaymase, Sonoros valstijoje, 
dar vakar išleido atsišaukimą, 
kuriuo jis graudena sayo ša
lininkus pradėti atvirą sukili
mą tikslu 'nuversti dabartinę 
valdžią. Del to jis yra gaudo
mas. , ... .

Francija pasistatė naują 
žinišką submariną

mil

lap-
Francija pasista-

subma-

Robert 
garsus 

juros

ŠERRVRGAS, Francija, 
kričio 19. 
lė naują ir didžiausią 
riną, kurį pakrikštijo 
copf” vardu. [Kap. 
Surcouf buvo kitados 
franeuzų korsaras —
plėšikas, kuris užpuldinėdavo 
dažniatisiai Anglijos pirklių lai
vus.]

Naujasis submannas yra 400 
pėdų ilgumo ir 3300 tonų sva
rumo. Jis galės apkeliauti
sę pasaulio be sustojimo ir lai
kytis panėręs po vandeniu 
pustrečios dienos. Jis galės nu
sileisti iki 440 pėdų gilumo po 
vandeniu.

SUCHAMAIS, Kaukazija, lap
kričio 19. — Dar dešimt “ku- 
’okų,” vadinas turtingų ūkinin
kų, tapo sovietų teismo pa
smerkti sušaudyti. Jie buvo kal
tinami dėl agitavimo prieš so
vietų valdžią, dėl pelnikavimo 
ir dėl priešinimos valdžios ja
vų rinkimo kampanijai.

Tūli kiti ūkininkai nuteisti 
kalėjimui nuo trejų iki dešim
ties metų.

Čia tai jau žinia; vaikas 
įkando šunį

pu-

pe r

kad jei šuo įkanda 
tai nekokia naujiena, 
laikraščiui. Bet jei 

įkanda šunį, o, tai jau

kovė daugiau kaip i.ooo as- žemės drebėjimas pen 
rvu>n n i • ' i 1 j • •niernŲ- . , .t i kiose ryty valstijoseJei prie to pridėtum dar tuos 

1 "u’i BOSTON, Mass., lapkr. ' 19. 
sinuodijo ‘butlegerių” ir slap-J Keturiose Naujosios Anglį-

. Massachusetts, 
Rhode Island, Ne\v Hampšhire 
ir Maine ir iš daliefc Xcw Yor
ko — vakar po pietų buvo jau
stas žemes drebėjimas, žalos,

... V. i . . | -------- UU1UBVtų smuklių smkuojamais nuo-|j0s wistįjose _ 
dais, “munšainu”: tūkstančius, \
kurie nuo nuoding 
apako; tūkstančius, 
proto išėjo,

ORHS,

WASH1NGT()NAS, lapkr. 19
Federalinė grand jury i 11 

kriminavo Illinois kongresma 
uą Edwardą E. Denisoną iš 
Marinu, III., ir jo sekretorių 
Johną Layne, kaltinamus dėl 
laikymo degtinės.

Denisono ofise prohibicijos

Karoblis 
no kito 
praktikoj 
keičiamos. Girdi, Valst. Kontro- I

’ lė su Kr. aps. min. t. y. jis, Ka
roblis, susitarę su'Daukantu, 
kad amerikoniškus lašinius, 

! trūkstant lietuviškų gali Uk. 
s-ga kariuomenei statyti ir to 
susitarimo užtekę žodžiu. Jei 

i Valst. Kontr. negalinti susitar- 
- U~au ministeriu, tai tada būda

vę įnešta svarstyti jninisterių 
kabinetan.

Karcblis su Daukantu priėję 
išvados, kad dėl to, jog ameri
koniški lašiniai kariuomenei sta-

agentai rado didelę skrynią deg- tomi, valstybei nuostolių neda-
tinęs ir džinės, jo parsisiųs
dintą iš New Yorko.

Kcngresmanas Denison yra 
žinomas kaip uolus prohibici- 
n'tikas. .lis visados balsavo už 
prohiticiją, už prohibicijos vyk
dymą ir už garsųjį Jonės įsta
tymą. kuriuo bausmės už pro
hibicijos laužymą buvo paaš
trintos.

romą.
Civil. ieškovas dar paklausė 

liudininką ar jis tada nežinojęs, 
kad tarp amerikoniškų ir lietu
viškų lašinių yra skirtumo.

Karoblis atsako, kad Dau
kantas jam tvirtinęs, jog tarp 
amerikoniškų J^įnių ir lietuviš
kų skirtumo nesą.
Nestojusių teisman liudininkų

Ambasadorius Dawes Paryžiuj. parodymai
PARYŽIUS, lapkr. 19..—Ame

rikos ambasadorius
Nors šioj byloj liudininkų i§- 

Anglijai, šaukta ir gana daug, tačiau at- 
Ch. Dawes, atvyko su vizitu Į1 vyko ne visi: mat, vieni išvykę 
Paryžių. ' (Tąsa ant 2-ro pusi.)

Kalėdoms

svaigalų 
kurie iš

tai Volsteado 
icžimo aukų skaičius bus pasi- regis, niekur nepadarė 
baisčtinas.

Ne be priežasties krašte vis 
garsiau ir garsiau kyla halsai, 
dagi remtesnių blaivininkų tar
pe, kad prohibicijos įstatymas 
butų pakeistas.

. :r •___ _ ' t. T?]
- 4 .SSSR skelbia vidaus paskolą 

MASKVA,, lapkr. 19. 4- So 
vietų valdžią paskelbė 125. mi 
lionų rublių., vidaus paskolą.

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

Bendrai gražu ir šalta; vi
dutiniai žiemių vakarų vėjai.

Vakai1 temperatūra įvairavo 
tarp 370 jr 340 F.

1 Šiandie saulė teka 6:45, lei
džiasi 4:26. Mėnuo teka 7:42 
vakaro.

Sako, 
žmogų, 
ypačiai 
žmogus
naujiena.

j Tai ve tokią naujieną pra
neša iš Kansas Miesto. Ten vie
nas pilietis, Koppel pavarde, 
skaitydamas savo kambary 
laikraštį, išgirdo virtuvėj cypi
mą, lojimą ir riksmą. Nubėgo 
žiūrėti ir mato: jo ketverių mo 
tų vaikas įsikandęs šunyčiui į 
nugarą, o šunytis stengias at
sigintu dantimis ir nagais.

MedžioVjai kits kitą šaudo
DETROIT, Mich., lapkr. 19. 

— Stirnų medžiojimo gazonui 
atsidarius, per keturias dienas 
Michigano valstijoj jau keturi 
medžiotojai kits kitą nušovė, o 
šeši kiti buvo pašauti.

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Ikorespondencijos
1 • ------ -rr

Westvilie, III.
Susivienijimo Lietuvių Amen* 

ko j kuopa. — Garsus redak
toriai. — Garsios daininin
kėm— Garsus kalbėtojai, ku
rių niekas neklauso.

VVestvillė— tai Lietuva Ame
rikoje. Ant kiek Westvillė yra 
lietuviška, galite spręsti iš to, 
kad net taip grynai airišių pro
fesija, kaip policijos departa
mentas, VVestvillėje irgi lietu
viams priklauso. Bet apie tai 
šį kantą nekalbėsiu daugiau.
Susivienijimo Lietuvių Ameri

koje kuopos
Kadangi Westvillė yra lietu

viškas miestas, tai suprantama, 
jogei čia randasi ir Susivieniji
mo kuopų. Kitaip ir negali bū
ti: jei Westvillėje nebus Susi
vienijimas atstovaujamas, tai 
kur kitur jis galėtų būti?

Pirmą sekmadieni šio mene
sio, būtent lapkričio 3 dieną, 
SLA. 18 kuopa turėjo susirin
kimą. Jame nominuota kan
didatai Į Susivienijimo Pildan
čiųjų Tarybą ateinančiam ter
minui.

Išskyrus 6 balsus, visi kiti 
paduota už kandidatus, kuriuos 
rekomendavo Susivienijimo sar
gybos komitetas Chicagoje. Tie 
kandidatai, kaip žinoma, yra: 
Gegužis prezidento vietai, adv. 
K. Gugis iždininko vietai, p-lė 
Jurgeliutė sekretoriaus vietai, 
Dr. Klimas daktaro kvotėjo vie
tai, kiti valdybos nariai— Stun
gis, Raginskas.

Labai liūdną vaizdų sudarė 
komunistai po susirinkimo, ku
rie tepajėgė tik šešius balsus 
surinkti. Tiek pastangų jie 
dėjo, tiek prakaito liejo, kad 
už maskviečių kandidatus dau
giau balsų surinkti, ir viskas 
niekais! y

Garmus redaktorių • *
Nors VVestvillė yra ir lietu

viškas miestelis', bet patsai per 
daug garsių žmonių neturi. O 
kadangi garsių žmonių pažiūrė
ti ir pasiklausyti mėgia ir 
westvilliečiai, tai vietos burlio- 
kėliai sumanė pavaišinti juos 
“garsenybėmis” iš kitų vietų.

Štai jie išleido lapelius, kad 
sekmadienį, spalių mėnesio 7 
dienų, čia kalbėsiąs “draugas” 
Bacevičius'. Ir aiškino, kad jis 
dirbo seniau Pullmano karša- 
pėje, tai išmoko garsiai kalbėti, 
kad perrėkti mašinų užimą. O 
kada vėliau nuėjo komisarų ga- 
zietai “Vilniai” dirbti, tai pasi
darė dar “geresnis”.

šitas “garsus” kalbėtojas no
rėjo mokinti mainierius, kaip 
nusikratyti dabartinės unijos 
viršininkų ir jų vietoj pasiskir
ti komunistus. .Viskas' butų iš
ėję kuo puikiausia, tik ant ne
laimės “buržujai” nepanorėjo jo 
klausyti, ir prakalbos neįvyko.

Garsios dainirinkės
Kad pavaišinti westvilliečius 

Maskvos raugu, komunistai vėl 
pagarsino, kad rengiamos pra
kalbos ir koncertas šeštadienį, 
lapkričio 9 dienų. Plakatuose 
skelbė, kad dainuosią “garsios 
dainininkės” iš Chicagos —Ane
lė Zabukienė ir Ona (šarkiunaitė.

Chicagiečiai apie jas nėra nie
ko girdėję. Bot dar Kristus, re
gis, yra pasakęs, kad pranašu 
negali būti savo tėviškėje. Aiš
ku tad, kodėl apie šias daininin
kes chicagiečiai nieko nežino. 
Kas kita Westvillėje: čia ja? 
išgarsink ir jos' pasidarys “gar
sios”. Tai išgarsinta.

Be to, plakate sakyta, kad 
kalbės “garsus” kalbėtojas, 
Bimba, komisarų redaktorius, 
“įvairiais klaupsimais” kitaip 
sakant, apie viską ir apie nieką. 
Reikia pasakyti, kad Bimba yra 
meistras taip kalbėti. Į valan
dą laiko jis' kartais visą pasau
lį “apkalba”—ir taip mandriai, 
kad jo kalbą išklausęs žmogus 
krapšto galvą ir sako: “Kaip 
Dievą myliu, nieko nesupratau 
ir nieko atminti negaliu”. Tai

NAUJIENOS, Chicago, III. . Trečiadienis, lapkr. 20, 1929
ot toks garsus kalbėtojas drg. 
Bimba!

Šį kartų jis turėjo kalbėti 
apie mainierius—jų darbus, jų 
vargus ir uniją, žinote, drau
gas Bimba dabar irgi “mainie- 
riauja”. Jisai kasa dolerius 
komunistų partijai iš daribnin- 
kų kišenių.

Taigi matote, koks garsus 
“koncertas” rengta. O betgi ir 
jis neįvyko. Viena, komunistai 
pegavo svetatinčs, o kita —ir 
klausytojų nesusirinko net. pri
vačioje stuboje. Draugas Ga- 
siunas, kuris yra taipgi “redak
torius”, labai apgailestauja šį 
įvykį komisarių gazietoje. Ale 
kas daryti: žinote, revoliuciją 
sukelti mainerių unijoj, tai ne 
blyną iškepti.

