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ŠIANDIE VILNIAUS MINĖJIMO DIENA
1920 metų spalių mėnesio 9 dienų Lenkų Želigovskis smurtu pagrobė Vilnių. Visa Lietuva liūdi dėl to ir žada kovoti tol, kol istorinė Lietuvos sostinė 

bus vėl atvaduota. - Chicagos lietuviai šiandie minės Vilniaus pagrobimų masiniame mitinge Lietuvių Auditorijoj 8 valanda vakare.

Kaip “renegatu” virtęs Nušautas valdžios liudi- 
rinkas Indianos but- 

legrių byloj

sovietų diplomatas ištruko 
iš baisiosios “čekos” nagų i
Areštuotas bolševikų ambasados Paryžiuje tarė

jas atsisakė vykti į Maskvą aiškintis dėl 
savo “erezijų”. — Pabėgęs iš arešto amba
sadoj, su franeuzų policijos pagalba išvada
vo įkaitais laikomus savo žmoną ir sunu

Chicago Daily Nd\vs korės-1 labiau ir labiau kiršina Rusi- 
pondentas Paryžiuje, Paul Scott jos ūkininkus prieš pačią so- 
Mc>wrer, praneša 
Ttją apie tai, kaip vienas “ic- ( 
iregatu” virtęs sovietų diploma
tas Paryžiuj-e ištruko iš baisio
sios “čekos” nagų ir, su fran- Į 
euzų policijos pagalba, išgelbė-, 
jo savo žmoną ir dešimtiem me
tų sūnų iš sovietų ambasados/ matas, 
kame jie buvo Įkalinti kaip 
įkaitai. J

Tasai sovietų diplomatas yra 
Besiedovskis, nuo 1927 metų 
buvęs ambasados tarėjas. Jis 
buvo tikriausias* komunistas, 
bet pastaruoju laiku ėmė kai 
kuriais atžvilgiais nebesutik Ii 
su sovietų valdžios' politika. 
Jis, pa v., atvirai pareiškė nuo
monę, kad rekvizavimas grudų 
iš rusų ūkininkų visai piga 
kaina, o pardavinėjimas jiems 
manufaktūros daiktų brangia ' 
kaina keliąs valstiečiuose pavo- j|e 
jingą nepasitenkinimą. Jis sa-į kė jam grįžti atgal Į savo kam- 
ke, kad sovietų valdžia tokią i barius.

įdomią isto- vietų valdžią.
I “Bet juk tai erezija!” sušu
ko čekos agentas ir pasakė, kad 

I Besiedovskis urnai turįs vykti 
į Maskvą ir ten pasiaiškinti.

“Nieku budu!” atšovė dip’o- 
. “Jokių mano pasiaiški

nimų jie ten neklausys ir ne 
paisęs. Aš geriau visai pasi
trauksiu iš ambasados, bet pa
siliksiu Paryžiuj, kur galėsiu 
mąstyti ir gyventi kaip tinka
mas.”

te tuo metų, kai jo žmona 
pakavo daiktus į valizas, Be
siedovskis lipo žemyn pasišauk
ti porą taksikebų savo šeimai 
ir bagažui, bet ties priešaki
nėmis durimis jam pastojo ke
bą du sovietų žandarai.

Jus esate areštuoti!” suriko 
ir, atstatę revolverius, įsa-

savo politiką turinti pakeisti.
Ji turinti mokėti ūkininkams

Besiedovskis, galvų nuleidęs, 
grįžo atarai, bet, pasišalinęs nuo

brangiau už jų kviečius, ir pi- žandarų, jis užpakalinėmis du-
giai pardavinėti jiems reikalin
gus padargus ir manufaktūrą. 
Dar daugiau. Užsikrėtęs, ma-Į 
tyt, “prakeikiu” kapitalistiniu 
ir buržuaziniu demokratijos su
pratimu, Besiedovskis siūlė 
Įvesti Rusijoje laisvus sovietų 
rinkimus.

Visa tai, žinoma, greitai pa
siekė Maskvą, ir bematant prieš 
keletą dienų į Paryžių atvyko 
tiesiai iš Kremlio čekos agen
tas. O čekos agentas, einant so
vietų sistema, yra, kaip žinia, 
daug aukštesnis valdininkas už 
bet kurį sovietų diplomatą.

Tas agentas apsigyveno am
basadoje, ir praeitos savaitės 
tiečiadienį pasišaukė 
kambarį' nelaimingą Besiedov- 
skį kvotai.

Besiedovskis su savo nuomo
nėmis nebesislepė. Jis drąsiai 
pasakė čekistui, kad esąs įsi
tikinęs, jogei tęsimas dabarti
nės sovietų jx)litikos Vra pavo
jingas, nes tokia politika vis

rimis ištruko į sodną, persiri
to per aukštą tvorą į svetimą 
kiemą, iš lo į trečią, ir po to 
bego jau tiesiai j artimiausią 
policijos stotį. Pasipasakojęs, 
kas atsitiko, jis pėašė policiją 
padėti jam išgelbėti iš amba
sados savo žmoną ir sūnų, ku- 

ir gyvybei gresiąs

KO R H Si
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuotuinas; apie 
vakarą gali būt lietaus; nedi
delė temperatūros atmaina; 
lengvi mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 45° ir 63° F.

Šiandie saule teka 5:55, lei
džiasi 5:20. Mėnuo leidžiasi 
9:17 vakaro.

rių laisvei 
pavojus.

Dalykas 
t imu valstybių ambasados vi
sur naudojas ekstrateritorinė- 
mis teisėmis. Tad ir j sovietų 
ambasadą franeuzų policijai 
užginta Įeiti. Kaip čia pada
rius?

Po ilgų galvojimų ir pasita- 
į savo rimų pagaliau klausimas buvo 

išspręstas taip: Kadangi amba
sados galva visados turi teisę 
prašyti, kad ekstrateritorialu- 
mas butų laikinai suspenduo
tas; kadangi čekos agento fran- 
euzų policijai visai neegzistuo
ja; ir kadangi ambasadorius 
Dovgalevskis yra išvykęs į Lon
doną derėtis 
riausybe dėl 
mo, to (lėliai 
tarėjas, yra 
dos galva. O kadangi jis pra
šo ėkstrateritorialumo suspen
davimo, tai franeuzų vyriausy
bė tatai padaro.

te franeuzų policija atvyko 
į sovietų ambasadą. Jai užėmė 
keletą valandų, kol įtikino am
basados žandarus, kad jie tu
ri paleisti Besiedovskio žmoną, 
sūnų ir jų bagažą, bet pasta
rieji galų gale buvo paleisti.

Besiedovskis apsigyveno vie
name Paryžiaus viešbučių, ir 
svarsto, kaip čia dabar reikės 
gyventi ir duoną pelnytis bur
žuazinėj visuomenėj.

buvo keblus. Svc-

su Anglijos vy- 
santykių atsteigi- 
Besiedovskis, kaip 
laikinis ambasa-

SOUTH BEND, Ind., spalių 
8. — Praeitą naktį čia buvo 
nu.Uulas East Chicagos preki
ninkas S-amuel Goldberg. Ma
noma. kad jį nušovė bu t Jėge
riai ar jų sėbrai. Goldberg bu
vo vienus liudininkų, kurių liu
dijimai '> 
tucf '1- 
tina t.ų < 
tim'ų ir 
laužymo.

Byla dėl Gastonijos 
policijos viršininko 

nušovimo
Deputy r^ifas Roach, prokura- 

ti: i?s liudininkas, siūlo visus 
“rusų raudenuosius” iššau- 

| dyti

CHARLOTTE
— Teismo kambarys, kur 

tardoma byla septynių komu
nistų, kaltinamų dėl nušovimo 
Gastonijos policijos viršininko 
O. F. Aderholto per tekstilės 
įmonių darbininkų streiką. Kal
tinamieji yra: Frad Erwin Beal, 
W. M. McGinnis, George Car- 
ter, Joseph Harrison, Louis Mc 
Laughlin ir K. W. Hendricks. 
Jie jau taip ilgai tardomi, kad 
nuolatos atkartojami kaltinimai 
jų visai nebejaudina.

Vakar buvo klausinėjami val
stybės liudininkai prieš kalti
namuosius. Viena moteriškė, 
Mrs. George McMahon, kuri gy
vena netoli nuo komunistinės 
unijos įstaigos, pasakojo, kad 
>apie pusvalandį prieš šaudy
mą ji tuomet girdėjus juos, 
komunistus, rėkaujant: K “Įmo
nės mušeikos ir policininkai yra 
velniai. Muškit juos, šaudykit 
kaip šunis.”

Deputy ^šerifas A. J. Roach 
buvo svarbiausias valstybės liu
dininkas. Jis pasakojo, kad 
deputy šerifai Hoard, Gilbert 
ir Ferguson su policijos virši
ninku nuėję tuomet į unijos 
įstaigą, kame jie girdėję esant 
netvarkos. Iš unijos įstaigos 
pasigirdę du šūviai, o nuo tre
čio šūvio jis pats parkritęs. At
sibudęs tik ligoninėj, privary
tas šratų. Ligoninėj jis išgu
lėjęs aštuonioliką dienų. Tą va
karą šūviai ėję iš unijos sa
lės, ir jis girdėjęs ten šuka
vimus: “šaukit juos, šaukit.” 
“Šį rytą, sėdėdami teisme už

pakaly kaltinamųjų, ar jus ne
sakėte, kad ‘tie rusų raudonie
ji turėtų būt išgabenti laukan 
ir sušaudyti’?” paklausė Roa- 
chą gynėjas.

“Aš sakiau, kad tokiais 
vo pamokslais jie riaušes 
ir kelia. Jei jie negali būt 
ri piliečiai, tai jie turėtų
išgabenti laukan ir sušaudyti. 
Taip aš sakiau. Nė kokių ru
sų mums čia nereikia. Jie nė 
į Dievą netiki. Tokių žmonių 
mums čia North Carolinoj ne
reikia.” '

8.

rcmianties buvo areš- 
i ne j 213 asmenų, kal- 
!<-•! prohikieijos, narko- 

pa įvilkimo Įstatymų

Francijos komunistų 
partija skaidosi; va
dai metami laukan

PARYŽIUS, spalių 8.- Fran- 
os komunistų partija suski

lo. Maskvos įsakymu iš parti
jos tapo išmestas generalinis 
sekretorius M. Semar. Išmesti 
tapo taipjau toki vadai, kaip 
V. Courtier, žinomas revoliuci
nis poetas, ir Panait Istrati, 
žymus komunistų rašytojas 
apysakininkas, : 
franeuzų Gorky.

sa- 
tik

būt

meksikiečiai prigėrė 
jų valčiai sudužus

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 8. — Jų motorinei valčiai 
sudužus į povandeninę uolą, 
Grijalvos upėj prigėrė septyni 
meksikiečiai.

LIETUVOS ŽINIOS
I

Šoferį Adavionį teis
mas nubaudė kalėjimu

KAUNAS, -n- Kauno apygar
dos teisme buvo nagrinėjama 
šoferio Karo Adamonio byla, 
kuris HJ27 m. vairuodamas au
tobusą, važiuodamas per Vii-

žinomas kaip|wjos miesteli nuo kalno, ap-

Prem. MacDonaldas* .t

apleis Washingtoną 
ketvirtadienį

Prezidentas Hsoveris sako, kad 
pasikalbėjimai tebevedami vi
siško atvirumo dvasioj

WASHINGTONAS, spalių 8.
— Didžiosios Britanijos prem
jeras 
teria 
ryčių 
mus,

duk-
pus-
Ru-
Šeš-

8 užmuštu 800 liko be 
pastogės per tornadą 

Pietų Afrikoj

Johąnnesburgo prie
miesčiai nukentėjo 

nuo tornado
JOHANNESBURG, Pietų Af-JOHANNESBURG, Pietų Af

rikos Sąjunga, spalių 8. — Be'rikos Sąjunga, spalių 8.—Turf- 
didelės materialinės žalos, ku- fonteino ir Ksnihvortho prie- 
rią padare praeitą sekmadienį mi.esčiuose vakar siautė smal
siau tęs Johąnnesburgo priemie- kus tornadas, padaręs daug ža- 

tornadas, kiek žinoma los. Daugybes namų stogai bu?sčiuosc
aštuOni asmens buvo užmušti 
ir 80<t žmonių palikti be pa
stogės. Miaterialiniai nuostoliai 
siekia, kaip apskaičiuoja, dau
giai! ne 3>/2 miliono dolerių.

Italija “sveikina J. V. ir 
Anglijos laivynų 

sutarimą”
ROMA, spaUų 8. — Įtakin

gas italų - laikraštis Giornale 
d’Italia sako, kad Anglijos ir 
Jungtinių Valstybių sutarimą 
juros jėgų apribojimo klausi
mu Italija. sveikinsianti “prisi
dėjimu ir su rezervacijomis.”

Fašistai dirbą taikai, 
sako Mussolini brolis
MILANAS, Italija, spalių 8. 

— Arnaldo Mussolini, Italijos 
diktatoriaus brolis, savo reda
guojamame laikrašty Popolo 
d’Italia kalbėdamas apie pre
zidento Ilooverio ir Britų prem
jero MacDonaldo konverzaci- 
jas Washingtone, sako, kad 
fašistų režimas taip pat nuo
širdžiai stengiąsis dėl talkos. 
Italija nebijanti, nė kokių puo
limų ir pati mananti nieko 
pulti.

Ispanija laikys didelius 
laivyno manievrus

, Į \

MADRIDAS, spalių 8. — An
troje šio menesio pusėj Tarp- 
žemio juroj įvyks dideli Is
panijos laivyno mianievrai. Da
lyvaus septyniasdešimt įvairių 
rųšių karo laivų, jų tarpe ke
turiolika submarinų.

San Juan, Porto Rika. 
Theodoras Rooseveltas 
čia tapo inauguruotas 
Rikos gubernatorium.

Pulk, 
vakar 
Porto

vo nunešti.

Haiti prezidentas pa 
naikino 1930 metų 

rinkimus
Haiti, 
Borno 
rinki-

PORT-AIU-PRINCE, 
j spalių 8. — Prezidentas 
paskelbė, kad visuotinių 
mų 1930 metais neįvyks. Tai 
reiškia, kad prezidentą rinks 
ateinantį balandžio mėnesį val
stybės taryba, o nebe seimas, 
kuris yra renkamas visuotiniu 
balsavimu. Prezidentas renka
mas šešeriems metams.

Pilsudskis nebevažiuoja 
j Italiją viešėti

VARŠUVA, spalių 8. — Del 
kilusios opozicinių partijų 
kampanijos prieš Pilsudskio 
valdžią, Lenkų diktatorius, ku
ris rengėsi vykti su vizitu j 
Italiją, vakar staiga pranešė, 
kad iš Lenkijos niekur nebe
važiuosi,a s.

Didelis pienininkų strei 
kas Kansas mieste

KANSAS CITY, Mo„ spalių 
8. — čia vakar kilo pieninin
kų streikas. Sustreikavo apie 
1,200 pienininkų, taip kad mie
sto gyventojai liks be pieno ir 
savo 'kavą bus priversti gerti 
be grietinės.

RADO MOTERIŠKĘ: IR SUNŲ 
KIRVIU SUKAPOTUS

NEW YlORKAS, spalių 8.— 
Jų namuose čia rado kirviu nu
žudytus Mrs. Domka Casino ir 
jos 16 metų sūnų. Įtarta vie
nas uosto darbininkas, Konrad 
Sidorchuk, kurio policija ieško.

įvirto ir sužeidė 8 keleivius, už- 
trotuaro stovėjusius 
ir vieną vyrą.
buvo iškviesti visi 

ir daug liudininkų, 
pareiškė civilinį ieš-

MacDonakl su savo 
Izabele šiandie po 
apleido Baltuosius 

kur jie nuo praeito
tadienio buvo prezidento Hoo- 
verio ir jo žmonos Svečiai.

Iš Baltųjų Bumų jie parvy
ko į Britų ambasadą, kame pa
siliks iki išvažiavimo ateinantį 
ketvirtadienį į iPhiladelphiją ir 
New Yorką, o iš ten į Kanadą.

Prezidentas Hooveris šiandie 
pasikalbėjime su spaudos at
stovais pasakė, kad pasikalbė
jimai su premjeru MacDonal- 
du esą tebevedami visiško at
virumo
feroj ir kad nė vienas jų ne
turįs ko nuo vienas antro slėp
ti. Pasikalbėjimuose juodu ieš
koję tik tokių dalykų, kurie 
keltų didesnį draugiškumą tarp 
Ameiikos ir Didžiosios Brita
nijos žmonių.

