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Pralotas Olšauskas Pripažintas Kaltas
Vyr. Tribunolas Pralotą 

Dar Sunkiau Nubaudė
Už Ustjanauskienės nužudymą nuteistas 

6 metams katorgos; be to, jam atimtos 
visos pilietinės teisės

Vieną gegužės mėnesio dieną prieš dešimtį metų buvo įdėta “Naujienose,” Lietuvos Atsto
vybės Amerikoje telegrama* pranešanti sekančius dalykus:

“Gegužės penkioliktą dieną visa Lietuva, ypatingai Kaunas, iškilmingai šventė Steigiamo
jo Seimo arba Konstituantos atidarymą. Kaunas pasipuošė vėliavomis, vyčiais, vainikais, iškil
mingais vartais. Visų rųšių kariuomenė paradavo Viešoj aikštėj akyvaizdioje Steigiamojo Seimo 
narių, Valstybės Tarybos, Lietuvos Prezidento, Ministerių Kabineto ir užsienio atstovų...

Visuomenės organizacijos, mokyklos ir žmonių minios su manifestacijomis nukeliavo de- 
vintan Kauno fortan, kur Valstybes Prezidentui, Seimo atstovams, vyriausybės nariams ir už
sienio atstovybėms dalyvaujant tapo iškilmingai pasodinti atminties ąžuolai... (

“Atidarant Steigiamojo Seimo susirinkimą buvo saliutuojama artilerijos. Sodinant ąžuolus 
kalbėjo Biržiška, Vidunas ir Tumas. Iškilmėse dalyvavo Jonas Basanavičius. Biržiška yra atve
žęs Vilniaus miesto ir apskrities lietuvių pasveikinimą Steigiamajam Seimui.

“Sekmadienį vakare Steigiamojo Seimo nariai buvo pakviesti iškilmingon vakarienėn pas 
anglų Konsulą. Wardą ir Komisarą Tallentsą. z

“Tą pačią dieną nuo Lietuvos Atstovo Francijoj gauta toksai kablegramas:
“ ‘Gavome nuo Franci jos premjero Millerando raštą delei pripažinimo Lietuvos de facto 

nepriklausomybės ir drauge pasižadėjimą greitai išrišti klausimą delei pripažinimo Lietuvos 
de jure.’ ” į

Ryto sukanka 10 metų nuo tų svarbių Lietuvos istorijoje įvykių. Atminties ąžuolai, kurie 
buvo pasodinti devintam Kauno forte, šiandie jau yra gerokai paūgėję medžiai! Ar daug rasis 
susipratusių lietuvių, kurie ryto dalyvaus tų sukaktuvių paminėjime, Chica'gos Lietuvių Audi
torijoje?

KAUNAS, bal. 28. — Vakar 
9 valandą vakaro Vyriausias 
Tribunolas paskel!lx’ sprendi
mą praloto Konstantino Olšau
sko byloje dėl nužudymo Sta
sės Ustjanauskienės, būtent, 
pralotą Olšauską pripažino kal
tu Baudžiamojo Statuto 453 
straipsniu.1

Apygardos teismas pralotui 
Olšauskui buvo pritaikęs 458 
straipsnį, kur yra lengvinan
čios aplinkybės, šiuo atveju,

KAUNAS, bal. 26. (LA). — 
Pris. advok. p. Sleževičius, sa
ko, dar griežčiau už prokuro
rą kaltindamas teisiamąjį, pra
šė atmesti pral. Olšausko ape
liacijos skunde pareikšitą pra
šymą panaikinti apygardos teis
mo priteistą civilinį ieškinį Ust- 
jainauskienės sunui Antanu 
auklėti. Kadangi, girdi, Ustja- 
nauskienė pati išlaikė ir auk- 
detjo tą savo sūnų, tai, visai 
nepaisant, iš kur gaunamomis

Dešimt metu atgal Lietuvoj

Gegužės 15 d., 1920 m., Kaune susirinko Lietuvos Steigiamasis Seimas paskelbti Lietuvos ne
priklausomybę ir nustatyti Lietuvos valdymosi ir tvarkimosi formą —T priimti šalies konstituci
ją. Rinkimai į Steigiamąjį Seimą, buvo labai gyvi, visos partijos vedė kuoplačiausią agitaciją ir 
balsavimuose dalyvavo virš 90 nuoš. visų balsuotojų — tokis buvo Lietuvos gyventojų susidomė
jimas rinkimais. Paveikslėly matytis tam tikra lenta kabinti įvairiems skelbimams. Visa ji yra 
nukabinėta dalyvaujančių St. Seimo rinkimuose partijų atsišaukimais ir plakatais. Vidury ma
tytis šienpiuvis su dalge — tai Liet. Socialdemokratų Partijos plakatas.

Ketvirtadieny, gegužės 15 d., Lietuvių Auditorijoj bus didelis masinis mitingas su dideliu 
muzikaliu programų paminėjimui 10 metų sukaktuvių Lietuvos Steigiamojo Seimo. Visi bukite 
šiame svarbiame apvaikščiojime.

Gegužės 15 Diena

neva susijaudinimas darant nu
sikalstamą darbą.

Dabar Vyriausias Tribūno- 
las pripažino, kad pasmerkta
sis nusikalstamą darbą papildė 
iš anksto apgalvojęs, sąmonin
gai. Be to, Vyriausias Tribu
nolas pralotui Olšauskui pritai
kė Baudžiamojo Statuto ir 28, 
29 ir 39 paragrafus, kuriais 
einant pralotui Olšauskui ati
mamos visos pilietinės teisės. 
.Jis neturi teisės ir turto turė
ti.

Bausmė, pralotui Olšauskui 
padidinta duo. bildu? kad dabar 
jo šešerių metų katorgos baus
mė prasidėtai nuo 1930 metų 
balandžio 26 dienos, vietoj 
Apygardos teismo paskirtos 
Ivmsmės pradžios nuo arešta
vimo dienos.

Ustjanauskienės sunui Anta
nui pralotas Olšauskas turi mo
kėti ix> 200 litų mėnesiui, kol 
berniukas ateis į metus, pra
dedant 1928 metų rugsėjo 13 
dieną, vadinas, nuo Ustjanau- 
skienės nužudymo dienos.

Reikia pabrėžti, kad šiame 
dideliame procese pralotas Ol
šauskas vis dėlto pavargo, kaip 
ir sugniužo. Apygardos teismo 
sprendimą, prieš keletą mėne
sių, jis klausė iškėlęs galvą, 
šypsojos, o dabar, Vyriausiame 
Triibunole, išbalęs, kaip drobe, 
nuhųdo galvą ant sutanos pale
li nos ir ilgai pasiliko stovįs, 
įsikibęs į kaltinamųjų suolą....

Sunkiais žingsniais jis ap
leidžia teismo posėdžių salę, pa
likdamas joje savo garbę, tur
tus. Išsineša tik kunigo stoną, 
dėl ko jį teis dvasiškas teis
mas, ir nelaimingos meilės bai
sų atminimą....

Praloto Olšausko bylos 
eiga Vyriausiame 

Tribunole
Grįžtame prie praloto Olšau

sko bylos Vyriausiame Tribu
nole prieš nuosprendžio pa
skelbimą. * »

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana-
Sauja:

Nenusistojęs oras; kartais 
gali būt lietaus; truputį vėsiau; 
vidutiniai ir stipresni vakarų 
ir žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 62° ir 750 F.

šiandie saulė teka 5:31, lei
džiasi 8:01. Mėnuo teka 9:53 
vakaro.

lėšomis jinai tą darė, dabar 
turįs tam berniukui lėšas duo
ti tas, kuris nužudė jo moti
ną. Pral. Olšauskas taip pat 
esąs pakankamai turtingas mo
kėti po 309 litų per mėnesį, iki 
tas berniukas bus pilnametis.

Pral. Olšausko gynėjas pris. 
advok. pacįėj. d-ras Raulinai- 
tis savo plaidoyer vakar įro
dinėjo, kad pral. Olšauskas bu
vęs dorovingas, negobšus ir ne
suktas. Tas dingęs Kostas-Ri- 
čardas buvęs Ustjanausko su 
Danilevičaite sūnūs. Be to, d- 
ras Baulinaitis teoretiškai aiš
kino šią bylą ir bendrai pana-, 
šias bylas.
Pris. advok. p. Tumėnas sta
tąs pral. Olšauską aukščiau už 
jėzuitų generolą kun. Pr. Bučį 

ir net už arkivyskupą 
Karevičių!...

Jisai savo kalboje, ypatingai 
aukštindamas pral. Olšausko as
menį, pareiškęs, kodėl, girdi, 
pasaulinio karo metu popiežius 
Bomoje nedavęs kolekto au
koms n uken tėjusiems lietu
viams rinkti teisės nei kun. 
Bučiui nei vyskupui Karevi
čiui, o tik suteikęs 'to kolekto 
teisę pral. Olšauskui. Girdi, tik 
todėl, kad ir Bomoje tada ži
noję, ką pral. Olšauskas reiš
kiąs lietuvių tautai ir bažny
čios ierarchijai Lietuvoje... Ar
ba, girdi, vėl — toks p. J. Vi
leišis ir kiti, kurie išdrįsę kri-
tikuoti vokiečių okupacinės val
džios Lietuvoje žygius, tuojau 
buvę vokiečių pasodinti į kon
centracijos stovyklą, o tą pačią 
valdžią kritikavęs pral. Olšau
skas, kurį vokiečiai” iš prad
žios bijoję, kaip tariamą socia
listą, ir įsileisti į Lietuvą, Kau
ne buvęs net vokiečių kvartir
meisterio kviečiamas j rautus...

Sako, p. A. Tumėnas savo 
kalboje net pareiškė, kad pral. 
Olšauskas savo vadovaujančio 
veikimo nuopelnais esąs suau
gęs su lietuvių tauta ir baž
nyčios ierarchija, girdi, gai dar 
labiau, negu žinomi Siamo dvy
niai tarp savęs...

Vakar per pusketvirtos va
landos laiko (iki 1/^9 vai. vak.) 
p. Tumėnas tebaigė tik pirmų 
savo kalbos dalį.

Šįryt jis tęsė savo ilgąją kal
bų. Po jo kalba prof. Leonas. 
Tada bus dar replikos, o 'taip 
pat laukiama paties pral. Ol
šausko ilgo paskutinio žodžio. 
Gal vis delįo dar Šiandien bus 
ir vyr. tribunolo sprendimas.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
<getg. 13. — Oklahomos pietų 
vakarų daly siautė smarkiau
si vėjo ir ledų audra, pada
rius didelės žalos ūkiams.

Senatas priėmė šen. 
Wagnerio bilius be

darbiams padėti
WASHINGTONAS, geg. 13. 

— Senatas 34 balsais prieš 27 
priėmė trečią ir paskutinį se
natoriaus Wagnerio (d., N. Y.) 
Ibilių kovai su nedarbu krašte.

Priimtu bilium numatoma 
paskirti 4 milijonus dolerių 
tam tikram federaliniam darbo 
rupinimo biurui, kuris koope
ruotų su atskirų valstijų ir vie
tų darbo aigenturomis bedar
biams padėti.

ISlenatorius Bingliam (rep., 
Conn.) buvo aitriausias to bi- 
liaus priešininkas. Biliaus “ža
lingumui” įrodyti, jis perskai
tė ilgą National Association of 
Manufacturers (krašto fabri- 
kininkų draugijos) pranešimą, 
kuriame sakoma, kai,, girdi, 
tuo biliumi busiąs sukurtas tik 
laibai brangus biuras, kuris nie
ko nepadėsiųs, bet tik trukdy
siąs jau esamoms vietų agen
tūroms dirbti.

Senato priimtas bilius dabar 
pasiųstas atstovų butui.

New Yorkas turi per 6 
milijonus gyventojų
NEW YORKAS, geg. 13.— 

Gyventojų surašinėjimo skait
menimis New Yorko miestas 
šiandie turi 6,032,009 gyven
tojų-

1920 metais Ncw Yoirkas tu
rėjo 5,620,000 gyventojų, taigi 
prieauglis per visą dešimtmetį 
ne didžiausias, palyginti su ki
tais miestais.

'l ■ ..........................................—

Senatas už imigraci
jos iš Meksikos 

suvaržymą
WASHINGTONAS, geg. 13. 

— Senatas šiandie dauguma 
balsų nutarė suvaržyti imigra
ciją iš Meksikos, nustatant jai 
tam tikrą kvotą. Bilius pasių
stas atstovų butui.

LONDONAS, geg. 13. — An
glija projektuojai pasistatyti 
dar vieną milžinišką dirižablį, 
pavadintą R-102. Jis busiąs 
daug didesnis, greitesnis ir eko- 
nomingesnis, nekaip neseniai 
britų pasistatyti du didžiuliai 
orlaiviai, iR-100 ir R-101.

Kongresmanas rei
kalauja ištirti bolše

vikų dokumentus

WASHINiGTONAS, geg. 13. 
— New Yorko kongresmanas 

, LaGmardia pareikalavo, kad 
butų pamatingai ištirtas tikru
mas bolševikų dokumentų, ku
riuos neseniai New Yorko po
licijos viršininkas Grover A. 
Whalen paskelbė ir kurie ne
va parodą, jogei komunistų 
kampanija Jungtinėse Valsty
bėse esanti pačios Maskvos di
riguojama.

LaGuardia pareiškę, kad, jo 
nuomone, policijos viršininkas 
pirkęs iš ko nors sufabrikuo
tus dokumentus. f

Mirė Troelstra, Olandų 
socialistų vadas

AMSTERDAMAS, Olandija, 
igeg. 13. — Šiandie čia mirė 
P. J. Troelstra, Olandų socia
listų partijos įsteigėjas ir jos 
vadas. Jis buvo 70 metų am
žiaus.

Fridtjof Nansen,. nor
vegų tyrinėtojas, mirė

OSLO, Norvegija, geg. 13.— 
Paraližio ištiktas, staigiai šian
die mirė Fridtjofas Nansenas, 
garsus norvegų a f šiaurės kraš
tų tyrinėtojas, 68 metų j am
žiaus. /

Prancūzų lakūnai 
pasiekė Braziliją

Pilotas Mermoz ir 4 pasažieriai 
/atskrido iš Franci jos į Na- 
talą

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, geg. 13. — Prancūzų lakū
nas Jean Mermoz ir keturi jo 
pasažieriai šiandie 6:12 ryto 
nusileido Natale, Brazilijos žie
mių vakarų smailumoj.