Gal būt, kad netolimoj atei
tyje lietuviški komisarai suma
nys ir vėl ką nors. Palauksime, 
pamatysime.—Westvillietis.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato praneši

mas visuomenei
I. Prie Lietuvos užsienio pasų 

gavimo

Lietuvos patvarkymai reika
lauja, kad Lietuvos piliečiai su
tvarkytų savo pilietybės reika
lus užsiregistruodami Konsula
tuose ir išsiimdami užsienio pa
sus. Pasas, kaipo asmens do
kumentas, gali būti naudingas 
kad ir čia Amerikoje gyvenant, 
bet pasas darosi absoliučiai rei
kalingas, kai yra reikalo už 
Amerikos sienų pavažiuoti. Bet 
paso negalima gauti be tam 
tikrų dokumentų pristatymo. 
Svarbiausias' p^sui dokumentas 
gauti yra gimimo metrika. To
dėl įtikinančiai patariama kiek
vienam nieko nelaukiant išsira
šyti sau metrikus iš Lietuvos, 
ypač gi tiems, kurie ketina 
ateinančiais metais vykti į Lie
tuvą į D. L. K. Vytauto Jubi
liejaus iškilmes. Jeigu kas 
paU^ nežino kaip metriką iš
gauti,—tegu kreipiasi į Lietu
vos Konsulatus New York’e ir 
Čikagoje pareikšdamas: a) gi
mimo metus ir jei žino tikslių 
datą; b) tėvų vardus; c) krikš
to vietą ir d) pridėdamas vieną 
dolerį ieškojimo išlaidoms pa
dengti.

II. Del pasų mokesnio 1930 
metais

Jau dabar ir ateinančiais me
tai, kaip sąryšy su D. L. K. 
Vytauto 500 metų mirties su
kaktuvių iškilmėmis taip ir 
dėl tikslesnio šio reikalo su
tvarkymo, mokesnis už užsie
nio pasus yra pasikeitęs ta 
prasme, kad tiems Lietuvos pi
liečiams, kurie užsiregistravo ir 
išsiėmė laikinuosius Lietuvos 
užsienio pasus įstatyme nusta
tytu laiku, t. y. iki 1923 metų, 
—tolimesnis tų pasų pratęsimas 
bus daromas Konsulatuose ne
mokamai- Kitiems gi reikės 
užsimokėti sulig senos prakti
kos, arba nuo abelnos' registra
cijos užsibaigimo arba nuo paso 
galiojimo išsibaigimo dienos.

III. Paieškoma:
Januškevičius—Janice, Euge

nijus, gimęs 1899 m. Rygoje 
ir 1913 m. atvykęs Amerikon 
gyvenęs Naujorke ir Denver, 
Colorado, tuo laiku buvęs stu
dentu. Karo metu tarnavęs ar
mijoje, Fort Logan, Col. Išmo
kęs lakstyti, esu 1920 m. Kelly 
Field, San Antonio^ Texas'. Nuo 
1921 m. motina negaunanti nuo 
jo jokių žinių.

Aleknavičiai, Jonas ir Vincas, 
kilę iš Kedoliškių kaimo, Šuns
kų vals., Mariampolės apskr. 
Jonas atvykęs Amerikon 1905 
m. ir apsigyvenęs Verona, Pa., 
o Vincas Amerikoje apie 20 me
tų. Ieško sesuo.

Kamantauckas, Matas arba 
Mitt Kimintoks, kilęs nuo Vil
kijos, Kauno apskr., seniau tu
rėjęs adresą: National Legis- 
lative Committee, Veterans of 
Foreign Wars, 319 Metropoli
tan Bldg., Washington, D. C.

Kasparas—Casper, Baris, iki 
š. m. pradžios gyvenęs' Detroit,

Mich. ir dirbęs Fordo dirbtuvė
se. Reikalinga tiksliai patirti 
kurioje Fordo dirbtuvėj jis dir
bęs,—adresą ir darbo skyrių.

Holgre Petersen ir Wilma 
Petersen, turį Brooklyn, N. Y- 
•namus ir vyras dirbąs litogra- 
fu.

Rupkevičius, Pranas arba 
Frank Lenkas', miręs 1927 m. 
Wilmington, Del. Paliko palai
kų, bet nesurandama jo žmona 
Marijona Lietuvoje, neigi kiti 
artimesni giminės. Reikalingi 
giminių adresai.

Janulis, Kazys, Amerikon at
vykęs prieš karų, nežinia kur 
apsigyvenęs. Jam priklauso 
Juozo Janulio palaikų apie 
$300.00.

Valiulis, Kazys, kilęs iš Ska
rulių kaimo, Žeimelio v., Šiau
lių apskr., atvykęs Amerikon 
1914 m., gyvenęs' Naujorke, 
Gleason ir kt. 1923 m. gyvenęs 
Blaine, W. Va. Spėjama esąs 
miręs.

Garbačauskas arba Arba- 
čiauskas, Kazys, gyvenęs 1511 
W. lOth St., Michigan City, 
Ind. ir apie 2 metu atgal išvy
kęs į Rockford, III.

Urnevičius, Mykolas, 2 metu 
atgal gyvenęs 207 Rebecca St., 
Dickson City, Pa,, o vėliau 78 
Shomaker St., Swoyers'ville, Pa.

Visi ieškomieji arba žinantie
ji ką nors apie ieškomuosius 
maloniai prašomi atsiliepti šiuo 
adresu:
Consulate General of Lithuania,

15 Park Row, 
New York City.

Lietuvos Generalinis Konsulatas 
per K- Jurgėla, 

e. Sekretorius p.

kaina, kaip Amerika, parduoti 
negalėtų, nes Vokietijoj rieba
lai brangus.

Lietuvoj riebalų pirkimo se
zonas ruduo, žiema ir pavasaris 
ligi Velykų.

Prof. Nonevičius sako, kad 
per drąsiai esą kalbama, kad 
1924-25 m. Lietuvoj stigę laši
nių; Taip negalėję būti, nes Lie
tuvoj kiaulių buvę daug.

Pavyzdžiui, 100 Lietuvos gy
ventojų išėjusios 82 kiaulės, 
tuo tarpu Latvijoj 27 kiaul., 
Vokietijoj 27 kiaul., o kitose 
kaimyninėse valstybėse dar ma
žiau.

Amerikoniški lašiniai esą šu
tinti, todėl drėgni ir minkšti.

Tie lašiniai, kurie buvę Lie
tuvon atgabenti, Amerikoj už 
jų klg. kaštavę tik keliolika 
centų. Visas brangumas, tai 
pargabenimas.

Lašinių kokybė paeinanti nuo 
to, kaip yra penimos kiaulės. 
Amerikos kiaulės esančios pe
nimos įvairiais techniškais ga
miniais; o Lietuvoj grūdais ir 
miltais.' Užtat ir lietuviški laši
niai esą geresni už amerikoniš
kus lašinius.

Kiek ekspertui tekę pažinti

Lietuvos rinką, tai visi užsieni
niai riebalai esą daugiausia su
rogatai.

Amerikoniški lašiniai gelsva 
spalva esą dažomi pažymėti, 
kad jie netinka maistui.
Veter. gydytojas Mondžijauskas

Ekspertas veter. gydytojas 
Mondžijauskas nors ir viskame 
sutinka su prof. Nonevičiaus 
nuomone, tačiau ir jis pripažįs
ta, kad amerikoniški lašiniai ir 
riebalai esą kur kas blogesni 
už lietuviškus lašinius ir rieba
lus.

Dokumentų jungimas prie bylos i \ '
» Dokumentų jungimas prie 
bylos užsitęsė ganu ilgai. Mat, 
atsinešė daug dokumentų — 
prokuroras, o paskui advokatai 
siūlo jungti prie bylos visokius 
statistikų biuletenius, importo 
ir eksporto 1924-25 m. davinius, 
sutarčių nuorašus, liudymus ir 
t. t. ir t. t.

O dėl kiekvieno dokumento 
išsitaria ir prokuroras ir advo
katai, o kai kada ir pasiginči
ja. Bet nors jr iš lėto, tačiau 
artinasi prokuroro*kalba, kurios 
visi laukia susidomėję.

Spalių 22 d. rytą teismas dar

vieną kitą dokumentą prijun
gė prie bylos, paskui bylos tar
dymą paskelbė baigtu ir apie 
11 vai. prasidėjo vaisi. gynėjo 
p. Vimerio kalba.

Prokuroras savo kalbą baigė1

7 v. v., paskui dar valandą kal
bėjo Kr. aps. min. atstovas civ. 
iešk. kap. Urbelis. Vadinasi, 
visą kį dieną ligi 8 vai. v. teis
mo salėj skambėjo tik kaltini
mo žodžiai. (Bus daugiau)

Geriau Busite Patenkinti, 
Jei Sau Radio Pirkaite iš žinomu ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ 

oiilesfurniture @0.
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 

Krautuvės Amerikoje

IA aplaikysite veiklesni Ir 
mandagesnį patarnavimą per 

patyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems -- pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčių, kaip tai:

Lašinių Skutimo 
Byla

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
užsienin, kiti mirę, kiti serga. 
Neatvykusiųjų liudininkų paro
dymai, duoti teismo tardytojui, 
teisme buvo paskaityti. Visiems 
įdomiausia buvo, tai
ką butų pasakęs g. Daukantu,s.

Skaitant gen. Daukanto paro
dymus teko nugirsti, kad jis 
1925 m. buvęs Kr. aps. minis- 
teriu. Uk. s-ga tada stačius ka
riuomenei lašinius. Jam buvę 
pranešta apie sukčiavimus. Bu
vęs paskirtas valdininkas tam 
dalykui ištirti.

Paaiškėję, kad lašiniai iš tik
rųjų amerikoniški, bet ar jie 
geresni ar blogesni už lietuviš
kus lašinius, neaišku buvę. Bet 
kad nuostolių kariuomenei ne
padaryta, tai jis ir tarpininka
vęs, kad išs'kaita Uk. s-gai bu
tų grąžinta.

Tai tiek pas teismo tardyto
ją tepasakė generolas Daukan
tas.

Kitų neatvykusių liudininkų 
parodymai nesvarbus, kartojas 
kas kitų jau pasakyta.

Verta tik paminėti liudinin
ko bu v. U k. s-gos rangovo Kam- 
bėrio parodymus. Jam Ruškys 
vieną syk sakęs, kad greičiau 
pristatytų lašinius, nes užsieni
niams lašiniams greit busiąs 
pakeltas muitas.

1925 m. Kamberis iš U k. t
s-gos gavęs 25,000 lt. avanso ir 
iš Dancigo atgabenęs 2 vagonu 
lašinių.

Ekspertai
Ekspertais šioj byloj buvo iš

šaukti prof. Nonevičius ir veter. 
gydytojas Mondžijauskas.

Prof. Nonevičius stebisi, kaip 
intend. nereikalavus tokiai pri
statomų lašinių daugybei ant
spaudų, kuomet iš ūkininko, ve
žančio rinkon puspaltį, arba 
kumpį reikalaujama, kad butų 
antspauduota.

Amerikiečiai Europon siun
čia bile kokius lašinius.

į amerikoniškus taukus esti 
įmaišoma cotonoil (medvilnes 
alyvos). Tas esą ištirta vokie
čių mokslininkų prof. Astertago 
ir Jahmo.

Amerikiečiai, siųsdami Euro
pon taukus', vokječių mokslinih- 
kų nuomone, įmaišą minimum 
50/4 augalinių taukų. Vokieti
ja savo natūralių riebalų tokia

ji ......................... .............‘ .■.—.. ■
NIEKS NETIKI,

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo liieilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines <ipdovanoįa daugybė Amerikos lietuvių.

' GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Uetuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigu suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo. " ,. •_.

Kadangi 50 centų į Lietuvą siųsti nepatogu, tai susirrieskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
Įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio! /

Dar prieš Naujus metus siųskite j Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mbkės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
' Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

RADIOS
RADIOLAS Athater Kbnt

KIMBALLJL FL a d L os radios 
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

2536-40 West 63rd Street 
Telephon# Hemlock 8400

4177-83 Archer Avė.
Tekphone Lafayette 8171 

«XCE=S=3==S=5==S=3S

_____ __ betteR
^SriiiNG ForThe homeS

VVESTSIDES

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

rūkytojams!

Camels
yra
patyrusiems

CĮ G A R ett'es^

Labai gaila jei 
koks rūkytojas dėl klai
dingu informacijų atsisako 
nuo malonumo Camels.

Nauji rūkytojai ne visumet turi progą pažint geriausius cigaretus. Bet 
kuomet jie susipažįstą su Camels, jie įgauna skopį, kuris rūkytojui teikia 
malonumą. Camels taip atsargiai baryti iš tokio gerai sumaišyto tabako 
kad net ir tie, kurie nepratę rūkyt, gali suprast jtj aukštą vertę. Jie su
prantantiems gero tabako skonį, kvapą gero sumaišymo ir nunokimo, tikrai 
patenkipa rūkytoją.

Camels
© 1929, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salcm, N. C.
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Laiškai Pašte JUOKAI
Bu Koncertas

Roseiand va

Cicero

aukšti
akompanuoja Rita Rothermel

su

Joban

Bilietai $2.00 ir $1.00

visą

KLAUSYKITĖS
Lietuvių

PROGRAMOSRoseiand

Herald and Examiner

nūs

Peoples Furniture Co
Diek

Ii NEW YOR- 
KO IKI KAU
NO IR ATGAL

policija 
republi

roueoctoac!
MVtve! it’s 

ApretiSiKLoioG

musų be 
traukiant

dieną ko 
gūžtoje’

kurioj 
išperė- 

rinkimo

patari- 
dantia. 