įmušė ant 
Idu vaikus

Teisman 
nukentėję 
Nukentėję 
kinį už gydymąsi ir nustojimą 
darbingumo.

Teisme konstatuota, kad šo
feris nebuvo ganėtinai pasiren
gęs savo profesijai ir ta yra 
svarbiausia priežastis, dėl ku
rios įvyko katastrofa.

Valstybės gynėjas, remdama
sis bylos daviniais ir eksperto 
ražino kaltu šoferį ir kaip di
džiausios Lietuvoje autobuso 
katastrofos kaltininką reikala
vo nubausti.

Teismas nubaudė Adomonį 1 
metais 6 mėn. grasos kalėji
mo ir atėmė šoferio teises. Ci
viliniams ieškovams leido iškel
ti bylą atskirai, 
sme areštuotas, 
iiman te tik už 
stato galės Luti

Adomonis tei- 
pa dėtas kalė*- 
5,000 litų už- 
paJeistas.

ir nuoširdumo atmos-

Berlyne, Vokietijos sostinėj 
praeitais metais buvo 7,592 
mų išsiskyrimai.

šei-

Senato komisija pradės 
“lobės” tirinėjimą

WASHINGTONAS, spalių 8. 
— Senato komisija, paskirta 
kongreso prieškambarininkų 
darbams ištirti, susirinks atei
nantį ketvirtadienį tirinėjimo 
planui sutaisyti. Tirinėjimas 
prasidės ateinančią savaitę.

Leningrade kartais per 
ną naktj areštuojama iki 
žmonių už girtybę.

vie-
900

da-Londone dabar pradėjo 
ryti nedegamą medį iš šiaudų, 
vadinamą solomitu.

Lewistcne, Me 
jaustas 
j imas.

vakar buvo
lengvas žemės drebė

Haute, Ind., tapo su-Terre
imtas Raymond Hiollobaugh, 
Armstrong Furnitūra krautu
vės vedėjas, kaltinamas dėl nu
šovimo savo žmonos.

Indi jonų Vasara
Pas mus Amerikoje, o Lietuvoje dabar 

yra vėlyvas ruduo. Dermė šiemet buvo ne
pergeriausia, todėl ne kiekvieno gaspado- 
riaus aruodas pripildytas. Neužmirškite 
savuosius. Pasidalinkite ką turite.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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w v* w Te? • Ai dairosi musų tautos likimo klau-
lw.clS ji 1T2L llniUS • I Istorija pastatė mums užda

vinį: gelbėti tautos likimą. Ši
tą uždavinį istorija stato lietu
vių tautai ne pirmą kartą. Jis 
buvo pastatytas XIV amžiuje, 
kada Lietuvą grasino sunaikin
ti kryžiais pasipuošę žmonės. 
Kelios lietuvių kartos vedė mir
ties kovą ir pagaliau 
Laimėti jiems buvo 
prieš Lietuvą ėjo visa 
Ir vis tik laimėjo.

XIV amžiuje lenkai, lygiai 
kaip šiandien, taikėsi pagrobti 
Vilnių ir visą Lietuvą. Jie jau 
sėdėjo 'Vilniuje' kaip ir šian
dien.

Tačiau lietuviai lenkus išgi
nė ir Vilnių atvadavo. Vieni ne
bepajėgė išginti—rado sąjungi
ninkų ir vis tik Vilnių išvada
vo.

vy-

ne visą savo egzistenciją ant 
kortos, paklojo daugiau dviejų 
milijonų savo geriausių vyrų, 
paleido i orą turtų milijardus, 
įbrido i skolas, iš kurių nežinia 
kada ir kokiu budu išbris. Visa 
tai dėl mažo teritorijos sklypo! 
Taip pat rizikavo ir Italija, kad 
atgautų Triestą ir Trentiną, 
kurie Italijai reiškia ne dau
giau kaip Elzas Lotaringija 
Francuzijai.

Šitaip tautos brangina savo 
teritorijas!

O Vilnius Lietuvai tai ne El
zas Lotaringija Franci j ai.

Vilnius Lietuvai—
Franci jos

žium. Ar francuzas 
sivaizduoti Franciją 

Nieku budu.

pas trečdalis
ku-
ar-

tai visas 
su Pary- 
galėtų į- 
be Pary- 
Paris —

Trečiadienis, spalių 9, 1929

DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE

laimėjo, 
lengva: 
Europa.

t

Skelbia Dideli Išpardavimą
RADIO ir PIANŲ
Kainos dar negirdėtai nužemintos-Parsiduoda veik pusdykiai!

Vilnius yra Lietuvos sostinė 
•—atsakys kiekvienas lietuvis.

Bet jei mes paklausime kas 
tai yra sostinė—tai išgirsime 
labai įvairių atsakymų.

Sostinė kilo tu r būt iš žo- 
x džio “sostas”. O “sostas”, tai 

sėdynė, ant kurios sėdasi im
peratoriai, karaliai, kunigaikš
čiai ir apskritai dideli, o kar
tais ir visai maži valdovai. Sos
tine pavadintas miestas, kuria
me yra sostas.

Analogijos budu sostine va
dinamas ir kiekvienas miestas, 
kuriame reziduoja šalies 
riausybė.

Jeigu tat sostinės vardu 
mus suprasime tik miestą, 
riame vyriausybė reziduoja
ba turi reziduoti, tai supranta- j žiaus. 
ma, kad sostinė iš esmės visaiic’est la France (Paryžius tai 
jau nėra taip svarbi. Ar ne vis | Francija), sako francuzas. O 
tiek kur vyriausybė reziduoja, i juk Vilnius turi lygiai tą pačią

Vilniuje negalima—tegu sau j reikšmę Lietuvai, kaip Pary- 
kraustosi Į Kauną. Negalimai žius Francijai. Kaip apie Pa
būtų ir Kaune—tai galima Šiau-’ ryžių augo Franzucijos kūnas, 
liuose arba Klaipėdoje. Argi! bujojo ir kristalizavosi jos dva- 
jau taip svarbu kuriame mies-;sia, taip Lietuvos kūnas ir dva- 
te vyriausybė gyvena? į šia apie Vilnių.

Jeigu mes tik taip sostinę' Ir ne tik augo, bet ir pasiliko 
suprasime, tai tada ir Vilniaus: suaugę, 
reikšmė nėra jau tokia didelė 

“žinoma, mano
Vilnius yra gražus didelis 
tas. Jame ir valstybės 
goms ir vyriausybei ir 
ninkams ir paprastiems 
čaims butų erdviau, gražiau, 
bet tai nėra jau taip svarbu. 
Ilgainiui ir Kaunas išaugs, pri
sistatys gražių rūmų ir bus gal 
neblogesnis už Vilnių”.

Tačiau žodis “sostinė” nieku 
/ budu neišreiškia tos reikšmės, 

kokia turi Vilnius Lietuvai. 
Lietuvai reiškia daug daugiau 
negu valdžios rezidencija. z

Vilnius mums svarbus ir 
brangus ne dėlto, kad tai dide
lis gražus miestas, kuriame tu
ri reziduoti 
Vilnius mums 
kad apie jį augo ir brendo mu- Į niaus atplėšta, 
sų tauta.

Kas tai yra tauta?
Dauguma mano, kad tauta 

tai tik visuma gyvenančių iri Kas iš tos skeveldros pasi- 
prie vienos tautybės prisipažįs- ■ darys—nežinia, 
tančių žmonių. Toks tautos ............ ‘ • i- A i Taigi šitokioje šviesoje pa-sppralimas yra klaidingas, žmo-, ... ,, statytas Vilniaus klausimas — nes yra tik viena iš sudaran-l ... , , . . .....................v. / . , . . ... ' o tik tokioje šviesoje jis ir ga-ciu 'tautų daliu, žmones tai tik .. . . . ,.‘ ,v. ‘ Įima statyti—Įgyja ypatingos
tautos medžiaga. -i x - wi • n ~, reikšmes. Vilniaus klausimas 

Tauta susidaro iš trijų daly-j 
kų: žmonių, kultūros ir terito
rijos. Teritorija tautos sąvoko
je, užima nieku budu ne pas
kutinę vietą. Be teritorijos ne-! 
gali būti tautos. Tautos augai 
iš teritorijos kaip ir augalai. 
Teritorija labiausia nulemia 
tautos būdą.

Kaip tik tauta pakeičia teri-i 
toriją, ji pakeičia tiek savo bu-i 
dą, kad virsta jau kita tauta..

Istorija teikia mums pakan
kamai pavyzdžių. Normanui 
tautos dalis nuvykusi į šiaurės į 
Franciją, kuriai davė net savo 
vardą, užmiršo savo kalbą, pa-i 
pročius ir su kitomis tautomis: 
sudarė 
tautą, 
lis, nuvykusi 
įsteigusi ten 
mažele virto 
tautos taipgi 
teritoriją ir 
valstybe 
tos Ispanijoje 
visų savo germaniškumo požy-| 
irių ir virto naujomis tautomis.! 
Istorija nežino pavyzdžio, kur Į 
tauta pakeitusi teritoriją liktų | 
ta pati tauta.

Teritorija yra pamatas, iš 
kurio tauta ima savo ir kūną 
ir dvasią.

Dėlto tautos taip teritorijai 
brangina. Kas yra Francuzijai 
Elzas Lotaringija? Visai nedi-l 
delis ėmės sklypas, sudarąs vos: 
2,63'< visos’ teritorijos. Vadi-H 
naši, Elzas Lotaringija Fran-'| 
cuzjjai reiškia tiek, kiek Lietu
vai du valsčiai, gulį kur nors 
pasieny. Ir tiems dviem vals
čiams atvaduoti Francuzija 40 
metų ruošėsi karui, rizikavo iš-

Iš “Neužmiršk Liet.

šis išpardavimas nedaleis nei vienam žmogui pasilikti be radio ar piano, kuris tik atsilankys į musų krautuves 
per ši išpardavimą. Nes žmonės, kurie dar neturi radio ar piano, dabar susilaukė toki laiką, kad nebereikia mokėti 
šimtais dolerių, bet gali nupirkti Lietuvių didžiausiose krautuvėse už desėtkus dolerių puikų muzikalį instrumentą-Pianą 
ar Radio. žemiau talpiname tik keletą pavyzdžių, bet atsilankę į bile vieną musų krautuvę rasite šimtus nepalygina
mų vertybių, nes šios krautuvės užlaiko geriausių išdirbysčių Radios ir Pianus—

'R. C. A. Radiolas, Majestic, Atwater Kent, Zenith, Fada, Balkite, Kimball Radios, Rim
bai pianus ir tt. Mesk kitus užsiėmimus i šalj ir buk muęų Krautuvėse šiandien. Neatbū
tinai matyk šiuos bargenus!

Jus RADIOS

MILDA

sis paveikslas

sampcliai arba

Vilnius Lietuvai! Gramafonai

Kalbanti komedija 
llunt for Tiger
Kalbančios žinios.

$301) vertes Mucller & Bach grojiklis Pianas, rau
donmedžio, vartotas, tik ..........................................
$450.00 vertės Kerzheim Grojiklis Pianas, riešuto 
medžio, vartotas ................. i...............................
$500.00 vertės Kimball Grojiklis, perbudavotas, 

groja kaip na1.jas .................................................... .
$050.00 vertės Šehultz & Smith naujas riešuto 
medžio, Grojiklis Pianas ...........
$095.00 Kimball Grojikliai, kaip
demonstravimui .......................
$850.00 Kimball Grojikliai, kaipo sampcliai arba 
demonstravimui— ..............................................

“Half Marriage” 
dalyvaujant

Olive Borden, Morgan Farley

Radiola 41

?

• EVE

taip, kad atplėšti jiejiamia oi cypru 
' niegali laikytis savo pirmykš
čių forma. Atplėšta nuo savo 
kamieno Vilniaus, lietuvių tauta 
nustoja būti tuo, kuo ji yra 
buvusi. Lietuvių tautos tik
ra savo prasme tuomet 
nebus, šiandien lietuviai gai-» 
vina save viltimi, kad 
jie Vilnių atvaduos. Bet juk 
amžinai tuo budu gaivinti save 
nebus galima. Nepaisant visų 

į gražių žodžių, jeigu toks ne- 
į veikimas tęsis ir toliau, tai pa
galiau kiekvienam turės paaiš
kėti, kad Vilniaus atvadavims 
yr miražas, iliuzija, savęs ap- 
gudinejimas. Yra jau tokių ir 
šiandien, kurie taip mano. Ka- 

da pradės taip manyti visa tau- 
Lietnvos valdžia, j ta, jis taps ne tik materiališ- 

svarbus deltoj kai, bet ir dvasiškai nuo Vil- 
Tai jau ųebe- 

bus daugiau lietuvių tauta, ko-
I kia ji buvo. Tai bus tautos ske- 
I veldra.

Kas iš

sau pilietis, 
mies- 
įstai- 
valdi-

vieną didelę francuzų1 
Kita vėl normanų da-

i pietų Italiją ir| 
savo valstybę pa-j 
italais. Germanų i 
pakeitusios savo j 
Įsteigusios savoj 

vienos Italijoje, ki-l 
greit nustojo j

“Naujas Smagumai) Teatre”. 

AMERICAN 
OPERA CO.
MAJESTIC THEATRE

-----  Dainuojamos Angliukai ------ 
galite suprasti ir pasigerėti kiekvienų 

jų žodžiu.
PROGRAMAS

Šj vakarą 8:45—“Yolanda of Cyprus” 
(Pasaulinė ’ Prcmiera) : ketverge — “Figa
ro”; pėtnyėloj — "Carmen": subatoj <ilc- 
np — "Martha” subirtos vakare — "Yo- 

is”.
SPALIO 14 SAVAITE

l’anedčly — "Yolanda o? Cyprus”: utar- 
nlnkc — “Faust"; seredoj — Buterfly": 
ketverge — “Carmen"; pėtnyėloj — “Fi
garo” subatoj dienų — "Yolanda of Cyp
ius": subatos vakare —, "Carmen”.

Bilietai: 60e. 75c. $1.50, $2, $2.50, $3.

THEATRE
3140 S. Halsted St.

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Spalio 

8, 9 ir 10

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Musų Linkėjimai

Nepriklausoma Lietuva nėra pilna Lietu
va, kol neatgaus atgal nuo lenkų Vilniaus!

Mes,v Amerikos lietuviai, kiekvieną metą 
rengiame protestus ir reikalaujame, kad len
kai grąžintų Vilnių atgal Lietuvai.

Jau devyni metai praėjo, kaip lenkai laiko 
savo globoj Vilnių. Mes nepaliausim reikalavę, 
kol Vilnius nebus grąžintas Lietuvai.

Universal State Bankas visuomet sakė ir 
sakys: “Mes be Vilniaus nenurimsim!” Musų 
bankas daug yra prisidėjęs prie tų masinių 
Amerikos lietuvių protestų dėl Vilniaus atva
davimo. Mes ir šiandie sakome: “Musų buvo 
Vilnius, musų bus!”

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted Street 

Chicago, Illinois

Puikiausis R. C. A. Radiolas 33. Vėliausio 
pagerinimo be tūbos tik

$54.00
$175.00 Steinite elektrikinis radio setas, 

kaip naujas —

$55.00
$250.00 vertės Sonora Radio, elektros. 

Puikiame kabinete, kaip naujas

$60.00
R. C. A. elektrinis Radiolas. 
Mados 18, Naujas, be tūbos

$85.00
$175.00 Atwater Kent, nauji Radiolos, 

pilnai įrengti dėl vartojimo

$99.00
$200.00 Atwater Kent Radios, įrengti pilnai 

puikiam kabinete, po '

$75.00
Vartoti Radios, gauti į mainus ant naujų— gero 

padirbimo—grajijančiam padėjime, platus 
pasirinkimas, po—

$5.00, $7.00, $10.00, $12.00 ir augščiau

Grojikliai Pianai 

$80.00 
$110.00 
$138.00 
$195.00 
$298.00 
$375.00

Geriausių išdirbysčių vartoti, bet pilnai užtikrinti, po

$8.00, $10.00, $12.50, $15.00 ir augščiau

PF.Co.

Dynamic 
Loudspeaker

S "f
J2 H 1 c A C o

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
Krautuvės atviros šeštadienio, Antradienio ir Ketvirtadienio vakarais ir Nedėliomis pagal sutarti.