Jie atskrido per Pietų At
lanto vandenynų į St. Louis, 
Senegalijoj, Afrikoj, apie 1,- 
700 mylių. Iš Francijos jie iš
skrido gegužės 2 dieną. •

Smurtininkai Įspėja 
negrus kraustytis 

lauk iš miesto
SIIEBiMAN, Tcxas, geg. 13. 

— Milicininkai, patruliuojan
tys miestą, negrų gyvenamame 
miesto distrikte rado ant kai 
kurių namų prilipintus, maši
nėle rašytus, įspėjimus neg
rams, kad jeigu jie per dvi
dešimt keturias valandas ne- 
išsikraustysią laukan iš mies
to, tai jų namai busią sunai
kinti.

Del andai įvykusių čia bal
tųjų goVėdų riaušių prieš neg
rus, sudeginimo kauntės teis
mo rūmų ir kelių negrų gy
venamų namų, mieste yra p> 
skelbtas karo stovis.

Šalapure paskelbtas 
karo stovis

ŠOLAIPURAS, Indija, geg. 
13. — šalapuro miestas šian
die buvo valdžios kariuomenės 
užimtas ,ir indų nacionalistų va
do, įkalinto Mahatmos Gand- 
hi, sekėjų bandymai įsteigti sa
vivaldybę, tapo likviduoti. Mie
ste paskelbtas karo stovis.

Praeitų savaitę indų nacio
nalistai, po didelių riaušių ir 
kautynių su policija, buvo šį 
arti 120 tuksiančių gyventojų 
miestų pagrobę j savo rankas. 
Kautynėse tuomet buvę dvide
šimt ar daugiau asmenų už
mušta ir keli šimtai sužeista.

Konferencija dėl sutei
kimo Indijai domini

jos teisių
LONDONAS, geg. 13.—Pra- 

neša, kad ateinančio spalių 
mėnesio 29 dieną Londone pra
sidės konferencija tarp Anglų 
vyriausybės ir Indų atstovų dėl 
suteikimo Indijai dominijos 
teisių.

Už $60,000 pasisavinimą 
finansininkas eina 6 

metus kalėti

NEW OIBLEANS, La., geg. 
13. — Julės Mahoum, finan
sininkas ir buvęs West Coast 
Trading kompanijos pirminin
kas, tapo teismo nuteistas še- 
šeirioms metams kalėjimo už 
'pasisavinimų $60,000 tos kom
panijos pinigų.

Hendersonas bandys 
sutaikinti Franciją 

Italiją dėl laivynų
GENE VA, Šveicarija, geg. 

13. — Pasikalbėjime su laik
raštininkais, Arthur Hender- 
son, Anglijos užsienių reikalų 
ministeris, pasakė, kad jis pa
sisiūlęs Erancijai ir Italijai, ku
rios negalėjo susitaikinti dėl 
laivynų Londono konferencijo
je, padėti joms dabar prieiti 
prie sutarimo laivynų klausi
mais ir manąs, kad jo pasisiū
lymas buvęs Francijos užsienių 
reikalų ministerio Briando ir 
Italijos užsienių reikalų minis
terio Graudi palankiai priim
tas.

Visi tie valstybių žmones da
lyvauja laikomo} čia 59-toj 
Tautų Sąjungos tarybos sesi
joj-

Hondurasas protes
tuoja prieš J. V.

bombininkus
TEfilJCKtALiPA, Hondurasas, 

geg. 13. — Honduraso vyriau
sybė padare Jungtinėms Val
stybėms protestą prieš jų aero
planų mėtymą bombų į Hon- 
duraso teritoriją.

Paisak pranešimų, praeitų sa
vaitę arti San Pedro, Nikara- 
(guoj, palei Honduraso sienų, 
įvyko kautynės tarp Nikara- 
guos sukilėlių ir valdžios ka
riuomenes, kovoj su sukilėliais 
dalyvaujant Jungtinių Valsty
bių karo aviatoriams. Aviato
riai, stipriai bombarduodami iš 
oro sukilėlių zoną, numetė 
bombų ir Honduraso pusėj, už
mušdami daug gyvulių ir pa
darydami šiaip didelės žalos. 
Trijuose įvairiuose Honduraso 
kaimuose buvo sunaikinta na
mų.

Mirė Wheatley, buvęs 
ministeris pirmame dar- 

biečių kabinete
GLASGOW, Škotija, geg. 13. 

— Vakar čia mirė John \Vheat- 
ley, vienas žymiausių britų Dar
bo partijos kairiųjų vadų, 61 
midų amžiaus. Pirmame dar- 
biėčių kabinete 1924 metais jis 
buvo sveikatos ministeris.

Nežiūrint savo kairumo, 
Wheatley visados buvo vienas 
stipriausių M'acDonaldo rė
mėjų.

Dar 355 karo motinų iš
plaukė Europon

NEW YORKAS, geg. 13.— 
(rarlaiviu1 Bepublic šiandie iš-’ 
plaukia į Europą antra vadina
mų karo motinų partija, viso 
355, lankyti žuvusių per didįjį 
karų savo sūnų kapų Franc:- 
joje.

VARŠUVA, geg. 13. — Lo
dzėj sudegė didelis Litvino tek
stilės fabrikas. Nuostoliai sie
kia apie V/2 milijono zlotų.
----------  --------------- ---- .T T

LIETUVON
Siunčiame (Pinigus 
P a š t u ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -
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KORESPONDENCIJOS
*

Plymouth, Pa
Iškilmingas laisvu kapinių 

aplankymas

ša'-Kaip yra žinoma, šioje 
lyje yra paprotys įvestas nuo 
1868 m. apvaikščioti gegužės 
30 d. (Decoration Day). Tai 
yra kapų puošimo diena. Jau 62 
metai, kaip šioj šaly gegužės 
30 d. švenčiama. Kapų puoši
mo dieną amerikiečiai apvaikš- 
čioja su didelėmis iškilmėmis, 
aplankydami savo tėvų, brolių 
ir draugų kapus ir papuošda- 
ini juos gėlėmis.

Taipgi ir Plymountho Lietu
vių Laisvų Kapinių 
Šiemet rengia dideli 
čiojimą gegžės 30 d. 
iš eilės jau devintas 
čiojimo metas. Kaip
per tuos a.p vaikščiojimus susi
rinkdavo daug publikos ir bū
davo keli kalbėtojai, 1 
ir šiemet keli kalbėtojai. Kapi
nių žemė randas West Wyo- 
zninge.

Programas prasidės 10 vai. 
ryto. Todėl visi lietuviai ir 
lietuvaitės skaitlingai atsilan- 
kykit i šį apvaikščiojimą.

Visus širdingai kviečia Ben
dravus vardu

St. Žukauskas.

Bendrovė 
apvaikš- 
Tai bus 
apva'ikš- 

visados

lietuviškai
ir deklamuoti. Tie

[ mai. Vakarą atidarė p-ni K. Ju
nevičienė.

Vaidino darbo žmonės. Ir jie 
visi savo roles gana' gerai at
liko. Matomai, sąžiningai pri
sirengė.

Reikia tikrai pagirti tas mu
sų moteris, kurios netingi savo 
vaikučius mokyti 
dainuoti
vaikučiai pasirodo prieš publiką 
ir savo 
čiulba, it kokie paukšteliai. Tai 
turėtų būti pavyzdžiu visoms 
moterims. Daugelis motinų vi
sai nesirūpina savo vaikučius 
lietuviškai pramokyti. O 
jie pa'augčja, tai su jais ne 
sikalbėti negali.

Po vadovyste panelės T. 
liniutės šoko šešios 
mergaitės, apsirengusios
n iškaiš rūbais. Tos jaunos 
gonfts’ 
nį atliko.

maloniais \ balseliais

kai
su-

Louis, Mo., kuris 
p. Zickui už su

gerbę kalbėti ir/ 
išreiškė padėką va-

rengejams, palinkėjo

Dabar, kada mainieriai persior
ganizuoja ir nuo Lewis vis la
biau atkrinta', ir tame darbe 
smarkiausiai veikia Illinois 
včdstijos mainieriai, tai Lewis 
pragariškas sumanymas kilo,— 
suardyti ir sunaikinti jam pa
vojingą TMinois visiškai.”

Germer dramatiškai .perspėja 
darbininkus mainierius saugo
tis ir nepasiduoti tai pražūtin
gai Lewis meškerei. Jis prime
na N. M. U. tragiškus prityri
mus pereitą gruodžio mėnesį. 
Visos nelaimūs kristų ant vienių 
ir pačių mainierių. Mainieriai 
turi dabar tik dėti visas pa-

stangas pirma huosfipriausiai 
susiorganizuoti. O Lewis kaip 
tik ir yra kerštingas tįkįlas. — 
sunaikinti mainierius Illinois, 
kad nesuspėtų susiorganizuoti!

tais. Puiki butų kombinacija, 
tikrai puiki. Praslinks dar de
šimts metų laiko, ir komunis
tai tada bus priversti kviesti 
visas monkes vienytis su jais, 
nes komunistų kromeliui bank
rotas artinas. Ir ažuot komu
nistai Internacionalą giedoję, 
tada galės užturavoti sekančiai:
Masės raudonųjų pasaulio pi

liečių
Visus, kaip vištelius, vienon 

krūvon kviečia.
Stokite į frontą ir bukit Žal

nieriais
Šaudykit iš bonkų, kad bū

tut ricieriais.
Aukų vis prašykit, ponevalia 

imkit,
Rusijos-matuškos visas teises 

ginkit.—Vokingis.

gabentis iš svetainės su įvai
riomis iškabomis lyg brostvi- 
ninfcai su minstracija iš bažny
čios. Na, ir pagalios prasideda 
a beinąs demonstracijos marša- 
vimas. Ir. tiek “reikšmingas”, 
kad “minia” viso laibo su visais 
iškabų nešėjais susidarė tik iš 
apie penkias dešimtis asmenų. 
Maršuoja arti tuzinas ir lietu
viškų Maskvos davatkų, bet ne
simato nė vieno puskamisario 
nė komisaro. Tiesa, vienas ko
misaras su flat feet, pasižval
gęs timtelėjo lupą ir numarša- 
vo savais keliais, aiškiai perma
tydamas, kad čia ne demonstra
cija, bet daugis panaši j pa
prastą sakrVeišių grupę. O 
pats lietuviškų bolševikų dikta
torius su dideliu pilvu ir su su
rambėjusiu sprandu visai nesi
rodė. Mat. jo svarbiausias ide
alas, tai samagonkos šinkavi- 
mas, o Pirmosios Gegužės rei
kšmė, ir aplamai darbininkų 
reikalai jam tiek terūpi, kiek 
ožiui poteriai. Todėl ir neste
bėtina, kad Bockfordo darbi
ninkai 
garas.
diktatūros pastumdėlių humbu- 
gišką kamoflažą niekas dau
giau nebekreipia jokios domės.

Taigi komunistai per pasta
rus dešimtį metų laiko varto
dami savo rųšies kvailą gim
nastiką, sudemoralizavo darbi
ninkų solidariškumą ant tiek, 
kad dabar jie praradę visišką 
įtekmę darbininkiškame ele
mente. kreipias vargšai net 
prie nigerių paramos. Kalbamo
je komunistų neva demonstra
cijoj. buvo nešama viena iškaba 
su'parašu kviečiant ir negrus 
vienytis su baltaisiais darbi
ninkais, vadinas ) su komunis-

Lewis ir bolševikai 
rengia streiką

of

IŠMOKIT DEZAININ1MĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didele algų. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpų laikų. Di- 
plomos išduodamos. Ra-

, šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.

Ką Dr. Caldwell Patyrė
Per 47 Metus Praktikos

Dr. Caldvvcll sekė konstipa-' 
ei jos pasėkas per 47 metus ir 
pamatė, kad nežiūrint kaip 
žmones bus atsargus, su savo 
sveikata, maistu ir mankštini- 
mos, konstipacija vistiek pasi
kartos laikas nuo laiko, nežiū
rint kaip jos bus vengiama. To
dėl po to svarbiausia yra, kaip 
ją gydyti kai ji užeina. Dr. 
Caldvvell visuomet buvo palin
kęs kaip galima arčiausia pri
sitaikinti prie gamtos, todėl jo 
gyduolės nuo konstipacijos, ži
nomos kaipo Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin, yra švelnus au
galinis mišinys. Jis negali pa
kenkti opiausiai sistemai ir nė
ra paprotį sudarantis prepara
tas. Syrup Pepsin yra malo
naus skonio ir jaunieji jį mėg
sta. Jis negnaibo. Tūkstančiai 
motinų rašė mums apie tai.

Dr. Caldwcll neužgyrė aštrių 
liuosuotojų. Jis netiki, kad tai 
butų gerai žmonėms pilti juos 
i savo vidurius. Per 47 me
tus praktikos jis niekad nema
tė reikalo juos vartoti, kuomet 
švelnesni vaistai, kaip Syrup 
Pepsin, išvalys vidurius tiek 
pat greitai, daug geriau ir švel
niai, be gnaibimo ir pakenkimo 
sistemai. . . ,

Neturėk konstipacijos! Ji 
atima jūsų spėkas, sukietina

AT AGE 83

United Mine Workers 
America (reorganizuotosios) 
unijos viceprezidentas Adolph 
Germer pra'neša, kad likusioji 
Lcwis naguose United Mine 
Workers su komunistine Na
tional Miners Union ateinanti 
rudenį ruošia Illinois valstijoj 
generalį streiką.

Germer praneša, kad keletą 
agitatorių iš tos komunistų or
ganizacijos Lewis pasisamdė 
savo tarnybon. “Lewis sujun
gė rankas su komunistais tiks
lu suruošti ateinantį rudenį 
generalį streiką ir tuo budu 
sugriauti ir suardyti mainų in
dustriją Illinois valstijoj.” 
‘"Niekas labiau nepakenktų tiek 
pramonei ir komercijai kaip 
genera'lis streikas šiandien”.

Bė
jau n os 

čigo- 
či-

gana’ gerai savo uždavi- 
Vietiniai du lošėjai 

. Jie 
buvo gana geri. Patartina' tik, 
kad kitą kartą jie duotų ką 
nors naujo, nes nuolat kartoja
mi tie patys, dalykai nusibosta.

Porą žodžių apie p-lę Beli- 
niutę. Ji yra jauna ir gabi, lo
šėja, gerokai prasilavinusi mu
zikantė: gražiai 
puikiai skambina 
panelei aš linkiu kuogeriausio 
pasisekimo meno srityj.