DYKAI

Frank Borden
4250 Archer Avė,

pasakę 
bas.

Buvęs' 
policijos

Aitfr ixre. 
eer it aim't 
FOUROletOCK 
< ^E.T

Visus šiuos koncertus išpildys parink 
čiausi Lietuvių Chorai, Kvartetai, So 
listai, Benai, Orkestras ir tt.

Roselando 
vadai — 

pasi

žmonės 
jo ko

jis tyčiojasi iš 
Komunistams, 

kad j*ie niekin- 
žmones. šarkiu- 
tuos pačius vy-

Jaunas lietuvis užsimušė 
žinodamas automobiliu

Pus - Balsio
Systema

AIK3*T FOUfc dClOOK 
VET — 

HOM SAIO l

dalyvavę žymus re- 
veikejas G. Dahl- 
Thomas, republiko- 
pirmininkas, ir dar 

prakal-

Kiekvieną Seredą
Lygiai 9 valandą vakare, ir

Pasiklausykite ir praneškite savo 
draugams apie tai.

Sakoma Nugarą. Skauda Todėl 
Kad Tamsta Permažai 

Vandens Geri

Inkstams Blogai 
Veikiant Imkite 

Druskos

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

2536-40 West 63rd Street 
4177-83 Archer Avenue 

Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

kviestas vakarienei 
kapitonas M. Grady,

PROGRAMĄ VYKDO 
Dvi Didžiausios Lietuvių Radio ir 

Rakandų Krautuvės Amerikoje

kuris tęsias kas vienų seredos vakarų 
tame pačiame laike per keliolikų 

savaičių.

Kelioni greita ir pigia kainai 
Del permito ir kitų informaJ 
cijų kreipkitės prie vieti- j 

nių agentų arba prie

H»jnburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicągo

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

nė vienos notos.

liuli House—Bowen Hali
817 W. I’olk St.

Gerai mums, lietuviams, žinomo Latvių Operos Dainininko

Leonard Brunwald

Atsikėlęs su skausmais nugaroj ir 
apie inkstus reiškia esi valgęs tą kas 
gamina rūgštis, sako žinovas. Tų rūg
ščių perteklius perdirba inkstus, ku
rie stengiasi jas iškošti iš kraujo. O 
inkstams užsikimšus, turite juos pa- 
liuosuoti, taip kaip liuosuojate vidu
rius, išvalant šlapumo medžiagą. Ki
taip gausite skausmą nugaroje, gal
vos skaudėjimų, svaiguli; viduriai 
rūgs, liežuvis bus apvilktas, o prie 
prasto oro raumatizmas gels. Šlapu
mai neaiškus, pilni nuosėdų, kanalai 
dažnai įsikarščiuoja, šlapumas degi
na ir esi priverstas ieškoti pagelboš 
porą syk per naktį.

Pasitark arba su geru patikėtinu 
gydytoju, arba iš aptiekos gauk ke
turias uncijas Jad Salts druskų. Imk 
po arbatinį šaukštelį pirm pusryčių 
per keletą dienų ir inkstai puikiai 
pradės veikjti. šios pagarsėjusios 
druskos padarytos iš vynuogės rūgš
ties ir citrino sulčių, kur pridėta li- 
thia. Jos per ilgus metus vartojamos 
išvalymui ir suvikrinimui užsikimšu
sių inkstų, taipgi nuveikimui rūgščių, 
kad jos neerzintų kūno.

Jad Salts druskos nebrangios, ne
gali pažeisti, ir padaro malonų puto
jantį lithia vandens gėrimą. Gerkite 
apščiai gero vandens.

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

paštas laiko 
o paskui

Above, Mlss Reine Shelton of 
Ridgvvay, Colo., Champion covv- 
girl bronk-rlder; center, 
Trultt of Okmulgee, Okla., west- 
ern Champion, doing a high dive

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street 
Normai 1130 netoli State

Chicagos Stadione, prie Ma- 
dison ir Wood gatvių, dabar, 
dieną ir vakarais eina Rodeo— 
vakarų kaubojų rungtynės už 
čempionatą — jodinėjime lau
kinių arklių, gaudyme gyvulių 
ir k. vakarų sporto. Rungtynės 
eina už $30,000 prizus. Baigsis 
Rodeo ateinančio sekmadienio 
vakare. Tai yra tikrai įdomios 
rungtynės ir jose dalyvauja 
šimtai kontestantų.

Vaidinimas prasidės lygiai G 
valandą vakare. Salės durys 
atsidarys 5 valandą. O po loši
mo bus linksmas šokis.—Rep.

prieitais Fair 
dentistai

Komunistų bankiete 
įžymesni Roselando 
konai ir biznieriai garbės sve 
čiai; proletarai turėjo užsi 
mokėti įžangas po

Ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 24 dieną, Ciceroje laukiama 
nemažo sujudimo. Liuosybės 
svetainėje p-nia Mare Dundu
lienė ir jos trupė stato sceno
je veikalą “Naktis Baltijos pa
krantėse.”

Veikalas yra Įdomus, Reži
suoja jam pati autorė, taigi rei
kia manyti, kad jis bus pasta
tytas kaip galima geriau. O ir 
vaidintojų jėgos, kurios daly
vauja šiam pastatyme, yra pa
rinktos', gabiausios Chięagos lie
tuvių dramos mėgęĮjų jėgos.

Ciceriečiai, kaip girdėjau, ke
tina visi susirinkti. Mat, p. 
Dundulienė ir jos trupė ne kar
tą yra pasitarnavę ciceriečiams, 
davę gražių vaidinimų, 'tai ir šie 
rengiasi atsilankyti, pasigėrėti 
vaidinimu ir paremti gerą su
manymą.

Penktadienyj, lapkr.-Nov. 22,1929
8:15

Ten ir ii
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
, Puikus patarnavimas 

visose klesose

SAYWHER.E* ve. sau 
BEEM?<Toua MOTHetfS 
lookikV eveižvohere 
FOR. M’ou —p<OU

Mibžeotoor soppea j

letarai
Rankiotas 

juokiasi 
munistų 
savo 
mat, 
tų kitų partijų 
nas, pasikvietęt 
rus, kuriuos eiliniams nariams 
liepiama niekinti, vaišina juos. 
Šiems kalbant, liepia ploti, — 
žodžiu, iš komunistų šarkiunas 
beždžiones daro.

Tai vis, mat, komunistų ap- 
švietos darbas. Štai kad ir Pe
tronis 
viena 
kierius buvo Įdavęs biletuką su 
Dahlbergo paveikslu, kad jis, 
Petronis, balsuotų už Dahlber- 
gą. Dabar žmogus jau nebe- 
spiaudo. Ploja rankom tam pa
čiam Dahlbergui. Nes reikia 
žinoti, kad Petronis yra pir
itas šarkiuno pasiuntinis, reiš
kia, pirma ranka.

O ką kalbėti apie žemesnius 
komunistus, kurie klauso Šar
kiuno aklai, nesuprasdami ką 
visa tai reiškia. ;

Staseliukas.

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revanue 

taksai

Radio Stotį
293-6 Metrų arba 1020 Kilocycles

Louis Pluskis, 22 metų am
žiaus, gyvenęs 10509 Edbrooke 
avė., priklausė prie Golden Star 
kliubo. Pereitą nedėldienį, va
žiuodamas automobiliu, jis už
sižiūrėjo į kariuomenę, kuri 
treineravos ties Fort Sheridan, 
ir automobilis įbego į medi ša
lia kelio.

Už keliu minučių L. Plus
kis, vežamas ligoninėn, mirė. 
Su juo sykiu važiavo jo drau
gas Volteris Romanas. Jis leng
vai sužeistas.

L. Pulskis dar neseniai gy
vena Roselando. Jisai pirmiau 
gyveno 18 ir Halsted SI. apie- 
linkėje. Prie Golden Star kliu
bo prisirašė šiemet, balandžio 
mėnesi. L. Pluskio laidotuvės 
bus ketvirtadienį, lapkričio 21 
d., iš namų, 10509 Edbrooke

Tex Austin, ęhieago Rodeo 
Dlrector.

žymėta. Laiškus 
tam tikrą laiką, 
naikina.

3 Astrauskas
8 Bilone Lisel

16 Galnis Auna •
20 Guvaitis Ana
25 Kuzminski Kazimierz
29 Kodienei Alzbetai
37 Mikutis Antenas
42 Poakrivausky A
13 Poškų s A
44 Pozello Kari
56 Shcstakovvski Jonas
63 Urbais .Tozef
64 Vasnonini Antanui
70 Zilinskis Kostas

vakarienėje dalyvavo 
buvo
gavo

Nereikia nė sakyt
Brangioji Onyte, jau 

savaitę aš noriu itavęs klausti...
—O aš jau keli mėnesiai kaip 

turiu priruošusi atsakymą.

Prieš kiek laiko 
komunistų dvasiški 
Šarkiunas ir Pakaušis — 
randavo krautuvę (buvusį 
ražą) ir joje įsirengė, kaip jie 
vadina, “savo gušti 
perėsią komunistus, 
tus mokinsią aukų 
profesijos.

Spalių mėnesio 27 
munistų “nuosavoje 
surengta bankietas visiems ži
nomu tikslu — pasipinigauti.

Paprastu komunistams bil
du, pirmiausia eita pas biznie- 

pasirinkti valgių, o kai val- 
pasirinkta veltui, tai pas

kui surengta vakarienė, pada
rius įžangos po $1.50 ypatai.

Mat, komunistai žino, kaip 
reikia daryti raudonas biznis. 
Tu jiems nepapasakosi. Jie 
apie tokius dalykus nusimano 
geriau, nei kas kitas.

Bet kad toje vakarienėje po
licija, Įžymesni biznieriai ir po
litikieriai dalyvavo, tam tikrų 
žmonių kviesti kaip garbės sve
čiai, tai jau tikra naujanybė 
Roselando komunistų gyveni
me.

Bet ką darysi: tokia Šarkiu
no valia. Todėl gal ne pro ša
lį bus pakalbėti apie tą ban- 
kietą kiek daugiau.

Kalbamas balius, kaip jau 
minėta, įvyko spalių mėnesio 
27 dieną. Vakarienę valgė ir 
ponai ir vargšai proletarai. Taip 
buvo, kaip toje pasakoje apie 
Kristaus užgimimą, kur kara
liai atlankė vaikelį Be tie j aus 
stainelėje.

Bankiete 
publikonų 
berg, adv. 
nų kliubo 

komunistams

keletas biznierių, kurie 
specialiai kviesti ir kurie 
Įžangos biletus Veltui.

Reiškia, išmaldomis 
valgius 
munistai 
rius, o vargšai 
rėjo mokėti po 
nas, ir visa tai 
munistus, kurie 
šių kovą”. Lietuvių patarlė sa
ko: “Savi marškiniai arčiau 
prie kimo”. Taip ir su šarkiu- 
nu — biznieriai jo draugai, 

ie garbės svečiai, o pro- 
jųs mokėkite!

praėjo 
Šarkiuno 

kad 
draugų 

įkalbama

Neleiskite inkstų pakrikimui įsigalėti
AR kiekviena diena randa jus luošą ir skaudantį —• 

kenčiantį kvaršinantį strėnų skaudėjimą, galvos 
skaudėjimą ir kvaitulius? Ar inkstų šlapimasis yra per
daug tankus, mažas ir deginantis? Tai tankiai yra ženk
lai pakrikusių inkstų ir neturi būti nebojami.

Kad paakstinti normalj inkstų veikimą ir pagelbėti 
jūsų inkstams išvalyti jūsų kraują nuo nuodingų atma
tų, vartokite Doiaifs Pilis. Patariamos visame pasaulyje. 
Pardavinėjamos gerų pardaVėjų visur.

Doan’s Pilis
A Stimulant Diuretic to the Kidneys

kreditas—6 men. issimokčjimui
N. ra i> iliilcniŲ n -l a van.viug • nargeg.

ATDARA; >10 9 vai.
Nedaliomis 0 iki 12 <1.

Ves, wou c«d, \ 
SOO'eE <3OM»JN 

GET. IT FOR STAMKf 
cm Tm$ LATE^t

gavę 
vienų biznierių, ko- 

vaišino kitus biznie- 
proletarai tu- 
$1.50 kiekvie- 
įvyko pas ko- 

skelbia “kla-

MOPUS 
DENTIST

135 S. State St.
Komp. ADAMS, 

Per 35 m. Chicagos didžiausi

Be skausmo
Suteiksime Twilįght Sieep ar 
skausmo srnagenų užmarinimą 
lantj ar j| taisant. Nčra SKAUSMO, 

SI.IAUCIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWORK S
Sanitary g

Bridgework be 
trinimos, patogus. 
Svarus ir įtvirti
namas jusi) bur-l 
noje. Valgykite, 
ragaukite ir sko- 
ninkytčs maistu 
tpačią dieną.