Pranešk — Hemlock 8400—arba Lafayette 3171

SOUTH

BETTER

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond St.

2536-40 West 63rd Street
Kampas Maplevvood Avė.
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AUnLOrUNULnUlJUuį nemažai jaunuoliams pelno.

----------------- Mykio Vijūno vardadienio 
vakarienė IRacine, Wis

Genai pavyko jaunuolių 
vakarienė

darbininkų 
Esą reikia tikėtis, 

I kad trumpoje ateityje Ameri
kos darbininkai padarys kapi
talui galą šioje šalyje. Pro aša- 

: ras prašė susirinkusių kuodau-
Pasidarbavus ponioms Sama- giau aukų, kad tam kruvinam 

lionienei ir žičkienei suruošta į Gastonijos terorui padaryti ga- 
; šauni M. Vijūno pagerbimo jo|lą.
i vardadienio vakarienė 12th St. čia noroms ar nenorems tu- 
I Hali. Toj vakarienėj buvo vis- riu priminti, kad tas kruvinas 

valgiais ir gėri- skerdynes iššaukė niekas kitas,; 
kaip tik patys komunistai. Vos

SLA. 100 kuopa per du mė
nesiūs laiko suorganizavo naują1 ko: įvairiais
SLA. 369 jaunuolių kuopą iš mais' stalai nukrauti. Vėl ves-
čia gimusių ir augusių jaunuo- tuvių orkestras linksmino sve- spėjo komunistai suorganizuoti 
lių. Trečiam mėnesy, rugsėjo I čius, o tų svečių linksmumėlis, porą šimtų darbininkų į savo 
29 d., užbaigimui to kultūrinio | tarsi jie rojuje butų. Na, ii uniją, ir tuoj iššaukė į strei- 
darbo suruošė dėl jaunuolių I linksma buvo.
naudos įkurtuvių vakarėli 
Union Hali.
nuoliai prie ruošimo vakarėlio, 
bet daugiausiai dirbo Stasys 
Gibavičius. Teko ir man pri
sidėti ; padėjo ir S. Mockus.

Publikos prisirinko pilnutėlė 
svetainė. Seniai prie mus bu
vo toki jauki draugiška ii 
skaitlinga publikos vakarienė, vienas, 
Džiaugėsi ir liko patenkinti vi-Į turiu daug gerų savo draugų, 
si dalyvavę svečiai, 
dvi svetaines,—viena 
prieš ir po vakarienės, 
valgiams, 
stalai apdėti valgiais ir papuoš
ti kvietkomis. Visą svetainę 
išpuošė p-les Alice ir Bose Phi
lip. 8:30 sukviesti svečiai 
prie stalų: prie vieno susodinti 
jaunuoliai, prie kito augę. Lai
ke vakarienės prasidėjo progra
mas. Man teko garbė jaunuo
lių pirmutinėj puotoj 
tvarkdariu, 
bėjo organizatorius 
White. 
kuopos atvykusi viešnia Mariu
tė Williams sudainavo dvi dai- nuėjau ir aš pasiklausyti, nes

Kur baku- jau seniai bebuvau girdėjęs bol-
Šukis, kaipo

kokiomis
Pirma

Mykolui Vijimui už jo gerą 
Prisidėjo ir jau-1 darymą dėl visų iš^visų susi

laukė tokio pat atlyginimo. 
Įteikta dovanų vertės už $80 
dolerių. M. Vijūnas priėmęs 
dovanas širdingai ištarė ačiū 
ir liko labai patenkintu, sako: 
Maniau, kad mane niekas Ra
cine nežino tarsi bučiau vienui 

bet dabar matau, kad

ką neatsižvelgdami į tai, ar jų 
unija užtektinai stipri, kad ga
lėtų kovoj prieš 
atsilaikyti, 
žai 
m e, 
ėjo 
jasi
Kur darbininkai mažiau organi 
zuoti, ten iš darbdavių

darbdavius 
Ir darbininkai, ma- 

patyrę organizacijos veiki- 
paklausė komunistų ir iš- 

i streiką. Ir šiandien lie- 
nekaltų žmonių

Vartota i 
šokiams 

antra j 
Sustatyti ilgiausi du i

Svečių suėjo virš šimto.
—M. Kasparaitis.

Grand Rapids, Mich
G astenijos streikias ir 

komimistai

Trečiadieni, spalių 2 d., musų 
komunistai parsikvietė iš Chi- 
cagos žinomą barškalą A. Bim- 

buti bą pasakyti prakalbą apie Gas- 
Nuo jaunuolių kai-: tonijos darbininkų streiką. Pra- 

William kalbos įvyko Lietuvos Sūnų ir 
Iš Kenosha jaunuolių Dukterų Dr-jos svetainėj.

Neturėdamas kito užsiėmimo

nas. Del augusių 
žės samanota”, antrą jaunimui j ševikų prakalbas, 
anglų kalba “The Mystery of j pirmininkas, pasakė 
Life”. Akomponavo taip jau i temomis Bimba kalbės, 
kenoshietė p-lė Lucija Balcai-j kalba apie streikuojančius Gas- 
tytė. Pianu solo skambino ir. tonijos darbininkus, antra tema 

, Reiškia dvi te
mos. Tikrenybėj vienok kai- Į 

meriai, bet nenorint ilgai sve- bėjo šešiom temom: Gastonijos 
čių trukdyti liko neišpildytais, streiką, Lietuvą, Kiniją ir Ru-

iš Chicagos viešnia p-lė Milda I apie Lietuvą.
Mockiutė. Dar urėtų du nu-

siją, Rusijos aeroplanus ir 
laikraštiją.

“Midnight Frolickeys* orkest
ras pilnai patenkino šokėjas. Amerikos lietuvių 
Leista dėžė saldainių išlaimėt) J Jeigu rašant 'korespondenciją, 

rašytum taip, kaip kalbėta, tai 
skaitytojas pasakytų, kad 
“something wrong” su tuo ko
respondentu. Pirmoj kalboj 
apie streikierius Bimba pasa
kė, kad jie, komunistai, suor
ganizavo tvirtą uniją, ir iššaukė 
darbininkus į streiką dėl page
rinimo darbininkų būvio. Sakė, 
kad nuo šių metų prasideda

Laimėjo svečias is Chicagos Je
ronimas Mockus. Dalyvavo šioj 
vakarienėj svečių ir iš So. Mil- 
waukės. Tai p. Jurkų šeimy
na. J. Jurkus yra apskrities 
organizatorius. Baigta šis 
linksmas vakarėlis vėlai su gera 
tvarka ir visų patenkinimu. Ta
riame ačiū vardu jaunuolių vi-

Sustok!
Kada jums reikia pa
sitaisyti koki nors šil
domąjį ar verdamąjį 
pečių, eikit į

NORTHWESTERN
Stove Repair Co
Pataisymo Dalys 

dėl

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

5 krautuvės Chicagoj
662 W. Roosevelt Road
176 West Lake 
2355 Milwaukce 

312 West 63rd
3209 E. 92nd Street

Street 
Avė.
Street

NORTHWESTERN
STOVE REPA5RCO

komunistams bus daugiau pro
gos dolerių prisikolektuoti. Ar 
ilgai darbininkai dar leis, kad 
tokie gaivalai, kaip komunistai 
juos mulkintų?

Antroj kalboj, tai yra po au
kų rinkimo, kalbėjo apie Lie
tuvą. Sakė, kad dabar Lietu
voj socialdemokratai ir liaudi
ninkai ištižę ir likę tik du 
frontai: fašistų ir komunistų. 
Jau čia kiekvienas protaująs 
žmogus pasakys, kad Lietuvoje 
komunistai tiek ištižę, kad su 
jais tenais niekas nesiskaito.

Apie
virčus sakė, kad 
perialistai siundo 
tik kariautų prieš 
pridėjo, kad laike
Rusija turės karą su pasaulio 
imperialistais. Šitas paskymas 
atatinka biblistms, kurie sakė, 

kraujas, jog 26 metais ateis Kristus ant 
žemės. Jau netoli 30-ti me-

pusčs tai, Kristaus kaip nėra, taip 
sutinkamas žiauresnis pasiprie-i nėra. Tas pat -atsitiks ir su 
šinimas. Bet komunistams kas i musų bolševikų pranašavimais, 
galvoj ar streikas bus laimėtas, Toliau nusiskundė, kad Ame-

-------- —- ------ ---------

Na, o kaip priėjo prie spau
dos, tai jau čia nesigailėta į- 
vairių kolionių. “Naujienas” 
vadino sočiai fašistų laikraš
čiu ; “Tėvynės” redaktorius 
toks ir kitoks niekšas ir dar iš 
S.L.A., kurį sudaro 95% darbi
ninkų algą, ima, ir patarė na
riams atsikratyti nuo tokių 
žmonių, kaip Vitaitis.

Rusijos ir Kinijos ki- 
pasaulio im- 
Kiniją, kad

penkių metų

rikos spauda mažai rašo apie 
Ir juo tas kru- sovietų lakūnus, kurie atkeliau- 

vinas teroras ilgiau tęsis, juo ja į Ameriką.

ar ne. šiandie doleriai ritasi 
į jų kišenes.

mu- 
nuo 
tokį 
kad

Taip yra ir su 
Jie laikas 

turi parsikviesti 
Bimba ar panašų,
tuščis makaules pripum- 
šmeižtu ir neapykanta 

kitaip manančius darbi- 
Ir kol komunistai ir jų

Tiesiai begėdis ir šmeižikas 
tas komunistų bimbalas. Ir vi
sas tas komunistų parengimas 
man atvaizduoja subliuškusį 
automobiliaus tūbą. Spėjai pri
pumpuoti, už kiek laiko ir vėl 
subliūško,
sų komunistais, 
laiko 
kaip 
j iems 
puotų 
prieš
n inkus.
lyderiai nepaliaus varyti šitokią 
biaurią agitaciją, kuri sukurstoj 
vienus darbininkus prieš kitus,' 
tol darbininkai neprivalo turėti Į 
nieko bendra su tais gaivalais.'

—S. Naudžius.

PALENGVINO GYVENI
MĄ MILIJONŲ

Nors jo vardas yra gerai žinomas 
vardas

TRINERIO KARTUS VYNAS
bet jis lengvino gyvenimą, milijo
nams žmonių per 40 metų. Turėda
mas vidurių suirimą visos aplinky
bės tau bus nepakenčiamos, tavo 
nervingumą ir piktumą vengs visi 
ir kas rytą tu kelsi blogame upe 
ir piksi ant visko. 
Vynas viską permaino, 
visą sistemą, ;
blogą apetitą ir galvos
apkvaitimą ir protišką susmukimą ir 
tada išnaujo atgauni ūpą ir 
darbui. Visose aptiekose.
sempelis nuo Jos. Triner Co., 
So. Ashland Avė., Chicago, 1)1.

NEMOKAMO SEMPELIO 
KUPONAS, Dept. 24

Vardas ...
Adresas .
Miestas

LISTERIN" 
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atitaiso sukietėjimą, 
sopėjimą,
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Pilnai

7-Tubų

Tik už

Auksinių Pabaigtuvių Iškilmes

Vardas

Adresas

Telefonas

Didelės pastangos išradimuose, didelės išlaidos
BIZNIS, vartojantis telefoną, pašalina tolj ir laiką. Toliausia 
esančios organizacijos dalys su jų pardavėjais ii’ kostumeriais yra 
surišamos krūvon tuojautine kalba. Namai, kaip ir ofisas, pasiekia 
nuolatos didėjant} ratą kaimynų.

Telefonas yra be Nuovargio ir greitas. Jis atlieka pasiuntinystes 
arti ir toli, atlieka biznio reikalus, palaiko draugiškus ryšius. Iš
vedžioti po namą telefonai sutaupina laiką ir nuovargi. Jie sutei
kia ofiso komfortą ir patogumą moterims namuose.

Ėjimas prieky naujo vystymosi Amerikos gyvenime reikalauja di
delių pastangų išradimų srity, didelių piniginių išlaidų. Bell System 
šiemet numatytos išlaidos dėl naujų dirbtuvių ir pagerinimo patar
navimo siekia daugiau kaip 550 milionų dolerių. Tai yra pusantro 
karto daugiau, negu kainavo Panamos kanalas.

šis programas yra dalis telefono idealo, kad kiekvienas bile kur 
galėtų kalbėtis greitai ir už žemą kainą su bile kuo, bile kur. Nėra 
jokio apsistojimo, jokio poilsio Bell Systemoje.

ILLINOIS* BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One Policy - One System * Universal Service

BANKAS BUS UŽDARYTAS SUKATOJ, SPALIO 12 IK —(OLUMBUS DAY —LEGALĖ ŠVENTĖ 
____ ATDARAS SEREDOJ, SPALIO 9 D., NUO 6 IKI 8 VALANDOS VAKARE.______

Antra Didelė Savaitė!
Kiekvienas kalba 

Pabaigtuvių Iškilmę, 
švenčiama šiame banke.

apie rudens darbų 
kuri dabar yra

Nestebėtina, kad kalba, nes tai yra vi
sai nepaprastas įvykis. Visi, kurie daly
vauja, gauna piniginius prizus, siekian
čius nuo 25c sidabru iki $10.00 auksu.

Laimikio biletai taipjau duodami ant 
Zenith radio, rankomis išsodinto stalo, . 
auksu išpuoštos francuziškos kėdės ir 
daug kitų gražių daiktų.

Kiekvienas kviečiamas! Prizai dėl 
visų!

ATEINANTI SAVAITĖ YRA PASKUTINĖ SAVAITĖ PABAIGTUVIŲ 
IŠKILMIŲ — ATEIKITE ŠIANDIE

CENTRAL “*=“ BANK
TRUSTINE KOMPANIJA
1110 West 35th Street v

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

Tiktai Pagalvoki!■
■ ■■■■■■■■■ !!■■■■■■■■■■■■■■■ IIOlIBIRIIIIIinilllllllBRI

$5 CASH
Ir mes atvesime ši puikų radio i jūsų namus, pilnai ireng-, 

tą su tūbomis.

7- 7 ubų Eliktrikinis RADIO
(SU RECTIFIER)

Jis padarytas pardavi
mui už daugiau negu 

$160

30 Dienų išbandymui 
jūsų namuose

Įrengtas

n c jo
t

Skiriam gerą kainą 
už jūsų seną radio, 
fonografą arba 
pianą.

Šis puikus elektrinis radio gražiame riešuto medžio užbaigimo 
console cabinet’e, bus atvestas į jūsų namus mainymui į jūsų se
ną instrumentą. Tai yra labai geras, rinktinis radio. Išduoda stip
rų ir gražų balsą.
Arba atsilankykit pas mus anksti šiandie pasirengęs pirkti šį 

PUIKŲ RADIO.

Jei negalite atsilankyti, 
tai atsiųskite šj kuponų.

JOS. F. BUDRIK, INC.
3417—21 South Halsted Street,_________________CHICAGO, ILL

AS manau pirkti radio ir norėčiau gauti tą už $76. Atveškite j mano 
namus dėl demonstravimo.

JOS. F. BUDRIK, be
3417-21 So. Halsted Street, Chicago, III

m
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Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina
< ihicagoje — paštu

Metams ..........................
Pusei metų ...... ..... .... ....
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam_____
Vienam mėnesiui

88.00
4.00
2.00
1.50

75

Subscriptlon Ra tęs: ,
88.00 per year in Canada 
87.00 per year outside of Chicago 
88.00 per year in Chicago 

3c per copy

Chicago] per išnešiotoju*:
Viena kopija 3c
Savaitei ......................... 18c
Mėnesiai_____  , , 75c

sutremta demokratybė pačioje Lietuvoje. Bet nėra abe
jonės, kad Lietuvos žmonės paims viršų savo krašte, 
ir tuomet, eidami ranka už rankos su kitų tautų demo
kratijomis, jie sugebės likviduoti tą skriaudą, kuri Lie
tuvai buvo padaryta spalių 9 dieną.

Entered as Second Claaa Sfatter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago* III., under the act of 
M are b 3rd. 1870.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų** 
Bendrovė, 1739 S Halsted St., Chi
cago. Iii. Telefonas Roosevelt 3500.

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
peštų:

Metams . ------ 87.00
Pusei metų 3.50-
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesienos 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metama______ —88.00
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams „.... ......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monei

< trileriu karta su užsakymu.