P-ni T. Kencelienė, tur būti, 
nėra apleidusi per dvidešimti 
metų nei vieno lietuvių paren
gimo. Ji visada veikia ir yra ge
ra pianistė. Ji yra visų mėgia
ma.

Susilaukėme ir mes svečio. 
Tai Jonas Krivas iš Denverio. 
Parengime jie putė savo dūdą 
ir skambino savo juodus bate
lius. P-nas Krivas, matyti, yra 
geras muzikantas, 
apsigyventi musų 
pradėti veikti tarp lietuvių.

Po lošimo grojo ,gera muzika. 
Visi šoko iki vėlumos, žmonių 
buvo pusėtinai daug. Girdėjau, 
kad draugijai liks keli doleriai. 
Girtų ir peštukų nemačiau. 
Reiškia, kad omahiečiai progre
suoja ir išmoko vakarus pra
leisti linksmai ir draugiškai.

tain bus Pasirodė su savo juokais.
I 4-VAU

So. Omaha, Nebr
SLA. 87 kuopos vakaras

Gegužės 4 d. SLA. 87 kuopa 
turėjo vakarą. Buvo pastatyta 
“Avinėlis Nekalčiausias” ir, dar 
pridėta šiokie tokie pamargini-

h

SUPURTĖ
PASAULĮ

Direkcija Sergei Eisenstein 
pagarsėjusio Potiomkinu 

Iš John Recd knygos.

2ra svarbi savaitė
Nepaprastas! Dinamiškas! 

Puikiausias!
— Chicagos Spauda

TIESA APIE
RUSU.)

veikale

DEŠIMT DIENU
KURIOS

r *■< k

Paveikslų epika Rusijos
• Istorinių

“Dešimt Dienu”
v

Leninas
Trockis
Kerenskis
Viso 160 milionu rusų dalyvavo

Dailės teatras šešėlių Tylos

«

Chieago Avė.,
i rytus nuo Michigan

Nuo 1 iki vai. nakties 
Subatoj ir Nedėlioj 75c

------ -----

smuikuoja ir 
pianą. Tai

is mano 
mieste ir

P-as Jonas Krivas gegužės 25 
d., 5 vai. vakaro. J. Armoškos 
svetainėje duos koncertą. Vie
tiniai lietuviai pasistengkite 
dalyvauti viršminėtame vakare 
ir išgirst p. Krivą, kuris, sako
ma, yra labai gabus muzikas. 
Jis nori apsigyventi Omahoj ir 
iš jaunimo suorganizuoti cho
rą. žodžiu, dirbti taip lietu
vių dailės darbą. Nuo savęs aš 
linkiu p. Krivui gero pasiseki
mo. Manau, kad ir vietiniai 
lietuviai parems jį kiek galėda
mi.—P. J. Juatlitmas.

East St. Louis, II!
Gegužes 8 dieną čia' buvo iš.- 

išleistu- 
vakacijų

kilminga vakariene 
vūms i Lietuvą ant

VIDURIŲ TONIKAS
PAŠALINO NEMIEGA 

“Winnipcg. Man., Canada, kovo 21. 
— Rezultatai pirmo butelio Trinerio 
Kartaus Vyno buvo stebėtini, 
sugrįžo ramus miegas, ėjimas 
reguliariškas. A. Brezner”. 
kentėti ?

TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra vidurių tonikas daugelio dakta
ru rekomenduojamas. Imk jo regu- 
leriai mažomis dozėmis ir jūsų vi
durių trubeliai išnyks. Visose aptie- 
koso. Nemokami sempeliai iš Jos. 
Triner Co., 1383 S. Ashlnd Avė., 
Chieago, III.

Man 
lauk 
Kam

Class Health institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 8266.
HOT SPRINGS YRA ČIA. 

CHICAGOJ
šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas. kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neųritis, Sciatica, Šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

šių ypatų: vietinio kleb. Kalo- 
sinskio, draugų Juozo Vaičiu
lio ir J. Sėnkaus, kurie išplauks 
ant SS Ųerėngaria turbut ge
gužio 14 d. Vakarienė buvo p. 
Sim. Yociaus svetainėje. Išleis-, 
tuves rengė savo lėšomis ir: 
triusu šios ypatos: J. N. Zic-. 
kus. M. Kimutis, Yurgelaičiai,! 
Vaisiai ir J. Sekus. Muzikan
tai buvo iš St. Louis, Mo Jono 
Lukošio benas, bet sykiu ir p. 
Wm. Savickas čia žinomas kai
po muzikos daktaras. Svečių 
buvo apie 200 ypatų, buvo pa
gaminta' labai skanus valgiai ir 
gėrimai. Ačiū gaspadinėms. 
Prieš valgant vakarienę ponas 
J. N. Zickus perstatė kalbėti 
vietinį kleb. Kalosinskį, kuris 
išgyrė rengėjus, kad taip pui
kiai padabino stalą net ir su 
gėlėmis. Antras buvo persta
tytas kalbėti p. W. Domaševi
čius iš St. 
padėkavojo 
teiktą jam 
nuoširdžiai 
karione
laimingos kelionės išvažiuojan
tiems į Lietuvą ir prašė pa
sveikinti Lietuvą vardan visų 
svečių. Paskui kalbėjo p. Sam 
Yocius dėkavodamas. kad taip 
skaitlingai susirinko ir pra
šė linksmintis kiek katras 
išgali. Taipgi kalbėjo vietinis 
aptiekorius p. Jacob W. Gain 
angliškai. Išreiškė savo linkė
jimus keleiviams.

Ši vakarienė buvo labiausia 
atkreipta užuojautai ir simpa
tijai draugo Juozo Vaičiulio, 
nesi jo moteris Uršulė su kuria 
jisai išgyveno su viršum 20 me
tų ir susigyveno du sunu, Vy
tautą 20 metų ir Joną 11 me
tų. .Pernai Uršulė pasiuntė į 
girią savo vyrą Juozą grybauti 
ir jam begrybaujant ji susi
rinko ką galėjo ir pinigus kiek 
turėjo, paspruko į “šventąją 
Chieago”. Tai p. Vaičiulis iš 
tos apmaudos važiuoja į Lietu
va.

Visiems čia minėtiems ke
liauninkams šipkortes pardavė 
kunigas agente Kalesinskas ir 
kunigėlis pavalgęs vakarienę 
greitai apleido svetainę, nes 
reikia daug s tūbų pereiti iki 
šipkortę parduoda, nes pas tuos 
stubose buvo, kuriems yra šip
kortes pardavęs.

—IVisivalgęs.

atsuko komunistams nu-
lr i šitą raudonosios

Specialistas gydyme chroniškų lr naujų li
gų. Jei kiti ntffraHUo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mano.y-^Mano pilnas IScgzaminavi- 
maH atidengs jūsų' tikrų liga ir jej h4 apsi- 
linsiu jus gydyti, sveikata jums pilgryš. Ei
kit pns tikra specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jutns skauda, bet pats pasakys 

galutino IScgzaminavltno—-kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedė- \ 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

BUDAVOJAME
Naujus namus, dirbame muro, 
cemento ir karpenterių darbus. 
Pakeliam senus namus, dedam 
fundamentus, apmurinam medi
nius po vienų plytų, dedam said- 
vokus. Parduodam ir mainom 

; namus.

Jokim Broš.
4138 Archer Avė.

Lafavette 7674■ .. ....... . .. ..... . , ■ >
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Rockford, III
didelio debesio mažas lietus

Kadangi Rockfordo miestas 
pramonės srityje užima pirmą 
vietą visoje. Illinois valstijoje, 
išskyrus Chieago. ir kadangi 
Rockfordui su jo priemiesčiais 
priskaitoma iki vienam šimtui 
tūkstančių gyventojų, tai gal 
bus ne pro šalį “Naujienų” 
skaitytojus supažindinti, kaip 
“iškilmingai” čia buvo apvaikš
čiota ši Gegužės Pirmosios 
tarptautinė darbininkų švente.

Komunistai stropiai skleidė 
atsišaukimus, kuriuose buvo 
skelbiama, kad viršminėtą die
ną įvyks nepaprastai didelė 
tarptautinė demonstracija. To
dėl yra kviečiama visi darbi
ninkai ir darbininkės dalyvauti 
be skirtumo rasės, raudoni, 
balti, ir juodi (negrai). Tatai 
ir aš kaipo revoliuciniame upe 
paskendęs, ir entuziazmo ap
imtas, skubinaus virsdamas 
trimis kuliais, kad į laiką pri
buvus. Tikėjaus, kad čia susi
rinks milžiniška minia žmonių, 
kaipo tarptautinės darbininkų 
šventės apyaikščiojimui, ir. kar
tu • pareikšti protestą prieš be
darbę, kuri ir pas mus ganėti
nai prasiplėtus.

Tačiau man pribuvus į pa
skirtą vietą, ir paskirtam lai
ke. išvydau liūdną vaizdą, ir į- 
spudis tam pačiam momente su
sidarė gana keistas. Nes “mi
nia” žmonių susirinkus viso la
bo— apie vienas šimtas— sto
vinėjo ant šalygatvio be jokio 
ūpo, žvalgos į visas puses, bet 
jų veiduose matyt koks tai ap
sivylimo ženklas. Dar praslin
kus apie valandai laiko, de
monstracijos dalyviai pradeda

po

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, 
nes, naujus viršus ir kas 
reikalingą prie mašinos 

padarom.

jūsų arterijas ir prieš laiką iš
šaukia senatvę. Nebūkite ne 
vienos dienos be vidurių išsiva- 
limo. Nesėdėkit ir nelaukite, 
bet nueikite pas dptiekininką ir 
gaukite vieną iš didelių bonkų 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin. 
Paimkite tinkamą dožą tą patį 
vakarą ir ryte jus pasijausite 
kaip visai kitas žmogus. Pats 
vartok ir tegul vartoja šeimi
nes nariai nuo konstipacijos, 
aitrumo, surūgusių ir dygliuo
tų vidurių, blogo kvapo, stokos 
apetito, galvos skaudėjimo ir 
kad nuveikti karštį ir šalčius.

SAMSONE 
Z ■ — LAXATIV!5

Semta Compound Vidurių Gyduoles nuo 
konstipacijos ir jos pasėkų 

MALONUS LHJOSUOTOJAS
Musų pacientas mums rašo apie, Sam- 
bou’s Laxative vaistų sėkmingumų se
kamai: “Buvau sergąs ilgų laikų, jau

giau dideli strėnų gėlimų, buvau visas 
skaudus, viduriai nedirbo, naudojau į- 
vairius vaistus, bet niekas man negel
bėjo.. Draugas, man patarė, kad pirk
čiau šitų vaistu—paklausiau: Šiandie 
esu sveikas. Aš patariu visiems, kurie 
kenčia įvairias vidurių ligas, pa
bandyti naudoti šiuos vaistus. J. Wai- 
cekauskas, 1451 W. Van Buren St., Chi
eago, III.”

Nurodymai:
Suaugusiems pusė vyno stiklelio tris 
sykius j dieną kada būna reikalas. Už 
10 minučių nugerti stiklu karšto van
dens. Vaikams sulig amžiaus.

20

Chieago, III

-

comentų dėl beismento 
plasteri ir kalkes dėl 
visų darbą.

Kontraktoriai gali gauti viską jiems reikalingą.
Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUTLY CO.
14th Street & Western Avė.

Rėdy
ti k tai 
viską

Drillingš Auto 
Body

834 W. 35th St
Phone Yards 1806 
CHICAGO. ILL,

............

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

Mes galime parūpinti Sand Stone smilčių ir 
ar šalygatvio, arba mes galime parūpinti 

sienų. Mes taipgi aprobuojamo

Laivu LEVIATHAN
(Didžiausias pasaulyje laivas) 

Del platesnių žinių kreipkitės prie
NAUJIENOS 

1739 South Halšted Street
P. P. BALTUTIS 
3327 So. Halsted St.

SAMSON LABORATORIES
tiD. STAIIL, SAV.

671 West 18th Št

Visu Lietuviu Ekskursija į

LIETUVĄ
Birželio 11,1930

. ......... . ..........*........ .. ....... ......
Pirkite pas Hellman ir sutaupinkit 25%

\AJ>

1411 S. Halsted St

Malevos ir Sienų Popiera
Pasinaudokite žemiau paduodamu kuponu 

dėl geriausio 4 Valandų Enamelio
30 skaisčiausių spalvų padaro daiktus 

gražiausiais
ŠIS KUPONAS GERAS DEL SEM- 
PELIO KENO HILO ENAMELIO 
AR VARNIŠIO. ARBA DEL 25c 
VERTES TA VORŲ.

SAM HELLMAN.

J. J. ZOLP
4559 So. Paulina St.

■



Trečiadienis, geg. 14, 1980
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RAUDONAS GRĄŽTAS
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PASIREKOMENDAVIMAS
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pagarbintas Juozas Stalinas!
Draugai ir (teaugės, tikros 

Koininlerno v i eros išpažinto
jai!

Pranešame jums malonią ži
nią, kąd mes, gręžikų jačeika 
laimingai įsišmugeliavome i šias 
visų gerų komunistų nekenčia
mas kontrrevoliucijoniškas Nau
jienas.

Įsišmugeliavome su visu Rau
donu Grąžtu ir visa raudonos 
matuškos Rasiejos emblema.

Jus patys, be sakymo, su
prantate, kuriems galams.

Gręžti.
Gręžti iš vidaus.
Ir iš kitų galų.

Skylių reikalas galutinam revo
liucijos laimėjimui

Jus žinote, draugės ir drau
gai, kad, einant Kominterno 
vieros artikulais, reikia gręžti 
ir gręžti, kad visur butų sky
lės, — geros, didelės skylės, 
kaip surpaipės, kuriose kitąsyk 
musų draugai Stilsonai ir Vi
jikai rado prieglaudos.

Skylių mums reikia juodau- 
giausia. Skylės — musų išga
nymas, pasaulio revoliucijos 
laimėjimas.
Bolševikiški lojojimai neveikia 

Naujienų
Komunistinį pasaulio gręži

mo darbą mums baisiai truk-
dė, kaip žinote, Naujienos, tas 
pikčiausias bolševikų priešas.

Per jas, visos musų revoliu
cinės pastangos ėjo velniop.

Seniai bandėme jas sunaikin
ti: per metų metus piovėme, 
riejome, marinome, laidojome, 
o jos — nei kam ko.