Vienos dienos patarnavimas
Mes tikrai salime duoti jums GĖRĖS 
NIU9 DANTIS už ŽEMESNĘ KAINĄ. 1( 
metų garantija. ,

DYKAI X-RAY
.Ateikite Šiandie. Gaukite musų 
mą ir kainas prieit taisant jūsų 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

CORĄUYR PILTIS
Importuoto natūralioj 34
rntisi :rv>. pripildo jų- 
su e.dą. jus išrūdysite

Kerštingas pagijimas
Susitikęs miestely savo di- 

džiausį priešininką, ūkininkas 
Dubainis pasigirė:

—Aš šiandie tave vienam 
žmogui labai išgyriau.

—Nejaugi ?
‘—Kaipgi. Aš pasakiau, kad 

tavo gyvuliai yra geriausi už 
visų kitų farmerių. Ir aš pasa
kiau, kad kitų tokių gerų ark
lių, kaip tavo, negalima rasiti 
visame paviete, tymas tikrai 
vertas $800.

Ir kam gi tu tą sakei? — 
paklausė patenkintas išgirimu 
priešininkas.

—Taksų asesoriui.

bet neatsilankęs. Tik atsiuntę; 
policijos seržantą ir kelis 
licininkus, kaip atstovus, 
vęs sakoma, kviestas aid. 
vier, bet jis neatsilankęs.

Kodėl kviesta komunistų 
karionei tokie vožni svečiai, 
l'ai tik vienas šarkiunas teži
no, nes jisąi tą vakarienę ren
gė ir pats žiurėjo, kad tokie 

garbės svečiai dalyvau-
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SUIRUTĖ LENKIJOS POLITIKOJE

Lenkija pergyvena aštrų politini krizį, kuris darosi 
tolyn vis labiaus komplikuotas. Eina griežta kova tarpe 
diktatoriaus Pilsudskio ir seimo. Seimo priešakyje sto-

ATVIRAI KALBAMA APIE PROVOKACIJĄ

Lietuvos spaudoje vis garsiau girdėti balsai, kad 
pagarsėjusi Voldemaro viešpatavimo laikais “plečkaiti- 
jada” buvo niękas kitas, kaip provokacija. Ypatingai 
aiškiai ši mintis tapo išreikšta po to, kai neseniai “Elta” 
pranešė apie naujų menamų “plečkaitininkų” suėmimų 
su literatūra, šautuvais ir granatomis. Musų skaityto
jai, be abejonės, atsimena, kad ir mes tų “Eltos” žinių 
įvertinome, kaipo visuomenę klaidinantį humbugų, ku
riame gal būt slepiasi sųmoningas provokacijos darbas.

Paklausykite, kų rašo Lietuvos liaudininkų dien
raštis :

“Vakar ‘Elta’ vėl pranešė sensacingų žinių.
“Vievy kriminalinė policija suėmusi du/pleč- 

kaitiįlinkus’ su literatūra ir visu ginklų arsenalu. 
Plečkaitininkai kvočiami parodė, kad turėję tikslo 
išplatinti literatūrų ir išsprogdinti karininkų Ra
movę ir kriminalinę policijų. Jie gaudavę instruk
cijas iš buv. Seimo atstovo Paplausko, kuris dabar 
stovįs ‘plečkaitininkų priešaky’.

“Šis įvykis taip pat priklauso tai labai neaiškiai 
reiškinių serijai, kuri pas mumis gavo ‘plečkaitia- 
dos’ vardų.

“Ir šį kartų aplinkybės, kuriose pasikartojo 
plečkaitininkų žygis, yra tokios, kad reikalauja vi
sapusio normalaus tardymo ir teismo nagrinėjimo.

“Sveikai galvojančiam žmogui čia daug kas 
gali keistai atrodyti. Pirmiausiai kyla klausimas, 
kaip suderinti suimtųjų ‘plečkaitininkų’ parodymus 
su neseniai įvykusios socialdemokratų emigrantų 
konferencijos rezoliucija, išspausdinta ‘Pirmyn’ 
50 nr.

“Toje rezoliucijoje pabrėždami savo tikslus, 
emigrantai be kita ko sako, kad jie stengsis ‘išaiš
kinti Lietuvos liaudžiai netikslumų tokių kovos su 
fašizmu priemonių, kaip atentatai prieš atskirus 
asmenis ir įstaigas’.

“Vadinasi, emigrantai socialdemokratai pasi
sakė prieš bet kokius teroristinius aktus.

“Atrodytų, kad priėmus tokių rezoliucijų, tero
ristiniai sumanymai jau negalėtų rasti pritarimo 
emigrantuose, kuriuos pas mus oficialiai vadinama 
‘plečkaitininkais’. Taip bent sako logika”.
Kauno dienraštis nurodo ir kitus keistumus toje 

žinioje apie “plečkaitininkų” suėmimų Vievy. Jisai ste
bisi, kaip galėjo teroristai (jeigu iš tiesų tenai veikia 
kokia teroru užsiimanti organizacija) taip žioplai savo 
žygį vykinti, kad juos su visa literatūra ir amunicija 
suėmė policija, nesutikusi jų pusėje jokio pasipriešini
mo.

“Gaunasi įspūdis”, toliaus tęsia dienraštis, “kad 
teroristai prirenka literatūros, revolverių ir bombų 
tik tam, kad pakliūtų į kriminalinės policijos ran
kas, arba kad juos kaž kas tiesiog siunčia žūti be 
jokios prasmės.”

vi socialistų vadas, Dašynskis, kuris per ilgus metus 
draugavo su Pilsudskiu (kol pastarasis buvo socialis
tas), o dabar yra didžiausias jo priešas. Dašynskį, kai
po seimo pirmininkų, remia visos opozicinės partijos, 
kurios seime turi daugumų.

Dabar prasidėjo ir vidujinė kova dešįniosiose par
tijose, kurios iki šiol rėmė Pilsudskio diktatūrų. Taip, 
pranešama, kad Lenkijos ūkininkų partijos suvažiavi
mas Varšuvoje pasibaigė muštynėmis. Tvarkai atsteig- 
ti turėjo įsimaišyti policija, ir partijos vadas, Vitos, ap
leido suvažiavimų policijos lydimas.'Šitas suirimas Vi- 
toso pasekėjuose sustiprins kairiųjų valstiečių partijų 
(Wyzwolenie), ktiri eina kartu su organizuotais darbi
ninkais ir kovoja už demokratijos atsteigimų krašte.

Pilsudskio šansai nugalėti seimų tuo budu mažėja. 
Bet tai, iš antros pusės, didina pavojų, kad karingasai 
Lenkijos maršalas, netekęs vilties apsidirbti su savo 
priešais “taikiai”, imsis ginklo ir padarys galų parla
mentinei tvarkai Lenkijoje. Ateinančiomis savaitėmis 
Lenkija gali susilaukti nepaprastų įvykių.

Užsisakymo kaina:
Chicagojo — paštu:

Metams ...... ....... ... ................ $8.0C
Pusei metų...... _...................... 4.0(
Trims mėnesiams ..........  2.0C
Dviem mėnesiam   ____ ... 1.5C'
Vienam mėnesiui ............... « .75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštų:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

DUMIA BRAZILIJON

Ir, baigdamas savo- išvedžiojimus, liaudininkų or
ganas, daro šitokių išvadų:

“Mes savo laiku buvome griežtai pasmerkę 
Plečkaičio avantiūrų taktikų, kaipo kenksmingų 
demokratijos reikalams ir tik stiprinančių reakcijų.

“Bešaliam stebėtojui iš to vyro sumanytų žy
gių sunku butų nustatyti, kur baigiasi kova su fa
šizmu ir kur prasideda provokacija.

“Ar nėra ir paskutinis įvykis provokacinės 
pleckaitiados recidyvas?

1

“Taip bent sako visos nešališkai išnagrinėtos
aplinkybės.”
Kaip karo cenzūros sųlygose, tai čia pasakyta gana 

aiškiai. Kauno laikraštis, vadinasi, atvirai pareiškia, 
kad paskutinė valdiškos žinių agentūros sensacija apie 
“pleckaitininkus” gali būt provokacija — lygiai taip, 
kaip galėjo būt provokacija ir tas visas, per keletu me
tų valdžios pustas, burbulas apie “plečkaitijadų”!

Mes nežinome, ar tuos pareiškimus Kauno cenzo
rius praleido per savo žioplumų (cenzoriai paprastai 
yra žioploki gaivalai), ar dabartinė valdžia jau pasida
rė liberališkesnė linkui spaudos. Bet aišku, kad tie Kau
no dienraščio žodžiai yra apkaltinimas ne tik Plečkai-
čiui, bet ir — pačiai valdžiai. Juk provokatorius visuo
met veikia su valdžios organų žinia ir pritarimu. Jeigu 
valdžia dedasi su \provokatoriais ir juos vartoja diskre
ditavimui savo politinių presų, tai ji kriminališkai nu
sideda žmonėms!

Kada net valdžios cenzūruojami Lietuvos laikraš
čiai atvirai kelia šitokį kaltinimų valdžiai, tai ko jau 
daugiau bereikia?

Kauno laikraščiuose praneša
ma, kad iškeliavo Brazilijon bu
vęs Ūkininkų Sąjungos centra- 
linio banko direktorius ir cent
ro valdybos narys, Dionizas 
Trimakas, kuris išeikvojo apie 
milioną litų. Pradžioje jisai bu
vo išvykęs Francijon savo 
“sveikatos taisyti”, bet iš ten 
per Bordo uostą išplaukė Bra
zilijon.

Brazilijoje esu ir daugiau to
kių “gabių” Ūkininkų Sąjungos 

veikėjų: Rimša iš, Rokiškio, 
Siaurusaitis' ir k. Tenai kokio
mis tai “studijomis” užsiima ir 
gen. Daukantas, kurio vardas 
buvo dažnai minimas “lašinių 
skutimo” byloje.

KOMUNIZMO ORAKULAS 
BUCHARINAS NUBAUSTAS

Vyriausias viso pasaulio ko
munistų mokslininkas, Nikolai 
Bucharin, tapo pašalintas iš' 
Rusijos komunistų partijos 
centro komiteto Politinio Biu
ro. Tuo budu jisai neteko spren
džiamo balso bolševikų partijo
je ir valdžioje. '

Kitiem dviem Politinio Biuro 
nariam, Rykovui ir Tomskiui, 
centralinis komitetas prigrasi
no, kad juodu bus taip pat iš
mestu, jeigu juodu nepasiliau
sią priešintis dabartinei parti
jos politikai.

Tai yra stambus įvykiai bol- 
ševikijoje- Reikia atsiminti, 
kad Bucharinas, Rykovas ir 
Tomskis tai stambiausieji so
vietų šulai. Nuo pat bolševikiš
ko perversmo, per dešimtį su 
viršum metų, Bucharinas buvo 
oficialus komunizmo teoretikas 
ir centraiinio partijos organo 
“Pravdos” redaktorius.

Rykovas 'yra komisarų^ tary
bos pirmininkas (taip, kaip mi- 
nisterių kabineto pirmininkas’, 
arba premjeras, kitose šalyse). 
Tų vietą turėjo nabašninkas 
Leninas. Tomskis nuo bolševi
kiško perversmo iki šių metų 
vasaros buvo visų Rusijos pro
fesinių sąjungų pirmininkas.

Šitie trys bolševikų šulai da
lyvavo pačioje aukščiausioje so- 
vietijos įstaigoje, Politiniam 
Biure (Politbiure), kuris susi
deda iš 9 narių ir kurio ranko
se yra visa galia taip komunis
tų partijoje, kaip ir sovietų val
stybėje. Politinis Biuras nusta
to valdžios’ politiką, skiria 
aukštuosius valdininkus, kon
troliuoja partiją ir t. t.

Ir štai dabar iš to visagalio 
Biuro Bucharinas išmetamas, o 
kitiem dviem aukščiaus pami
nėtųjų jo narių, Rykovui ir 
Tomskiui, daroma įspėjimas, 

kad ir juodu išlėksią lauk, jei
gu ir toliaus busią opozicijoje 
valdžiai.

šitie faktai pilnai patvirtina 
tą, kas buvo jau seniai rašyta 
“Naujienose” apie frakcijų ko
vas bolševizmo viršūnėse. “Nau
jienose” buvo nurodyta, kad 
prieš Stalino “kairiąją” politi
ką yra nusistatę Bucharinas, 
Rykovas, Kalininas ir Tomskis. 
Kalininas (sovietų sąjungų pre
zidentas) vėliaus, pabūgęs Sta
lino, atsižadėjo opozicijos, ir 
pasiliko Politiniam Biure trys 
“dešinieji nukrypėliai”.