Vilniaus Pradžia ir 
Augimas

Vietoj, kur dabar stovi pui
kiausios Vilniaus bažnyčios, kur 
pristatyta yra gražiųjų rūmų, 
kur gražiai grįstos gatvės, so
dai, ten prieš 600 m. buvo vie-

jų, butą šiek tiek žymesnės se
novės lietuvių buveines. Gedi
minui perkėlus ten savo sosti
nę, teko tų pilies užuomazgų tik 
labiau praplėsti ir sutvirtinti.

SPALIŲ DEVINTOJI

1920 m. spalių 9 dieną Lenkų kariuomenė, vedama 
generolo Želigovskio, įėjo į Vilnių.

Dvi dieni prieš tai Suvalkuose Lietuvos ir Lenkijos 
atstovai buvo pasirašę mūšių paliaubų sutartį, pasiža
dėdami sienų tarp Lietuvos ir Lenkijos klausimą iš
spręsti derybomis.

Tuo pačiu laiku, kai Lenkijos įgaliotiniai vedė per- 
traktacijas su Lietuvos delegacija dėl sustabdymo ka
ro, tai, maršalo Pilsudskio įsakytas, generolas Želigov
skis vedė savo legionus linkui Vilniaus. Ir vos buvo pa
dėti lenkų parašai po Suvalkų sutartim, kaip prasidėjo 
lenkų puolimas prieš lietuvių pozicijas. -

Turėdami daug didesnių jėgų, negu lietuviai, Želi
govskio pulkai po smarkių ir kruvinų mūšių paėmė 
Lydą, paskui Ašmeną ir geležinkelio stotį Soly, per
kirsdami susisiekimą tarp Vilniaus ir Molodečno. Lie
tuviams teko evakuoti (iškelti) savo įstaigas iš Vil
niaus, ir penktadienį, spalių 9 d., 5 vai. popiet, Želigov
skis jmaršavo į Lietuvos sostinę su dviem divizijom 
kareivių.

Šiandie sukanka lygiai devyneri metai nuo to, kai 
ta nelaimė įvyko. Čia nėra reikalo pasakoti, kiek pastan
gų Lietuva dėjo per visus šiuos metus Vilniui atgauti. 
Bet viskas buvo bergždžia.

Pradžioje užsienių opinija buvo Lietuvos pusėje, ir 
Tautų Sąjungos taryba paliepė Lenkijai ištraukti savo 
ginkluotas jėgas iš Vilniaus. Bet lenkai, apgaudinėdami 
visą pasaulį, teisinosi, kad Želigovskio gaujos suside
dančios iš “maištininkų”, kuriuos Varšuva negalinti 
suvaldyti.

Paskui buvo suvaidinta neva seimo “rinkimų” ko
medija Vilniaus krašte, susidarė neva “Vidurinės Lie
tuvos” valdžia, kuri kreipėsi į Lenkiją, prašydama pa
imti ją savo “globon”. Ir Varšuva “sutiko” tą prašymą 
išpildyti.

Turėdama dabar Vilnių savo saujoje, Lenkija ėmė 
siūlyti Lietuvai visokius Hymanso projektus, sulig ku
riais Vilnius butų buvęs sujungtas su Lietuva, bet visa 
Lietuva butų pavirtusi Lenkijos provincija. Lietuvai 
tuos projektus atmetus, Europos didžiosios valstybės 
(ambasadorių konferencija) padarė nuosprendį, kad 
Vilnius turįs priklausyti Lenkijai.

0 per paskutinius trejus metus, kai Lietuvoje tapo 
nuversta teisėta valdžia, lenkai su Tautų Sąjungos pa- 
gelba privertė Lietuvą atšaukti ir karo stovį, kuris iki 
tol gyvavo tarpe Lietuvos’ ir Lenkijos, ir eiti prie nor
malių santykių užmezgimo su Lenkija.

Tuo budu apgaulė ir smurtas laimėjo pergalę. Lie
tuva neteko Vilniaus ir apie trečdalio priklausančios 
jai teritorijos beveik su dviem milionais gyventojų.

Bet savo teisių Lietuva dar nėra atsižadėjusi ir 
neketina atsižadėti. Ji tikisi, kad anksčiau ar vėliau 
Vilnius grįš prie jos.

Lengviaus Lietuva gali gyventi be Vilniaus, negu 
Vilnius be Lietuvos. Atskirtas nuo Lietuvos, jisai 
skursta ir smunka.

Antra vertus, ne visuomet tayne šiaur-vakariniame 
Europos kampe viešpataus diktatorių ir militaristų kli
kos. Ateis laikas, kada darbo žmonių balsas spręs taip 
Lenkijos, kaip ir Lietuvos likimą.

Kai kuriose galingose valstybėse darbo žmonės jau 
paėmė valdžią į savo rankas. Galingiausia tarpe tų 
valstybių yra Didžioji Britanija, kurios ministeris pir- 

. mininkas dabar lankosi Amerikoje, ir iš jo lupų pasau
lis girdi jau visai kitokius obalsius, negu tie, kuriuos 
skelbė kardo ir smurto atstovai.

Pasaulis ims tvarkytis naujais pagrindais, kaip tik 
jame susidarys daugiau tokių valdžių, kaip Anglijos.

Vilniaus klausimas nėra tik dviejų šalių — Lietu
vos ir Lenkijos — reikalas. Juo negali nesirūpinti ir 
kitos tautos, kadangi jos žino gerai, jogei nuo to, kaip 
jisai bus išspręstas, priklausys tarptautinės taikos pa
stovumas.

Pastovios taikos Europoje negali būti, iki Lietuva 
nesusitaikys su lenkais, o ji gali su jais susitaikyti tik
tai tuomet, kai bus jai grąžintas Vilnius.

Teisingumas yra Lietuvos pusėje. Demokratinio 
pasaulio užuojauta buvo Lietuvos pusėje, kol nebuvo

na plati giria. Ji buvo užėmusi 
ne tik Vilniaus miesto plotą, 
bet ir toli aplinkui dabar dir
bamus sėjamus laukus apklo
jus. Giria susiliedavo su di
džiausiais, kelių šimtų varstų 
pločio Lietuvos miškais.

Daugumoje vietų miškai bu
vo neįžengiami. Tarp jų daugy
bė klampių vandeningų balų 
■telkšojo. Šimtamečiai ąžuolai, 
pušys, beržai retonai, liepos, 
klevai, juodalksniai, perskirti 
laukinių obelaičių dygiais kru? 
mai, ir daugybė kitokių medžių 
tose vietose galingai ošė. Jų 
pavėsy gausios vandeniu upės 
vingiavo.

(Šaltiniai, kurie dabar ar jau 
visai išnyko, ar jau baigia už- 
akti, duodavo pradžią vers- 
mūms-upelėms. Jos susivieniju
sios padarydavo ramaus budo 
nedideles Lietuvos upeles, ku
rių. ir dabar čia dar daug te
bėra. Upeles susitikdamos su
darydavo didžiąsias upes. Gilus 
skardžiai, bruzdųs juose kriok
liai, vietomis gausiai želę pie
vos—tai senovės Lietuvos miš
kų vaizdas.

Miškai savo didžiuos plotuos 
slėpdavo daugybę žvėrių. Čia 
rasdavo sau pakankamai mais
to ir patogias uolomis guoliams 
vietas: meškos, vilkai, stirnos, 
šernai, briedžiai, ■taukai ir dau
gybe didesnių ‘ir mažesnių žvė
rių. žvėrių nieks negalėjo nai
kinti, nieks netrukdė jiems 
veistis, nes tankumynai pasi
šiaušdavo prieš žmogų, drasky
davo jo veidą, rankas, kelią sa
vo didžiu gausumu užstodavo. 
Į daugybę miško plotų ne tik 
svetimieji ateiviai, bet ir patys 
lietuviai neįžengdavo. Todėl mu
sų bočiams kartais sekdavos 
lengvai priešininkų apsiginti, 
juos į tankumynus ir peikęs 
įsivadinus ir ten priešininkui 
nepatogiose > sąlygose, susiko
vus.

Tarp miškų tankiai telkšojo 
ežerai, kurių dalis jau užaugo 
samanom, kirnais, ir šiuo metu 
nė vietos jų nebežymu, nes iš
kirsti miškai nebeužstojo dau
giau džiovinančių saulės spin
dulių, nesergėjo jų nuo šiltojo 
vėjo.

Ežeruose ir upėse butą dau
gybes žuvų. Pasakose ir dai
nose užsiliko daugybė žuvų pa
vadinimų.

Musų bočiams, dar žemės iš- 
dirbimo pakankamai plačiai tuo 
-fnetu neišvysčiusiems, greit ir 
gan lengvai gaunamą maistą 
sudarydavo: lydekos, ešeriai,
kuojos, šapalai, šamai, pukž- 
liai, vėgėles, vėžiai ir kitos di
desnes ir mažesnės žuvys. Daug 
laiko senovės lietuviai praleis
davo medžioklėje.

Medžioklė jiems be maisto 
suteikdavo ir drabužius, ku
riuos jie gamindavo iš užmuštų 
žvėrių kailių.
Bendrai apie musų prabočių gy
venimą mes labai maža žinių 
turime. Tik šiek tiek paraše 
metraštininkai, kurie daugu
moje buvo svetimi musų kraš
tui, jo gyvenimo gerai nepaži
no, ir todėl dažnai ar apsirik
davo ir perdėdavo, ar savais 
tikslais parašydavo apie lietu
vius netiesų; kai kurios pasta
bos duoda nepilną ir dėl minė
tų priežasčių išskraipytą vaiz
dą. Mums lygiai nežinoma pa
ti Vilniaus miesto įsikūrimo 
pradžia. Gediminas ne visai 
miške turėjo savo sostinę. Ten 
jau ir ankščiau butą gyvento-

Gediminas čia perkėlė Lietu
vos sostinę, spėjama, svarbiau
siai dėl strateginių šios vietos 
privalumų.

Pamirškime dabartinę taip 
gražią iškilnią Vilniaus išvaiz
dą, pamirškime visas didžiąsias 
bažnyčias, rumus. Jų vietoje 
vaizduokimčš tik miškus, gi
rias, retus pievokšlius. Tan
kumynai ir tik kur ne kur vin
giuoti takeliai toli nuo vienas 
kitų glūdinčias negudriai sta
tytas senovės lietuvių bakū
žes jungia— tai ir buvo tuome
tinio Vilniaus išvaizda.

Slėnis iš trijų pusių apsup
tas kalnais, iš ketvirtosios pu
ses nuo didžiųjų miško plotų 
atskirtas Nerio, buvo vieta, kur 
Gediminas pastatė savo pilį. 
Nerio su Vijnia—Vilnele susi
tikimo vieta buvo ir tebėra 
miesto centras; ten dabar stovi 
Katedra ir Pilies kalnas.

Liaudies pasakose Vilnius 
dažnokai minimas. Ypač jo 
pradžia pasakininkams suteikė 
daug medžiagos įvairioms le
gendoms.

čia vaizduojama daugybė pa
slaptingų urvų, vietų. Vienam 
tokiam urve žiloje senovėje gy
venęs baisus “smakas”. Dargi 
primenama, kad tą urvą ir da
bar esą galima rasti. Smakas 
tai buvus baisioji Vilniaus ne
laimė: jam kasmet reikėdavę 
aukoti jaunas, nekaltas merge
les. Jo taip baisus būdavęs 
žvilgsnis, kad jis vienu žvilg
terėjimu užmušdavęs Tetekus 
į jo urvą žmogų. Galų gale 
vienas drąsuolis pasiryžęs iš
gelbėt Vinių nuo tos baidyklės. 
Jis paėmęs į urvą su savim 
veidrodi ir nešęs jį prieš save. 
Smakas, save pamatęs veidro
dy, visų džiaugsmui ir nusira
minimui, kritęs negyvas. Tai 
tik viena tarp daugelio kitų 
žmonėse klaidžiojanti pasaka 
apie senovės Vilnių.

Pirmutinių Vilniaus valdovų 
tarpe minimas kunigaikštis 
Dovilis. Bet apie jį daugiau 
veik nieko nežinoma.

Pats Vilniaus vardas, spėja
ma, paeina nuo vardo upės Vil
nios Vilnelės, kuri per vidurį 
miesto tekėjo.

Ligi XII šimtmečio senovės 
lietuvių didesnieji centrai buvo 
vakaruose, gan. toli nuo Vil
niaus. Tuo metu vyriausia 
šventovė Romuva buvo ne tik 
tikybinio, bet ir viso lietuvių gy
venimo židinys. Beit lietuviai 
paskiau turėjo tas vietas ir net 
Romuvą paleisti ir trauktis 
rytus, Vilniaus linkui. Šitas se
novės lietuvių judėjimas lyg ir 
pradeda naują musų tautos is
terijos lapą.

Iš dabatinės Vokietijos ry
tuose atsidangino vokiečių kry
žiuočių ir kalavijuočių ordenai 
ir įsikūrė' Baltijos pietų ir žie
mos vakarų pakraščiuose. Nau
jieji ateiviai, dengdamies Kris
taus mokslo skelbimo, idėjomis, 
ome veržtis į Lietuvos kraštą. 
Ateiviai buvo stipresni, geriau 
ginkluoti, pasiruošę ir įpratę 
kovoti, privertė lietuvius trauk
tis į rytus, Lietuviai atkakliai 
kovoja ir tik po sunkių kovų 
užleidžia jau nuo senų laikų 
apgyventas vielas. Kiekviena* 
me žingsny kryžiuočiai sutikda
vo griežto pasipriešinimo lietu
vių, prisirišusių prie savo bo
čių tikybs, kalbos ir papročių. 
Kryžiuočių pastangos varu lietu
vius apkrikštyti pasisekimo ne
turėjo. Vokiečiai juo tolyn vis

nuožmiau su lietuviais elgėsi. 
Paimtus į nelaisvę stabmeldžius 
—lietuvius jie versdavo jiems 
vergauti, išgrobdavo jų turtą, 
sunaikindavo jų sodybas. Už
kariautojų elgesys su nugalė
tais buvo biauriausias: jie ne
tinkamus darbui ar griežtai 
jiems priešingus lietuvius nu
žudydavo. Todėl lietuviai, ne
turėdami pakankamai jėgų at
sispirti' prieš kryžiuočius, vis 
traukėsi ir traukėsi į miškų gi
lumas, gelbėdamies ten nuo 
nuožmiųjų persekiotojų.

Kryžiuočių ir kalavijuočių 
būriai vis didėjo. Europoje pa- 
sklydę gandai apie Lietuvos 
turtus vis naujas ir naujas ri
terių gaujas skatino eiti į Lie
tuvą.

Nebereikėjo jiems, kaip pa
žymi istorininkai, keliaut į toli
mus kraštus, pavyzdžiui, į Pa
lestiną, kur jie butų galėję ko
vose su Kristaus karstą pa
grobusiais netikčliąis, puslau
kiniais žmonėmis, turkais už
sitarnauti garbingą riterio var
dą. Lietuvoje, kur nei pavo
jaus tokio didelio nesutikdavo 
ir kur pati kelione ne taip jau 
sunkiai buvo atliekama, jie ga
lėjo tarnauti Kristui, versda
mi stabmeldžius lietuvius į kri
kščionių tikėjimą. Kiekvienais 
metais vokiečiai atimdavo iš 
lietuvių vis naujus ir naujus 
žemės plotus. Užimtose vieto
se apsigyvendavo vokiečiai ko
lonistai. Pats ordenas į jo na
gus patekusius lietuvius apdė- 
davos sunkia duokle.

Išdraskė vokiečiai Prūsuose 
Romuvos šventovę! Užgeso visų 
lietuvių garbinama amžinoji 
ugnis. Tada lietuviai perkelia 
savo šventovę prie Dubysos, 
kur ji įteka j Nemuną, vėliau 
prie Nevėžio. / Bet neilgai per
sekiojamiems lietuviams teko 
tose vietose garbinti savo die
vus. Netrukus teko dar trauk
tis į rytus.