Musų [prisiekusieji palaidos 
burnos meisteriai, kaip Prusei- 
ka, Valonis etc., liežuvius nu
plyšo belojodami Naujienas ir 
naujieniečius, o tiems socialda- 
vikams vis tiek. Kaip žirnius 
į sieną berk.

Ofenzyvas liežuviais prieš 
Naujienas nepavyko

Nugi, pamenate, draugai ir 
draugės, šių metų kovo 6 die
ną?

Surengėme milžinišką de
monstraciją.

Su visu mišku plakatų ir lo
zungų atžygiavome Astuonio
liktąją gatve tiesiai j Naujie
nas, ir manėme: dabar bus 
joms galas — liežuviais nu-duT- 
sime.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roomvelt Rd.
arti St. Louii Avė.

CHICAGO. ILL.

LIETUVOS 
STEIGIAMOJO SEIMO 

10 METŲ SUKAKTUVIŲ

Apvaikščiojimas
KETVERGE,

Gegužio 15 d., 1930
Lietuvių Auditorijoj

3133 S.Halated St.
8 vai. vakaro, įžanga 25c

Programe dalyvauja:

P. GRIGAITIS,
“NAUJIENŲ” REDAKTORIUS

J. PRONSKUS,
Dalyvavęs atidaryme Lietuvos

Steigiamojo Seimo

K. STEPONAVIČIUS 
sudarys puikiausi programą, 
kuriame dalyvaus: solistai, du
etai, kvartetas, trio ir t. t.
Maloniai kviečiame Chicagos 

lietuvių demokratinę visuome
nę dalyvauti Šiame iškilminga
me apvaikščiojime. Kviečia

Visuomenes Darbo Sąjunga.

Ir visa musų minia 
liežuviais kaišioti.

ėmėme

Kaišiojome, kaišiojome, kol 
liežuviai pavargo, o tos Nau
jienos nė nekrust!
Genijališka idėja revoliucijai 

laimėti
.Buvome beveiik beprarandą 

laimėjimo (viltį, bet mums gi
mė genijališka idėja: bandyti 
šmugelio kelią j Naujienas!

Jei tik pavyks bent pusę ko
jos įkelti — pusė revoliucijos 
bus laimėta.

Maskvos palaimintas Raudo*
* nas Grąžtasi *•

Genijališka idėja įkūnyta.
Ne tik koją įkėlėme, bet vi

sa musų draugų jačeika su
sikraustė me. Ir su Maskvos pa
laimintu Raudonu Grąžtu.

Dabar, kaip sakyta, eisime 
savo 'pareigas.

Gręžime. Gręšime, iki visi 
raudonos matuškos Rasiejos 
priešai, visas buržuaziškas so- 
cialdU.vįkiškas naujienietišlkas 
pasaulis sugrius po tuojautinių 
Kominterno revoliucijos laimė
jimų^;

Patronas Leninas ir jo sū
nūs Juozas Stalinas telaimina 
musų kilnius 1 revoliucijoniško 
gręžimo žygius!

Gręžikų Jačeika.

Kupinas
gerumo, kuri teikia saules šviesa

Daktaras r n WISSIG,
Kapitonas Pasauliniame kare

Specialistas iš Seno Ktttjaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel} metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12d. 
4200 VVest 26 St., kampas Keeler Ave^ Tel. Crawford 5573

Apdrauda
Nelaikykite neapdraustą savo turtą.

NAUJIENOS jums patarnaus apdrau
dime namus nuo’ ugnies.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokių nuostolių.

Rakandus ir visokį kitokį turtą.

Taipgi gyvastį.

Norėdami ką nors apdrausti ar seną 
policy atnaujinti telefonuokite Roosevelt 
8500 arba praneškite Naujienoms. Mu
sų atstovas atsilankys ir suteiks visas 
informacijas.

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
dos kompanijų agentūrą ir duodą greitą 
ir teisingą patarnavimą.

YRA prielankių pasauly vietų kur saulė ir žemė 
sujungtos padaryti tabaką stebėtinai geru. 
Švelniosios Turkijos lapai, kurie noksta auksL 
Jiėj rytų saulės šviesoj . . . nunokę lapai nuo 
saulės sušildytos žemelės, musų pietinėj šalies*
daly . . . parinktiniausi šių tabakų maišo jų

'lengvą, puikų naturišką gerumą nepasekamoj
Camel rūšy. *

Tyros saulės šviesos kibirkštys yra surinktos
Camel cigaretuose. šį skonį, moderniški moks- A
liški išdirbystės metodai konservuoja, ir jums 
jį atneša lengvu ir šviežiu.

Neatsisakykit sau

Roseland
Golden Star Kliubas nutarė 

perkelti savo buveinę į kitą 
vietą

Penktadienio vakare, gegu
žės 9 (Hieną, Strumilo svetai
nėje Golden iS'tar Kliubas laikė 
nepaprastą susirinkimą, kuria
me turėjo būti nubalsuota nau
ja vieta kliubo buveinei. Susi
rinkimas, didele didžiuma bal
sų, nubalsavo priimti komisi
jos siūlomą vietą, būtent adre
su 198 Kast 107 St. Kliubo bu
veinę manoma perkelti ton vie
ton su 1 diena birželio mėne
sio.

Kaip matyti, Golden Star 
Kliubas neužilgo įsigys puikes
nę vietą, nes per keletą metų 
rendavojo namą kliubvietei, 
esantį kaip ir kokiam užkam
py. O ir namas buvo apleistas.

Kliubietis.

Įspėjimas
Šiuo skaitome už pareigą par

nešti visiems Chicagos ir apic- 
linkės lietuviams, kad P. P. 
Zalink (Zalinkicvičius), kurks 
vaikščioja po privatiškus na
mus ir persistatinėja save L. 
T. K. Bažnyčios kunigu — kad- 
tas žmogus neturi nieko ben-

NAUJIENOS, Chicago, III.

tiro su Lietuvių Tautine Kata
likų Bažnyčia, kuri randasi 
prie 35-tos gatvės ir Union 
avenue.

L. T. K. B. Komitetas:
C. Esmontas
J. Prissimontas
A. Shackes
\Vm. Žukauskas
J. M. Bajorinas
A. Kurgan
J. Strazdjovskas
L. Labanauskas
J. Bogus

Marąuette Park
Dar vienas lietuvis biznierius

Iš Brighton Parko apielinkės 
persikėlė į Marąuette Parką lie
tuviams plačiai žinomas real- 
estatininkas, p. .Juozas Yush- 
kewitz. Jo ofisas yra kartu su 
p. Macke ofisu, adresu 2433 
VVest 69tli Street. Taip p. Yush- 
ke\vitz, kaip p. Marke yra pa- 
tyrusieji realestatininkai ir ga
li kuogeriausia patarnauti ne
kilnojamos sąviasties transakci
jose ir apdraudlos reikaluose.

Išbandyk
Buick ir Marąuette

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių 

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

Virginia 2400
1 blokas i vakarus nuo Kedzie Xve.
JONAS SLEGAITIS

Lietuvis pardavėjas

t

Nevyksta bazaras
Prie 09-tos ir Westem avė. 

jau savaitę laiko įrengta vadi
namas bazai .s aaba, tiksliau 
pasakyti, karnivalas.

Šitoje vieloje rengia bazarus 
kai kada ir parapijos. Reikia 
pas:, kyli, kad parapijonai, kaip 
biznieriai, toli geresnį biznį pa
daro, nei šis karnivalas, kurį 
surengė American Le.gion. Ir 
šis karnivalas vargiai duos pel
no, o jei duos, tai tur būt vi
sai mažai. Report.

Chicagos Lietuviams
Del tamstų pačių saugumo pir

kite sau RADfd tik iš lietuvių 
ELEKTROS ir Radio v inžinierių 
Krautuvės. Musų krautuvė yra ve
dama NE' dėl parazitiško pelno, 
bet dėl patarnavimo žmonėms. Tik 
įsivaizduokite sau — gražiausios 
RCA Radiolos — Radio ir Phono- 
graphas — ir dar pilnai įrengtos 
ir tik 130 doleriai. Mes esame už
pirko pasaulio garsiausių, Radio ir 
Radio su Gramafonais •—* visus 
parduodame net už pusdyki-

RCA RADIOLA — VICTOR, 
ATWATER KENT — PHILCO 
BRUNSWICK — HOWARD 
SPARTON — FADA — 

BREMER — TULLEY 
MAJESTIC ir kitokių Radio.
Dykai mechanikas per du metus. 
Tiubas mainom cielus metus. 
Pamatykite tuos Radios — per

sitikrinkite — Mokėkit net per 
cielus metus.

Tai yra teisingas ir sąžiningas 
pasiūlymas,
Krautuvė atdara kas vakaras ir 

nedėliomis.

3856 Archer Avenue 
prie Rockvvell St. ;

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

I o
• ; s

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

>1

S. P. Kazwell & Co

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. I>afayette 1083

2839 W. 63rd St
Tel. Republic 8899

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė

W. H. Kelps
, 2419 West 69th St.

Tel. Hemlock 8099 

Tel. Prospect 2102

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

J. N. Zewert & Co

įPerkam, parduodam ir mainomi 
inamus, farmas ir lotus. Greitas iiį 

teisingas patarnavimas pas
[ F. G. Lucas and Co. ,

Tel. Lafayette 5107

5339 S. Central Avė.
S. E. Cor. Archer and Central 

Tel. Prospect 8759



NAUJIENOS, Chicago, UI Trečiadienis, geg. 14, 1930

NAUJIENOS
The Lithuanšan Daily News 

Published Daily Except Sunday 
the Lithuanian News Pub. Co.,

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

by 
Ine.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams  ......... -..... *-----
Pusei metu ........ -..............
Trims menesiams ............
Dviem mėnesiam ...............
Vienam mėnesiui ..............

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paltu:

Editor P. GRIGAITIS

$8.00
$7.00
$8.00

8c

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

KETVIRTAS SKYRIUSLietuvos ūkininkai, kurie po ' 
savo šiaudų stogu išlaikė tau
tos kultūrą ir musų nepriklau
somybės idėją, nepriklausomoj 
Lietuvoj susilauks tokių sąly
gų, kuriose žemelė maitintoja 
duos jiems tiek, kiek ji gali 
duot.

Nors Lietuva žemdirbių kra
štas, tačiau visai negali apsieiti 
be pramonės išdirbinių. Padėt 
'plėtotis toms pramonėms ša
koms, kurios mums gyvai rei
kalingos ir kurioms yra tin
kamos Lietuvoj dirvos, 'bus de
dama nemaža Seimo pastangų.

Stambioji pramonė, keldama 
turtingųjų sluoigsnių gerovę, 
neša darbininkams, toms dar
bo skruzdėlėms darbo ir kūno 
skurdą. Steigiamasis Seimas 
nca>t įdėliodamas imsis darbo 
miestų zir dvarų darbininkų bū
viui gerinti. Lietuvoj darbo 
krašte darbininkas tupės pilnai 
naudotis savo* darbo vaisiais; 
jis turės būti ne pramonės ver
gas, bet jos dalininkas.

Nei žemės, nei pramonės ūkis 
negali apsieiti be tinkamų švie
timo įstaigų. Mokslas turi bū
ti prieinamas ne tik didžiūnų 
rūmams, bet ir kaimų bakū
žėms.

Pagaliau Steigiamasis Seimas 
is|tropia|i (dalbos, kad valdžios 
organai, eidami savo pareigas, 
nesivaduotų savo valia, bet 
griežtai laikytųsi nustatytų tei
sės normų...

Tokį tai darbą sudėjo ant 
silpnų musų pečių Tėvynė...”

vo davatkas Kaune į šv. Zitos draugiją; skleidė kleri
kalinę “apšvietą” per “Saulės” mokyklas; šinkavo pini
gais ir makaronais Centraliniam Komitete nukentėju
siai nuo karo Lietuvai šelpti (kartu su M. Yču, kuris* 
iš to pralobo); rinko pinigus elektrikos bizniui (“Galy
bės” bendrovei) steigti, ir nedavė iš to savo darbo jokių 

18c atskaitų. Ir jam vis sekėsi. Daugelis jį garbino, laikė 
visuomenės vadu, tautos didvyriu ir krikščioniškos do
ros stulpu... Dabar gi pasirodė, kad tai butą biauraus 
grašiagaudos, ištvirkėlio ir žmogžudžio!

$8.00
... 4.00
.. 2.00
.. 1.50
...... 75

8c
Chicagoj \per išnešiotojus:

Viena kopija .......... ..........
Savaitei ______________
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Dviems mėnesiams ................... 1.25
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. Apžvalga
SKYLA VOKIETIJOS NACIO

NALISTAI

PRALOTAS OLŠAUSKAS VĖL NUTEISTAS

Kai pernai metais kriminalis teismas nuteisė pra
lotą Konstantiną Olšauską už nužudymą savo meilužės, 
našlės Ustjanauskienės, tai daugelis jo šalininkų Lietu
voje ir Amerikoje sakė, kad jo kaltėj dar nesanti įrody
ta, nes byla dar eisianti į aukštesnį teismą. Dabar Lie
tuvos laikraščiai praneša, kad praloto Olšausko byla 
jau yra galutinai pabaigta. Ją išnagrinėjo Vyriausias 
Tribunolas ir, balandžio 26 d., paskelbė sprendimą.

Pral. Olšauskas yra antru kartu pripažintas kaltu, 
pirmesnis teismo sprendimas yra patvirtintas ir nuteis
tam jam bausmė dar padidinta!

Vyriausias Tribunolas rado, kad Olšauskas pa
smaugė savo meilužę ne iš susijaudinimo, kaip buvo 
nusprendęs Apygardos teismas, bet -—sąmoningai, iš 
anksto apgalvojęs savo piktadarybę.

šeši metai katorgos, kuriuos Apygardos teismas 
buvo paskyręs žmogžudžiui, tapo patvirtinti; bet šita 
bausme pral. Olšauskui skaitosi ne nuo arešto dienosr 
kaip Apygardos teismas buvo nutaręs, bet — nuo Vy
riausio Tribunolo nuosprendžio paskelbimo, t. y. nuo 
birželio 26 d., kas jo bausmę pailgina kokiais pusantrų 
metų laiko.

Be to, Vyriausias Tribunolas atėmė pralotai Olšau
skui visas pilietines teises, taip kad jisai dabar neturi 
teisės ir turto turėti savo vardu.