Stalinas dėjo daug pastangų 
tuos opozicininkus pakreipti sa
vo pusėn, L>et, matyt, •nej»-al§.jo 
nieko padalyt. Taigi dabar ji

sai griebėsi represijų, ir stam
biausias jo oponentas Politbiu
re, “neklaidingasai teoretikas” 
Bucharinas, jau atsidūrė už 
durų. (o

Devynių asmenų Biuras val
do Rusiją, ir iš tų devynių trys 
jau yra “negeri bolševikai”!

ŪPAS
Išdžiuvo galva ir siela susi

raukė, o visas kūnas jau senai 
dreba... Dreba rankos, dreba 
kojos, dreba visi kaulai. Ir ot 
stačiai nežinau kas čia bus...

Vakar vakare to susiraukimo 
nebuvo ir jokio drebėjimo neži
nojau... Gal jau dabar įsigyve
nau į'drebėjimo amžių; gal jau 
dabar mano paskutinės' laimin
gos dienos iš baimės dreba; gal 
jau aš greitu laiku nė drebėt 
nepajėgsiu...

Vakar buvau sujaudintas, o 
šiandien drebučiai mane valdo. 
Vakar neturėjau jokio ūpo, b 
šiandien turiu prakeiktą ūpą...

Vakar buvau doras,o šiandien 
visą dorovę ant tvoros padžio
viau. Ir dabar aš jau be jūsiš
kės doros gyvenu. Ir tur būt 
gyvensiu. Ir tik šiandien suži
nojau kas dora, o kas nedora - 
pirmiaus aš jokios doros ir ne
žinojau. Ir jūsiškė dora pa- 
krikdė mane ir privertė susido
mėti. Tiktai ne jūsiškės doro
vės pradais, bet jūsiškių doro
vės išradėjų žioplumais.

Aš susituokiau su motere be 
jūsų dorovės .sargų pritarimo ir 
dalyvavimo. Ir dabar jums aš 
didelę špygą rodau... Mano ūpas 
blogas. Gal aš suklydau, bet 
tai mano reikalas.

Siųskit kiek galit, gadinkit 
mano ūpą visokiais bučiais, bet 
aš visiems pasakiau:

Rytoj aš nesispiausiu. ir visus 
OlšauskiUės doros saugotojus 
pasiųsiu šunims šėko piaut...

Gadinki! mano ūpą šiandien 
visi geri bažnyčios’ tarnai ir vi
sos davatkos, bet jus manęs ne- 
sugadjnsite. Jus sugedę viduje 
—kas čia jūsų paiso. Rytoj ma
no ūpas pasitaisys' ir jus jo jau 
nebesugadinsite.—Mat.

Milžiniška Rokiškio Ūki
ninkų Sąjungos Byla

Naujas “krikščioniškas” skandalas Lietuvoje. Ūki
ninkų Sąjungos banko suktybės. Kaliošų prekyba su bol
ševikais. Sandėlio padegimas. “Draugiški” ūkininkų 
vekseliai. Nuostolių pridaryta apie milionas litų. Kalti
nami: pralotas Labanauskas, Rimša, Mačiulis, ir k.

Kaip “Naujienose” jau buvo 
pranešta, Lietuvos klerikalinė 
Ūkininkų Sąjunga vėl yra trau
kiama teisman. Už suktybes, 
turto pasisavinimą, ūkininkų 
apgavitną ir sandėlio padegimą 
yra traukiami atsakomybėn Ro
kiškio Ūkininkų Sąjungos ban
ko viršininkai ir vedėjai, prida
riusieji apie milioną litų nuo
stolių įvairiems žmonėms. Byla 
įvyks lapkričio 25 d. Panevė
žio apygardos teisme.

Vienas Lietuvos laikraštis 
plačiai aprašo visą tos bylos is
toriją. Pradžią jai davė gais
ras, dėl kurio valdžia ir apdrau- 
dos kompanija padarė tyrinėji
mus.

Gaisras Rokišky
Dalykas buvo toks:

1928 m. sausio 30 d.
anksti rytą suliepsnojo Rokiš
kio Uk. s-gos smulkaus banko 
prekių sandėlis geležinkelių sto
ty. .

Apylinkėj pasklido gandai, 
kuriuos platino minėtos s-gos 
žmonės, kad sandėlį padegė kon
kurentai žydai. Kai kur jau 
susidarė pogrominė nuotaika, 
bet greit paaiškėjusios machi
nacijos dalykų stovį pakeitė ki
ta vaga.

Sandėlis buvo apdraustas di
delei sumai pinigų. Susirusino 
draudimo įstaiga, prisidėjo 
teismas ir
atidengė baisiausią panamą, pa-

• da.i-iuisiz|. zirti milijono litų 
' nuostolių.

Paaiškėjo, kad sandėlį pade
gu jo vedėjas VI. Kurkis, susi
taręs su banko direkt. Jonu 
Rimša ir kitais Uk. s-gos va
dais.

Kai jie draudimo įstaigai pa
tiekė sudegusių prekių sąrašus', 
paaiškėjo ir padegimo tikslas.

Prieš padegimų sandėly lan
kęsis žmonės matė, kad sandė
lis tuščias, o jo vedėjas Kurkis 
ir banko dir. Rimša tvirtino, 
kad sandėly buvę daugybė pre
kių: dešimtimis tonų linų, sė
lenų, dešimtys vagonų cukraus, 
druskos, zuperio, tūkstančiai 
bačkų silkių, dėžių cukraus, be
galės skardos, kaliošų, tuščių 
bačkų, tuščių maišų — žodžiu, 
tiek, kiek ir cepelino angaran 
Kaune netilps prekių, o ne Uk. 
s-gos palapinėn Rokišky.

Rimša su Kurkiu
tvirtinę, kad prekių sudegę apie 
400,000 litų, o ekspertai nusta
tę, kad galėję sudegti maksi- 
mum apie 150-000 litų.

Rimša mato, kad išsisukti nė
ra kaip, sutinka su ekspertais, 
žodžiu, dalykai prasti.

Rimša griebiasi papirkimų
Ūkininkų s-gos smulkaus 

kred. banko dir. J. Rimša, ma
tydamas, kad sausas iš balos 
neišbris, griebiasi papirkimų. 
Valst. apdraudimo įst. inspękto- 
rini Janušauskui jis duoda čekį 
10,000 litų, ekspertui inž. Za- 
metui čekį 5.000 litų, kurie pri
jungti prie bylos.

Rimšai labai rupi, kaip eina 
tardymas, ir, kad gautų žinių, 
bando papirkti teismo tardytojo 
raštininkų Zintiką. Viskas vel
tui.

Rimša 1928 m. balandžio 16 d. 
pabėga Brazilijon

Bet lieka jo “garsus” darbai, 
lieka jo sėbrai ir sandarbinin- 
kai vienminčiai: pralotas Laba
nauskas, Pr. Mačiulis, Repšys, 
Raupys, ir kiti; atsiranda dar ir 
naujų—J. Plckovas, A. Trimo- 
kas, kuris, išbėgus Rimšai, tam
pa banko direktorium. Jie pri
veda banką iki galutino bank
roto. 1928 m. pabaigoj

Rokiškio U k. s-gos bankai, pa
daręs apie milijoną litu 

nuostolių, sustoja.
Pažiūrėkime, kieno tai “nuo

pelnas” ir kaip jis pasiekta.
Rokiškio Uk. s-gos smulk. 

kred. bankas įsteigė 1924 m. 
pradžioj; steigėjai: Pr. Mačiu
lis, J. Kepenis, A. Bukas, Pr. 
Kosolis ir dekanas Labanaus
kas; banko buhalteris Repšys. 
1926 m. pasirodo J. Rimša.

Rokiškio dziekonas, vėliau 
pralotas, Labanauskas visą lai
ką tarnybos pirmininkas, revi
zijos komisijos narys; Mačiu
lis visą laiką valdybos pirminin
kas. Su jais “dirba” Plevokas, 
Repšys, Raupys, Trimokas ir k.

Banko įstatai draudžia pre
kiauti, bet Uk. s-gos darbuoto
jai to neboja. Vos įsikūręs,

bankas pradeda prekiauti
trąšomis, javaiš, drus'ka, sėme
nimis, cemeptu. 1925 m. pasie
kia žinia apie lašinius; bankas 
ir lašiniais prekiauja. Vėliau 
pradeda prekiauti cukrumi, ži
balu, silkėmis, kaliošais, ku
riuos gauna iš SSSR prekybos 
skyriaus.

Demokratinei vyriausybei su
sikūrus, pradėta daryti revizi
jos. Valdžios’ revizorius 1926 
m. įspėja Rokiškio Uk. s. sm. 
kr. banką, kad jis pagal įst. 
neturi teisės prekiauti. Ban
kas pasižada, tačiau nesiliauja. 
Kad paslėptų prekybą, jis pre
kybos sąskaitą pavadina pas
kolų sąskaita, o prekybų varo 
toliau.

Maža to. Tie patytf banko 

nariai, kad geriau apgaudinėtų, 
sudaro Ūkininkų draugiją su 
1000 lt. kapitalo vekseliais. Val
dyba d-jos ta pati — Rimša ir 
Repšys, reviz. kom.—pral. La
banauskas ir Mačiulis.

Rimša ir banko ir draugijos 
direktorius

Dabar bankas draugijai ati
daro specialę sąskaitą, žinoma, 
be jokios garantijos, ši draugi
ja, aišku, z buvo tik fikcija. Ji 
netgi savo kasos' neturėjo* ir 
pinigai ėjo banko kasom

Kaip ėjo prekyba, 
galima matyti iš šių pavyzdžių:

Rokiškio Uk. s-gos b-kas par
davė Šiaulių Uk. s-gos bankui 
sėmenis, bet gautų 19.000 lit. į 
knygas neįrašė. Neįrašė į kny
gas ir pinigų, gautų iš įvairių 
Panevėžio, Utenos, Kauno ir k. 
pirklių, pirkusių Uk. s-gos Ro
kiškio banke druską už 25.000 
su viršum lt.

Kadangi knygose tos sumos 
buvo pažymėtos, kaip tų pirk
lių skolos b-kui, tai 1925 m. 
balansas suvesta su 50.000 litų 
pelno.

Tie pinigai kažin kur ištirpo 
ir buvo banko huostolis, bet 
banko direkcija už pasidarbavi
mą pasiėmė nuošimčių 5.000 lt...

“Pasidarbuota”
i

ir 1926 m. Neskaitant minėtų 
ištirpusių 50-000 lt., 1926 m. 
padaryta nuostolių apie 4.000 
lt, o balanse parodyta apie 10.- 
000 lt. pelno. Ir Uk. s-gos dar
buotojas' Jį. Rimša vėl gauna už 
pasidarbavimą 2.000 lt tantie- 
ma. " ■

1926 m. bankas smarkiai ver
čiasi saldžia preke —cukrum. 
Rezultate: cukraus neužpaja- 
muota apie 1.500 maišų ir apie 
tiek dėžių rafinato 225.000 lt- 
sumai.

Kaip pasakoja nelaimingieji 
nukentėjusieji dėl katalikiškojo 
banko malversacijų žmonės,

1927 m. balandas 
taip pat buvęs parodytas su 
pelnu arti 10.000 lit., o tikru
moj per tuos metus buvę pa

daryta arti 25.000 lt. nuosto
lių.

Vien tik balansų daviniai ro
do, kokia

panama
dėjosi tame “katalikiškame” 
bankely.

Visi mes dar pamename, kaip 
kartais nebuvo jokio galimumo 
apseiti be to “katalikiško biz
nio”. Juk toki terminai, kaip 
“katalikiškasis zuperis”, “kata
likiškos silkės”, žinomi visai 
Lietuvai.

I

Taip jau buvo sudaromos są
lygos, kad visa eitų per Mikių, 
Rimšų sukurtas' “katalikiškas” 
organizacijas, kurios atsiimda
vo grašius.

Ir iš Rokiškio “katalikiško” 
bankelio pirko druską, cukrų 
milionieriai pirkliai.

Įdomiausias kombinacijas da
rydavo šis Rimšos, Mačiulio, 
Labanausko bankas

su vekseliais

Pav., Panemunėlio sm. kr. 
bankelis Rokiškio Uk. s. bankui 
už trąšas sumoka ūkininkų vek
seliais, bet b-kas 7.000 lt.« neįne- 
ša j knygas. Vėl įvairių kli- 
jentų 15.000 lt. vekselių, kaip 
baloj, dingsta: nei pinigų, nei 
vekselių.

Apie 2.500 statinių cemento 
27-000 lt. sumai taip pat dings
ta.