Ir štai įvyksta sunKiausia lie
tuviams Nelaimė: aukščiausias 
stabmeldžiu kybos vadovas 
Krivi] Krivaitis buvo priverstas 
pripažinti krikščionių tikybą ir, 
žinoma, kartu kryžuočių ordeno 
viršų. Lietuviai negalėjo pa
kelt svetimo jungo; jie bėgo 
iš kryžuočių užimtųjų vietų. 
Beieškodami nuošalių, sunkiau 
kryžiuočiams prieinamų vietų, 
tuo metu lietuviai ir atsiduria 
žymesniame skaičiuje Kauno, 
Vilniaus ir Gardino srityse. 
Niuksėjusios neįžengiamos gi
rios, pelkės ir daug upių kliudė 
vokiečiams toliau žygiuoti. Jie 
čia pirmieji pradėjo nekieno 
nejudintas girias skinti, staty
ti sau sodybas ir stiprintis nau
jose vietose. Didžioji šventove 
buvo apiė 1263 metus įkurta 
Neries ir Vilnios santakos slė
ny, dabartinės Vilniaus Kated
ros aikštėje. Tas įvyko Vilniaus 
sritį valdant kunigaikščiui 
Šventragiui. Šis kunigaikštis 
pastatė senų ąžuolų tarpe di
dįjį aukurą. Padavimas sako, 
kad toji vieta taip patikusi 
Šventaragiui, kad jis įsakęs sa* 
vo sunui Gerimantui sudegint 
jį po mirties minėtame ąžuoly
ne.

Šventaragiui mirus, Geri
mantas išpildo tėvo valią. Su
kertamas didžiausias laužas, 
kuriam medžiaga imta tame pa
čiame slėny niūksančių ir šven
tais laikomų miškų. Geriman
tas aukoja dievams daugybę 
žvėrių. Sukviestiems didikams 
bajorams ir didžiausioms lietu
vių minioms dalyvaujant, bočių 
papročiais einant, Šventaragis 
puikiausiuose šarvuose, gink
luotas ir gražiausiai aprėdytas 
iškilmingai tapo sudegintas. 
Mylimieji kunigaikščio medžiok
lės šunes, vanagas, sakalas, 
žirgas ir tarnas turėjo kartu 
su kunigaikščiu sudegti. Nuo 
to laiko šioje vietoje, kurią 
vadino Šventaragio slėniu, bu
vo deginami mirusieji kuni
gaikščiai. Vilniaus srity lietu
vių gaivalas greit sustiprėja. 
Pasakojama, kad jau 1263 me
tais Gerimantas pastatęs akme
ninę Perkūno stovylą ir šven
tyklų, aptvėręs ją aukšta ak-l

menine tvora. Kaip ir visos i 
lietuvių senovės šventyklos, ji 
dangčio neturėjusi. Iš Vilnios 
upės pusės buvę iškirsti vartai.

Tos šventyklos aprašymuose 
minima, kad ji turėjusi apei
goms reikalingoms įmonėms ir 
šventosioms brangenybėms su
dėti vietą; šventikylos apačioje 
buvęs rūsys, kuriame žalčius, 
gyvates, rupūžes ir kitus gar
binamus gyvius laikydavę. Be 
to, buvęs aukuras ir didysis 
bokštas, kurs virš šventoves 
sienų siekęs 16 uolekčių aukš
čio. Bokštas ir aukuras buvę 
akmeniai.

Aukuras keturkampio muro 
pavidale kilo aukštyn. I j j vedė 
12 papėdžių laiptai. Papėdės 
aukštumas buvo 1 uolektis, o 
platumas 3 uolektys. Aplink 
patį aukurą buvus dar viena 
akmenine sienelė, kuri buvus 
pagražinta taurų ir briedžių 
ragais, ir kitais, šiem panašiais, 
papuošalais. Kiekviena minėtų 
laiptų papėdė buvusi skirta 
vienam iš zadioko ženklų, taip 
—aukščiausia papėde buvo vė
žio, žemoji—ožio. Zodiako 
ženklai, atatinkamos figūros, 
buvę pastatyti ant kiekvienos 
papėdės. “Musų Vilnius”.

SENOVĖS LIETUVIŲ PAPROČIAI IR 
' TIKYBA

Senovės lietuviai nebuvo lau
kiniais žemo susipratimo žmo
nėmis. Jų kultūra buvo savita 
ir gan aukšta. Jie turėjo net 
savo , kalendorių, kurio atskiras 
vienetas— mėnesius žymėdavo 
perkeldami ugnį nuo vienos 
minėtų papėdžių į kitą. Kada 
buvo laikas perkelt ugnį ir, 
reiškia, kada prasidėdavo nau
jas mėnuo, jie sužino
davę sekdami planetų ke
lius. Šį darbą atlikdavę vaidi
los ir žyniai. Iš Krivų Krivai
čių rūmų didžiojo bokšto apie 
naujo mėnesio pradžią būdavę 
pranešama ir žmonėms. Metus 
lietuviai žymėdavę įmūrydami 
į bokšto sieną plytą, kuri kiek
viena turėjusi ypatingą ženklą. 
Yra minima senuose raštuose, 
kad dar XV amžiuje dabartinės 
katedros varpinės sienoje tos 
plytos buvę galima matyti.

Senovės lietuvių tikyba, apie 
kurią pasiliko tik keletas smul
kiu ir nepakankamų žinių, kad 
pilnai suprastum jos esmę ir 
formas, istorininkų žodžiais, 
buvusi savo pagrinde ne tik ne 
žemesnė už kitų tautų stabmel
džių tikybas, bet dar žymiai 
aukštesnė. Jos apeigose ląbai 
maža buvę kitų stabmeldžių ti
kybų neigiamų savybių, kaip 
kruvinų aukų, žmonių ir gyvu
lių kankinimų. Vyriausia šven
tenybė buvusi amžinoji ugnis, 
kuri šventyklos aukure nege- 

< ginama degusi Vaidilos ir 
vaidely tos prižiūrėdavo, kad ji 
neužgestų. Vaidelytės buvo 
renkamos iš doriausių mergai
čių tarpo. Jos turėdavo pasi
žadėti neiti už' vyro ir ištiki
mai tarnauti dievams. Už pro- 
sižengimą prieš tuos pažadus 
vaidelytės buvo skaudžiai bau
džiamos. Toks kilnus vaidely- 
čių pasišventimas ir dabar te
bėra gražiu pavyzdžiu.

Krivių Krivaitis, vyriausias 
lietuvių tikybos galva, prie .pat 
šventyklos turėjo atskirus jam 
statytus rumus.

Toliau Vilnius lietuvių gyve
nime vis daugiau ir daugiau 
įgauna reikšmes. Aplink šven-

tykią ir pilį tirštai apsigyvena 
lietuviai. Statoma ir daugiau 
šventyklų, kurios turėjo atski
rų dievų vardus.

Jei pažvelgt į dabartinio Vil
niaus siaurutės, dideliais ir 
mažyčiais nameliais apstatytas 
gatveles, sodus, aikštes ir kal
nus, tai veik kiekviena žemės 
pėda mums lietuviams brangi 
atsiminimais. Viena gražiau
sia Vilniaus miesto dalių yra 
Antkainis. Jis senovės lietuvių 
gyvenime vaidino svarbų vaid
menį. Ir dabar dar žavi mus 
Antakalnio gražumas. Ką gi 
bekalbėt apie anuos laikus, ka
da ten niūksojo nejudintos gi
rios, iš vienos pusės apstotos 
aukštųjų Panerio kalnų, iš kitos 
pusės paties Nerio perskrostos. 
Suprantama, kad lietuviai čia 
išsirinko tinkamiausias savo 
šventykloms vietas.

Kai kurie istorininkai (Nar
butas) tvirtina, kad Antakalny 
buvus bendra visų dievų šven
tykla, taip tariant, Lietuvių 
Panteonas. Ten buvę sustaty
tos visų dievų stovyklos. Ta
čiau paskutiniu metu imta abe
joti dėl to tvirtinimo, nes trū
ksta pakankamų tam įrodymų. 
Bet Vilniaus istoriją nagrinėda
mi sutinkame maža dokumen
tais patvirtintų žinių, daugiau
sia turime legendų, pasakų, ku
rių pagalba kartais esame pri
versti naudotis sudarydami se
novės Vilniaus vaizdą. Bet gi 
Panteono klausimą paliksime 
galutinai spręsti musų istori
ninkams. Dabartinės šv. Pet
ro bažnyčios vietoje stovėjusi 
meilės deivės Mildos šventyk
la.

Pokyliuose ir sueigose lietu
viai mėgdavę išgerti midaus ir 
alučio. Jie turėjo dargi links
mąjį dievaitį, aladirbių ir bi
tininkų užtarėją, Ragutį, kurį 
lietuviai gan uoliai ir garbinda
vę. Jo šventykla buvus miesto 
daly Bokštais vadinamoje. Pa
našių šventyklų butą daugybės
ir Lukiškiuos, ir dabartinio 
Bernardinų sodo vietoje.

Brum baltas.

S. S. GEORGE WASHINGTON 
Nov. 13 — Dec. 14
S. S. LEVIATHAN 
Nov. 21 — Dec. 7

S. S. PRES. HARDING 
Nov. 27

S. S. PRES. ROOSEVELT 
Nov. 30

S. S. REPUBLIC 
Dec. 11

Išplaukimai iš New Yorko

Švenčiu Exkur.ijos
LIETUVON

Visi laivai išėmus LEVIATHAN eina 
tesiog i PLYMOUTH, CHERBOURG 
ir BREMEN. LEVIATHAN plaukia 

tesiog j CHERBOURG ir 
SOUTHAMPTON.

Suplanuok dabar praleisti linksmą prieš Kalėdini sezoną savo šaly.
Prisireug sutikti savo milinius^ aplankyti kūdikystės vaizdus, laike 

ateinančių švenčių.
Pasirink bilc vieną puikiųjų United States Linijos laivą ir gčrėkis 

virtuve, parankamais ir pasilinksminimais kuom šie laivai turi pasau
linę reputaciją.

Pirk Round Trip laivakortes ir buk užtikrintu patogiais paranku- 
mais jūsų sugįžimui. Jei nesi Suvienytų Valstijų pilietis, United 
States Linija pagelbės jum gauti grįžimui leidimą. •

l’ihjų informacijų, kainų ir specialių exkursijų prirengimų klauski
te pas savo vietos laivakorčių agentą, arba rašykite tesiog į

United States Lines
110 S. Dearborn St., Chicago, 111. 45 Broadw<ay» Nevv York City
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie visi bukime 
Lietuvių Auditorijoj
Tai bus didelė Vilniaus iškil

mė, protestas pasauliui prieš 
lenkų 
sostinės

užgrobimų 
Vilniaus.

Lietuvos

ir draugiškumo. Jeigu mes, 
liuteronai, veik'tumėm sutarti
nai, tai galėtumėm pasididžiuo
ti savo darbais. Mes negalime 
gyventi toliau tokį gyvenimų, 
kdkį gyvename šiandien.

Toliau, turiu pasakyti/ kad 
Chicagoje, kiek man žinoma, 
liuteronai turi tris draugijas ir 
parapiją. Dvi draugijos yra 
vyrų, o viena moterų. Bet iš 
tų trijų draugijų butų galima 
vieną padaryti, ir tai ji nebūtų 
per didele. Ir aš patarčiau 
liuteronams prie to tikslo eiti 
ir stengtis suvienyti draugijas.

Betgi turiu pripažinti ir duo
ti kreditą Lietuvių -Liuteronų 
Pašalpos Draugijai, kaip vienai 
veiklesnių lietuvių liuteronų or
ganizacijų. ši draugija neatsisa
ko parėmti ne vieno naudingo 
sumanymo, yra laisva, neperse
kioja draugų, nė jų papročių, 
suteikia kiekvienam nariui ly
gias teises.

Turiu dar pridurti, kad Lie
tuvių Liuteronų Pašalpos Drau
gija yra parengusi daug gerų 
vakarų su gražiais perstaty
mais. Ji ir artimoj ateityje, 
būtent spalių menesio 20 dieną,

rengia vakarą. M. Meldažio sve
tainėje. Pradžia 6 valandą va
kare. Neužmirškite dienos ir 
tos vietos.

Pagalios noriu atsiprašyti 
skaitytojų dėl to, kad jau po 
pietų buvo, kai rašiau, o dau
guma žmonių sako, jog

nas arba prūselis, tai po pietų pietų kitresnis, negu prieš pie- 
durnas. O gal bur ir teisybė? tus, dėl to kad pietums jis gau- 
Ate aš tc&tomi* kaltomis netb na špek...
kiu. Aš manau, kad prūsas po
iH Miia*'!*11 ,'*111 *** ^ ***** ........

Lietuvis liuteronas A. IRU.

Linkėjimai-
Mes, kaipo Jūsų simpatizuotojai, linkime, kad Jus sėkmingai atgautu
mėt nuo Lenkų savo mylimą miestą VILNIŲ.

klausėmės 
per radio,

gražaus 
pašvęsto

su graži.o- 
pritaikintomis 

dai-

O Vilniau!
(Prisiųsta) M. LEVY PAMDANV pigumbing uumrAni, supplies

v ra 
mi- 

Lietuvių Auditorijoj. 
Vilniaus Vadavimo

programo
Vilniaus dienai. Tai buvo įspū
dingas programas, 
mis tai dienai 
Birutės Choro ir solistų 
nomis.

Šiandie gi, spalio 9 d., 
niaus dienos paminėjimui 
rengiamas didelis masinis 
tingas
Rengia jį 
Komitetas.

Be žymiausių musų kalbėto
jų — Naujienų Redaktoriaus 

Grigaičio, l>r. A. Zimonto 
ir k., kurie kalbės Vilniaus 
klausimu, bus ir. didelis muzi
ka lis programas, kurį išpildys:

Birulės Choras

.Jaunoji Birutė
Ona Biežienė
Sofija Paškevičiūtė ir k.

Tad visi bukime šįvakar Lie
tuvių Auditorijoj. Kvieskime ir 
savo draugus. Neužmirškime 
savo pavergtosios sostinės Vil
niaus !

Įžanga, padengimui lėšų, tik 
25c. — Vilniškis.

Balsas šaukiančio 
tyruose

Aš, kaipo senas “Naujienų” 
skaitytojas ir mylintis dienraš
ti, nei vieno vakaro nepralei
džiu neperskaitęs jo atydžiai. 
Aš tėmiju visas žinias iš Eu
ropos, o ypač iš Lietuvos, ku
rios yra paduodamos “Naujie
nose”. Bet niekur man nete
ko matyt apie liuteronų veiki
mą.

Skaitydamas “Naujienas”, 
matau daug žinių, kaip drau
gijos ir kliubai save skelbia. 
Bet, mes lietuviai liuteronai, 
per paskutinius kelis metus bu
vome kaip numirusi dalis kū
no. Niekas apie mus negirdi 
ir nežino.

Kantrybei išsisėmus, turiu 
prabilti keliais žodžiais • į ger
biamą visuomenę, kad lietuvių 
liuteronų yra didelis skaičius 
Chicagoje. Bet svarbiausia 
priežastis to, jogei apie mus 
nekalba, tai kad nėra vienybės

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

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Šiandie paskutinė 
diena

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Jealousy”
(Tiktai suaugusiems)

dalyvaujant
Jeanne Eagels, Frederick

Marsh
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

O Vilniau, Vilniau — soste brangus, 
garsingas nuo senų laikų, 

kodėl priespaudų ir didžius vargus 
vargsti nuo kraugerių lenkų?

Per amžius savo didžiausiam priešui 
kelią, užkirst įstengdavai.

Dabar užnikus besočiam arui,
• netekęs vilties nuliūdai.

Kur tavo garsingi galiūnai, 
kur musų broliai lietuviai,

Kurių tavyje ilsis kūnai, 
ir verkia likę jų vaikai?

Neilgai, Vilniau, tu kentėsi, 
ateis laiminga valanda, 

nes tu Lietuvos širdis esi, 
ir busi musų visada.

Ei, pasauli, buk teisingas, 
ir suprask tatai gerai, 

jog musų brolis nelaimingas 
negali kentėti taip ilgai.

Musų gyslose kraujas verda, 
girdint vaitojimus brolių, 

o širdis šaukia imti kardą 
ir stoti į pulkus karžygių.

Stosim ir drąsiai kovon žengsim, 
eidami teisybės keliais, 

nors mes visi kovoje žūsim, 
bet Vilnius musų buvo ir bus.

John St. Lpks.

PAREMI!
GASO burnerį

dėl jūsų dabartinio 
furnaso

• Pagelba šia naujo pieno jus 
galite pilniausia išbandyti au
tomatinį apšildymą nereika
laujant pirkt naują įrengimą.