Pral. Olšauskas, pagaliaus, turi dar mokėti po 200 
litų kas mėnesį nužudytosios moters sunui Antanui, 
pradedant nuo 1928 m. rugsėjo mėn. 13 d., kada Ustja- 
nauskienė buvo nugalabinta, iki berniukas ateis į me
tus. Kadangi pasmerktasis daugiaus nebegali turėt tur
to, tai tenka manyti, kad reikiamą sumą paims iš jo 
turto valdžia, ir ji pati, arba jos paskirti globėjai, ru- 
pinsis, kad našlaitis Antanas gautų priteistą jam atly- 
ginimą.

Toks yra paskutinis teismo žodis Olšausko byloje.
Po Vyriausio Tribunolo sprendimo nuteistasis ne

begali daugiaus niekur apeliuoti. Pralotas Olšauskas 
šiandie yra Įstatymų atžvilgiu paprastas katoržninkas, 
atliekąs savo bausmę, kaip ir visi kiti nuteistieji žmog
žudžiai ir plėšikai. Iki šiol jisai naudojosi kalėjime vi
sokiomis privilegijomis: turėjo šviesų didelį kambarį 
su gerais rakandais, gaudavo specialiai jam pagamintą 
maistą, buvo išleidžiamas ilgiems pasivaikščiojimams 
j kalėjimo kiemą. Ir reikia pasakyt, kad net ir Vyriau
sias Tribunolas, atsižvelgdamas į jo “aukštą stoną”, 
pasielgė su juo daug švelniau, negu su kitais tos/ rųšSes 
piktadariais. Jeigu Tribunolas pripažino, kad Olšauskas 
sąmoningai ir išlanksto apsigalvojęs pasmaugė moterį, 
tai šeši metais katorgos yra permaža bausmė, sulig Lie
tuvos įstatymais, už tokį nusikaltimą.

Bet klerikalizmo įtaka Lietuvoje da yra galinga. 
Katalikų bažnyčios vyriausybė rėmė savo “brolį Kris
tuje” iki paskutinės valandos. Nežiūrint to, kad Apy
gardos teismas buvo Olšauską nuteisęs, jisai dar vis 
nebuvo išvilktas iš kunigo rūbų. Net kada Vyriausias 
Tribunolas darė savo nuosprendį, Olšauskas dar vis te
bebuvo kunigas ir pralotas — bažnyčios hierarchijos 
narys, tik vienu laipsniu žemesniu už vyskupą! Pačioje 
byloje buvo nurodyta, kad vieną kartą prieš keletą me
tų jau buvo svarstoma Olšausko kandidatūra į vysku
pus ir, sulig jo advokato Raulinaičio liudymu, nė vie
nas kunigas nebuvęs tuomet pareiškęs apie jį neigia
mos nuomonės.

Aiškus dalykas, kad Vyriausio Tribunolo nariams 
šiurpuliai turėjo eiti per nugaras, kada jiems teko apie 
šitokį stambų bažnyčios šulą tarti savo galutiną žodį.

Bažnyčios vyriausybės pastangomis išgelbėti Ol
šausko kailį pavyko atsiekti to, kad už sąmoningą 
žmogžudybę jisai gavo tik" šešis metus katorgos, kuo
met kiti piktadariai už tokius darbus būna paprastai 
nuteisiami visam amžiui. Bet už tai sunkiai susikom
promitavo pati bažnyčia, palikdama jį kunigo “stone” 
da ir po to, kai Apygardos teismasejau buvo radęs jį 
kaltu. Po Vyriausio Tribunolo sprendimo jam turėjo 
uždėti katoržninko pančius, o jisai dar vis tebebuvo 
dvasininkas!

Tai taip pasibaigė to garsaus klerikalų “veikėjo” 
karjera.

“Pagarsėjo” jisai jau 1905-6 m., išdavinėdamas ca
ro žandarams revoliucionierius. Paskui jisai organiza-

Norėdamas įgyti daugiaus 
įtakos politikoje, Vokietijos 
nacionalistų vadas, Dr. Hugen- 
berg, nutarė remti dabartinę 
valdžią, kurios priešakyje sto
vi katalikų Centro pirmininkas, 
Dr. Bruening. Bet Brueningo 
kabinetas stoja už Youngo pla
no vykinimą, prieš kurį nacio
nalistai kartu su komunistais 
vedė griežtą kovą. Todėl dau
guma nacionalistų atstovų rei
chstage pakėlė maištą prieš 
Hugenbergą.

31 nacionalistų atstovas at
laikė atskirą susirinkimą ir ta
rėsi, kaip tinkamiausiu budu 
pasipriešinti Hugenbergo poli
tikai. Nacionalistų spaudoje 
jau rašoma, kad tie atstovai 
su grafu Westarpu priešakyje 
pasitrauks iš ofičialės naciona
listų frakcijos ir susiorgani
zuos skyrium.

čiau. kad tai buvo mano drau
gas. Jis man pasakė, kad nie
kados neišeičiau negavęs leidi
mo. Ir po tos dienos aš, taip 
sakant, buvau šventas.”

Vadinas, norint šventąjį pa
daryti, reikia tik užpulti kokį 
vėplą patamsy, prigąsdinti, ir 
tas jau bus šventas. Tai taip 
daromi marionų šventieji.

VIDARAMŽIŲ ATRUGOS

Kaip kunigas Vaitukaitis vy
čius vylioja į kunigus.

SUIRUTĖ IR PAS DEMOKRA
TUS

Vokietijos demokratuose pra
sidėjo ne mažesnė suirutė, kaip 
pas nacionalistus. Mat, demo
kratų vadovybė pritaria nau-, 
jajai valdžiai, kurią visa pa
žangesnioji Vokietijos spauda 
laiko atžagareiviškiaUsia val
džia. kokią kada nors po di
džiojo karo Vokietija turėjo.

Demokratų partijos organi
zacija Berlyne reikalauja, kad 
partija pasitrauktų iš Bruenin- 
go valdžios ir pereitų opozici
jom Leipzige ir kituose Vokie
tijos centruose taip pat girdėt 
demokratų organizacijų pro
testai prieš valdžios rėmimą.

Kuomet demokratų frakcija 
reichstage (visos Vokietijos 
parlamente) yra nutarusi bal
suoti už valdžią, tai demokratų 
frakcija Prūsų landtage (sei
me) priėmė' rezoliuciją, kurio
je valdžia yra smerkiama.

Nesenai skaitėme kaip Vyčių 
“dvasios vadas”, kun. Pr. Vai
tukaitis mergaites į vienuoly
nus vyliojo.

štai “Vyties” 7 nr. kaip jis 
vaikinus mobilizuoja:

Gale kunigo yra tai gale pa
ties Dievo. Jam yra duota to
ji gale, kurią ir angelai neturi. 
Kunigas prie altoriaus tarda
mas konsekracijos žodžius pa
šaukia visagalingąjį Dievą iš 
dangaus — tą Dievą, Kuris su
tvėrė dangų, žemę ir visus re
gimus bei neregimus daiktus. 
Teikdamas atgailos sakramen
tą, kunigas, vardan Kristaus, 
išriša žmogų iš nuodėmių ir su
vienija sielą su Viešpačiu Die
vu. Tai yra didelė gale Dievo 
tvariniui suteikta! Kokios bu
tų musų bažnyčios ir kaip bu
tų buvę apleisti žmonės, jeigu 
nebūtų kunigų!

..čia taipgi nereikia manyti, 
kad reikėtų būti angelu ar 
šventuoju siekiant kunigystės. 
Esame žmones ir Dievas žinojo 
tai, kad Jis įstatė kunigystę...

Kaip tik nesenai “Naujieno
se” tilpo ištraukos iš viduram
žių vyskupo laiško, kaip begė
diškai jis kunigų kastą giria. 
Kun. Vaitukaičio mobilizacinis 
atsišaukimas tuo pačiu raugu 
atsiduoda. Visiškai panašiai 
apie save mano ir skelbiasi ki
niečių bonzos, indų bramanai, 
bet dar panašiau Afrikos lau- 
kinių giminių kunigai “papa- 
loi” ir mamaloi”. N.

MIRĖ ŽYMUS KATALIKAS 
IR SOCIALISTAS

Lietuvos Steigiamo 
jo Seimo pamatinių 

darbų programa

ne mu- 
tame yra kaltė... 
turėdami prieš akis 
brolius, kurie dar 
sunkų svetimųjų

puok ės priespaudos tiesia į mus 
savo rsinką. Jos šią iškilmin
gą valandą, siųsdamos savo de
legatus, pro ašaras džiaugiasi 
su mumis. Musų privalo būti 
didžiausias rūpesnis, kad ta jų 
viltis įsigyventų kuo veikiau
sia. — Deja, nėra čia ir Mažo
sios Lietuvos atstovų; 
su ir ne jų

Visuomet 
tuos siavo 
teibekenčia
jungą, pradėsim darbą 'tuos Lie
tuvos kraštuose, kuriuos esam 
visiški šeimininkai. Darbas bus 
didelis, nelengvas, jis turės 
apimti visas valstybinio gyve
nimo šakas.

Pilietinių teisių ir pareigų 
pamatus padės musų Valstybės 
konstitucija. Ji turės būti per
dėm demokratinga, kaip ir vi
sas musų kraštas, jaune šeimi
ninkaus pati tauta per renka
muosius atstovus. Lietuva tu
rės būti savo Valstybės forma 
demokratinė respublika.

Istorijos bėgy padarytos nuo
skaudos turės Ibuti atitaisytos, 
žetnės reforma Lietuvoj neati
dėliotinas klausimas. Greta di
delių dvarų skursta bežemių ir 
mažažemių minios. Lietuvos de
mokratinėj respublikoj neturės 
būti sūnų ir posūnių. Lietuva 
niekam nebus pamotė. Norin
tieji dirbt žemės, bežemiai ir 
mažažemiai, pirmoj eilėj kariš
kiai, galės likt savarankiais ūki
ninkais.

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

Telegrama' iš Glasgowo, Ško
tijos, praneša apie John Wheat- 
ley mirtį.

Pirmam MacDonaldo kabine
te Wheatley buvo sveikatos 
ministeris. Jisai buvo senas 
Nepriklausomosios Darbo Par
tijos narys ir vienas kraštuti- 
niausių kairiųjų Britanijos so
cialistų judėjime, — nežiūrint 
to, kad jisai buvo karštai ti
kintis žmogus ir priklausė ka
talikų bažnyčiai.

Paskutiniam nepriklausomie- 
čių suvažiavime Birminghame 
Wheatley balsavo už rezoliuci
ją. kurioje reikalaujama, kad 
valdžia vykintų radikališkesnę 
politiką.

Pastabos
Kaip Marijonų kolegija 

šventuosius daro

Koks tai Jonas A, Kamandu- 
lis, pasirašęs Lietuviu (? Mari
jonų!) Kolegijos Studentas, 
“Draugo” geg. 5 d. numery ra
šo kaip jis pastojęs į tą kole
giją ir sykį išėjęs pasivaikščio
ti ,ir ką tdliau patyręs kai ati
grįžęs į tą kolegiją:

“Priėjęs prie namo, aš patė- 
myja'u, kad koks tai juodas 
daiktas judėjo ir ėjo artyn į 
mane. Nusigandęs aš norėjau 
bėgti, bet jau buvo per vėlu: 
jis mane pagavo ir aš pama-

Steigiamąjį Seimą atidarius, 
atidarymo pirmininkei p-lci G. 
Petkevičaitei pasiūlius, tame pa
čiame posėdy (buvo renkamas 
nuolatinis Steig. Seimo pirmi
ninkas. Paignl frakcijų iš ank
sto susitarimo, pirmininku bu
vo išrinktas atstovas Stulgin
skis, iš krikščionių dhmokratų 
frakcijos.

Steig. Seimo pi/mininko į- 
žanginė prakalba buvo dekla.ra- 
tyvė, lapimanti bendrais bruo
žais visas pamatines tieslinijas, 
kuriomis St. Seimas turėjo vyk
dyti savo pašaukimą. Ji buvo 
žinoma visoms f raikei joms, štai 
keletas ištraukų:

“Rinkimuose dalyvavo dau
giau kai 90% piliečių, tai yra 
toks didelis nuošimtis, koks re
tai teatsitinka pasauly, paaiš
kėjo partijų ir srovių diferen
ciacija. Vaidinasi žmonėse esa
ma išsivysčiusios politinės są
monės. Rinkimų rezultatai ro
do, kad lietuviai gavo 91,9% 
balsų, žydai 5,3%, lenkai 2,6%, 
vokiečiai 0,9%. Aiškiausia itiai 
rodo, kad Lietuva ne tautų 
mišinys, bet susikonsolidavusi 
vienos lietuvių tautos šalis. Yra 
čia ir mažumų,,.’het tiek kiek 
kiekvienoj, liet kurios tautos 
gyvenamo j šaly. Tačiau ir Lie
tuvos /mažumoms turi Ibuti pa
tikrintos tautines teisės.

Deja, kažkurios Lietuvos da- 
lysj ir net musų sostinė Vilnius 
negalėjo dalyvauti rinkimuose. 
Jos iš po priešo žiaurios oku

(Tąsa)
Robertas Neikė bandė pašok

ti priešais. Bet jam nesisekė. 
Užsigrudo ant stalo ir apvertė 
stikliuką Treilibo panelei ant 
suknios. Užtat jis gavo bi'aurą. 
koliojimosi žodį. Tuomet jis 
nugriuvo ant tapčiono, dainavo 
sykiu su škerbeliu ir Bambitu 
ir juokdamasis žiurėjo į ponią 
Sluoką. Vis augantis svaigulis 
buvo nustelbęs net pirmykštį 
aštrųjį troškimą. Liko tik 
kvaišas, nešvarus noras. Ruko 
pilnos akys lyg dėlės įsisiurbė 
į šokėjos liemenį. Tas darėsi 
vis begėdiškesniu ir palaides- 
niu.