Kaliošai
Katalikiškas bankas nebijo 

santykiauti ir su bolševikais. 
Jis' perka iš SSSR torgpredstos 
„Treugolniko” kaliošius, rodos 
virš 2.000 porų, tačiau pinigų 
17.000 lt. nesumoka. Nesumo
ka taip pat SSSR prekybos at
stovybei ir už rusišką cukrų 
93.000 litų, žodžiu

katalikai bolševikus apgauna
Dalis bolševikiškų kaliošų iš 

banko kažkaip patenka vad, Uk. 
c.-ji*, i, pas Repšį, tačiau ir ten 

smenga, kaip kokioj prarajoj.
Rokiškio Uk. s. veikėjai 1928 

m. išgalvoja dar vieną organi
zaciją

“Spiečių”
Vedėju jo tampa Plevokas, ku
ris ten šeimininkauja, kaip savo 
kišenių j.

Banko indėlininkai pajuto, 
kad banko popieriai prasti ir 
pradėjo reikalauti ‘ indelių, bet 
bankas, neturėdamas pinigų, 
siunčia juos “Spiečiun” ir pa
taria imti žemės ūkio reikine- 
niją, kuriuos draugijos galėjo 
gauti kreditan. Ir čia vėl daro
mos įvairios kombinacijos.

Pagaliau “prilipė ožys liepto 
galą”. Daugiau nieko jau nebe
liko daryti, kaip atvirai apgau
dinėti nesusipratusius ūkinin
kus. *

(Bus daugiau)

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

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Lapkričio 

19, 20 ir 21
Julės Verne labai gražus spal
vuotas paveikslas su garsais 

“The Mysterious
Island”
dalyvaujant 

Lionei Barrymore, Lloyd 
Hughes ir k.

/ , Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
“Jazz Mammas” 
Kalbančios žinion.
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CHICAGOS Chicagos pasauline

Pranešama, kad statymas 
pasaulines • parodos Chicagoj, 
kuri atsidarys 1933 metais,,pra
sidėsiąs balandžio 1 dieną 1930

_ , metų.Jūsų saugumui 

N. Politis, 7190 Grand boule- 
vard, sunkiai sužeistas auto ne-

laimėje, įvykusioje Austin bul
vare, prie Roosevelt road.

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai

ŽINIOS Lietuvės Akušerės Graboriai

Šios savaitės policijos depar
tamento biuletene policijos ko- 
misionierius, Wm. F. Russell, 
Įspėja chicagiečius automobili
stus:

1. Vengkite važiuoti ta vie
ta, kur, prie galvekarių susto
jimo, yra pažymėta “safety 
zonc”.

2. Vengkite sustoti 50 pėdų 
tolyje nuo ttafiko signalo ruož
te prie vidurio gatvės, arba 20 
pėdų tolyje ruožte prie šaly- 
gatvio.

3. Vengkite sustoti vietoje 
tarpe saugumo zonos ir šaly- 
gatvio.

I. Turėkite omenėje regulia
cijos, kurios draudžia lenkti 
gatvekari kairiaja puse.

5. Važiuodami pro saugumo 
zoną, važiuokite lėtai, kad ne- 
statytumčt pavojttn pėsčiųjų.

(). Sustokite bent už dešim
ties pėdų nuo gatvekario, ka
da gatvekaris sustoja.

7. Yra neleistina važiuoti sau
gumo zonos kairiaja puse, jei 
automobilis gali sulaikyti gat
vekario judėjimą.

8. Uždrausta yra važiuoti 
bet kokioje vietoje kairiaja pu
se nuo iškeltų platformų; ga
lima tik tuomet važiuot kairia
ja puse, kada dešinioji gatvės 
pusė yra užblokuota.

Naujas Chicagos uni* 
versiteto prezidentas
Vakar oficialiai priimtas, kaip 

Chicagos universiteto prezi
dentas Dr. Robert Maynard 
Hutchins. Tai penktas šio uni
versiteto prezidentas.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj >
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electric 

, treatment ir mag- 
netic blankeU ir 
tt Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau, negu kiti to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1288 S. Halsted St 
TeL Victory 4018

Pastaba: Maio ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Res. tel. Van Bures 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Saite 266, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pieta

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

Fieldo muzejus gamtos 
istorijos

Fieldo muzejuje gamtos is
torijos šiuo laiku yra rodoma 
pirmtakunas dabartinio bobre 
(beaver), kurio dydis siekia 

kuone meškos dydį. Tie bobrai 
šiandie jau išnykę. Jų anūkai 
yra dabar maži žvėreliai.

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

penktadieniu, lapkričio 22 die
ną, bus rodomas paveikslas 
“Thęy llad to See Paris”; svar
biausiąją rolę šiame paveiksle 
vaidina paskilbęs komikas Will 
Rogers; tai kalbantysis paveik
slas; scenos produkcija “Snap 
Into lt”.

McVickers teatre — kalban
tysis paveikslas “The Holly- 
\vood Bevue”; eina šiuo laiku; 
kitokie numeriai.

Roosevelt teatre — šiuo lai-
ku rodoma kalbantysis ir natū
ralių spalvų paveikslas “Goki 
Diggers of Broadvvay”; kitokie 
numeriai.

United Arlists teatre — šiuo 
laiku rodoma paveikslas “Tress^ 
passer”; svarbiausią rolę vai
dina jame Gloria Svvanson; tai 
kalbantis paveikslas.

Orienlal teatre — pradedant 
lapkričio 22 dieną bus rodo
mas paveikslas “The Isle of 
Lošt Ships”; Lou Kosloff ir jo 
orkestras duoda scenos produk
ciją; kitokie numeriai.

Chicagos sveikata
šios savaitės sveikatos depar

tamento biuletene sveikatos ko- 
misionierius, Dr. Arnold Kegel, 
Įspėja čikagiečius:

Geriausia priemone išvengti 
šalčio tai užlaikyti savo kūną 
tinkamai — kad jaustumėtės, 
jogei esate sveiki. Neleiskite 
viduriams sukietėti; vengkite 
perdaug sušilti: vengkite minių 
ir bukite tyrame ore kiek ga
lėdami daugiau. Jei kurie iš 
draugų arba giminių turi šal
ti, tai vengkite bučiuotis su jais, 
kadangi bučiavimuisi lengva 
pagauti šaltis. Jeigu jūsų ko
jos sušlampa, lai skubėkite per
mainyti pančiakas. Nieku bū
du neįskaitykite “paprastą“ šal
tį menkniekiu, ale šaukite dak
tarą. Ba lengviau sulaikyti šal
tį, nei prašalinti jį. Šaltis, ku
ris ilgai tęsiasi, gali būti prie
žastimi kilų ligų.

Teisėjas grąsina išmes
ti bylų prieš polici

ninkų iš teismo
Teisėjas Joseph B. David va

kar pareiškė, kad reikėtų iš
mesti iš teismo bylą prieš po
licijos leitenantą Carroll’į ir jo 
skvado narius, jeigu valstybės 
gynėjai neturės rimtesnių įro
dymų.

Prašo rezignuoti
Didžiulio Chicagos stadiono 

prezidentas iki šiol buvo Pat- 
rick T. Harmon.. Jisai suįdo
mino būrį Chicagos turčių sta
diono idėja. Stadionui statyti 
sukelta $7,000,000. Dabar, sa
koma, stadiono direktoriai pa
reikalavę jo rezignacijos.

Willie Doody paskirtas 
mirti gruodžio 13 d.
Kriminaliu teismo teisėjas, 

Dilo Kerner, paskyrė Willie 
Doody laiką mirti elektros kė
dėje gruodžio 13 dieną. Doody 
pasmerktas mirti už nušovimą 
Bcrvvyn policijos viršininko 
Levy.

Autų nelaimės
Mirė p-lė Elizabeth Johnson, 

6423 S. Halsted St. Ją užgavo 
autas, kurį operavo Charles 
Barty, 842 W. 52 St. Barty 
areštuotas.

PRANEŠIMAI
MASKŲ VAKARAS. Rengia 

Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
švieta nedelioj, gruodžio 1 d., 
1929, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Do
vanų bus viso išdalyta už $300 
Pirmą dovaną gaus grupė, $15, 
antra grupė $10. Pradžia 6:30 
vakare. Įžanga ypatai 50c.

Kviej ia Komitetas./

Lietuva Skolinimo ir Taupymo 
Bendrovė (Spulka) turės šėrininkų 
metinį susirinkimą lakpričio (Nov.) 
21 d., 1929 m., 8 v. v., Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėj, 4547 S. Wood 
St. Visy šėrininkų reikalas dalyvauti 
virš minėtam susirinkime.

Humboldt Bark Lietuvių PI. Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks ket
virtadieny), lapkričio 21 d., Hum
boldt Maccabee svetainėj, 1621 No. 
California Avė., Chicago, 111., 7:30 
vai. vak. Narius meldžiu dalyvauti, 
nes bus valdybos nominaviinas dėl 
1930 m. Sekr. A. VValskis.

A-A.
KAZIMIERAS , MURAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 17 dieną, 4 valandą 
po pietų, 1929 m., sulaukęs 41 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Vainutos miestely. Ame
rikoj išgyveno 18 metų. Pa
liko dideliame nuliudime mote
rį Adolphiną, 1 posūnį, 2 po
dukros — Adolphiną ir Birutę, 
1 seserį Barborą, švogerį Joną 
Grigaliūnus, pusbrolį Vincen
tą Urboną, 1 brolį Juozapą 
kuris gyvena Argentinoje ir 
gimines, o Lietuvoje 1 dukterį 
Juzefą ir seserį Marijoną. Kū
nas pašarvotas randasi 3314 S. 
Morgan St.

Laidotuves įvyks lapkričio 21 
dieną, 1:30 vai. po pietų iš na
mų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Kazimiero Murau
sko giminės, draugai ir pažįsj 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Duktė, Podukros, 
Posūnis, Sesers, Brolis 
ir Giminės. •

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius, Tėl. Canal 
6174.

Graboriai
BUTKUS \

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Ldc. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

MARIJONA 
MIKALAUSKIENĖ 
po tėvais Mockaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 19 dieną, 4 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukus 57 me
tu amžiaus, gimus Tauragės 
parapijoj ir apskr., Norkaičių 
kaipįp. Paliko dideliame nu
liūdime vyra Augusta, 3 duk
teris — Ona Backus, Zofiją 
Machevv ir Stanislavą, žentus 
— Antaną ir Bernardą, 3 anū
kus, broli Joną Mockų ir bro
liene ir gimines, Lietuvoj bro
lį Juozapą Mockų ir brolienę. 
Kūnas pašarvotas randasi 7023 
So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, lapkričio 22 dieną, 8 vai. 
iš ryto iš namų į Gimimą Pa
nelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Mika
lauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, žentai, 
Anūkai, Brolis, Brolienė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

LEONAS PLUSK1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 17 dieną, 1929 m., ne
laiminga mirčia—tapo automo
bilio užmuštas, sulaukės 22 me
tų amžiaus, gimęs rugpiučio 15 
d., 1907 m.. Pittsfield, Mass. 
Paliko dideliame nuliudime 
motiną Domicėlė ir patėvį 
Pranciškų Beržinskį, 2 seseris 
—• Bronislavą Tišių ir Amelią, 
du broliu — Feliksą ir Petrą, 
švogerį Edvardą Tišių ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 10509 Edbrooke Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny], lapkričio 21 dieną, 9 vai. 
iš ryto iš namų bus nulydėtas 
į Visti Šventų parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leono Plyškio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Motina, Patėvis, Seserys, 
Broliai, švogeris ir 
Giminės. x

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

PETRONĖLĖ 
KASPARAITIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 17 dieną, 11:20 va
landa vakare, 1929 m., sulau
kus 34 metų amžiaus, gimus 
Skirsnemunės parapijoj. Gude
lių kaime, užaugus Jurbarko 
parapijoj. Po tėvais Daulins- 
kaitė. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą, pusserę Paulauskie
ne ir švogerį — Amerikoj, o 
Lietuvoj — seserį Oną Kalnai- 
tiene ir švogerį Petrą Kalnaitj. 
Kūnas pašarvotas randasi 710 
W. 18 St., Butkaus koplyčioj.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
lapkričio 21 dieną, 10 vai. ry
te iš Butkaus koplyčios bus nu
lydėta į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Petronėlės Kaspa- 
raitienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat , nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sesuo, Pusseserė 
ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus C'o., Telefonas 
Canal 3161.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Mum patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą uilai- 
kvmui skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St.

Chicago, III,
Tel. Victory llli

S. D. LACHAVICZ

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard* 7589

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. I.«avitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė,
VALAHDOSl

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland A v eone 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, ILL.