Šis automatinis Gaso Burneris pilnai 
tinka jūsų dabartinei apšildymo siste
mai—karšto vandens, šilto oro) ar ga
ro. Mes parenduosime jį jums tik už 
$5 j mėnesį, su teise jį nusipirkti (Ma
ži įdėjimo kaštai). Jeigu jus nusitar
site pirkti, tai 'užmokėtoji renda bus 
priskaityta prie pirkimo kainos. Jeigu 
jus nebusite pilnai patenkinti, mes iš- 
siimsime burnerį ir atstatysime jūsų 
furnisą į pirmesnį stovį. Gaukite pil
nas apie tai smulkmenas. Pasiųskite 
kuponą šiandie be mažiausių pareigų 
iš jūsų pusės.

THE PEOPLES GAS L1GHT AND COKE COMPANY 1 
122 South Michigan Avenuc, Chicago, Dept. 23. ■
Aš norėčiau žinoti daugiau apie pasirendavimą Gaso Burnerio I 

1 mano furnasui. Prisiųskit informacijas be jokių pareigų iš .
mano pusės. |

| Vardas .................................................... ?...................................... |

| Adresas ........................................................................................... I
Ti/šT galit”;krialFtai iTalTaiTytT su gasu .      * ....... .... —............. i n

2117 South State Street
arti 22nd St.—RYTINĖJ gatvės pusėj.

Tel. Calumet 06l2-0643-(W1L0646
Atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedalioj iki 1 vai. po pietų

TURIME LIETUVIŠKUS' SALESMA^US

Musų South Chicago skyrius randasi
9300 Commercial Avė.

Tel. Saginaw 4847

Werauzes Perkraustymo Išpardavimas;
$50,000 vertės Radio, Pianų, Victrolų, Rekordų, parsiduoda už visai menką 

kainą. Sučėdysite daugiau kaip 60c ant dolerio

Brunswick Radiola, Radio ir
Fonografas sykiu, C9Q 
už .......................................

Atvvater Kent, modelis 35, 6 tCOO 
tūbų, su viskuo už ......
Freshman, su dynamic COC 
speakeriu, už .................
Philco, 7 tūbų, ....... M.... $49
Sparton, 8 tūbų $98

Victor Ortophonic 
Radio .sykiu, 6 tūbų 
už .............................

Vietiniu ir
$52

Į MĖNESĮ

Originale Victor Ortophonic Victrola, orginalia- 
me dirbtuvės bakse, su elektra, vertes i 
$335, tiktai ..............................................\......*.$89 Gražus, naujas grojiklis pianas, su rolėmis, benčiumi, 

liampa, vertės $500, už .....................................................

Nauji Brunswick Rekordai, 75c. vertės, po 10c
Rankiniai Pianai po................................... $2f

$198

Galima pirkti ir ant lengvų išmokėjimų. Nepraleiskite Progos!

MANUFAGTURERS OISTRICT WAREHOUSE
3343 S. Halsted Si 'Tel. Blvd. 3980
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Komisare idilija

—Jums stoka vaidentuvės, 
stoka grožės jausmo— kalbėjo 
lietuvis komisaras Bridgeporte, 
krautuvėlėj, kurion aš įėjau 
cigaretų nusipirkti.

—O kas aršiau-—tęsė jis — 
tai kad ir mano draugai komi
sarai neturi drąsos pasakyti, ką 
jie mano, ką svajoja.

Na, pagalvokit: mes 
Bridgeporto lietuviams 
kaimynus. Gerai. Bet 
viskas?

Reikia būt nuosaikiem. Rei
kia turėti drąsos. Jeigu kvieti 
juodus brolius savo kaimynam, 
tai kodėl nekviesti jų kumuos-

Ar manai, kad juoda ku- 
nemokėtų krikštasloj sėdė- 
Yra ir jų tarpe moterų, 
viena lengvai galėtų trijų

persam 
juodus 
ar tai

komisaro

ir pana-
neturit

papliupo

na? 
ima 
ti. 
kad
vyrų plotį išmieruoti ir dar ket
virto dalį užimt. Pastalėn ji 
nenuvirs.

Arba— kodėl nesurengti ku
riam nors juodajam broliui siur- 
praiz parės? Kodėl, pagalios, 
neišpiršii lietuvaitei juodo vai
kino už vyrą?

—Na, jau, broliai!—'tarė vie
nas iš klausiausių
kalbos.—Man rodos, tamsta per 
toli nuvažiavai. i

—Bukim nuosaikus! — atkir
to komisaras. —Norime kartu 
gyventi su juodaisiais, tai ne
bijokim ir sugyventi... O kai 
dėl tavęs—pasisuko jis į pada
riusį minėtą pastabą —tai bū
da yra ta, kad ir tu 
šus tau nesuprantate, 
estetinio jausmo.

Komisaro žodžiai 
srauniu upeliu:

—Ar žinai, kas suteikia "gro
žės musų artistų priešėjų ir pa
čios gamtos kuriniams? Spal
vos, brolau. Jos puošia Lietu
vos pievas ir darželius. Spal
vos į genijų eiles Čiurlionį iš
kėlė. Spalvas minim net apie 
muzika kalbėdami. *• •

Ir iš visų spalvų dvi, greta 
viena kitos, yra riškiausios. Tai 
balta ir juoda. Be jų neiškilsi au
kštai, jei artistas esi. O mes, 
komisarai, esam artistai... sa
vos rųšies.

Dabar, jus žinot, kad mes 
Bridgeporte esam visi balti — 
daug maž. Balti ir baltos, vy
rai ir moterys. Jei kartais vai
kutis patenka
žiūrėk, motina nuprausia, 
jis baltas! 
sam Bridgeporte.
Nuobodesnio vaizdo jokioj ki
toj apielinkėj neužtiksi.

Įsivaizduokit tečiaus, kad 
musų pačių raudondvario pašo
nėj įsikrausite gyventi juodųjų 
šeima. Vyras aukštas, kaip 
žardas, ir plonas, kaip šiaudas. 
Pati—mama 300 svarų. O vai
kų tuzinas ar daugiau. Tai bent 
šeima, brolau. Ir visa juoda, 
smala.

Koks 
baltųjų 
akiai, 
spalvos

— Hm... 
klausytojų.

—Tu šat ap!—sudraudė ko
misaras piktai. —Įsivaizduokim 
toliau, kad draugas Bimba ar
ba Andriulis rašo karštą atsi
šaukimą į visuomenę, prašyda
mas aukų.

Užduotis neįmanomai sunki, 
ba jau užsiraukė tokiem pra
šymam taip lietuvių kišeniai, 
kaip širdys, 
ras.
čiojo mintys draikos, kad jaut
rieji žodžiai išsislapstė lig ta
rakonai sienų plyšiuose. Pavar
gusi draugo galva nežino kur 
prisiglausti.

Staiga vidun įbėga kaimynų 
dukraitė. Juoda... kaip aniuo- 
lėlis; tik danteliai balti. Aku
tės žiba tartum žarijos. Trijų
pėdų aukščio. Plaukai kupste-'mis. Gavo daug užsakymų nau-

dumblan, tai, 
ir 

Viena spalva vi- 
Monotonu.

įvairumas atsiranda 
tarpe! Kokia paguoda 
Nes musų gyvenimą 
puošia!

— sumykė vienas

Ir rašyk, kad ge- 
Nesitebėtina, kad rašau-

Šiandie dainuoja Lietuvių Auditorijoj

TheEnglishColumn

the

Sixth 
cham- 

hold for

of
George 
are ar-

Banquet
The Sixth Dis^rict 

SLA. through M r. 
Stungis and Joe Kaulas
ranging a banųuet i n honcr of 
the vietorious Marųuette Ma- 
rcons, October 
Milda
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štai didžiulis BIRUTES CHORAS, K. Steponavičiaus vedamas, kurį vakar girdėjote dainuo
jant per radio ir gerėjotės gražiomis jo dainomis, ypač šiai dienai pritinkantį griausmingąjį 
lietuvių protestą: “Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim’>. šiandie vėl šį chorą — Birutę — 
užgirsite dainuojant Lietuvių Auditorijoj Vilniaus dienos paminėjimo dideliame masiniame 
mitinge.

tos 
ant nosytės t i.

prie drauge 
užsirita ant

liais susukti, kaip ėriuko kai- jų 
lelis. Baltais siūleliais plaukų ir 
kupsteliai apsukti. Galvelė 
marga, o pilvelis 
lipa. /

Mergaitė bėga 
redaktoriaus ir
kelių. Draugui redaktoriui ši
toks lipšnumas kaip ligoniui 
vaistas, kaip netekusiem kom
paso jurieviams krantas!

Jisai pagauna mergaitę glė
bin, iškelia iki smakro, kutena 
jos veidelį neskusta šiandie 
barzda, bučiuoja ją ir spaudžia 
prie savo krutinės taip kietai, 
kad ties ta vieta, kur mergai
tės kojos išdigusios, pasigirsta 
aidas, panašus į prrr, plia!

Draugo redaktoriaus kamba
rys pakvimpa ypatingai maloniu 
raugu. Jisai pastato mergaitę 
ant grindžių, ši išbėga, o re
daktorius, nuramintas, sėda 
prie stalo ir rašo, įkvėpimo pil
nas: “Draugės ir draugai! Pa- Lukštos svetainėje, prie 15-tos 
saulinės revoliucijos interesuo- gatvės ir 49th avenue. 
se, nabašninko Lenino ir jo į- nariai 
pėdinio Stalino vardu, krei- tarkimės savais, t. 
piuos į jus“, ir t.t. ir t.t.

Ak, trūksta man 
vaizdą, kaip reikia, 
Pasakysiu tiek, kad

paskolų didelių ir mažų, 
visos pripažintos ir paves- 
advokatui K. Gugiui ištir- 
0 advokatas dirba išsijuo

sęs ir savo nuveiktus darbus 
raportuoja direktoriams.

Šiais metais spulkos biznis 
eina, kaip iš pypkės. Paskuti
nio bertainio apyvarta bus pa
skelbta vėliau.

Pereitą sekmadienį po pietų, 
pri-e 18 gatvės ir 48 court, su
sikūlė du automobiliai. Labai 
skaudžiai nukentėjo ne tik ma
šinos, bet ir žmonės. Sužeistie
ji nugabenti ligoninėn.

Jie yra Petras Berno t ąs ir 
Juozas Saulis. Apie jų padėtį 
pranešiu vėliau. ,

laukia tris bažnyčios intenci
jas. Tai bus bilijušai. Gerai. 
Vis daugiau garbės Dievui, o 
bažnyčiai, t. y. kunigams, do
lerių. O kas neturi tų dolerių, 
tu niekas nepaiso.

“N.” RaŠėjas.

Marųuette 
Murmurs

-Į. - — -------------------------

the 261 h at 
Hali. The Marųuette 

Maroons of Gr. 260 are to re- 
ceive the huge silver trophy 
emblematic of the 
District SLA. baseball 
pionship—theirs to
one year. The players of each 
club will also receive individual 
trophies for outstanding Serv
ices. The affair promises to be 
a gala occasion for the baseball

Vakarinės žvaigždės Pa tal
pinis kliubas susirinkimą turė
jo neskaitlingą. Ligoniams pa
šalpos išmokėta — vienam $70 
New Yorko valstijoje; dar yra 
viena narė, B. Jonaitienė, ser
ganti. Jau antras mėnuo ji ran
dasi ligoninėje, netoli Elgin, 
III. Nutarta atlankyti ją, nes 

ligonę.

Sekmadienį vietos katalikai

yra įvairių gandų apie

Šiandie, trečiadienio 
Susivienijimo Lietuvių 
koj-3 301 kuopos susirinkimas

vakarą, 
Ameri-

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ.

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

Nauji
ir seni, bukite visi ir

uijimo reikalais. Tarkimės, kad 
žodžių tą palaikyti Susivienijimą tikrai 

nupiešti, lietuviškoje dvasioje, neatiduo- 
matančių ti šios organizacijos kokiems 

šią idiliją, šį baltos ir juodos burliokams. O jeigu mes diijb- 
spalvos suderinimą, akyse ži
ba ašaros. Džiaugsmo ašaros. 
Antrasis redaktorius langą pa
kelia... jausmams išvėdinti, o 
zeceris, atėjęs raštų, skubiai ap
leidžia kambarį, skepetaite no
sį užkimšęs... kad neparodyti 
sujudimo.

Na, pasakykit: ar ne verta 
gyvenimas pašvęsti, kad tokį 
vaizdą regėti ir tokia atmosfe
ra kvėpuoti ?—užbaigė 
ras.—Reporteris.

sime, tai tų burliokų pragaiš
tingos pastangos nueis niekais.

Inkstams Blogai 
Veikiant Imkite 

Druskos

komisą-

Sakoma Nugarą Skauda Todėl 
Kad Tamsta Permažai 

Vandens Geri

s203

Hmburg-American line
177 N. Michitan Av. Chicago

Kelioni greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitą informa
cijų kreipkitės prie vieti

nių agentų arba prie

Iš NEW YOR- 
KO IKI KAU
NO IR ATGAL

Trečia Kleaa
Plūs $5 U. S. Revanue 

taksai

Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETA1L UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS 

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli Stati

Cicero
praneš-Pereitą savaitę buvo 

ta apie susirinkimus, -'kurie 
įvyks. Dabar ateina kiti, (ii 
apie kai kuriuos praėjusius pa
minėsiu čia.

Improvement kliubo susirin
kimas buvo skaitlingia-s. Apkal
bėta bėgantys reikalai. Nutar
ta šaukti masinį susirinkimą 
netolimoj ateityje taksų reika
luose.

Antanas Justas jau buvo 
pats susirinkime; sveiksta iš 
ilgos ligos.

Kliubo valdyba įgaliota veik
ti kartu su kitų tautų organi
zacijomis.

Nutarta rengti vakaras kliu
bo naudai.

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

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

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

Raudonos Rožės kliubas pri
ėmė daug naujų aplikacijų. 
Kliubo vakaras įvyksta 26 die
ną šio mėnesio. Nauji nariai 
bus priimti lapkričio mėnesio 
susirinkime.

Lietuvių spulka pradėjo nau
jų seriją su geromis pasekn^ė- Frank Borden

4250 Archer Avė.

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

/ stemą, kad ir nežinai 
ne vienos notos

Pus - Balsio 
Systema

Dr P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS

Specializuojasi ant nervų ligų.
2346 W. 69th St., Chicago, III. 

Tel. Hemlock 1881
Baigės Naprapatijos Kolegija 
Illinojuje. Jau 8 metai kaip 

praktikuoja Chicagoje.
Gydo su geromis pasekmėmis: reu
matizmą, širdies ligas, galvos, nu
garos, strėnų gėlimą, mirštamas 
ligas; be operacijos išgydo pene- 
saidę, goiterį, tonsilius. Eina ir į 
namus gydyti. Pasitarimai velti 

ir mandagus.
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po piet, 6 iki 8 vak.
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players of both the Maroons 
and Universal Lodge are to re- 
cieve complimentary tickets and 
of course they’ll bring their 
friends which all in all assures 
a g-ood time for when jolly good 
fellows get together the blues 
mušt go. Ever heard obaut the 
man with the dollars? No!

i

|Well, Well you mušt come over 
for we’re gonna relate this and 
many other such tales and top 
the baseball season 
bang. Whait say 
are you with us? 
Marųuette folk 
attend the 
fail to see 
tickets.

Much as
fancy turns to 
spring! The coming of the falli 
has a tendency to turn the 
šame young man’s fickle fancy 
to football. The young men of 
the Marųuette group being only 
humans ha ve started to turn 
oul for football practice.

The few times that the group 
has been able to go out for 
practice, has been very en- 
couraging. There has been a 
fair turnout at each practice 
session. The material with a

with a 
Universal; 

Ali of you 
who did not
meeting don’t 

writer for

Treeiadiani?, spalių 9, 1929
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little coaching bids fair to turu 
into something that looks (if 
not plays) likę a football team. 
Būt, of course, as the old say- 
ing goes “Practice makes per- 
fect” and we are certainly try- 
ing. It won’t be long beforo 
we will be able to announce to 
the world at large that we’ll 
be able to challenge a few 
team s for games.—C. R.

lašt 
the

the young man’s
love in «the

The Marųuette Club weaker 
' sex? Oh, yes, our weaklings 
are well under way in the 
formation of crack basketball 
and bowling teams. The bowl- 
ing team meets at the Western 
Recreation Alleys, Wednesday 
Oct. 9, 1929 for tryouts. The 
Misses Alice and Billee Bennett, 
Katherine and Elizabeth Shad- 
bar, Flo Belsky and Vic Ku ri
tes show much promise.