Nelauktu cinišku judesiu po
nia Sluoka užbaigė šokį. Nu
krito skersai Roberto Nelkės 
kojų ant tapčiono. Vyrai klykė. 
Moterys plojo. Robertas Neikė 
tuoj aus bandė apglėbti pailsu
sią, suprakaitavusią, užkaitusią 
šokėją, bet nebesuspėjo. Baleri
na staiga pasileido nuo Treili
bo, atitraukė suraigytąsias ran
kas ir jį patį šiurkščiai nustū
mė tolin. Po to apkabino ponią 
Sluoką ir prisišliejo ankščiau 
nei pirma vyriškiui, švelniai 
lyg katė ponia Sluoka prisiglau- 
djė jai. Pavargusiose akyse 
žibtelėjo liepsningos kibirkštė-

Tombergų nedidysai svečių 
kambarys sale virtuvės buvo į- 
rengtas lyg koks atsargos san
dėlis. Stilingi baldai sustumti 
palei sienas ir kampan už lan
go. įnešti du paprasti stalai, 
ant jų sukrauta valgomieji ir 
geriamieji indai, sidabruoti ki
birai su pusiau ištuštintomis 
škmpano bonkomis, netikėtai 
raudonuoju vynu apipiltos ser
vetės. koks bereikalingas bu
kietas krikštolinėje vazoje, ko
ki užlaužta šakutė... Robertas 
Neikė dideliais ūsais ir plaukų 
kuokštą virš dešiniosios akies 
išdidžiai žiurėjo nuo sienos iš 
rėmų į visus tuos) griozdus.

Uldis Dzintarnieks šįvakar 
savanoriai buvo apsiėmęs tokią 
lyg ir tarpininko rolę tani vir
tuvės ir valgomojo. Bevardę 
rolę, su kuria jis visą laiką ne
galėjo susitaikinti. Atsileido 
žemojon kėdėn prie lango. Už
miršęs atiduoti tarnui, jis visą 
laiką automatiškai sukiojo 
pirštuose du nauju kamščia
traukiu ir, nosį pakabinęs, žiu
rėjo i Amaliją. Toji, pravėru
si duris į koridorių, galvą spra
goj! įkišusi, klausėsi. Valgo
mojo durys, tikriausiai, atvi
ros. Net iki čia atėjo neaiš
kus burzgesys. Kalbų, juokų 
užimąs, indų bildesis, kėdžių 
barškesys, f aitepi jonų taukšte
lėjimas kur tai toliau.

Dzintarnieks nuvargęs numo
jo ranka.

“Ką tu ten klausaisi... Nusi
bodo jau. Eikš geriau prisėsk. 
Visvien be šviesos neteks atsi
gulti”.

Bet Amalija, sutrugdyta, 
piktai patraukė pečiais. Galvą 
iš spfago netraukė. ,Kaip tik 
ūžesys nutilo—tik fortepijonas 
kur tai toliau tęsė sau saldžiai- 
liudnos gaidos taukštelėjimą. 
Pastorius Treilibs vėl sakė pra
kalbą. Savo trečiąją — kiek 
tai buvo suprantama, pačią 
paskutiniąją šįvakar.

Jo balse, jau nebesijautė to 
iškilmingai-rimto virpėjimo, ką 
pirma salėje—žvakėmis ant im
provizuoto altoriaus 
svečiams pusra'uratu
aplinkui ir besiklausant suimto
mis rankomis, virėjams, tarnai
tėms ir tarnams už atvirų durų’ 
besispaudžiant.1 Tarnybos par
eiga buvo atlikta. Dabar jis 
kalbėjo kaip šeimynos draugas, 
kaipo svetys tarp šešių dešim
čių kitų. Reziumavo šįvakar 
kalbėtąjį —su jumoru, drastiš
kai galop net kiek pikantiškai. 
Kelios ponios net kostelėjo. Vie
nas kitas ponas ką tai sušuko 
ir nusikvatojo, šampanas po 
šliubo, vynas, baltoji, likeriai 
prie valgio—kas gi tam galėjo 
asketiškai atsilaikyti?

Jaunoji pora... Tėvai... Gimi
nės ir draugai... valio, tegyvuo
ja!.. Dainų ir juoko ūžianti 
banga... kėdžių barškėjimas, 
bildesys. Valio! Ura! Sulig 
seno širdingo latvių papročio 
sodino kedėse ir kėlė augštyn... 
Paprastumas ir tautiniai pa
pročiai Tombergų namuose vi
suomet buvo gerbiami.

(Bus daugiau)

degant, 
stovint

tau norė
tai ką tu

tikro žiu- 
galvą

apkabino sve- 
Susisėdo ant 
ir suglaudė 
stalo balerina

Škerbelis vėl 
timąjį jaunuolį, 
vienos kėdės 
skruostus. Gale
nusilenkė prie Bambito ir klau
sė, ar jis neturįs kokaino. Tas 
purtė galvą ir ciniškai pasiūlė 
ką nors kitą. Antroji šokėja ir 
Treilibs kvatojo nusisekusiam 
juokui. Robertas Neikė pritarė, 
nors nebuvo nieko girdėjęs ir 
jau nebepajėgė suprasti.

Oficiantas pasibeldė ir įėjo. 
Ar čia kuris nors nesąs ponas 
Neikė? Jį prašą akimirksniui. 
Robertas Neikė vargais nega
lais atsistojo ir Išėjo į bufeto 
kambarį.

Pono Tombergo jau ten ne
bebuvo. Bufetininkė, nusiritusi 
nuo savo aukštosios kėdės, ana
me gale prie kasos skaičiavo 
pinigus. Duryse, apsirengusios, 
tinkleliais ant veidų, stovėjo 
Snikerio ponios su nepažįstamu 
vyriškiu, Jis pats, irgi jau kai
liniuotas, papirosu dantyse, ėjo 
Robertą Neikę pasitikti. Juo
kėsi, žiūrėdamas į jo svyruo
jančią eiseną.

“Na, brolau, pilnas?”
“Kaip Šančius...”
Robertas Neikė tegalėjo pa- 

švebeldžiuoti. Snikeris šeimy
niškai sudavė jam plaštakų nu
garom Paskui kiek surimtėjo...

“Aš tau norėjau pranešti... 
Du syk skambinau telefonu, 
bet tavęs, juk nesuvaikysi... Jis 
jau paleistas.”

Robertas Neikė girdėjo tik 
dali imi. Suprasti nieko nebesu- 

prato, Pats Snikeris jam atro
do siūbuojančiu mėlyname de
besyje.

“Paleistas... Kas paleistas?”
“Tas — tavo antri įlinkas. 

Nieko t negalėjome padaryti. 
Tiesioginių įrodymų neturėjo
me. Pora valstybiškų piliečių 
garantavo. Jie jį jau ten paži
nę. Šiandien po piet jį paleido. 
Tau dar gali kilti nemalonu
mai. Tu tiek apie jį prirašei. 
Tau reikės įrodyti, kur tu tas 
žinias gavai... Tą aš 
jau pranešti... Na, 
dar taip žiuri?”

Robertas Neikė iš
rojo, kaip trumparegis, 
nulenkęs, kaklą, pečiuosna įsi
traukęs. Kai kas pradėjo kru
tėti jo ūkanotose smegenyse.

“Kas... paleistas...?”
Snikeris kvatodama^ sukrėtė 

jo petį.
“Na, tu, peckeliau! Nusilesęs 

iki sąmonės nustojimo. Rober
tas Neikė. Dabar busite, du.”

Bufetininkė, galvą nuo stal
čiaus pakėlusi, šypsodamasi 
žiurėjo, kaip keistai persimai
nė šis girtas ponas. Palinku
sios kojos atsitiesė: galva pasi
kėlė, akys pasidarė didelės ir 
aiškios, lyg žmogaus, kuris 
staiga' pamatęs bedugnę čia pat 
po kojų.

Lyg nuo umaus, kieto smū
gio Robertas Neikė atsipeikė
jo. Galva tuščia ir aiški’ — tik 
viena .skambi, kieta ir nelanks
toma mintis ten durėsi lyg vi
nis. Netikimasai atsitiko. Nu
mirėlis, kurį jis tikėjosi taip 
tvirtai palaidojęs, prisikėlė. Da
bar jį patį guldys grabam..

Kabinete vėl alasavo. Kas 
Robertui Neikei su jais — su 
ponia Sluoka, su visais ten... 
Kietais žingsniais. lyg nakti
balda, į vieną tašką žiūrėda
mas, jis ėjo į garderobą. Kie
toji vinis durėsi į smegenis:

Paleistas... Robertas Neikė... 
Dabar tai busite du...

i SIUSKIT PER ■
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
Te prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Matfna-Screen

“Loose Ankles”
dalyvaujant 

DOUGLAS FAIRBAN'KS, JK 
LORETTA YOUNG, LOL'ISE 

FAZENDA
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Padėjo ligoninėn, susi
laukė trubeliiį

Samuel Friedman traukia 
teisman Chicagos sanitariumą. 
Ieško $50 atlyginimo. Fried
man kaltina sanitariumą tuo, 
kad ji čia, prieš jo norų, iš
laikė 22 dienas. Sanitariumo 
advokatai sako, kad sanitarių- 
mas nekaltas, ba Samueli Fried- 
maną padėjęs sanitariumo jo 
brolis. Bet teisėjas David nu
rodė, 'kad jokia ligoninė netu
rinti teises prievarta laikyti pas 
save ypatų prieš jo norą be 
teismo įsakymo.

gatvės ir Indianapolis avenue. 
Iš stoties prižiūrėtojo, Mike 

Bortka, jis atėmė $22. Bet iš 
a»t pasakojimo Bor-tkos policija 
pažino Balesą ir areštavo jį.

Nebusią šuniukų 
lenktynių

Valstybes gynėjas neseniai 
įspėjo, kad jis neįeisiąs šuniu
kų lenktynių promoteriams to
kias lenktynes rengti. Tuomet 
promotoriai — Chicago Grey- 
hound Club — kreipėsi į teis
mą prašydami indžionkšeno 
prieš valstybės gynėją — kad 
teismas įsakytų valstybes gynė
jui nekliudyti šuniukų lenkty

nėms. Indžionkšeno promote- 
iriai negavo. Taigi atrodo, kad 
Chicagoje šuniukų lenktynių 
šiemet nebus. Bet byla, tenka 
manyti, tarp valstybės gynėjo 
ir šuniukų sporto promotorių,

dar neužbaigta. Ji, manoma, 
atsidurs aukštesniam teisme.

DR. J. RIMDZUS 
Chiropractor 

4650 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7878

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Akių Gydytojai 
^w*****«w**ww^rw^w^^**w****ww******w****w<w*********—***•

DR. VAITUSH, OPT.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunsvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

------
Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir
Erskine

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

Nušovė automobilistą
Prie Mihvaukee ir Byron gat

vių policija nušovė vyrą, ku
rks važiavo automobiliu, regis
truotu vogtais laisniais (stolen 
platės). Policininkai iš karto 
mėgino sulaikyti važiavusį vy
rą, bet šis nesustojo. Jis dar 
stengėsi pasprukti nuo polici
jos. Policininkai atidarė ugnį. 
Pasėkoje nepažįstamasis atsi

dūrė gralboriaus koplyčioje.

Mirė pašautas 
detektyvas

Mtrė .f<>«eph I€. ■Alrtmeiei-, val
stybės gynėjo ofiso detektyvas, 
■pašautas flale 3258 North Clark 
street.

Minėtame Bale gyveno tūlas 
Ilayes, kuris pedliavojo alų ir 
degtinę. Du vyrai atlankė Ha
lą. Valstybės gynėjo policinin
kai mėgino areštuoti vyrus, bet 
šie suspėjo nušauti Haycsą ir 
pašilu t i Altmeieri, pirm negu 
policininkai juos pačius inu 
šovė.

RADIO KRAUTUVĖ
Lietuvių Radio Programai

iš W. C. F. L. Radio Stoties 
970 kilocycles,

Nedėlioj nuo 1 iki 2 v. po pietų

DIDELIS RADIO IŠPARDAVI
MAS IR PASIRINKIMAS.
— Dabar Specialiai — 
KAINOS SUMAŽINTOS.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 S. Halsted St.
TEL. BOULEVARD 4705

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijola, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.
Mrs. E. Drillings

(Burba)
4174 Archer Avė.
\Phone Lafayette 2238

Valandas nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare,\utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

(i gengsteriai apiplėšė
30 žmonių

Ties VVestmont, John Bail
gei ts road house užvakar įpuolė 
6 banditai ir sušukę bartende
rini “rankas auigštyn” nušovė 
jį vietoj, neva už nepaspėjinią 
pakelti rankas. Kitus 30 žmo
nių apiplėšė.

Su ginklais juoko nėra

James Doody, 58 metų, gy
venąs 8037 So. Carpenter st., 
buvo bažnyčioje. Jisai, lipda
mas laiptais, pagriuvo. Jo re
volveris trenkė į akmenis ir 
išsišovė. Doody sužeistas. Jis 
j ra išėjęs jau iš tarnybos po
licininkas.

Pypkė kaip revolveris
'Bobert Balęs, gyv. 10810 

Avenue G„ laikydamas didoką 
pypkę kišenėje ir grūmodamas 
ją, kaip revolveriu, padarė 
holdapą gazolino stoty prie 106

X
JONAS YUSZKIEWICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 12 diena. 8:37 valan
da po pietų, 1930 m., sulaukęs 
apie 45 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Kėdainių apskr., Kra
kių parap.. Jurgaičių kaime. 
Amerikoj išgyveno 21 m. Pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Julijona, po tėvais Miniat, sū
nų Joną 15 m., dukterį Valeri
ja 11 m., švogerį Dauniza ir 
švogerka Ona Miniatus, anūkų 
Vladislovą Montvilla ir gimines 
Amerikoj . Lietuvoj dvi sese
ris ir 3 brolius. Kūnas pašar
votas randasi 2500 W. 46th PI,

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, gegužes 16 diena, 9:80 vai. 
iš ryto iš namų į Penkių Bro
lių Kankintinių parapijos baž
nyčia. 43rd ir Richmond St., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siela, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jono Yuszkiewic'z 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Moteris, Sūnūs, Duktė, 
švogeris, švogerka. Anūkas 
ir Giminės.

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

Buy gloves wlth wbat 
it savęs

NCra reikalo moKčti 50c ar 
daugiau, kad gauti gerų dantų 
koielę. Literine ToOth rasto, 
didelis tūbas parsiduoda už 
lifte. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupinti 
S3. už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar kų kitą. 
Landant l’harniaeal Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c
— pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėją. arba 
prisiųskite 50c už pilno 
didumo bankų.—Plnoud, 
Dept. M.. K. 21 St., 
New York. (Sempelio 
bonkutė dykai).