Nuo 2 iki 4:86 ir nuo 7 iki 16 
Nedėlioj nuo 2:311 iki 4:80 pa piel

Telefonas Canal *464

Lietuvis Grabelius ir 
x Balsaniaotojas

2814 W. 23rd PL 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
• Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika 
lama. Kaina prieinama.

3319 Aubum Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 46 CL

Telefonas
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 16 iki 1 

3265 So. Halsted St.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Pboue Canal 0523

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kemvood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drezal 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chlnurgas 

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofisas: 3102 S. Halsted SL, Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland A venas 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Lietuviai Gydytojai

DR. A. 1 KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

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

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

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.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY ’
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

___ Advokatai_______

L GUGES
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom StM Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

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

"A.A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory D562 

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

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street

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

Rez. 3201. South AVhlIace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir

Chirurgas''
1900 South Halsted Street

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

-r — - - - - ■ ■ - - ■ - ----- ----------------

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo '.0 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iln 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Rez. 6600 South ArtesUn Avenne 
Phone Prospe^t 6659 
Ofiso Tel. Canal #257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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 St. Chicago. 111

Tel. Lafayette 3315

Dr. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenka akinius

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

nuo 6:30 — 9 vakarais

Tel. Bruntnvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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 
Nedelioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2b 
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 16—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar RandolpK 6800

DR. CHARLES SEGAI.
Praktikuoja 26 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubot* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišku ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS i

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

Phone Midway 2880

Dr. J. A. Roth
Gydytojas-Chirurgas

Vyrų ir moterų ligos
1659 W. North Avė.

kampas Paulina 
Tel. Humboldt 6484

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

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tek Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliuis ir Ketvergais 

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE K AIIN
4631 South Ashland Avcnua

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pbt
7 iki 8 vhI. Nedėl. nuo 10 iki 1>

Rez. Telephone Plazą .8201

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

Kampas Michigan AVe. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 985
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2553
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyją 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395 

johnbIorden 
(Jonas Bagdžiunas Borden), 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2111

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 96DQ

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 7361
Tel. Central 6390. VaL 9—4.
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2466

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 1697 1
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union A v* 

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

Joseph V.Mockus, Jr.
Advokatas

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

Valandos: 9 v. r. iki 8:30 v. v.
Kesidenciįa 4201 S. Mapl<wood Avė. 

Tel. Laiayetle 1685
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SPORTASRoseland CLASSIFIED ADS
Ristynės

Pranešimas

CLASSIFIED ADS

For Kent

bus

Bridgeport

Balius

Automobile^

Vertelgų
mostelę

Vilnyjevi u

rūpinosi
Kadžius

Ofiso 
nietų,

Kalbaiti komedija
Kalbančios žinios

konstrukcijos šio 
budo Juos oarda

laidotu 
patarna

$800 
$276 
$600 
$250 
$400 
$400 
$560

Busujess bervice 
Biznio Patarnavimas

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

diena nuo 10 
pietų.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Musicai Instruments 
Muzikos Instrumentai

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

arti Westem Avė. Tel. Grovehill 1038

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

1647 W. 47th St.
Arti Marshfield Avė.

Financial 
Fln anaai-Pask olo*

Amerikoj 
iš Taura- 
parapijos,

r dar 
nenu-

Financial 
Finansai-Paskolos

turėjo su- 
paskutinę 

daiktus.
kokia mė-

Buvo

ais išmokeji 
Paskolas suteikiam j 24 va

Požėla su Londos išėjo 
lygiomis; Komaras 

tapo sužeistas

RAMOVA
THEATRE

35ift and Halsted Streets

BNTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

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

Jis po to buvo sakęs 
‘Nešauk susirinkimą tol,

APDRAUDOS AGENTU REIKIA
Sena Eastern Legal Reserve Co. 

Geriausias komisas Chicagoje. Rašo
ma nuo 3 mėn. ir augš. ant 20 metų 
pay ir 20 endowment pieno. Mes taip
jau priimam juoduosius žmones.

WM. E. FORDE, Manageris 
330 So. Wells St., 
Tel. Harrison 7508

arti prie Long Lake.
Par- 

arba mainysiu ant nedidelio

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

F. SABATAVICIUS
Painters & Decorators 
5234 So. Seeley Avė.
Tel. Prospect 3049
Tel. Hemlock 0653

Darbą garantuojame

Help VVanted—Malė 
Darbininku Reikia

Joniškiečių L. K 
Kliubas '

REIKALINGAS linotype operato
rius, su patyrimu. Atsišaukite laišku 
arba asmeniškai j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

APLEIZDAMAS miestą esu pri
verstas parduoti savo naują grojiklį 
pianą su 132 rolėmis ir suoleliu. 
Kainavo man $750.00, parduosiu už 
$50.00. J, Palonis, 2332 W. Madison

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 už 
2% nuošimčio ir len; 
mais, 
landas. Be jokio komiso.

S, OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199,

Brunvaldas duos 
koncertą

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

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Paskolos suteikiamai 
į vien? diena x

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

RENDON 4 kambariai $18.00 ir 7 
$25.00. Veltui iki sausio 1-mos, 734 
W. 35th St.

rą per galvą. Tasai krito tie
siog ant galvos ir susižeidė 
Kadangi jis daugiau nebega
lėjo ristis, tai Calza tapo pa
skelbtas laimėtoju. — N.

Miscellaneous for Sale 
(vairus Pardavimai

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

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147LSO. Halsted' St.

IąI. Victory 7261

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

“Lietuva” Skolinimo ir Tau- 
pinimo Bendrovė (spulka) tu
rės šerininkų metinį susirinki
mą lapkričio (Nov.) £1 d. 1929, 
8 vai. vak., šv. Kryžiaus parap. 
svetainėje, 4547 So. Wood St. 
Visi šėrinipkai privalo dalyvau
ti šiame susirinkime; yra svar
bių reikalų.

SKOLINAM PINIGUS 
PARDUODAM, MAINOM 

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

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

ČH1CAGO, ILL.

NAŠLĖ turi paaukoti 2 aukštų 
mūrinį namą, augštas beismentas, 2 
karų garažas, prie Oakley bulvaro, 
arti North Avė. Kaina $7,500. Ma
žas jmokėjimas.

P. RONAYNE
2253 West North Avt,

Atsakymas j K. Danylos 
nesąmones

Ino atžvilgiu 
negali kirsti, 
valandos. Ro- 

lygio- 
nuo-

nutarė parduoti 
šėrą, už gautus pi- 

atmokėti “Kultūros” žur- 
prenumeratą už pereitus 
metus $4. Tatai ir tas 

Danyla, prisidengęs “Kal- 
patvirtina

Furniture & Fixtures
Rakandai-(taisai

Miscellaneous 
{vairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto- 
rys 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 įsitikrinti 
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 8486

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bekarnes bizniu — parduosiu vieną 
biznj ar su namu. Mainysiu į bun- 
galow, lotus, nedidelę farmą. arba 
gerą automobilių priimsiu kaipo pir
mą įmokėjimą.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 5107

PARSIDUODA bučernė ir groser 
nė su namu arba mainysiu Į 2 fla 
tų namą po 6 kambarius, arba par 
duosiu, vieną biznj. Priežastis par 
davimo liga. Savininkas 5700 So 
Morgan St.

BARGENA1 CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 Šm. miegamojo kamb. setai, 
.su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

PARDAVIMUI ar mainymui gra
žus moderniškas 4 fintų namas; 2 
no 4 kambarius, 2 po 5 kamb., ir 
basemento apartmentas, 4 karų mū
rinis garažas. Puikiausia transpor- 
tacija. Pietrytinis kampas 74 ir 
Sangamon gatvių. Kaina sumažinta 
greitam pardavimui. Priimsiu 
$3,000 cash. Tel. Pullman 4258.

Neseniai Joniškiečių kliubas 
turėjo puikų rožinį balių. Ne
gerai, kad Joniškiečių kores
pondentai nieko neparašė apie 
jį. Bet štai ir vėl įvyksta Jo
niškiečių vakaras. Reikia pasa
kyti, kad Joniškiečiai nemažai 
padeda energijos, jei pajėgia 
taip dažnai parengimus suruo
šti. ir dar ne bile kokius.

Pavyzdžiui 
mas vakaras: 
gos 
skaniai keptų 
čių ir kavos užkandžiams. 
zikantai pasamdyti taipjąu

PAMATYK IT šiuos pirm negu 
pirksite kur kitu». 3 šmotų vėliau
sio styliaus seklyčios setas, turtin
gai išrodantis, apsiūti guzikai, plei- 
tuoti frontai, tikras antiųue rayon, 
vertas $350, parduosiu už $115; 
1930 modelio naujas screen grid 
elektrikinis radio, vertas $250, par
duosiu už $75; 9x12 Wilton kauras, 
vertas $65, parduosiu už $25; riešu
to medžio valgomojo ir miegamojo 
kambario setai, lempos, coxwell kė
dė, indai, užlaidos, ir t. t., viską 
kartu ,ar dalimis. Privatinė rezi
dencija. 8228 Maryland Avenue, Ist 
apt., 1 blokas i rytus nuo Cottage 
Grove Avė., tel. Stewart 1875.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Lapkričio 

19, 20 ir 21
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

PARSIDUODA MOTELIS, 
išdirbtas biznis per daug metų 
bai gera vieta. 
Del platesnių žinių rašykit, 
duosiu 
namo.

lengviau bus tu- 
Pctras Erkmanas 

> keliolikos metų 
moteris

PASIRENDUOJA 5 dideli kamba
riai, pečiais šildomi,1 naujai išdeko- 
ruoti, $28. Klauskite viršuje. 8135 
So. Vincennes Avė.

Petras Erkmanas buvo ge
ro budo žmogus, mylįs susitik
ti su draugais, tad ir jam visi 
atidavė paskutinį patarnavimą. 
Laidotuvėse matėsi automobilių 
net iš Michigan ir Indiana

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastu* 
Chevrolet, 
Oil trobėsy . 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney. taipjau tam Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa tai
ki lavinami dvkai 
karu ir geriausiu 
''mėti.

Kreipkitės kas 
t vto iki 4 vai. po

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI arba mainui — Sto
ras ir 2 flatai, frame namasi su gro- 
šerne ir bučerne — sykiu arba at
skirai. Senas biznis. 1847 W. 67 St 
Tel. Republic 1978.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvędystės, stenografijoš, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
■lUgštesnj mokslą j vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių

Balius prasidės apie 5 
landą po pietų. Girdėjau, 
<la atsilankyti į Joniškiečių 
karą p-lės R. Pikeliu to, B. 
lauskaitč, L. Šimkaitė, A. 
inantailė, A. Berzinskaitė, 
Kazimieraičiutė, B. Briedžiutė, 
B. Andrcjunaitė, Empoliutė, 
Grigaičiutė — northsidietes.

Programe dainuos vyrų kvar
tetas, susidaręs iš Petraičio, 
Balčaičio, Demenčio ir Kulbo
ko; dainuos taipjau merginų 
duetas — p-lfs Emilija ir Jo- 
sefina.

Programą žadėjo atidaryti 
Walteris Buknis. Visų pirma 
jis pats sudainuos dainelę “Kur 
tas šaltinė|is”. Tikimasi taip
jau, kad ir iš 'Rockfordo jo
niškiečiai susilauks svečių, jo
niškiečių kliubo narių. O kur 
kiti svečiai? Taigi numanau, 
kad šis parengimas bus tikrai 
įdomus. Bukite visi.

Busiu ir aš.

Chevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
1 Room 301 
Rush and Ohio Sts,

BARGENAS. Moderniška bučer- 
nė parsiduoda, įplaukų į savaitę 
$800. Aš parduosiu už $1650, cash 
$850, likusius savaitiniais išmokėji
mais. Renda $35. Atsišaukite tuo- 
jaus Victory 9650.

1 ir šis busi
50 centų įžan- 

duodama senvičių 
namie pyragai

Lietuvą.
velionius brolis Pra- 

Clevelande, O. 
žmona buvo atvykęs 

Paliko pusbrolius 
Mikaloca ir J. F.

Lapkričio 18 d. Dreamland 
salėj buvo ristynės. Kaip ir bu
vo galima laukti, labiausiai 

i publikai patiko Požėlos-Londos 
I ristynės. Jos iš tiesų buvo įdo
mios. Lomios yra vienas ge- 
i Jausiu pasaulio 
bai vikrus. Bet 
Požėlos, žinoma, 
Ritosi juodu pusę 
feree ristynės paskelbė 
mis, nors publika tuo 
s p re r- d ž i u n e pa ši to n k i n o 
atrodė, kad Požėla ėmė viršų, 
ir lodei turėjo būti paskelbtas 
laimėtoju.