The eoitor of this cohimn is 
pleased to announce an addition 
to his staff. The talented 
Billee Bennett will cover giri 
doings. Billee, Chuck Rasgis 
and the writer will strive to 
keep you informed on club act- 
ivities. Address any comments 
pro or cor. to the Naujienos.
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Grabo riai
Vardas

Adresas

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

Futbolas pagelbėjo S. D. LACHAVICZ

Lietuvės Akušerės

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

“neini-

Banditai veikia

Telefonas 
Cicero 8724

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

8:80 va- 
skirtųNedaliomis nėra 

valandų. Room 8. 
Pitone Canal 0523

Telefonas
Boulevard 5208

pa
nti, 
at-

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue

METINIS PAMINĖJIMAS 
MIRTIES

JOANOS JOKIENĖS

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

is a Famous Vivani Sėt and in- 
face powder, $1.00; Rouge, 75c, 
Cream $1.00, Depllatory $1.00,

Astrlngent $1.75, Bath Salt 1J)O, tvr—A—— a.* __ - aa

Totai

Thls 
cludes 
Tissue 
Factal 
Toilet Water $1.25, Perfume $2.75,. Bril 
llantine 75c, Skin Whltener 76c.
Value $12.00. SpecIaJ prlce, $1.97 tor all : 
ten pieces to Introduce thls lino.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mano. Mano pilnas idegzamlnavi- 
nias atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išcgzamlnavlmo—kas jutus yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj s 
6109 South Albany Avenue

Dainuos šiandie Vi! 
niaus dienos apvaik- 

ščiojime

I

NAUJIENOS, Chicago, UI.
-------- ,, i’n .. *?-
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Svarbus mitingas West-
sidės piliečiams

Spalių 11 dienų, 7:30 valan
dų vakare, bus mitingas Dvo
rak parke, prie Cullerton ir 
Fisk gatvių. Susirinkime bus 
aiškinama apie balsavimų už 
išleidimą 20 milionų dolerių 
bondsų nutiesimui Iškeltojo 
Bulvarą (Elevated Boulevard).

Kalbėtojas bus MacGovan, 
Supt, of Employment in the 
West Side Parks. Susirinkimui 
pirmininkaus komisionierius 

Joseph Simon.
Bus krutamieji paveikslai, 

rodantys trafiko susigrudimus, 
e t c.

Dvorak Parko orkestras duos 
muzikalį programą.

Visi yra kviečiami atsilanky
ti. Įžanga vaitui. Kadangi rim
ti klausimai bus svarstomi, tai, 
kūdikiai susirinkimai! nebus 
leidžiami.

Kviečia George Smith, 
rak Parko direktorius.

Jaunas Ralph Taylor, 17 me
tų. lošia futbolų. Jo gabumams 
buvo padarytas kvotimas šio- į 
mis (lianomis. Vakare jo moti
na, p-nia Taylor, sumanė pa- į 
matyti, ką veikia jos vyras An- 
drew Taylor. Gerai, ji ir 
mis pasekė tėvą. O tėvas
laiku jis susitiko jau su mer
gina. Bet pamatęs pačią ir šu
nų jis leidosi bėgti kaip grei- 

Bet sunūs ne 
lošia. Jis ėmė j 

pasivijęs griebė 
pavirto, bet su-1

su- | 
luo

tai galėdamas, 
veltui futbolų 
vvtis. tėvą ir 
už kelių. Abu 
nūs ant viršaus. Atvykusi po-1
licija nugabeno tėvų į kazen- ‘ 
ką. pernakvoti.

Banditai apiplėšė 
spulką

Penki ginkluoti banditai pa- 
rė holdapų Ceska-Kalifomie 
lildinif and Loan Ass'n ofi- 

a-se, 2119 So. Albany 
sišlavė $4,600.

Automobilistų 
mes”

vadinama 
automobi-

Pirmadienį buvo 
“safety” diena. 636 
listai, nesilaikiusieji 
guliacijų, gavo tikėtus. Tai bu
vo “nelaimės” automobilistams.

STUCHLIK’O
ST. VITUS DANCE GYDUOLĖS
Tai yra geriausios importuotos 

gyduolės gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
- EDWARD STUCHLIK 

6243 W. 22nd St. Berwyn, III.
Tel. Berwyn 1201 r

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningu ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų uilai- 
kvmul skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas 

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
H 03 S. Halsted St. 

Chicago. III.
Tel. Victory 1116

BUTKUS
UNDERTAKING CO

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
■ Canal 8161

Akiij Gydytojai Lietuviai Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

nnninj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPEOIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.

SOFIJA PAŠKEVIČIŪTĖ 
dainuos šiandie vakare Lietu
vių Auditorijoj dideliame ge
dulingame masiniame mitinge 
paminėjimui lenkų užgrobimo 
Vilniaus.

P-lė Paškevičiūtė yra žymi 
dainininkė, plačiai žinoma ame
rikiečiams, bet labai mažai dai
navusi lietuviams. Dabar bus 
gera proga išgirsti jų dainuo
jant dideliame parengime. Tad 
visi šiandie bukime Lietuvių 
Auditorijoj.

Basbolo lošia! Chicagoj 
prasidėjo vakar 

. ...... • . ———4*-- 

Vakar prasidėjo Chicagos 
lesbolo tošiai, vadinami “World 
Šerius”. Pažiūrėti lošio vakar 
susirinko apie 50,000 žmonių. 
Lūšiai eina Cubs parke.

Universal Ręst aur ant
Gardus, sveiki lie
tuviški valgiai ir 
mandagus patarna
vimas.
A. A. NORKUS, sav.

750 VVest
31st St.

Lietuvis Graborias ir 
Balsamaotojaa

2314 W. 23rd Pi. 
ChicagO. Iii.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752
Canal 0084

Dr. K. NURKAITIS 
Optometristas

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

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 So. Halsted St.

Lietuviai Gydytojai

Kandidatų visuomet 
daugiau, negu vietų
Nesenai buvo paskelbia rei

kalavimas žmonių, kurie nove
lų dirbti kaip šunų gaudyto
jai. Darbininkų raikėjo 17, o 
padavė aplikacijas net 700.

Phone
Hemlock 9252

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

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

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

Įvairus Gydytojai
Telefonai Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8200

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. .Canal 9257

DR. P. Z. ZAtATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGtl. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

NetoU 46th St Chicago, UI
------ O-------

, a • . i------- o-------
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Saite 296, 1579 Miivraukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kandi o n Nerišliomis nuo 1 Ud 2

valandai no vietą - -o---------

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2830
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO. ILL

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Westem A venas 

Tel. Lafayett® 4146
VALANDOS: 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

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.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

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

DR. F. A. ZUBAS 
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025 
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 diena.

{vairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822 

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

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 !•——12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolpb 6800

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas recta)

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSl

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 ild 10
Mpdilioj nuo 2:80 Ud 4:80 po oiet

Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rnsas Gydytojas ir Chlrarras 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
Dietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nekėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

. Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 oo pietą 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard i810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Kandolph 0331-0382 

Vai. uuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 ir 6377

209 
St. 
vak.

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St.

Rooins 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

1646 W. 46tb St.

1327 So. 49 Ct

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesą ir diathermia

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

l’el, Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte- 
nuo 6 iki 8 valandų! vakare 

mari šventadienio ir ketvirtadienio

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

I A SLAKIŠ
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyją 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest VVashington Street 

Cor. VVashington and Clark St». 
Ofiso Tęl. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Kuri persiskyrė su šiuo 
šauliu spalio 11 d., 1928 
Pamaldos už velionės sielą 
sibus Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje, Bridgeporte, spalio 11 
d., 7 vai. ryte. Visi giminės, 
draugai ir pažįstami velionės 
Joanos ir mano, esate nuošir^ 
džiai kviečiami atsilankyti į 
šventas pamaldas čia minimoj 
dienoj.

Kviečia,
Antanas Jakas vyras ir 
dukterys, Rozalija ir 
Selvestra.

Šakuma, kad Chicagon bes-' 
holo lesių pažiūrėti suvažiavę 
liek žmonių, kad vidurmiesčio 
viešbučiuose jaučiama stoka 
kambarių visiems jiems apsi
stoti

Phone Canal 6222

DR. S. BIEžIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

1900

Trys banditai atlankė Kraus 
Bros, and L(>3\vy įstaigų dra
bužiams dažyti ir valyti. Jie 
privertė buvusias ofise mergi
nas atidaryti dvi saugiąsias šė
pas. Banditai pasišlavė $3,500. 
Kalbamos įstaigos ofisas ran
dasi adresu 3517 VVest Madi- 
son

STANISLOVAS BUDO
Persiskyrė su šiuo paša 

spalio 7 dieną, 12:30 vak 
po piet, 1929 m., sulaukęs 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr. ir miestely. Amerikoj 
išgyveno 22 metus. Paliko di
deliame nuliūdime moterį Alek
sandrą, po tėvais Ališauskaitę, 
tris sūnūs — Mečislovą, Vikto
rą ir Ignacą, broli Viktorą ir 
gimines, o Lietuvoj broli Vin
centa. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2719 W. 38 St.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj, 
spalio H dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
P. š. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero, 
kapines.

Visi A. A. Stanislovo Budo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yardj 1711

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

el, kad priklausau 
Erie grabų išdir 

ystės.
~ OFISAS;

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

<238 S. Halsted SU 
Tel Victory 4088

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Akių Gydytojai 

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akiniu dėl visokiu akiu 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 6918

DR. A. J. BERT ASU
8464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 Soath Walla<* Street

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 VVest Adams St., Room 2117

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

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

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

karo.

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas

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

Phone Monroe 6880

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.

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas
South Halsted Street

Phone Franklin 24M

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 ild 9 yaL 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avė.
Valandoj;: 2—4 po piet
Phone Lai py eite 0098

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland AreM 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phuue Midway 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas 
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:80 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Avt, 

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



Ką sako Lietuvių 
Radio Programų 

Klausytojai

Kaip ir

Gerbiamos “Naujienos“, Jos. 
1*'. Budrik ir Harry Alter: —

Nuoširdžiai dėkoju už tuos 
žavėjančius lietuviškus progra- 
mus, kurie yra rengiami Tam
stų pastangomis. Jie yra labai 
įspūdingi ir kelia lietuvių tau
ta aukštin.

Aš esu čia gimusi.
beveik visa čia gimusi jaunuo
menė, aš maniau, jogei kad lie
tuvių tauta neturi nieko paro
dyti, kad ji dar gyvuoja. Bet 
kada aš išgirdau Lietuvių pro
gramą per radio, kuris išpildy
ta spalių’ mėn. 1 d., aš supra
tau, kad klydau, ir manau, kad 
taip pat suprato ir kiti, kurie 
iš karto klydo kaip ir aš.

Man labai patiko Birutės 
kvartetas ir jo gražios daine
lės. Taip pat pono Stogio su
dainuota daina “Prirodino Se
ni Žmonės“ buvo labai malo
nu išgirsti.

Aš tikiuos nepraleisti ne vie
no iš ateinančių Lietuvių pro
gramų ir esu nusitarusi nesu
laužyti savo pačios prižado.

Su pagarba,
Adelė Vesečiukė, 

Chicago, III.
»!< * >:<

Gerbiamieji dainininkai 
dainininkės, —

Turiu ištarti jums širdingą 
ačiū už tokį malonų ir gyvą 
koncertą, kurį mums suteikėte 
šį kartą, <t. y. 1 dieną spalių 
mėn. Mes, klausydami, mėgi- 
nom kartu ir dainuoti, bet jus 
gal negirdėjot.

Nesakysiu komplimentų at
skirai. Bet tarsiu visiems dai
nininkams kartu: valio daini
ninkai ir dainininkės, o taipgi 
rengėjai!

Galima didžiuotis paruošus 
toki gražų programą. O tai 
ačiū gerbiamoms “Naujienoms“, 
kurių triusu lietuviškoje dirvo
je šiandie mes girdime lietuvių 
dainas per 
“Naujienos”, 
tos progos.

Taigi dar

radio. Jeigu ne
tai neturėtumėm

kartą sakau: va
lio, chicagiečiai, jūsų balsas pa
judins žemę! —Juozas Raibikis, 
VVaterbury, Conn.

Pastaba: Patėmijau vieno 
asmens kritiką, kuri lietė tuos 
programus. Bet turiu pasakyti 
tani žmogeliui, kad jis gal būt 
yra didelis “revoliucionierius” 
dainose. Kaip matyti iš jo raš
to, tai taip ir rašo, kaip kad 
ganė kiaules, ir mėgina kitus 
mokyti. Gaila, kad yra dar taip 
tamsių žmonelių. O gal jam 
Chicagos “vilnys” neleidžia ki
taip protauti? —J. R.

* * ♦ 
“Naujienų“ Redakcija, — 
Meldžiu, leiskite man padėko

ti Jums už Jūsų pastangas, nes 
tokie Įvykiai, kaip duodami da
bar radio programai, padeda 
lietuvius ant žemlapio.

P-ui Budrikui taipjau reikia 
padėkoti už jo dalį, kaip labai 
pažangiam biznieriui, kurį mes 
visi pažįstame.

įMes nenorime Įžeisti nė vie
ną dalyvių, kurie išpildė šio 
vakaro programą (t. y. pereito 
antradienio), ir todėl neminė
sime vardų. Bet mes turime 
pasakyti, kur tas programas 
pataikė ar paslydo, nes kitaip 
šis laiškas nieko nereikš.

Jei būtumėm girdėję kalba
mą programą prie šventos Kal
varijos, kur aš esu gimęs, jisai 
butų susilaukęs vien nustebu
sį pagirimą. Bet čia, Chicagoje, 
mes esame girdėję galingų ar
ba kuone tobulų balsų, taip kad 
mes lengvai galime pastebėki, 
kada kontralto pasiekia gaidą, 
kurios balsas nepajėgia iškelti, 
arba baritonas, taikąs būti ar
tistinis, aukauja balsą.

Kita programo dalis buvo 
įspūdinga ir maloniai skirtinga 
nuo to, ką mes dažnai girdime 
pakartojant.

Mes sutinkame, kad 
vusieji studijoj atliko 
nei mes, kurie tiktai 
me. radio ir laukiame,
tenkintų musų įdomavimą. Bet

visi bu- 
daugiau, 
nustato- 
kad pa-

mes negalime būti visi artistai.
Pasitikėdami, 

me dar geresnį 
antradienį, mes 
mis.

Su pagarba, 
Chicago, 111. * 

« *
“Smagu klausytis lietuvių ir 

lenkų valandų iš stoties WLS.“ 
—Edw. E. Ott, Bloomington,

“Klausiaus 
su svetimtaučių 
rėjo daug 
holandietė
kurį vak .i ra holandų 
mą.” Mrs. 
vey, III.

Metzler, Goshen,
kad susilauksi- 
programą kitą 
busime su ju-

Duniel Žaku*

* :Ji

jusli programų 
muzika ir lu- 

malonumo. Aš esu
ir norėčiau išgirsti 

progra- 
W. Crosbie, Har-

* ’S »:«

“Mos ką lik klausėmės jū
sų nulio programo ir patiko 
jis mums labai, nes skyrėsi nuo 
kitų.” Marion Merkle, Dan- 
forth, III.

Ralph
Ind.

I. W. Kyle, Bbomington, III.
Mrs. Charles Halliar, Whit- 

ing, Indiana.
Mrs. C. H. VVilson, Pontiac, 

III.
Minais Scbrier, Pelone, III. 
Ciara Lassen, Roselle, III.
Mrs. M. C. Gochanow,,Strea- 

ton, III.
Suzanno Schrainer, Ingalton, 

III.
Mrs. Frank Fuss, likt, III.
Ben H. Graliam, Danville, III.
K. II. Baril, Crescent City,

III.
Mrs' E. Cleary, Ludlow, III.
Alhvd Cox, Lomax, III.
Fays Bcames, Peoria, III.
John W. Hartley, Gilnian, III. 
Adolph II. Schoof, Varna, III. 
Mrs. Oliver Risingcr, Pekin,

NAUJIENOS, Chicago, III.
, zacijose atsiranda tokių, kurie i 

neseka aklai paskui komisarus.
—Lietuvis.

Laiškai Pašte
Eu-Šie laiškai yra atėję iš 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi j į paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui 
naikina.