J UOZAPAS A NTANAITIS

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Graboriai
Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuotojas
DYKAI KOPLYČIA

Persamdome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phono Boulevard 7589
O

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Vlrgiula 0036 
Bes. Tel. Van Bures 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 31 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedėliotu nuo 10 iki 12 die- 

■ų. Namų ofisas North Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 9:80 vakaro

A. K. Rutkauskas, M.D.

Phone
Hemlock 9252

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimais 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių. •

ŽMOGAUS
AKIS

4442 South We8tern Avenue 
Tel. Lafayette 4146

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

Undertakmg Co. 
p. B. Hadley Lic.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

----o------

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street .

Canal 3161

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdir- 
bystes.

OFISAS:
668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

ZIGMONTAS KUINIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 dienų, 1930 m., sulau
kęs 19 metu amžiaus, gimęs 
Chicagoje, III. Paliko didelia
me nuliudime motinų Antani
na po tėvais Norbutaitę, tėvų 
Antanų, dvi seseris, 4 brolius 
ir gimines.

Gegužės 15 d„ 8:30 ryto bus 
laikomos Šv. Mišios Šv. Kry
žiaus bažnyčioj 46th ir Wood 
St. ir tų pačių dienų 11 vai. 
ryto kūnas bus perkeltas iš Šv. 
Kazimiero kapinių koplyčios į 
nuosava lota ant Šv. Kazimie
ro kapiniu.

Visi A. A. Zigmanto Kuinius 
giminūs, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Tėvas, Seserys, 
Broliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

BENEDIKTAS MUSTEIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 12 dienų, 11 valandų 
naktį, 1930 m., sulaukęs 60

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel Victory 1115

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta api<x jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyka egzamina
vimų, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
--------H)---------

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akris 
Vritiiikau Akinius

4650 South Ashland Avenue
Phone Boulevard 7878

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 
ir nuo 6 iki 8 vakare. 

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

Mirė gegužės 13 dienų, 1930 
m., 4 vai. ryte, 54 metų am
žiaus. Kilo iš Panevėžio ap
skričio, Krekenavos parapijos, 
Petriškių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 85 metus. Paliko dide
liame nuliudime moterį Vincen
tų, 1 sūnų Stanislova ir gimi
nes, o Lietuvoj -2 seseris — 
Barbora ir Petronėlę ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas 2324 
So. Leavitt St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
ge,gūžės 15 dienų. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas i Aušros 
Vartų parapijos bažnyčių, ku
rinį ivvks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. <

Nubudę:
Moteris, Sūnūs ir 
(J iminės.

Diidotuyėse patarnauja gra- 
borius Lachavičius, Telefonas 
Roosevelt 2515.

metu amžiaus, gimęs Kėdainių 
apskr., Pašušvio parapijoj. Le- 
vikainių kaime. Amerikoj išgy
veno 80 metų. Paliko didelia
me nuliudime moterį Bronisla- 
vą, po tėvais Ziškaitę, 3 sū
nus — Andriejų, Povilą ir Jur
gį, 2 dukteris — Oną ir Emi
liją, brolį Antanų, seserį Oną 
Aleliunienę ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Vincenta. Kūnas 
pašarvotas randasi 8430 So. 
Kcrfood Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužės 15 dieną, 8:30 vai. 
ryte iš namų į šv. Kilian’s pa
rapijos bažnyčią. 87th St. ir S. 
Aberdeen St., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Benedikto Mustei- 
kos giminės, draugai ir‘pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimu ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motėrįs, Simai, Dukterys, 
Brolis, Sesuo ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. tel. Yards 1741

Įvairus Gydy tojai___ _
"GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rcctal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSi 
Nuo 2 iki 4:89 ir nuo 7 iki 10 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet 
Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo G iki 8 vai. kiekviena 

vakarų, išskyrus ketverge.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS*

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927------- o—<—

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

_—o-----
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
30 East 111-th Street

Phone Pullman 0856
Gasas, X-Spinduliai ir t. t.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak.
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI q

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir 1‘ėtnyčios v.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Ropublic 7868

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicerų 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Dr. Samuel Kruchovskv persimainęs i
DR. S. KRUSE

DENTISTAS
1313 S. Halsted St. 8 S. Michigan Avė.
Dienom ut., ketv., sub. ban., scr., pėtn.

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugelį pacientu. Atsilanky- 
kit į mano ofisą dėl nemokamos ogza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo.

J. P. VVAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phono Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Įvairąs Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mihvaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

Tel. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir SubatomU

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki G

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 Wešt 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9

Res.: 2506 West 69th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos; nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS\ 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS -

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

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

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

Valandos: nuo 10 —12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Cinai 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 1

Nedelioj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W, Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9890 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

.Tel. Prospect 8525

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avense

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12,
Rez. Telephone Plaza 3202

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. Dearborn Street 
Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų 

Vakarais: 2221 W. 22 Street 
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6; 
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2552

Rezidencijos Tel. Midway 5512
Ralph C. Cup!er,M.D.

CHIRURGAS
OAKLE.Y IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rcs. 6515 So. Kocl\woll St.
Tel. Republic 9728 <
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

že-
su- 
litų

Akių Daktaras ke 
liasi naujon vieton

Pareiškimas

lietuvis

“Vilnies” piršlybos 
duoda vaisių

Čia ant Madison street tenka 
matyt visokių dalykų, bet vienas 
ypač į akį puola. Ant Madison 

coal 
kelios 
baltų, 
juodi

Dr. Geo.
akių gydytojas, kuris iki sie
liai turėjo savo ofisą po nume
riu 3265 So. Halsted St., nuo 
pirmos dienos gegužio (May) 

*_ | išsikėlė naujon vieton.
Ligoniams priimdinėti ofisą 

atidarė po numeriu 756 W. 
35th St., kampas Halsted St. 
Naujoj vietoj ofisas įrengtas su 
Genothmaltic Refraatiiiig Room 
Equipment, pagelba kurių 
gydymas atliekamas pagal 
jausius mokslo išradimus.

Naujos vietos telefonas 
Yards

ir -Green st. yra didelė 
store beūse, kur dirba 
dešimts jaunų merginų 
o vyrai daugiausia 
“broliai”. Juodieji ir baltosios
jau net viešai pradeda rodyti 
vieni kitais didelį pasidabojimą.

Eidamos pietų baltosios sesu
tės išdidžiai pasiima po pažasčių 
po nigerhiką ir demonstruoja 
gatve lyg monkėmis vedinos. 
Juodukai patenkinti turėdami 
baltas širdukes (sweethearts), 
baltukės taip jau nuduoda pa
tenkintos.

Čia dirba neturtingiausių ir 
nesusipratusių tėvų mergaitės; 
jų tėvai ne tik neįgali bet ir ne
moka kiek tiek išauklėti, tai 
paleidžia į svietą neparuoštas. 
Tik nesenai teko skaityti kad ir 
tokiame Detroite lietuvaitės jau 
pagimdę du nigeriuku, o pačioj 
“Vilny” Detroito subolševikin- 
tos lietuvaitės didžiuojasi pa
žintimis su juodukais ir reika
lauja juos įsileisti ne tik į lietu
viškus šokius, bet ir į lietuviškas 
draugi jas!—

Tai pasekmes darbo “Vilnies” 
ir jos komisarų, kurie agituoja 
lietuvius ir lietuvaites mylėt 
juodukus. Čia kreipiuos į lietu
vius tėivus. Ar jus norite matyt 
savo dukteris varomas mylėtis 
su nigeriais? Tegul, ir juodukai 
žmonės ir žmogaus teises ly
gias privalo turėti, bet ar mes 
už tai turime lietuvaites 
aukauti?

Lietuviai tėvai nrivalo labiau 
susirūpinti tokia “Vilnies” štabo 
politika. —Baltas Lietuvis.

po 15 litų nuo hektaro. Kadhn- 
gi Juodaičių parapijos ukinin? 
kai valdą 30,000 hektarų 
mes, tai visa parapija turi 
mokėti nemažiau 450,000 
bažnyčios statymui.

Ūkininkai į kilpas papuolę 
sekamu bildu: klebonas pradė
jęs kalbinti ūkininkus, kad rei
kią naujos bažnyčios, o bažny
čią galima esą greilti laiku pa
statyti, tik esą reikalinga uki- 
ninlkų parašų Lietuvos Ūkio 
Bankui. Lietuvos Ūkio Bankas 
sutinkąs finansuoti bažnyčios 
pastatymo reikalą. Girdi, jums 
gal atsieis tam reikalui sumo
kėti po porą arba trejetą li tų, |J 
na, ir bažnyčia į trumpą laiką 
busianti nauja. Ūkininkai, nie
ko blogo nemanydami, davė sa
vo parašus Lietuvos Ūkio Ban
ko patiektam dokumentui, pa
tys neturėdami jokio suprati
mo apie dedamo parašo reikš
mę. Kaikurie ūkininkai buvę 
pradėję tam priešintis, bet ku
nigas greit nuraminęs, gąsdin
damas, kad visiems tokiems ūki
ninkams, kurie neduos savo pa
rašą, bus prastai: negaus šliu- 
bų, krikštų, nelaidos mirus i 
kapines. Na, ūkininkai^ bijo- Pirmadienio pavakary mirė 
darni ne vien kunigo keršto, Gharles Zaremba, 25 metų, gy- 
bet ir tamsesnių ūkininkų ne- ven?s a(!resu 2802 So. Emcrald 
apykantos — priversti buvo avenuę.
duoti savo parašus Lietuvos 'Praėjusį šeštadienį jį ištiko 
Ūkio Banko patiektam doku- nelaimė. Kulka peivėrė jį. Duo- 
mentuį tai skubiai žinoti policijai. Za

remba buvo nugabentas į pa
vieto ligoninę. Bet daktarų pa
stangos jo gyvasties neišgelbės 
jo.

Jaunas vyras buvo vedęs ir 
jau turėjo 4 kūdikius. Paliko 
nuliiu|usi moteris 
o taipgi velionies 
ti giminės.

Nelaimė ištiko 
motinos namuose, 
Lime street.

Charles Zaremba buvo darb
štus žmogus. Turėjo gerą dar
bą ir jį laikė.

Velionies kūnas yra pašar
votas Radžiaus koplyčioje, ad
resu 3238 So. Halsted street.

Report.

1829.
rytais nuo 10 
nuo 1 iki 3 ir 
karais.

Rezidencija:
St. Valandos 

vakare.val.

Mano Spaktpva
Rašo Nemunas

Kultūriškas” cenzorius.

buvo užsdsakęs stw- 
Cemaško, Duonelai- 
No. 4, bt. 3, Kau-

Prieš porą dienų teko ma
tyti knygyne “Lietuva” Kauno 
cenzoriaus grąžintą knygą iš 
Lietuvos. Ant grąžinamo siun
tinio pažymėta: “Retour non 
admit”, lietuviškai irgi pasaky
ta: “Neleistina, atgal”. Išrišus 
knygas, pasirodė kad “kultū
riškas” cenzorius net ant kny
gos pirmame puslapyje, uždė
ję® sekamą užrašą: “Durniai, 
bedievių Lietuvoje nėra.” Apa
čioje puslapio dar kartą para
šyta: “Lietuvoje 'bedievių nė
ra — durniai”! ,Well, šitas pa
skutinis sakinys atrodytų, kad 
ponas cenzorius lyg ir nety
čia pasakė, kad! Lietuvoje be
dievių nėra — yra durniai. Pa
skutinis posakis atitiktų kaip 
tik pačiam “kultūriškam” Kau
no cenzoriui ir jo vienmin- 
čiams.

Knygas 
dentas S. 
čio gatvė
nas. Knygų siųsta viso 5 egz. 
Viena jų anti-reliiginio turinio, 
kitos iš sveikatos srities. Kny
ga, kurioje “kultūriškas” cen
zorius padėjo savo reikšmin
gas pastabas, yra “Bedievių 
šventraštis”, sudaryta iš 3-jų 
metų laikraščio “Kardo” kom- 
jpletų. “Kardas” ėjo prieš 10 
metų, buvo Lietuvių laisva
manių Federacijos organas. 
Cenzorius matomai yra religi
nis fanatikas, tinkąs vien baž
nyčioje rąžančių bambėti. Gai- 
las kad Lietuvos valdžia šito
kiems ignorantams, kurie kitų 
įsitikinimus .tyčia įžeidžia, pa
veda cenzoriaus pareigas eiti.

žmonių tamsumas Lietuvoje.
Teko skaityt laišką iš Juo

daičių parapijos, rašytą bro
liui j Chicagą. Rašoma, kad 
Juodaičių parapijos ūkininkai 
atsidūrę keblioje padėtyje, esą 
apdėti sunkiais mokesčiais — 
nauji bažnyčią statoma. Kiek
vienas Juodaičių parapijos ūki
ninkas, būtinai turį sumokėti

akių 
nau-

yra:
Ofiso valandos: 
iki 12, po piet 
nuo 6 iki 8 va-

2506 
nuo 1

West 69 
iki 5:30

Bridgeport
Pašautas lietuvis mirė

Rašte, ant kurio Juodaičių 
ūkininkai dėjo savo parašus, 
buvę pasakyta, kad jie visi ben-

mą pinigų, kiek kainuos baž
nyčios pastatymas. Reiškia, jie 
raštiškai pasižadėjo padengti 
Lietuvos Ūkio Bankui tiek, 
kiek Bankas turės išlaidų mi
nėtos bažnyčios pastatyme. Bet 
kaip greit ūkininkai davė savo 
parašus, taip greit klebonas pa
skelbė, kad bažnyčios pastaty
mui ir įrengimui reikėsią ne
mažiau ūkininkams sumokėti 
kaip po 15 litų nuo hektaro. 
Bet klebonas drūčiai abejojąs, 
kad ir tokios sumos užtektų, 
nes pačios bažnyčios įrengimas 
viduje ’ kainuosiąs gana daug. 
Kaikurie ūkininkai siuntę pa
klausimą Lietuvos Ūkio Ban
kui, kas jiems busią, jeigu jie 
tą sumą atsisakys, sumokėti. 
Bankas atsakęs, kad sulig įsta
tymų, Bankas bus priverstas 
kiekvieną tokį ūkininką istak- 
suoti (parduoti ūkį per licita- 
cijiį).

Dabar Juodaičių parapijos 
ūkininkai giliai nusiminę. Ra
šo laiškus Amerikon savo gi
minėms, draugams, pažįsta^ 
miems, kad kiek galėdami juos 
remtų pinigiškai, o kitaip kai
kurie jų neteksią savo ūkių. 
Tamsumas Lietuvoje dar yra 
pačiame žydėjime. Lietuvos ku
nigija yra gilus ramstis tam
sumo auklėjime ir jo palaiky
me. Juo žmonės tamsesni, tuo 
kunigijai iš jų geresnis biznis.