Vyriausioj poroj ritosi Calza 
su Komaru. Ristynės buvo vi
sai neįdomios. Keliolikai minu
čių praėjusį Calza mete Koma-

REIKALINGA senyva, Švari ii 
teisinga moteris dirbti prie namų 
Guolis ir valgis. A. Širmulis, 1103 N 
17 Avė., Tel. Melrose Park 4470 ii 
624.

JOHN VARONIUS 
Campbell Sport 

Dundee Hotel, Wisconsin

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

liausiais pagerinimais. Pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

Kapinėse, prie duobės gra- 
borius Badžius paprašė p. J. 
J. Bagdoną tarti keletą žod
žių. P-nas Bagdonas pasakė 
trumpą, bet gražią kalbą.

Išsiskirstėm, palikę Petrą il
sėtis šaltoj žemelėj, Lietuvių 
Tautiškose kapinėse.

Ilsėkis, drauge. Tegul būva 
tau lengva šios šalies žemele.

Tavo draugas.

Erkmanas atkeliavo i 
<aip ir mes visi dar
iai mes paieškoti?
išgyveno

bi įlinkai,
Petras

apie 20 metų. Paėjo 
ges apskričio, Šilalės 
Juocaičių kaimo.

Visą savo gyvenimą Erkma
nas dirbo sunkius darbus. Mė
gino į biznin įeiti. Manydamas 
kad biznyje 
rint šeimyną 
apsivedė. 1 
šeimininio gyvenimo 
atsiskyrė nuo.jo.

Pastaraisiais laikais 
dirbo faundrėje kaip formalias. 
Jo sveikata lapo pakirsta perei
ti* vasarą, nes buvo sužeistas, 
ir sirgo porą mėnesių.

Petras Erkmanas mirė spa
lių mėnesio 2(5 d. Spalių mėn. 
29 dieną kūnas palydėta į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

Velionis buvo laisvų pažiūrų 
žmogus. Gulėdamas ligoninėj 
ir nujausdamas artimą mirtį, 
velionis paprašė savo pusbro
lį Serpitį ir J. F. Radžiu neiš
leisti daug pinigų jo laidotu
vėms. Geriau esą bus, jei liks 
pinigų, pasiųsti juos senai mo
tinai

Paliko
ųas Erkmanas
Jisai
laidotuvėms 
Šerpyčius, J 
Radžiu.

Šerpyčiai 
vėmis. J. F 
vo kaip graborius. Nors laido
tuvių diena pasitaikė litinga, 
b-3t vclionj palydėjo į Tautiš
kas kapines suvirš 30 automo-

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Kadangi niekas neparašė apie 
laidotuvės Petro Erkmano, tai 
šiuo pabrėšiu keletą žodžių taip 
apie tą įvykį, kaip apie velioni 
Petrą.

Petras

Pirmoji kalbanti komedija— 
drama iš laikraštininkų 

gyvenimo
Dalyvaujant Grant Withers, 

■ \ Marion Nixon

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

kurie buvo rodomi Pure 
prie Wacker Drive ir

Brunvaldas yra artistas su 
temperamentu ir geru balsu. 
Jo vieta būti operoje, nes to
je linkmėje ėjo jo prirengia- 
masai darbas. Neseniai atvykęs 
Amerikon, jisai koncertavo ry
tinėse valstijose su nemažu pa
sisekimu. Kai kurie Chicagos 
lietuviai ji yra jau girdėję kon
certuose ir per Radio. Dabarti
nį koncertą jam rengia Ame
rikos inteligencija, kuri jam 
nori suteikti progą pasirodyti 
Amerikos muzikaliam pasau
liui. Kiek teko sužinoti, tai ne
mažai prirengiamojo darbo pa
dėta, idant sutraukus visus 
tuos, kurie galėtų jam padėti 
išeiti į plačiąją Amerikos vi
suomenę.

Brunvaldas yra latvis ir to
dėl mums lietuviams ne tik 
kaimynas, bet ir giminingos' 
tautos žmogus. Todėl mes ir 
turėtumėm jį paremti.

Kas myli dainą ir muziką.! 
tas smagiai praleis laiką.

M-Bė.

SpeutaltHlaa gydyme chroniškų ir naujų li
ję! kiti negalSjo jumis išgydyti, atHllan- 

“ pas mane. Mano pilnas ISegzaminavl- 
atidengs juaų tikrų ligų ir jei aA *p8i- 

1, sveikata jums sugryft. Ei 
, __  ' i, ktu-ls neklaus jūsų

ir k^H jums skauda, bet pats pasakys 
Kalutino ffieKzainlnavlnio—kas Jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

266. Ar ne sarmata veidmai
niauti: viename numeryje ma
ne išplūsti, o kitame numery.) 
patvirtini mano reikalavimą. 
Reikia vaduotis sveiku protu, o 
ne upu. Nutarta sušaukti dar 
vieną kartą komisijos susirin
kimą, kada turės visas atmokė
tas bilas rankose. Tada padarys 
galutiną atskaitą iš “Aušros” 
knygyno ir pasiųs draugijoms.

Daug kartų mačiau “Vilnyj” 
rašant, buk “Aušros” knygyne 
menševikai šeimininkaują. Už
metimai buvo be faktų. Bet pa
rodysiu, kad bolševikai šeimi
ninkavo. “Aušros” knygyną lik
viduoti delegatai nutarė su pit- 
i^aiga gegužio mėnesio- 
elektra nebuvo sulaikyta 
tris -mėnesius, nes aš pats per
eitą penktadieinį užmokėjau 
elektros bilA $3.15. Gal bolše
vikai laikė slaptus susirinki
mus kol neturėjo garažo.

—Sekretorius.

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

buvo minėta, kad lap- 
22 d. Health Atletikos 
(814 W; 33rd St.) risis 
Dudinskas su neseniai

Ateinanti sekmadienį, lapkri
čio 21 dieną,. Įvyksta Joniškie
čių L. K. Kliubo priešmetinis 
susirinkimas. Viela — Kren- 
čiaus svetainėje, 4-G00 S. Wood 
strcet. Susirinkimo pradžia 1:30 
valandą po pietų. Šis susirin
kimas svarbus, nes bus renka
ma nau ja valdyba sekau tiems 
metams. Bus ir kitokių svar
bių reikalų apsvarstyti. Taigi 
visų narių pareiga- atvykti į 
susirinkimą. Be to, malonėki
te užsimokėti visi tie nariai, 
kurie nesate dar užsimokėję.

kričio 
kliubo 
I )omas 
iš Klaipėdos atvykusiu ristiku 
Petru Uksu. Tiesą pasakius, Uk
sas nėra jau visiškas grino- 
rius, — jis apie porą metų gy
vena Amerikoj. Per tą laiką 
jis, žinoma, .treniravosi ir mo
kėsi amerikoniškai ristis. O 
kadangi jis, taip sakant, ris- 
tikas iš “seno krajaus”, tai iš
mokti amerikoniškų ristynių 
jam ilgai neėmė.

Be to, risis dar Bancevičius 
su .1. J. Bagdonu, Adomas 
Vedzes su O rasok u, Vingela su 
Gust ir Stanley Bagdonas su 
Latuku.

Ristynės prasidės 8 vai. va
karo. — N.

'28 Bulck 5 pas. aedan___________
’2(J Faige Sedan 6 ratai___________
20 Erscx Sedan    —.

J 027 Nash Coaeh spėriai _________
'20 Ford coupe ___________________
'20 Ford Hoadster ___ ____________
'28 Aubtirn Roadster ._____________

McDERMOTT MOTOR SALES __
7136 S. Halsted St., Tnangla 0330

' Taipifi
Vitaphone VodevilioAktai

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMEIiS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap 
t- kaitliavimas . Mes atliekame nė
riausi darbu mieste. Kedzie 8463.

Radau “Vilnyje’Ą No. 213, 
Roselando žiniose, korėsponden- 
ciją, kurią pasirašo K. Danyla. 
Korespondencijoje prirašyta vi
sokių nesąmonių. Skaitydamas 
manai, ar autorius’ buvo “•netuš
čia” galva, kad rašė tokius 
nonsensus.

K. Danyla mini, kad “Aušros” 
likvidavimo komisija 
sirinkimą. Nutarė 
pčtnyčią išparduoti 
Bet Danyla nepasako 
nėšio diena buvo 
pėtnyčių bus daug, 
mirsime.

Jis posmuoja, kad 
buvę galima gauti daugiau. Jei
gu taip, tai kodėl jus prie.šino- 

komisijos susirinkime, ku- 
ivyko gegužio 22 d. 1929
Tada įrodinėta, jog reikia 

pakelti kainas ant kėdžių, 
jus atsakėte, kad jeigu 
aukštos kainos, tai niekas 
pirks kėdžių.

Gegužio 22 d. komisijos 
sirinkime buvo nustatytos 
nos ant “Aušros” knygyno 
daiktų. Nustatyta kaina ir iš
parduota jie. Jeigu darote už
metimus dabar po laiko, tai jis 
neturi jokio pamato.

K. Danyla pyksta, kam J. Ta
mašauskas (“Aušros” knygyno 
sekretorius) pareikalavo išmo
kėti už “Kultūros” žurnalo pre
numeratą. Reikalavimas buvo 
teisingas pildymas Sąryšio de
legatų nutarimo. Gegužio 14 d.. 
1929 m. Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkime buvo nutar
ta išparduoti “Aušros” daiktus. 
Už gautus pinigus atmokėti lė
šas, o likusius pinigus pasiųsti 
j Lietuvą politiškiems kali
niams. (Kas nori apie tai pa
tirti, tai gali gauti peržiūrėti 
protokolų knygą). Ir komisijos 
susirinkime nebuvau apkaltin
tas. Bet jus, nedavėte balsuoti 
Įnešimą. Del to turėjome ap
leisti susirinkimą. Kaip paskui 
paaiškėjo, tai jus nedavėte bal
suoti. nes norėjote, kad dau
giau pinigų kliūtų komisarams.

Danyla giriasi, buk jį kas 
ten ignoruoja. Tos ignoracijos 
neapsikęsdamos, jis turėjęs ati
duoti komisarams $4.75. Taip 
padaryti jį niekas neingaliavo. 
Danyla pasielgė sauvališkai. Už 
tai gavo pabarimą komisijos su
sirinkime, kuris' įvyko spalių 
mėn. 18 d.

“Birželio 3 d. 1929 m. komi
sijos susirinkimą pakrikdė Da
nyla 
man 
kol negausi iš manęs paragini
mą”. Ir laukiau jo įsakymų 
per keletą mėnesių. Draugijos 
susirinkimuose pradėjo nariai 
reikalauti atskaitos’ iš “Aušros” 
likvidavimo. Tada gaunu iš 
pirmininko Danylos paraginimą, 
kad sušaukčiau “Aušros” likvi
davimo komisijos susirinkimą. 
Atėjęs į namus, jis aiškinosi, 
kad turėjęs susirinkimą, bet ja
me ne visi komisijos nariai da
lyvavę. Aš supratau, kad ne 
visus narius kvietė. Gal tada 
buvo susirinkimas — saviškių 
apkalbėjimas, kaip gauti visus 
pinigus komisarams?

Paliepimą išpildžiau, sušau
kiau susirinkimą garaže spalių 
mėn. 18 d. Susirinkiman atsi
lankė visi komisijos nariai. Iš
klausyta raportai. Danyla pa
sisakė, kad pridavęs $4.75 Va
šiu i. Pabarė jį komisijos na
riai. Sakė, kad yra delegatų 
nutarta siųsti pinigus į Lietu
vą pclitiškiems kaliniams, o ne 
ui.č vietos priduoti. Kuomet 
knygius pareikalavo Danylos, 
kad jis nurodytų Lietuvoje iš
tikimą žmogų, kuriam butų ga
lima pasitikėti siųsti pinigus, 
tai jis atsakęs, kad neturįs to
kio žmogaus. Pagalios perda
vęs pinigus Vasiui.

Komisija 
Bendrovės 
nigus 
nalui 
1928

Universal Restaurant
■_  • ======fl Gardus,

sve‘ki Hctu- 
viški v a 1-

sc® *r rnan ^a^’us ha“ 
tarnavimas.

Y A- A-\ r\llY Norkus,
L------------  sav.

750 West 31st St.

Partners VVanted 
_________ PuBininky Reikia________

REIKALINGAS partneris į Res 
taurautą.

3815 So. Halsted St.

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo, mažoj šeimynoj. Geros 
sąlygos. Mrs. George Brohn, 8049 
Cnappel Avė. Tel. Regent 1098.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir vaikų prižiūrėti. 2624 W. 
69 St., Hemlock 1340.

Educational
____________ Mokyklos____________
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsites ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reiklą_______

MOTERIS prie plovimo indų. Tu 
ri būti patyrusi.

4169 So. Halsted St.

Ryki t 
niaa 
imsiu jna gydytiv 
kit pas tHcrų specialia tą 
kur 
oo