SU'

Trečiadienis, spalių 9, 1929
■ ........................................................... ...... .. .........■-—-—l- 1 . —

[CLASSIFIED ADVERTISEMEN
' Business Service

_______ Biznio Patarnavimą*
Karpenteriai ir Džiaberiai

Remodeliavimas. — Porčiai. 
Saulės seklyčios. — Garažai. 
Abelnas taisymas. 
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais
Klauskite V. MISZĘIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel, Roosevelt 8500

Miscellaneous
{vairus

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ar

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina

ma kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosnect 9866

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

PARSIDUODA bučernė, grosernė 
ir delicattessen krautuve. Gera vie
ta, daug žmonių užeina — arti dau
gelio dirbtuvių. Savininkas neve
dęs, turi eiti ligoninėn. Pigiai, grei
tam pardavimui. Tel. Roosevelt 4738.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nč su namu. Cash biznis, svetimtau
čių apgyventa. Parduosiu pigiai ar
ba priimsiu mažesnį mainą. Savinin
kas 6001 So. Carpenter St.

PARDUOSIU arba priimsiu part
nerį j gerai apsimokantį Restauran- 
to biznį; turiu du bizniu, vienam 
persunku apsidirbti, 1841 So. Halsted 
St.

>!< ❖

“Mums smagu buvo išklau
syti lietuvių programą. Tiki
mės išgirsti jus visus kitą an
tradienį.”—Mr. ir Mrs. M ores, j
Rockfcrd, 111

Janes-

III.
Francus L. Meyer, Davenport,

kwa.
Miss Eilėn

ville, Wis.
Mrs. A. Miller, Calumet City,

lll.
Mr. ir Mrs. 'I'. A. 1 

i Chetopa, Kansas.
# * i Mrs. John McGuire,

“Klausomės Lietuvių Progra-! Ridgevvay, III.
mo per radio. Suteikė jis (Ii- j <Bus daugiąu)
džiausiu malonumo. Laukiame
daug daugiau jų.”—Mr. ir Mrs.' -
;n(,N' Kisminski’ I,,<L HarbOT’ Miščikaitienė jau ne

* * * I darbininke
J________ _

Casey,

10
13
20

Bonza Fardinand 
Endrulis 
Gutleikis 
Jonelius 
Piktuizis

Vaclovas 
Elena

Frank
.J ozas

PRANEŠIMAI
I

Vilniaus užgrobimo paminėjimui 
didelis masinis susirinkimas įvyks se- 
redoj, spalio 9 d, 7:30 v. v., Lietu
vių Auditorijoj. Paminėjime be ge- 
riausnų kalbėtojų bus dar didelis 
muzikalis programas, dalyvaujant 
Birutės chorui, kvartetui, Jaunąjai 
Birutei ir solistams-ėms. Visi lie- 
tuviai-ės kviečiami būti, šiame pami
nėjime ir dar sykį paskelbti pasau
liui, kad mesj lietuviai, be Vilniaus 
nenurimsim ir nepaliausim kėlę sa
vo balsą iki išplėstoji musų sostinė 
nebus sugrąžinta Lietuvai.

— Vilniaus Vadavimo Komitetas.

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting

& Hardvvare Co., 
HARDVVARE PA1NTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorator*

J. S. RAMANCIONIS, savininka* 
8147 So. Halsted '4t.

Tol. Victorv 7261

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

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

C B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick • 7187 
Patentai, copyrights, išradimai 

visokios rųšies.

Automobiles
’28 Huiek 5 pas. sedan ............................
’20 l’aige Sedan 0 ratai ............................
20 E«sex Sedan ..........................................

11127 Nash Coaeh special .......................
’29 Ford coupe ..........................................
’2I> Ford Roadstnr .....................................
’28 Aiiburn Roadatcr ............................. .

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 S. Halsted St., Triangle 0330

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

PRANEŠIMAS

$800
$275
$500
$250
$100
$400
$550

BUČERNĘ ir grosernę parduosiu 
visą arba pusę pigiai, 6530 South 
Damen Avė. Tel. Prospect 9561.

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicagoj, 
parsiduoda Rooming House ir Res- 
taurantas, tik už $550. Ruimai visi 
fornišiuoti, greitas pardavimas, 1616 
So. Halsted St.

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

liausiais pagerinimais, pas

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

Farms For Sale
Ūkiai Perdavimui

20 AKRŲ, 4 mylios į rytus nuo 
Benton Harbor Visa vaismedžiais 
apauginta. Nauji vaismedžiai. Pe
reitų metų pajamos buvo $3,000, 
greitai bus $5,000. Naujas 6 kam
barių namas, barnė, įrankiai, arkliai, 
vištos. Pastebėtinas bargenas už 
$18,000. Išmokėjimais.

WOODLEY, 
Tel. Harrison 7450

“Praėjusi (t. y. antradienio,, 
rūgs. 24) vakarą klausiaus ra-1 
dio programo iš stoties WLS. į 
Sirgau ir negalėjau apleisti, 
kambario. Badio yra man 
ti.nis malonumo.”—Wm.
Brandes, Manville, III

>:<. . * *

“Klausiau jūsų 
antradienio vakarą.. 
patinka 
bert J.
ginia.

programo 
Man labai 

jūsų programai“... Ro- 
Butler, Hopvvell, Vir-

eina

GERA FARM A. Parduosiu arba 
mainysiu ant Chicagos prapertės, 
kas nori gera gyvenimą ant fanuos 
atsišaukite pas savininką, 6001 So. 
Carpenter St. Englewood 2116.

-----o-----
Financial

Finansai-Paskolos
Personai

Asmenų IeškoAmerikos Piliečių Janitorių Kliu- 
bo susirinkimas bus ateinantį pa- 
nedėlį, spalio 9 d., 8 vai. vakare, 
po n r. 6201 S. Kimbark avė. Kvie
čiame visus janitorius, kurie esate 
kliubo nariai nepasivėluoti ir atsi
vesti naujų narių, norinčių prisi
rašyti kliuban. —Kliubo Valdyba.

PAIEŠKAI! Povilo Jusaitčio, pir- 
miaus gyveno La Šalie, III, ir Ogles- 
by, III., paskiau gyveno Chicago. 
Pats ar jį žinantieji atsišaukit. 
Frank Baladinskas, 229 E. Fourth 
St., Spring Valley, III.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Ava.

Pas bolševikus viskas 
greitai. Kas pas juos šiandie 
darbininkas, tas rytoj gali būti 
“kapitalistas’’^ “buržujus“ ar 

, kitokis. Jeigu tik kas atsisako 
! pritarti, kad ir kvailiausiam 
i bolševikų sumanymui, ypač ko- 
! misarų gazietai, tas tuo pačiu 
momentu tampa “buržuju”.

Kaip ir patys bolševikai pri
pažįsta, p. Miščiukaitienė yra 
darbininkė ir priklauso, kaip 
patys bolševikai sako, “dar ir 

vienai darbininkų orga- 
.” Bet kadangi p. Miš- 

negrų įsileidimo 
Bridgeportan klausimu nusista
tė ne taip, kaip Andriulis ir

Bridgeport Draugyste Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas Įvyks spalio 9 
d., 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj.

Valdyba.

PASIRENDAVIMAS GASO 
BURNERIO

ir

20 AKRŲ prie Ogden Avė., į va
karus nuo Aurora, arti stoties. Ge
ras namas, elektra, gasas. Daržo 
žemė. Gera vieta vištų farmai. 
$2,000 cash, likusius per 10 metų.

Tel. Kildare 9303

var- 'kokiai v 
kur I nizacijai.’ 

čikaitienė

žemiau paduodami tik 
dai rašytojų ir vietų, iš 
laiškai gauta:

Edith
Indiana. |

Mr. £ Mrs. E. G. Gillidett & į Kvailoms norėjo, tai bolševikai 
Dwight,

Mrs. Oliver Perry, Van Wert,
Ohio.

W. W. Siller, Philadelphia, 
Pa.

Mrs. M. Butkus, VVaukegan,
III.

Dorothy Kuolį, Marseilles, III.
Peter P. Jagmin, Chicago j

Heights, Iii. | nizacijų. Visi sakykite, kad
Mrs. G. H. Slocum, EI Pašoj Bridegportą reikia kolonizuoti 

III. i juodaisiais,
LStanley Josephitis. Rockford,. misarai.

M. Brock, I>arTington

Plains, Kans | jau sake l “Reikėtų ją (p. Miš- 

čikaitienę) tuojau pašalinti”. 
Reiškia, išmesti iš tos “darbi
ninkų” organizacijos, kuriai ji 
iki šiol priklausė.

Taigi, niekas nedryskite nie
ko prasi'tarti ppieš tai, ką sako 
komisarai, nes tuoj busite iš
mesti iš “darbininkišų” orga-

Visi

nes taip liepia ko-

m. Bet jau iš paduoto pavyzdžio
A. G. Holland, Newport, Tenn matyti, kad darbininkų organi-

Geriau Busite Patenkinti
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

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

RADIOS SS / R a D i os 
. RADIOLAS Atwater Kent

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

^r:"“'“''-^,«hnN(: ForThe "oMES

4177-83 Archer Avė. . 2536-40 West 63rd Street
Telephone Lsfayette 3171 ‘ Telephone Hemlock 8400

PA1EŠKAU savo vyro brolio Pran
ciškaus Zalapuko, girdėjau, kad gy
vena Chicagoj. Paeina nuo Rasei
nių. Kas žinote ar jis pats meldžiu 
atsišaukti, Katarina Zalapukienė. 
1858 W. 14 St. Chicago.

80 AKRŲ žemės Madison, Florida, 
parsiduoda labai pigiai. Turi $1,500, 
gali pirkti, kitų palauksiu. Žemė 
derlinga, ypatingai tinkama pieni
ninkystei. .1. P. Uvick, 2333 Barlum 
Tower, Detroit, Michigan.

The Peoples Gas Light and 
Co., paleido marketan naują 
burnerj, kuris revoliucionizuosiąs na
mų apšildymo metodus. Tai yra 
naujas išradimas, kurį galite pasi-1 
renduoti už visai mažus kaštus ir 
prisitaisyti prie .bile kokio furnaso 
ar boilerio, kokį dabar turite. Jis 
yra nebrandus; u* (1labai ekonomiškas 
ir todėl darosi labui populiarus. Per
skaitykit apgarsinimą, šiame nume
ryje.

Coke 
gaso

Paskolos suteikiama 
į viena dieną 

2-RI MORGIČIAI 
3~TI l^ORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real įstate 

kontraktus

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PENKI akrai arti Elgin, prie di
delio kelio, miestely. Geras namas, 
elektra, gasas. Gera vieta dėl viš
tų fanuos. Kaina $3,500. Cash 
$2000.

Tel. Kildare 9303

ir sumanus vyrai __
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, 
naujus

Mali

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

(
tr m i- : aonuz

CLASSIFIEO aDS
Educational

Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas ko> 

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. ILL.

Business Service
Biznio Patamavima*

ir

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzie 8463.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namu* maiu* ir dideliu*. 
Taipjri taisau senu*. Permufinu | 
kitą vietą ir duodu natarimu* dy
kai. Prirengiu morcHčiu* ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Pbone Victory 2740

H k:.'. M

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Energiški 
rasti pioga 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth. Stickney, taipjau tarp Stocp 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
kari ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

pardavinėjant
6 cilindelių

būdų juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

iš

Exęhange—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

kampinis muro bungalow, mainysiu 
į bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirmą įmokėjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayėtte 5107 
------------------------- Lt---------------------

ŠTORAS ir 5 flatų namas ant 
Bridgeporto, mainysiu j bungalow 
arba j 2 po 4 kambarius. A. Stukas, 
841 W. 33r<l St., 2 lubos iš fronto.

- - r - ‘ ........... ■

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2V2 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Musical Instruments
Muziko* Instrumentai

PARDUOSIU savo augštos rųšies 
$850 grojikli pianą, kabinetą, suolelį 
ir roles, viską už $75, kad užmokėti 
palaikimo sandely kaštus. Galėsiu 
duoti išmokėjimais, jei bus 
rimą.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, turi būt unistas, 3335 
Douglas Bld. Rockwell 3036.

no-

REIKALINGAS kriaušius prie 
naujų ir senų drapanų. Kad mokėtų 
ir ant press mašinos, 4146 Archer 
Avė.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

1418 N. Wood St. 
1-mas augštas

Radios
NAUJĄS 1930 be ’užimo Majestic 

Radio už $159, pilnai įrengtas. Me
tai išsiniokėjiniui. $5 įmokėti. Taip
gi kitų išdirbysčių.

Midvvest Piano Stores, Ine.
6136 South Halsted St.

Tel. Norma! 9431
Atdara iki 9:30 v. v.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS
2 ir 3 Šm. seklyčių setai, Mohair. 
Mocjuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 8 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
Šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

3 8M. 8KURINIS seklyčios setas $7.50, 
Kasiniai pečiai $5. Dreseriai $5, Lovos $2. 
Daybeds $5, Kaurai $10, Aisbftksiai $5. Vir
tuvės kabinetai, virtuvas setai. Valgomojo 
kamb. setai.

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

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai gerame stovyje. Parduosiu pi
giai, nes apleidžiu Chicagą, 3355 W. 
15 St.

Miscellaneous for Sale
Irai r a s Pardavimai

GARSIOS Pietinės Illinois Mine 
run $6.50 už toną, nristatom. La
bai mažai dulkių. Lump, egg. nut 
$7.50, pristatom.

GOVALIS. Canal 2311

a^H

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA 20 moterų ir mergaičių 
dirbti dienomis lengvą dirbtuvės dar
bą, $17 į savaitę, 5t6 dienos. Ateikit 
tuojaus. Granam Employment 
Agency, 833 Mihvaukee Avė.

REIKALINGA patyrusi indų plo
vėja.

4169 So. Halsted St.
------ O------

REIKALINGA 20 moterų dirbti 
naktimis naujuose bildinguose, 5 va- 
alndos darbo, $15 į savaitę.

Mergaičių dienomis dirbti lengvų 
darbą dirbtuvėje. Garantuotuotos vie
tos Ateikite tuojaus.
GRAHAM EMPLOYMENT AGENCY 

833 Milwaukee Avė.

REIKALINGA mergaitė už pagel- 
bininkę. Kreipkitės asmeniškai, 
Peoples Dentists, 1735 S. Halsted St.

For Rent
PASIRENDUOJA biznio namas 4 

kambariai gyvenimui. Atiduosiu pi
giai kas prižiūrėtų namą, nes savi
ninkas negvvena, namas randasi 
Westsaidė, arba mainysiu ant ką tu
rite, ant namo, loto ar farmos. F. 
Butkus, 1613 So. 50 Ct., Cicero, III.

RENDON
6 kambariai 1 lubos, fumice šil

domi $40.00.
7 kambariai 2 lubos, karštu van

deniu šildomi $45.00.
6516 So. Justine St.

Raktai rapdasi 6506 S. Justine St.
1 lubos. * \ •

Arba šauklsavininką
Tel. Uolumbus 10239

---------- \ —

NAUJAS moderniškas bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
įmokėti. Prie 6640 S. Talman Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą įmokėjimą.

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Su $2,000 cash jus galite paimti 
puikiausią Chicagoje modernišką 3 
po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 karų mūriniu garažiu. Elek
trinė refrigeracija, Universal gasi- 
niai pečiai, tile maudynės, Red Flash 
boileris. Arti geros transportacijos, 
arti lietuvių mokyklų ir bažnyčios. 
Parduosiu už kiek kainuoja, šaukite

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981

6547 SO. MAPLEW00D — $12,000

2 flatu mūrinis; 5 ir 6 kambarių; 
garu Šildomas; 2 ka 
pėdų lotais; arti šv. Kazimiero vie
nuolyno ir mokyklos; $1,500 įmokėti; 
lengvus išmokėjimai.

Šaukite
M R. SPAIN — Republic 3200

karų garažas; 30 
šv. Kazimiero

PROGA PASIDARYTI PINIGŲ

2H akrų prie South Kedzie Avė., 
1 blokas iki R. I. stoties. Kaina 
$5,000; $1,900 įmokėti, kitus leng
vais išmokėjimais. Pribrendus iš
dalinimui. Jus galite parduoti lotus 
po 
sau

105

$500 kiekvieną ir pasilaikyti 
kampą.

T. M. BYAN,
N. Clark St. Tel. Central 2384

PARDAVIMUI mūrinis 4 pagyve
nimų namas arba mainysiu ant biz
nio, buČernės, grosernčs arba ant 
bile ko, 1858 W. 14 St.