“Vilnies” pasiskai 
čius

Parašysiu, kokios “žinios tel
pa “Vilnies” laikrašty. Turėda
ma laiko ir nereikėdama mo
kėti nė cento už tą laikraštį, 
prisiverčiau jį perskaityti, ir da
bar tikrai galiu sakyti, kari reik
tų už tą laikraštį kad ir tris cen
tus mokėt, nemokėčiau, nes nė
ra už ką. Tikrai pasakius, kad 
ir pati “Vilnis” damokėtų, ir 
tai jos skaityti neapsimokėtų. 
Visa ką ten rašo, tai puola ir 
puola Grigaitį ir Grigaitį. Mes 
gerai žinome, ką labiausiai my
lime 
nis” 
nuo 
jau
Aprašo kaip pasekmingai ap
vaikščioję gegužės šventę, o ki
tame numery, žiuriu, koks tai 
sugrįžęs iš West Frankfort, III. 
aprašo, kaip ten policija vi
sus demonstrantus išvaikiusi ir 
buožėmis apdaužiusi. Tai koks 
čia pasisekimas, kur čia teisy
bė, kad a^vaikščiojimui gerai 
nusisekė. Bet, kokie skaityto
jai, tokios ir jų naujienos.

J. Osinskienė, 
{“Naujienų” Skaitytoja.

tą ir minime, bet ”Vil- 
ir nemylėdama žmogaus 
liežuvio nepaleidžia. O 
melavimas nesvietiškas.

ir šeimyna, 
tėvai ir ki-

Zarembą jo 
adresu 3249

PRANEŠIMAI
SVARBUS APVAIKŠČIOJIMAS
10 metų Lietuvos Steigiamojo Sei

mo atidarymo sukaktuvių apvaikš- 
čiojimas jvyks ketvirtadieny, gegu
žės 15 d., Lietuviu Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Kalbės Naujienų 
Redaktorius P. Grigaitis ir rašytojas 
J. Pronckus. Bus didelis ir įvairus 
muzikalis programas. įžanga, pa
dengimui lėšų, 25c. (aukos nebus 
renkamos). Pradžia 8 v. v. Visi 
Chicagos lietuviai-ės kviečiami daly
vauti šioje svarbioje Lietuvos šven
tėje — pirmo Lietuvos istorijoje par
lamento.

— Visuomenės Darbo Sąjunga.

Bridgeport Draugystes Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas įvyks gegužės 
14 d., 1930 m., 8 vai. vak.. Lietuvių 
Auditorijoj. Valdyba.

Humboldt Park Lietuvių Pol. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, gegužės 15 diena, 
Ahnira Simmons svetainėj. 1638 N. 
Hancock St. Vi bloko nuo North 
Avė., 35 šimtai West, 7:30 v. v. 
Meldžiu narius dalyvauti.

Sekr. A. Walskis.

Jos niekas 
nekviečia

Ar jus žinote kode! ji 
buvo nepageidaujama? 
Nė ji pati nežinojo. Hali
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijinė, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listerine pašalina bloga 
kvapų. Vartokite kas- 
die. Lambert Pharmacal 
Co., St. Louis, Mo.

LISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų

Mano domė tapo atkreipta 
į “nežinomo autoriaus” dieny
ną iš 1912 ir 1913 metų, nese
nai atspaiizdintą Naujienose. 
Turiu pareikšti, kad tas die
nynas pateko spaudini be ma
no leidimo, sutikimo ir žinios. 
Jis žinoma nebuvo rašytas spau
dai — bent man gyvam tebe
sant. Man labai nesmagu, kad 
p. Nemunas taip pasielgė su 
tuo mano užsimetusiu rankraš
čiu.
Dienyno Nežinomas Autorius.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Miscellaneous
įvairu*

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MADOS

2774— Mažutei panelei paprasta, 
bet 'graži suknelė. Galima siūdinti 
iš byle lengvo, vienos spalvos Šil
ko. "Sukirptos mieros, 6, 8, 10, 12 
ir 14 metu amžiaus.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
ryzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekviepo pavyzdžio kaina 
15 centų. Galinda prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .......... ........
Mieros ........................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

—n.............................................. —.........
(Adresas)

.... .................... .. ■■■
(Miestas ir valst.)

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

ClASSIFlEDADS.
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu 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 
Mokykla 

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

CHICAGO. ILL.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
<m1i L-lipi inc 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies. 

B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Brunsvvick 7187 

-------O—

-------- O--------
Boulevard 6520 Bes. Yards 4401

NORKUS & CO.
Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto į 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO 

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

-------- O—
Phone Victory 4965 

KODĖL NE DABAR?
Susitaisykite DABAR savo 

ir lietaus rynas. Mes taipjau atlie
kame abelną taisymą. Apskaitliavi- 
mas dykai.

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

8153 So. Halsted St.
-------- O——

stogą

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausį darbą miestą.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261, Bes. Hemloęk 1292

JAU ESAM PRISIRENGĘ JUMS 
PATARNAUTI 

AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA 
Su pilnai įrengta modernine Roto- 
washer sistema, kuri jus pilnai pa
tenkins. >

Tikras valymo patarnavimas pa
prasta dieną $1.25. Mes žinome, 
kad jus pilnai įvertinsite musų ge
rą darbą. Pabandvkit mus.
^AUBURN GAS & GREASING 

, STATION 
8^3 W. 35th St.

% bloko į vakarus nuo Halsted St. 
Pilnas gaso, aliejaus ir tepimo 

patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

• AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMV MORGIČIŲ?

Skolinam pinigu? ant medinių ir 
mūrinių namų. Komisas tik 2%. 

Kreipkitės į
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

S. L FABIAN, Mgr.
809 W. 35 St

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažom!* mėnesinė
mis mokestimi*.

Mes taipjau perkame morgičių* 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

h

SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskolos ant automobilių bile "su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusime ant 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S’. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
TeL Lafavette 6738-6716

NAMŲ SAVININKAI 
Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų 
mokėjimo, mes paskolinsim kiek tik 
reikalinga. Taipgi ir ant 2rų morgičių.

J. NAMON & CO.
6755 S. Western Avenue

Tel. Grovehill 1038

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division

“Upstairs”
Telephone Armitage

Street

1199

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus *ve- 
terius ir taisome senus.

F. Selemonavičius
504 W. 83rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė arba galima nupirkti staką labai 
pigiai. 4530 So. Wood St.
---------- ----------- ------------------------

PARDAVIMUI barbernė labai pi
giai; 2 krėslai, garu šildoma, rend.i 
$25. 4056 W. 47 St.
■................................... ............. ■'■■i— ----------------------------------------------------------------------1—

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, arba mainysiu i automobiliu. 
Priežastis pardavimo — du bizniai. 
516 E. 95th St.

Situątion Wanted
Darbo Ieško

BUČERIS ieško darbo, patyręs, 
per 10 metų. Kalbu lietuvių, anglų 
ir lenkų kalbas. Galiu dirbti už 
pirmininką. J. Moskus, 6542 South 
Washtenaw Avė. Tel. Hemlock 9171.

———------♦—■ ■ ■ 1 ' ——-■ ■ ■■ v—

PARDAVIMUI bučernė. Cash biz
nis; pajamų būna nuo $700 iki $800 
į savaite. Pigi kaina. Parsiduoda 
iš priežasties nesutikimo šeimynoje. 
4900 W. 14th St., Cicero.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos, blaivus ir turi mokėti drai- 
vinti karą. Saukite angliškai dienos 
laiku Berkshire 8500 ir klauskite 
Tony Vilutis, 

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

Farms For bale
Ūkiai Pardavimui

REIKALINGAS patyręs bučeris 
pastovus darbas ir gera mokestis. 
5246 So. Ashland Avė. 

-------- o- —

ŪKĖS
40 akrų geri budinkai, gyvuliai, 

padargai, $2800, ne mainais. 40 ak
rų sodinė ūkė, geri budinkai, gyvu
liai. viskas $28,000, ne mainais. 40 
akrų ūkė ant kranto upės, budinkai, 
gyvuliai $4500, ant mainymo, 500 
akrų dvaras, gyvuliai mašinos, vis
kas $98,000, ne mainais. 80 akrų 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$6700, ne mainais. 80 akrų ūkė, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, mašinos 
$8,500, ant mainymo. 80 akrų ūkė, 
geri budinkai, gyvuliai, 
$9000, ant mainymo.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts, Pentvvater,

mašinos

Mich.
-------O>—

REIKALING.AS valgomų produk
tų salesmanas, pastovus darbas. 
Rašykite Naujienų Skyrius, Box 71, 
3210 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
 Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
mažą šęiminą. Turiu tris kamba
rius, kuriuose galėtų gyventi. 5348 
So. Halsted St., 2 fl.
------- —♦---------------------------- -—■—t—

REIKIA patyrusių moterų sortuo- 
ti skudurus.

1140 So. Canal St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

EXTRA pinigai vyrams ir mote
rims, kurie nori užsidirbti po dar
bo. 5404 So. Ashland Avė. 2nd floor

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio {mokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

NAUJI IR BISKI VARTOTI AUGŠ
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ

EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.
1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

PRANEŠIMAS
Automobilių pilkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Boyal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 
CAGOJ VERTĖS 

TEISINGAI GARSINAMOS 
$20 ĮMOKĖTI 

1930 Roadster; vėliausis ...........
1930 Tudor; vėliausis ...............
1929 Sport Coupe; važiuota tik 

1,900 mylių ... .......................
1929 Town Sėd. Murray body, 

važiuotą tik 2,100 mylių .... 
1929 Sedanai ir Coupes ......... .
1929 Roadster, nulenkiamas sti

klas ......................................
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison

$495
$550

$350

$595
$335

$335

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Rakandų Brokeriai
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedu

sios poros, esate kviečiamos pasinau
doti musų pasiulymu. Mes nupirk
sime jums rakandus tiesiai iš dirb
tuvės už sutaupimą mažiausia

50%
cash pamatu.

Jokis užsakymas nėra per mažas, 
ar per didelis, — nuo mažo stalelio 
iki visų 10 kamb. apartmento ra
kandų. šaukite šiandie. Mes nu
vežime jus pas fabrikantus. Mes 
turime ryšius su visomis geriausio
mis . kompanijomis Chicagoje. šau
kite Columbus 0467, MR. WELLS 
dėl platesnių žinių.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, cash biznis, seniai išdirbtas, nau
ji fikčeriai, turiu du biznius. Su 
mažu įnešimu. Kreipkitės 17 W. 103 
/St. Vakarais 919 W. 35 St. Chicago.
— ' ■" ------------------------------------ e—

RESTAURANTAS ir BUČERNĖ, 
pirmos klesos biznis, geroj vietoj, 
greitam pardavimui pigiai, dėl ligos. 
Su namu ar be namo. 5246 48 So. 
Ashland Avė,

-------- o — ■ .
PARDAVIMUI 167 akrų farma 

kosmopolitinės Chicagos apielinkėj. J 
Pastebėtina proga dėl vasarinio ar / 
sveikatos rezorto. Kreipkitės prie 
George Mc Clure, Alden, III., ar M. 
Slazas, 937 W. 33rd Place, Chicago. 
šaukite ar ateikite tarp 3:30 ir 6 
vai vakare.

Tel. Boulevard 5969

Exchange—Mainai
MAINYSIU 2 flatų, 6-6 kamb., 

gražioj apielinkėj, Brighton Parke. 
Mainysiu ant biznio ar lotų. Tel. 
Vįrginia 0770.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NAUJI augštos rųšies 2 flatai, ok- 
tagono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji por- 
čiai, spalvuotos tile sienos maudynė
je, dviejų nusisunkimo lentų sinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie
tės, 2 karšto vandens boileriai. Vie
nas flatas išrenduotas, kitas gi lai
komas pirkėjui. % bloko nuo parko 
ir mokyklos. Arti bažnyčių ir san
krovų. Apstatytas naujais namais, 
randasi

5328 DRUMMOND PLACE 
(2625 North), tarp Fullerton ir Di- 
versey. Tik trys trumpi blokai nuo 
naujų elektrikinių busų. Tai yra 
proga nupirkti labai puikų namą už 
pigaus namo kainą. Atdara nedėlioj 
apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 
kitu laiku pagal susitarimą. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO 
PRADŽIĄ.

STERNFELD AND CO.
4657 N. Avers Avė., tel. Irving 8607 

Arba mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokią bungalow ar flatų 
namą už mažą įmokėjimą.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir pąrupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė-

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI štorąs ir 6 kamba
rių flatas viršuj, 
si 3139 S. Halsted St. 
125. 
Mažas 
Flatas

Mūrinis. Randa- 
Lotas 25x- 

bizniui. 
$13,500. 
mėnesį.

Tinka bile kokiam 
įmokėjimas. Kaina 
išrenduotas už $40 į 

O’CONNOR 
tel. Franklin 4465.

LABAI pigiai parsiduoda ar išsi
maino į nedidelį namą, su namu 
bučernė ir grosernė. Priežastis — 
ilga liga. P. Kampikas, 3213 Parnell 
Avė.

BIZNIAVAS namas parsiduoda su 
bizniu. Mainysiu ant naujo 2 flatų 
po 6 kambarius, mūrinio namo ru 
šiltu vandeniu apšildomu. 2862 West 
38th St.

GERO muro namas 4 pagyveni
mų, vienas 5 ir 3 po 4 kambarius, 
geroj vietoj. Rendos $185 į mėne
sį. Parduosiu už $16,000.

Šaukit
Hemlock 9252 

LEON JARUSZ, 
6109 So. Albany Avė.

EXTRA MAINAI
kambarių, 

bučernę,

namas ru 
arba bun-

2 flatų namas 4 ir 5 
mainysiu į didesnį namą, 
restauranta arba lotą.

IŠSIMAINO bizniavas 
bizniu į 2jų flatų namą 
galow.

IŠSIRENDUOJA 40 akerių farma 
budinkais, arba mainysiu į lotą 

mažą namą.
F. G. LUCAS & CO., 

4108 Archer Avė.
Lafayette 5107

su 
ar

3 FLATŲ nebrangus mūrinis na
mas išsimaino į farmą, 
arba kitokį biznį, 
ką vakarais arba 
Radcliffe 2819.

restoraną 
Šaukite savinin- 
anksti iš lyto.

_______ ■


